
Letní sezona 2020 právě začíná!

Venkovní koupaliště se otevírají.

Léto začíná! Čas pobytu venku u vody, vodních radovánek a
zábavy umožní klientům dobře a bezpečně připravené letní
provozy venkovních koupališť. Co by provozovatelé neměli
opomenout před tím, než se dveře otevřou? APR nabízí
"Praktické desatero pro provozovatele letního
koupaliště" které provozovatelům umožní zamyslet se nad
tím, zda je vše připraveno a může se začít....

1. Příprava gastro provozů ‐ HCCP, dezinfekce, výmalba

2. Revize ‐ tobogány, skluzavky, herní prvky, elektro, spotřebiče

3. Technologie ‐ desinfekce vody, kontrola čerpadel, dávkování chemie

4. Hygiena ‐ odběry vzorků před otevřením, komunikace s KHS

5. Personální zajištění ‐ plavčíci dle vyhlášky, zajištění školení, brigádníci

6. Marketink ‐ novinky, akce, služby, ceníky

7. Dodavatelé ‐ zajištění dodávek chemie, čistících prostředků, gastro

8. Čištění ‐ bazénů, akumulačních jímek, skluzavek, WC

9. Zahradnické práce ‐ sečení trávníků, keřů, závlaha

10. IT ‐ Wifi, EET, odbavovací systém

Přejme si hodně horkých lentích dnů a aby koupaliště praskala ve švech, spokojené klienty i
provozovatele. Připraveno ve spolupráci s Jiřím Novákem, ředitelem Aquaparku Laguna Třebíč a
plaveckého areálu Polanka, www.lagunatrebic.cz
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Vážení čtenáři,

Slovo úvodem

dnes, když držíte toto nejnovější číslo zpravodaje v ruce, už snad máte
nejobtížnější období v historii našich provozů za sebou.

Museli jste čelit skutečnostem, které by se snad ani nedaly představit ‐
administrativní uzavření všech provozů. Po prvotním šoku jste museli
okamžitě reagovat, prokázat operativní schopnosti a vypořádat se s
nastalou situací. Neměli jste žádné zkušenosti s tím, jak ekonomicky
utlumit provoz na delší dobu, jak se postarat o zaměstnance, museli jste
zajistit financování. Často jste velmi rychle museli přeplánovat drobné, ale
i větší opravy a výměny zařízení provozů. Potom nastala neméně obtížná
situace s řešením problémů při přípravě otevírání vašich areálů.

Ve většině případů jste se s těmito problémy museli vypořádat sami a nést za ně také odpovědnost.

Naše profesní sdružení APR ČR záhy rozpoznalo složitost situace a aktivizovalo svoje možnosti v
pomoci svým členům. Za svoje členy připravilo a odeslalo dopis ministerstvům, kde je seznamovalo
se složitou situací a žádalo relevantní informace. K reakci na dopisy avšak nedošlo. Představenstvo
APR ČR využilo svých tradičních kontaktů na příslušné pracovníky Ministerstva zdravotnictví a od
té doby se věci velmi rychle pohnuly kupředu. APR ČR byla požádána a zapojena do přípravy
podmínek otevírání provozů a všechny její připomínky byly do příslušného materiálu zapracovány.
Tím, že asociace byla u samého zrodu těchto podmínek, bylo dosaženo jejich zásadní akceptace.
Bohužel počáteční celková množstevní omezení návštěvníků nebylo v našich silách ovlivnit.
Asociace připravila také sérii reportáží na programu ČT 1 a ČT 24 a upozornila tím na problematiku
areálů širokou veřejnost.

APR ČR se po celou dobu pandemie snažila a snaží poskytovat svým členům maximální
informační servis prostřednictvím zcela nových webových stránek, fb a mailové korespondence. V
této činnosti neustaneme a považujeme ji za zásadní pro význam existence APR ČR.

Během kampaně za znovuotevření areálů se naše asociace spojila i s dalšími profesními
asociacemi a postupovali jsme ve vzájemném souladu. Podařilo se navázat partnerství s ČSPS
(Český svaz plaveckých sportů), ČAS (Česká asociace saunérů), APŠ (Asociace plaveckých škol),
ADP (Aliance dětského plavání). Do budoucna bychom rádi toto partnerství rozvíjeli ku prospěchu
všech.

Doufáme, že složitou, turbulentní dobu máte za sebou a APR ČR tu bude pro Vás i nadále.

