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Vážení starostové obcí a měst, vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na prezentaci  

vzorové rekonstrukce a modernizace technologie letních koupališť. 

 
 
 

Dne 12. 9. 2012 – hotelový bazén Chvalčov – Chata pod Obřany, okres Kroměříž 
Starší hotelový betonový bazén prošel kompletní rekonstrukcí jak bazénové vany, tak technologie úpravy vody. Byl zde 
realizován kompletní cirkulační systém bazénové vody, nový technologický domek s automatickým systémem měření 
a regulace kvality bazénové vody včetně dávkování potřebných chemikálií. Bazénová vana a brodítko se může 
pochlubit zcela novou DLW fólií a jako bonus pro návštěvníky instalován vodní chrlič. 
 
 
 

Dne 13. 9. 2012 - letní koupaliště Riviéra – Brno, Pisárky 
Krásné letní veřejné koupaliště, jedno z největších v ČR ( více než 8.000 m

3
 upravované vody), umístěné v údolí řeky 

Svratky, prošlo rekonstrukcí technologie chemické úpravy vody. Vzhledem k enormní spotřebě desinfekčního činidla na 
úpravu vody byla zřízena nová chlorovna a technologie přestavěna na dávkování plynného chloru. Nainstalován nový 
systém Jesco pro dávkování plynného chloru a systém Jesco pro měření a regulace kvality bazénové vody, který je 
plně automatický, s minimálními nároky na obsluhu. Sofistikované řešení zahrnuje i dálkový přenos dat do PC 
a vizualizační software k monitoringu klíčových technologických parametrů. 
 
 

Zahájení akce v areálu koupaliště/bazénu bude vždy v 10.00 hodin, jako součást prezentace bude 

připraveno pohoštění, na které Vás také co nejsrdečněji zveme! 
 
 

Předvedeme Vám, jak také může vypadat nově zrekonstruovaná technologie letního koupaliště 
nebo hotelového bazénu při optimalizaci investičních nákladů, ale zároveň využití moderních 
technologií a systémů v bazénové praxi. 
 
Předvedeme Vám, jak zbytečně neutrácet velké finanční prostředky za koupaliště, které je 
v provozu maximálně 4 měsíce v roce, ale jak při tom zajistit nejvyšší kvalitu bazénové vody tak, 
aby odpovídala hygienickým předpisům a docílilo se minimalizace provozních nákladů použitím 
vhodných technologií a chemikálií. 
 
 
Abychom mohli prezentační akci kvalitně organizačně zajistit, připravit pro Vás pohoštění a nabídnout Vám 
dostatek materiálů a informačních podkladů, prosíme, potvrďte nám svou účast na jednotlivých akcích 
předem telefonicky na číslech 233 374 806 nebo 603 114 641, faxem na čísle 233 371 373 nebo e-mailem 
na marketing@ghcinvest.cz. 
Po přihlášení Vám obratem zašleme příjezdové plánky s popisem cesty do místa konání. 
 
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 
 
S úctou majitelka rekreačního objektu Chata pod Obřany, Marie Žáková, 
vedoucí koupaliště Riviéra, Ing. Richard Elleder 
a 
 
 

                                                                        V Praze dne 29. 8. 2012 
Ing. Tomáš Eršil 
jednatel společnosti GHC Invest                                                                         
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Společnost GHC Invest působí již více jak 105 let v oblasti výroby a dodávek chemikálií pro úpravu pitné  
a bazénové vody a je dodavatelem technologií pro úpravu bazénové a pitné vody. V České republice působí 
od roku 1994 a od té doby zrekonstruovala či postavila již více jak 60 veřejných koupališť  
a bazénů. Odborné znalosti čerpá nejen od své německé mateřské společnosti ale také z vlastních bohatých 
zkušeností, které by ráda nabídla i dalším potencionálním zákazníkům. Naším zájmem, jakožto stabilní, 
odborné a seriózní společnosti, je tvořit pro Váš bazén zázemí a podporu, být kompetentním partnerem pro 
stavbu či rekonstrukci veřejného bazénu (koupaliště).  
 

 

V rámci předváděných realizací Vás rovněž rádi seznámíme 
s následujícími aktivitami z našeho portfolia: 
 
 

► Vypracování odborné studie – pro zastupitele, radní, 

investory a hygienické stanice – posouzení stavu koupaliště, 
odborný návrh řešení případných problémů, kalkulace ceny 
případné investice, stanovení provozních nákladů, možnosti 
financování, postupné splácení investice po dobu několika let. 

 

► Stavby a celkové rekonstrukce od technologie úpravy 

bazénové vody přes potrubní rozvody až po rekonstrukce 
bazénových van (betonové, fóliované nebo nerezové). 

 

► Vypracování kompletní projektové dokumentace. 
 
► Možnosti ekonomicky přijatelných rekonstrukcí veřejných koupališť a bazénů i pro 

malá města a obce. Možnosti postupného financování, které nezatíží obecní a městské rozpočty. 
  

► Automatické měření a regulace kvality a parametrů bazénové vody s automatickým 

dávkováním příslušných chemikálií. Pro snížení spotřeby chemikálií, zvýšení bezpečnosti při manipulaci 

s chemikáliemi, zajištění požadované kvality vody dle vyhlášky MZ 238/2011 Sb. a snížení 

náročnosti na obsluhu.  
 

► Bezpečné a spolehlivé dodávky kvalitních, odzkoušených a schválených chemikálií  
pro úpravu bazénové vody za velmi rozumné ceny 
(desinfekce, úprava pH, vyvločkování nečistot, 
zprůzračnění a zjiskření vody, odstranění řas 
z bazénu a také čistění bazénu).   

 

► Zaškolení obsluhy a průběžná následná 
školení na údržbu, provoz technologie, správné 

dávkování chemikálií, hospodárný provoz, úspory el. 
energie a chemikálií, bezpečnost při manipulaci 
s chemikáliemi atd. 

 

► Servis technologií úpravy vody zahrnující 

rychlé servisní zásahy, zprovoznění technologie 
úpravy bazénové vody po zimě před sezónou, 
kontrolní návštěvy během provozu koupaliště, porady, 
konzultace, čištění a kalibrace zařízení, odborné 
zazimování celého zařízení po ukončení sezóny.  

 

► Dodávky bazénových atrakcí – kvalitní, robustní, originální a atraktivní bazénové 
skluzavky, tobogány, vodotrysky, skákací prkna, pro více zábavy, zpestření a zatraktivnění 

bazénu a koupaliště.  
 

► Měřicí přístroje pro měření kvality a parametrů vody, které vyžaduje vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č. 238/2011Sb. 


