
Za Sdružení wellness a saunových center navrhujeme tento postup rozvolnění vládních nařízení.  

V první vlně rozvolnění (nejbezpečnější část provozu) 

a) navrhujeme otevření privátních zón wellness center. Jedná se o prostory, ve kterých se setkávají 

pouze členové rodiny či osoby blízké. Náš návrh je omezení na 4 osoby. Po každém zákazníkovi by došlo 

ke kompletní dezinfekci celého prostoru včetně šaten a skříněk. Zákazníci se nebudou moci potkat ani 

v šatnách. V současné době by toto rozvolnění velmi pomohlo hotelům, které už tak mají nízkou 

obsazenost a nemohou zákazníkům nabídnout své wellness služby.  

b) navrhujeme otevření saunových center. K dispozici by byly pouze chlorované ochlazovací bazénky 

do 20 °C, kde nedochází ke shlukování osob (jen ke zchlazení po sauně). Saunová centra jsou jedna 

z nejbezpečnějších míst. Jsou daleko bezpečnější než například restaurace, bary či kolektivní sporty a 

různé akce, kde došlo k častým nákazám. V saunových centrech nám není znám žádný případ nákazy. 

Je to dáno tím, že v saunách díky vysoké teplotě viry degradují zrychleným způsobem (tuto skutečnost 

uznává i Vaše ministerstvo zdravotnictví) a v gastro částech provozu se dodržují nařízení jako v 

restauracích, ale s tím rozdílem, že průměrná doba pobytu u stolu je 10 až 15 minut, ale v restauracích 

a barech je to až v řádu hodin. Další důležitý fakt je absence tvrdého alkoholu a omezení alkoholu 

celkově. Velice bychom uvítali, aby čistě saunová centra byla posuzována samostatně i vzhledem k 

jejich velmi pozitivnímu vlivu na zdraví. Dále uvádíme návrhy hygienických opatření. Saunová centra 

považujeme za jednu z nejbezpečnějších oblastí provozu na celém trhu služeb vůbec. 

Návrh hygienických opatření v rámci tzv. kontrolovaného provozu saun 

Opatření přijatá nad rámec Vyhlášky 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

Opatření pro zaměstnance: 

● Před směnou měření teploty (evidováno interně) 

● Povinnost mít roušku nebo ochranný štít  

● Používání rukavic / pravidelné mytí rukou (dezinfekce) 

Opatření pro zákazníky: 

Recepce 

✓ Zákaz vstupu nemocným (součást provozního řádu) 

✓ 2m rozestupy mezi zákazníky při vstupu/odchodu (značky na podlahu)  

✓ Povinné měření teploty zákazníkům před vstupem  

✓ Vyžadování bezkontaktních plateb (alternativa je kredit) 

✓ Povinná dezinfekce rukou před vstupem 

✓ Dezinfekce prádla varem, či mandlováním nad 100 °C (prostěradla, ručníky, roušky) 

Šatny 

✓ Nařízení zákazníkům, aby dodržovali minimální vzdálenost 2 m od ostatních zákazníků 

✓ Dezinfekce (+ papírové utěrky) k dispozici pro zákazníky 



✓ Na rozdíl od standardních sportovišť, kde je koncentrace lidí v šatnách vysoká, ze statistik 

saunových center vychází, že v jeden okamžik se v šatnách pohybuje do 5 až 10 % z celkového 

počtu zákazníků na pobočce, což zaručuje plochu přes 10 m2 na zákazníka (pohyb lidí v šatnách 

bude monitorovat obsluha saunového provozu a bude dodržovat nastavené počty) 

Sprchy 

✓ Součástí každé sprchy se bude nacházet dávkovač s dezinfekčním mýdlem 

Odpočinkové zóny a sauny 

✓ Všechny ohřívárny v provozu budou mít teplotu min 70 °C (parní lázeň mimo provoz) 

✓ Prostory a kapacity budou v relaxační části upraveny tak, aby byla dodržena min. vzdálenost 2 

m mezi zákazníky.  V saunách se budeme řídit platnou normou a používat výše zmíněnou vyšší 

teplotu pro bezpečnost zákazníků. 