Mgr. Zbyněk Kovářů, MBA

člen představenstva APR
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AquapRak ‐ nový aquapark v Rakovníku
Krytý plavecký bazén se po rozsáhlé rekonstrukci změnil na aquapark, spojením

slov aquapark a Rakovník pak vznikl zajímavý název AquapRak. Provoz byl po
dvouleté přestavbě pro veřejnost otevřen v lednu 2020. Areál nabízí bazény jak
uvnitř, tak ve venkovní části ‐ pro letní provoz. Uvnitř je plavecký bazén, dětský
bazén, divoká řeka s houpacími zálivy, dětské brouzdaliště, dvě vířivky a 17 metrů
vysoká věž se dvěma tobogány a světelnými efekty s délkou 84 m a 53 m, se
zařazením do střední náročnosti.

Nový web Asociace
Na jaře asociace APR spustila úplně novou podobu svých

webových stránek, na adrese www.aprcz.cz.

Najdete zde mnoho užitečných a přínosných informací z
oboru bazénů, saun a wellness provozů, pozvánky na školení,
konference, zajímavé akce a také speciální sekci přístupnou
pouze členům APR. Je zde také archiv všech předchozích čísel
ZPRAVODAJe APR. Teď už nikomu, kdo se v oboru
pohybuje, nic neunikne a bude stále a aktuálně v obraze.

Ve vodě plné rybek ‐ vodní virtuální zábava
Lákat klienty na pobyt ve vodě je stále větší výzva, jak dokazují některé novinky i v českých aquaparcích. Tou

zatím nejzajímavější je virtuální a hyper aktivita v podobě Avatar zóny v
Aquapalace Čestlice. Návštěvníci díky speciálním vodotěsným brýlím mohou
ve vodě zažívat dobrodružnou realitu. Mohou potkat všelijaké mořské a vodní
živočichy, nahlédnout do hlubin oceánů či proplouvat mořskými korálovými
útesy. Šnorchlovat mohou mezi vzácnými rybami, nádhernými podvodními
scenériemi a lze si také z blízka prohlédnout velryby nebo delfíny. Tato
nabídka rozšiřuje aktivity virtuální reality, která je již rok v nabídce díky
tobogánu s virtuální realitou Magic Tube, kde návštěvníci během jízdy mohou
proletět vesmírem nebo kouzelnými vzdušnými zámky.

Dvakrát větší letní areál v Aqualandu Moravia
Venkovní areál bude díky novinkám zhruba dvakrát větší. V nové části návštěvníci najdou nový 242 m dlouhý

tobogán, který je sveze i do kopce. Půjde tedy spíše o horskou dráhu ve světě tobogánů. Novou venkovní část
Aqualandu Moravia „obklopí" 315 metrů dlouhá a tři metry široká řeka se dvěma nástupními místy. Tu mohou lidé
využít pro cestování v rámci areálu i pro odpočinek. Na cestě je čeká jedna zrychlená část, jeskyně a vodní
„drive–thru" pro osvěžující drinky. Stejně jako nemusí řidič vystupovat pro své občerstvení z auta třeba u okénka v

McDonaldu, budou moci návštěvníci zůstat ve vlnách řeky, zatímco
čekají na svůj oblíbený drink. Pro nejmenší návštěvníky bude v areálu
dětský vodní hrad se skluzavkami a herními prvky. Vedle hradu
najdou děti vodní hřiště – spray park. Součástí rozšířeného
venkovního areálu budou též tematické gastronomické provozy,
kvalitní zázemí pro personál, technologické zázemí a nový vstup do
aquaparku společně se šatnami a toaletami. V rámci dalšího
rozšiřování se plánuje také např. crazy river. Tato řeka bude rychlejší,

více adrenalinová a povede až do původního areálu.
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Představujeme a vítáme nové členy Asociace APR
Jsme velmi rádi, že v řadách členů APR můžeme přivítat nové členy, jsou jimi:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze disponuje v rámci univerzitního areálu vlastním

sportovním kampusem, jehož provoz a údržbu zajišťuje katedra tělesné výchovy
(www.ktv.czu.cz). Tento areál nabízí několik tenisových a volejbalových kurtů (včetně
kurtů na beach), atletickým 400m oválem a fotbalovým hřištěm (jak travnatým, tak s
umělou trávou). Nedílnou součástí je i krytý 25m bazén s šesti dráhami a skokanskou 3m
věží.

