
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 

 
 

Tisková Zpráva  Asociace pracovníků v regeneraci - APR 

 ze dne 21.4.2020 

  

Reakce významných sdružení ČR v oboru provozu bazénů, koupališť a trávení 

volnočasových aktivit ke kritické a neúnosné situaci, vzniklé po uzavření provozů a 

nulové komunikaci vládních institucí a ministerstev. 

Dnes dopoledne proběhlo v Třebíči, v provozu Aquaparku Laguna, setkání představitelů 

významných českých sdružení a asociací za účasti televizního štábu České televize, které 

přináší aktuální a podrobný pohled do uzavřených provozů, na jejich kritický stav a zejména 

na situaci, kdy se těmto provozům nedostávají žádné informace, jež by pomohly situaci řešit 

či provozy podpořily nebo alespoň nasměrovaly k jakýmkoliv dalším možnostem přípravy 

otevření. Provozy nevědí, co s nimi bude a na co se mají připravit. 

Je nepochopitelné, že tyto provozy nemohou otevřít a ani nemají žádné informace, kdy a jak 

to bude možné, přičemž se jedná o naprosto bezpečná místa, kde je šíření korona viru či 

jiných virů naprosto vyloučené. 

Setkání se účastnil předseda Asociace pracovníků v regeneraci - Jiří Novák, člen prezidia 

Asociace plaveckých škol – Bedřich Daberger a za Český svaz plaveckého sportu její 

předseda Petr Ryska.  Ke společnému úsilí se také připojuje Česká asociace saunérů a její 

předseda Pavel Hofrichter. 

  

Rozsáhlé reportáže a záznamy ze setkání budou Českou televizí vysílány dne 21.4., a to 

v 17.0 na ČT 24 a v 18.00 na ČT 1 a současně na ČT 24, záznamy pak budou k dispozici 

v archivu Asociace pracovníků v regeneraci. 

Co trápí provozy a proč je situace opravdu kritická? 

Největší a nejtíživější otázka, kterou si provozovatelé nyní kladou je, zda se provozy na léto 

vůbec ještě otevřou, zda budou moci nabídnout své prostory a provozy pro školní plavání či 

k tomu, aby se lidé mohly po náročné době karantény zotavovat pohybem, sportem, či v rámci 

venkovních koupališť tedy  také pobytem na slunci a čerstvém vzduchu. Provozy jsou po 

velmi dlouhou dobu zavřené a znovu otevřít pro ně znamená vyvinout značné finanční, 

organizační a časové úsilí, nezbytné pro přípravy, kdy je potřeba zajistit všechny kontroly a 

zvládnout zajištění hygieny a bezpečnosti provozu a také personální obsazení. 

Přičemž právě pohyb, sport, voda a pobyt venku jsou základní pilíře podpory imunity a to 

nejen té fyzické, ale i psychické, které vyzdvihuje řada mezinárodních zdravotních a 

lázeňských institucí po celém světě. Je s podivem, že si odpovědná ministerstva již nekladou 

otázku, jak budou lidé a zejména rodiče s dětmi trávit teplé měsíce, prázdniny, jak jim zajistí 

odpovídající sportovní aktivity k tomu, aby se využilo nadcházející letní období a jediného 

možného času k tomu, aby se imunita nás všech podpořila před tím, než  přijde opět podzim a 
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zima. Čas neúprosně běží, finanční ztráty jsou velké a provozy potřebují nutně rozhodnutí, co 

dál, aby se vůbec do léta mohli všichni na možný provoz a otevření připravit. 

  

Proč je otevření provozů a umožnění jejich využívání tak důležité v co nejkratší dobu?  

Provozy nabízejí možnosti sportu a relaxace v naprosto nadstandardních podmínkách, 

v místech, kde jsou nejpřísnější pravidla pro hygienu a bezpečnost, a to přímo tak, že patříme 

v rámci Evropy k těm opravdu nejpřísnějším a kde je přenos virů vyloučený. Stejně tak výuka 

a kurzy pro plavání dětí jsou koncipovány a zajišťovány i tak, aby vše probíhalo bezpečně a 

odpovědně k situaci. Případně se ještě čeká na pokyny Ministerstev. 

I podle technické zprávy Světové zdravotnické organizace neexistuje v současné době důkaz 

o přežití viru COVID-19 v pitné vodě, která se v provozech používá. Procesy spojené 

s úpravou a dezinfekcí vody, COVID-19 spolehlivě usmrcují, díky chloraci, ionizaci a UV 

záření. I v rámci saunového provozu je dokázáno, že vlivem vysoké teploty, která dosahuje již 

39,5 C některé bakterie a většina virů hynou.  

Není tedy žádný důvod držet provozy bazénů, koupališť, saunový provozů a relaxačních 

zařízení dále naprosto uzavřené. A další prodloužené uzavření by pak bylo pro tyto provozy 

likvidační. 

Naopak hrozí nebezpečí, že lidé budou možnosti trávení času u vody nebo ve vodě vyhledávat 

v místech, kde je zajištění hygieny a bezpečnosti téměř vyloučené či nemožné, v rámci 

přírodních vodních zdrojů. Tady je kvalita vody v létě je závislá také na počasí a když je 

horko a voda se kazí, koupat se zde nedá. 

Asociace a odborná sdružení tímto krokem navazují na otevřený dopis, adresovaný 9.4.2020 

Ministerstvu zdravotnictví ČR a výrazně apelují na vládu a ministerstva, aby v zájmu nejen 

zachování provozuschopnosti tohoto sektoru, ale také v zájmu veřejného zdraví, jednali a 

přinesli směrodatné a důležité informace co nejdříve. Nejde zde jen o obrovské ekonomické 

ztráty, ale v sázce je i využití letního „ozdravného a rekondičního“ období pro nás pro 

všechny. 
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