✓ Budou zde k dispozici dezinfekce a papírové utěrky na otírání madel křesel a lehátek 

Všeobecná opatření 

✓ Zrušeny saunové ceremoniály 

✓ Dezinfekce vzduchu a prostor pomocí vzduchotechniky nebo manuálně 

✓ Pravidelná dezinfekce 1x za hodinu všech dotykových míst (kliky, madla, úchyty, křesla, 

lehátka, stoly, skříňky, baterie, toalety) 

✓ Intenzivní čištění a dezinfekce všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec 

standardního čištění  

✓ zvýšená kontrola saun personálem a dohled nad dodržováním hygieny  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ve druhé vlně rozvolnění (bezpečný provoz) 

navrhujeme otevření plaveckých bazénů včetně bazénů vířivých, ale nesmí být spuštěny vzduchové 

atrakce co víří vzduch. A dále nebudou přístupné atrakce, kde by docházelo k velké akumulaci osob. 

Navrhujeme povolení plaveckých škol, s tím že v jednom kurzu smí být maximálně 15 žáků. 

Veškerá hygienická nařízení budou dodržována stejně jako u provozů saunových center. 

Ve třetí vlně rozvolňování (stále dodržování bezpečnostních opatření) 

- navrhujeme spuštění zážitkových atrakcí v bazénech  

- spuštění parních saun bez ceremoniálů 

- povolení saunových ceremoniálů pouze v suchých saunách  

Veškerá hygienická nařízení budou dodržována stejně jako u provozu saunových center.  

 

Návrh hygienických opatření pro bezpečnou druhou a třetí vlnu uvolňování 



Opatření přijatá nad rámec Vyhlášky 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

Opatření pro zaměstnance: 

● Před směnou měření teploty (evidováno interně) 

● Povinnost mít roušku nebo ochranný štít  

● Používání rukavic / pravidelné mytí rukou (dezinfekce) 

Opatření pro zákazníky: 

Recepce 

✓ Zákaz vstupu nemocným (součást provozního řádu) 

✓ 2m rozestupy mezi zákazníky při vstupu/odchodu (značky na podlahu)  

✓ Povinné měření teploty zákazníkům před vstupem  

✓ Vyžadování bezkontaktních plateb (alternativa je kredit) 

✓ Povinná dezinfekce rukou před vstupem 

✓ Dezinfekce prádla varem, či mandlováním nad 100 °C (prostěradla, ručníky, roušky) 

Šatny 

✓ Dezinfekce (+ papírové utěrky) k dispozici pro zákazníky 

Sprchy 

✓ Součástí každé sprchy se bude nacházet dávkovač s dezinfekčním mýdlem 

Odpočinkové zóny a sauny  

✓ Prostory a kapacity budou v relaxační části upraveny tak, aby byla dodržena min. vzdálenost 2 

m mezi zákazníky. V saunách se budeme řídit platnou normou a používat výše zmíněnou vyšší 

teplotu pro bezpečnost zákazníků. 

✓ Budou zde k dispozici dezinfekce a papírové utěrky na otírání madel křesel a lehátek 

Všeobecná opatření 

✓ Dezinfekce vzduchu a prostor pomocí vzduchotechniky nebo manuálně 

✓ Pravidelná dezinfekce 1x za hodinu všech dotykových míst (kliky, madla, úchyty, křesla, 

lehátka, stoly, skříňky, baterie, toalety) 

✓ Intenzivní čištění a dezinfekce všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec 

standardního čištění  

✓ zvýšená kontrola celého areálu personálem a dohled nad dodržováním hygieny  

Ve čtvrté vlně rozvolňování  

navrhujeme postupné a pomalé uvolňování bezpečnostních opatření uvedených výše. 