Kontakt: www.czu.cz, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Lounská správa plaveckých areálů, p.o.
Nová plavecká hala v Lounech nabízí plavecký bazén délky 25 m se šesti drahami,

včetně venkovní terasy s vířivkou, která je s halou propojena průplavem. Dále zde
návštěvníci naleznou relaxační bazén s masážními tryskami, součástí je i dětská skluzavka.
V prostoru haly je navržen také dětský bazén pro batolata a wellness část s finskou saunou,
parní saunou, ochlazovacími bazénky a venkovní terasou. Nechybí ani venkovní tobogán
se samostatným dojezdem.

Kontakt: www.spaln.cz, Mírové náměstí 35. Louny, 440 01

Nové koupaliště v Benátkách nad Jizerou
Od sezóny 2021 se v Benátkách nad Jizerou a okolí mohou těšit na nové venkovní

koupaliště. Současné už delší dobu nevyhovuje hygienickým požadavkům, novým
trendům i požadavkům návštěvníků. Místo starého betonového bazénu vznikne
moderní „pětadvacítka“ v nerezovém provedení se třemi plaveckými drahami,
skluzavkou a dalšími vodními herními prvky.

Plocha brouzdaliště se znásobí a bazén pro neplavce dostane nerezový kabát a
skluzavky. Investorem projektu v ceně 48,5 miliónu korun bez DPH je město Benátky
nad Jizerou. Celková kapacita venkovního koupaliště je 112 osob a je navržené jako bezbariérové. U dětského
bazénu vzniknou pergoly s lavičkami, v areálu přibydou vzrostlé stromy kvůli stínu pro horké letní dny.

Koupaliště se nachází jen pár minut chůze od městského centra a v sousedství tenisových kurtů a zimního
stadionu. Modernizace zapadá do plánů radnice vytvořit sportovní areál s pestrou škálou aktivit. Následovat by
měla modernizace zimního stadionu. Hlavním dodavatelem je společnost SYNER.

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Provozovatel bazénu Strahov, 25m bazén je využíván veřejností, sportovními kluby a je

také domovským bazénem reprezentačních plavců a paraplavců

Kontakt: www.bazenstrahov.cz, Vaníčkova 100/6, 169 00 Praha 6

SURFACE SOLUTIONS, s.r.o.
Specializujeme se na vývoj, výrobu a aplikaci speciálních filtračních médií pro filtraci a

úpravu pitné, procesní a bazénové vody i bez použití chemie.

Kontakt: www.filtrilo.com, info@filtrilo.com, Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha
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Nové Sportovní centrum Praha ‐ Řepy
Hlavní město má opět po letech nový bazén, který vyrostl v rámci

multifunkčního sportovního centra na samém okraji Prahy, na Praze 17 –
Řepích, nedaleko výjezdů směrem na Karlovy Vary, Plzeň a na letiště.
Původně chtěl investor, městská část Praha 17, tento provoz pronajmout k
provozování soukromému subjektu, nakonec byla založena nová společnost,
Zdravá Sedmnáctka, která má centrum na starosti.

Řepské centrum má zajímavou spádovou oblast nejen z přilehlých, poměrně
velkých sídlišť Prahy 17, ale díky poloze také i z okolních menších obcí.
Nejbližší bazén je například na Barrandově, v Radlicích, nebo v Radotíně,
což jsou ale oblasti v rámci MHD ne zrovna ideálně dostupné. Ve stejné vzdálenosti je to pak mimopražský bazén
na Kladně. Provoz centra v Řepích vyrostl na pozemku bývalého areálu Vojenských staveb, studie byla připravena

již v roce 2013 a projekt vznikl o tři roky později. Součástí areálu jsou dvě
sousedící budovy, v jedné najdeme bazén, fitness a saunové centrum, v
druhé je sportovní víceúčelová hala s plochou cca 27 x 56 m a tribunou pro
400 diváků. Komplex doplňují venkovní sportoviště, tři tenisové kurty, dva
beachvolejbalové kurty a petangové hřiště, protože místní jsou nadšenci
petangu. Počítá se i s venkovní plochou vhodnou pro opalování a relaxaci
venku. Parkoviště nabízí pro návštěvníky 123 míst k parkování.

Zajímavá koncepce provozu centra nabízí široké spektrum sportovních a
relaxačních aktivit klientům z řad rodin s dětmi nebo sportovním klubům.
Nový bazén pak udělal velkou radost zejména místním základním školám,
které nyní mohou velmi pohodlně plnit svoji zákonnou povinnost zajištění
plavání svých žáků.

