
  

 

ODESÍLATELÉ:  

Asociace bazénů a saun České republiky, Asociace pracovníků v regeneraci, Česká Asociace Saunérů, 

Asociace plaveckých škol, Aliance dětského plavání, Český svaz plaveckých sportů, Aquapalace Praha, 

Saunia   

 

ADRESÁTI: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, 

Hospodářská komora ČR, Náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D, 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, MUDr. 

František Kožíšek, CSc.  

 

 

Věc: Žádost o sdělení termínu znovuotevření přírodních a umělých koupališť saun, wellness a 

bazénů pro kojence, batolata a dětí předškolního věku                                                                            

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 níže podepsaní zástupci oborových asociací a významných provozovatelů v oblasti bazénů, saun a 

wellness center spojili své úsilí, znalosti a zkušenosti, aby pro nadcházející uvolnění podnikatelských 

aktivit ve výše uvedených činnostech připravili a zajistili bezpečné podmínky jednotlivých provozů.  

Klíčovým ukazatelem pro obnovení provozů pro umělých koupališť krytých a nekrytých, včetně saun, 

wellness provozů a provozů plavní kojenců, batolat a dětí předškolního věku je datum ke kterému budou 

moci uvedené provozy otevřít.  

K znovu otevření vedených provozů je potřeba provést opatření, která si vyžádají minimálně čtrnáct dnů 

příprav (desinfekce bazénových van, saun, wellness center, napuštění a nahřátí bazénové vody, její 

technologická úprava tak, aby splňovala podmínky Vyhlášky MZČR č. 238/2011 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Dále provedení odběru vzorku bazénové vody a provedení jejího rozboru akreditovanou 

laboratoří.  

Výše uvedené provozy nejsou obsaženy v Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, 

není proto znám datum, ke kterému by mohli provozovatelé připravit provozy k otevření, tak jak je o 

výše uvedeno.  

Informace k otevření výše uvedených provozů, které jsou sdělovány médii nejsou pro nás směroplatné, 

proto vás žádáme o neodkladném sdělení termínu znovu otevření uvedených provozů.  

V současné době dokončujeme společné stanovisko k otevření a úpravám provozu přírodních a 

umělých koupališť saun, wellness a kojeneckému plavání, toto stanovisko obsahuje dílčí hygienické a 

technologické opatření provozovatelů k znovu otevření uvedených provozů.  
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