Zajímavá koncepce bazénové budovy
V budově s bazénem, saunovým světem, wellness a

fitness centrem je veškeré zázemí, včetně recepce,
turniketových vstupů, šaten a restaurace. Nyní je zde 200
skříněk a počítá se s konečnou možnou kapacitou až 300
šatních skříněk. Součástí této budovy je také hotelová část s
ubytovací kapacitou 30 pokojů a 60 lůžek, ke které v létě
přibude venkovní zahrádka. Počítá se zde s ubytováním
klubů, které využijí zázemí pro soustředění a v rámci
různých sportovních akcí.

Základní informace

Investor: Praha 17 s dotací hl.m. Prahy
Provozovatel: Zdravá sedmnáctka, s. r. o.
Adresa centra: Na Chobotě 16, Praha 17– Řepy
Investiční náklady: 360 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení výstavby: 02/2017
Termín dokončení: 09/2019
Termín otevření: v březnu 2020 zde končil šesti
měsíční zkušební provoz a po závěrečném
kolaudačním řížení, je provoz k otevření od dubna
2020
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Bazény

 

Setkání Asociace APR
V tomto novém provozu v Praze plánuje asociace APR některé ze svých odborných setkání a bude tudíž možné si

provoz i jeho technické zázemí prohlédnout. O této možnosti budeme určitě včas informovat v dalších číslech
časopisu nebo na našich webových či FB stránkách, sledujte nás!

Saunový svět
Samostatné wellness se saunovým světem je pak o patro výše,

přístupné přes schodiště z bazénové haly, či výtahem a přes
vlastní recepci s turniketem. Zde si klienti mohou užívat tři sauny,
klasickou finskou, BIO saunu či solnou saunu a také parní aroma
lázeň s výparníkem a kupolí, umístěnou ve středu místnosti. V
prostorách sprch je k dispozici také studna s ledem a ochlazovací
bazének. Prostor doplňuje Kneippův chodník se čtyřmi vanami.
Do budoucna je zde počítáno s prostorem pro možnou realizaci
ceremoniálové sauny.

Ideální prodmínky pro wellness pohodlí hostů doplní sluneční
zahrada.

Bazénová hala
Samotná bazénová hala se dvěma bazény má rozměry 38 m x 19,5 m.

Plavecký bazén byl původně navržen jako kondiční 25m bazén se šesti
plaveckými drahami. Od tohoto plánu se upustilo a bazén nakonec nabízí
mnohem více. V současné koncepci víceúčelové bazénové vany vznikly
možnosti relaxačního, rekondičního a rehabilitačního pobytu ve vodě, díky
rozdělení vany na menší bazény s různě teplou vodou a různými možnostmi
relaxace ve vodě.

Plavecký bazén má rozměry 25 m x 8 m, 4 plavecké dráhy a hloubku vody
130 cm až 160 cm u startovacích bloků. V prostoru, kde původně měly být
zbývající dvě plavecké dráhy, vznikl relaxační bazén o rozměrech 25 m x 4 m,
s hloubkou vody 113 cm až 130 cm.

Tento relaxační bazén je vybaven masážním lehátkem po celé délce kratší
strany bazénu a masážními lavicemi po obou delších stranách bazénu. V další
části je pak pět chrličů vody a vodní hřib. Víceúčelové využití bazénu takto
více vyhovuje různorodosti požadavků dnešních klientů na trávení času ve
vodním zařízení a umožňuje reagovat na požadavky i menších zájmových skupin, které nechodí do bazénu za
kondičním plaváním. Provoz také může být lépe a zajímavěji výtížen a obsazen klienty.

Provoz centra
Díky svému multifunkčnímu vybavení a skvělému zázemí bude areál také pořádat různé sportovní a

sportovně soutěžní aktivity. Další možnosti využití centra rozšíří ubytovací kapacita a občerstvení.

V bazénové hale je také druhý, menší wellness bazén s dětským brouzdalištěm. Tento bazén o rozměru 8,02 m x
3,5 m se skládá ze dvou částí, rozdělených průhledným dělícím plexisklem. První část, brouzdaliště pro děti, má
konstantní hloubku vody 20 cm a je vybaveno vodními prvky, „stříkajícím ježkem“ a vodními tryskami
umístěnými na zábradlí. Druhá část má hloubku 1,1 m a nabízí relaxaci díky masážní lavici po obvodu dvou stran.
Součástí vybavení bazénové haly je aroma parní sauna s hvězdným nebem, se sprchou a se vstupem v plavkách,
dále také vyhřívaná lavice, místnost pro plavčíka s veškerými ovládacími prvky a zázemím pro první pomoc. Počítá
se s přítomností dvou plavčíků. Dopolední provoz bazénu zcela naplní plavání základních škol. Vstupné pro
veřejnost je nastaveno na 110 Kč pro dospělého v týdnu na 90 minut, o víkendu 140 Kč. V létě bude otevřena
opalovací louka, přístupná z bazénové haly.
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Pandemie a její výzva

Z  pohledu  významných institucí, spolků a asociací z oboru wellness a spa,
procházíme historicky významným momentem pro  uvědomění si a oživení
hodnot balneologie a péče díky přírodním zdrojům. Představitelé
  evropských lázeňských a spa sdružení a další odborníci spojují svoje
pohledy a výzvy v  souvislosti s  pandemií koronaviru v  tiskové zprávě 
ESPA  (European Spas Association). Jaký je efekt korovinarové pandemie a
co nabízí?

ESPA apeluje na to, jak  důležitá a významná je prevence pro náš imunitní
systém a jak docílit v  našem životě toho, abychom mohli užívat
dlouhodobého pevného zdraví.  V  souvislosti se současnou situací
koronavirové pandemie,   vyzývá lékařskou obec, aby pokud možno
přehodnotila svoji filozofii a položila základy pro nové a   realističtější
principy péče, které budou aplikovány během „postkoronavirového“ období.
Vyzývá všechny uznávané lékařské týmy a kolegy z oboru, aby více, než
kdy předtím, spolupracovali na uznání lázeňství, léčebných vodních
procedur  a přírodní péče za skutečně hodnotnou oblast s  výrazným
potenciálem, jakožto logickým konceptem péče o naše zdraví.

ESPA také hovoří o tom, že jedinou zárukou proti vyhynutí byl vždy náš funkční imunitní systém, který je
přizpůsobivý všem novým formám nových bakterií a je zcela spolehlivý, pokud je správně zachován a
rehabilitován. Tato pandemie je jako poslední výzva k tomu, abychom skutečně uznali důležitost péče balneologie,
lázeňských, spa a wellness procedur.

Imunita, péče a životní styl jsou hlavní hráči v  přístupu k  našemu životu, zejména z  pohledu dobré celkové
kondice a dlouhodobého spokojeného – zdavého života. Upozorňuje se na to, jaké dopady na nás má náš nynější
životní styl. Jak významný je zejména pobyt na čerstvém vzduch a   terapie vodou, lázeňská a wellness turistika,
tedy návštěva tak významných míst jako jsou lázně, spa a wellness provozy, zejména ty, které pak nabízejí využití
významných lokálních přírodních zdrojů, třeba i solné jeskyně, léčivé prameny, ovzduší nasycené minerály u moře,
atd.

Balneologie, pobyt ve vodě a v přírodě
Důležitá je tedy z pohledu odborníků v oblasti lázní, balneologie a wellness péče, podpora  turistiky a návštěvnosti

těchto zařízení v  souvislosti s  prevencí získanou díky přírodním zdrojům. Balneologie a terapie s přírodními
prostředky by měly být pomocníkem imunitního
systému ‐ což na oplátku zajistí naše přežití v mega
pandemiích a přímo nás zachrání před
ekonomickým krachem, uzavírá zpráva. Zdroj a
plné znění zprávy je na www.europeanspas.eu

V podmínkách ČR by jistě také stálo za zvážení,
jak více lázeňskou a wellness péči dostat k  lidem,
ale také, jak více podpořit všechny věkové skupiny
lidí k  tomu, aby více času trávili pohybem a
pobytem ve vodě, nebo jak by se dalo obnovit třeba
i pravidelné saunování rodin či dětí mateřských a
základních škol.   
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Bazény

Blahodárná voda a její léčivé účinky

Voda má pozitivní účinky na naši fyzickou i psychickou
kondici. Pobyt ve vodě je pro nás přirozený a příjemný. Voda a
relaxace v ní působí tak, že snižuje stres a všechny jeho projevy
(bolesti, deprese, sklíčenost, disharmonie organismu) a působí
také na chronické bolesti. Úspěšně se využívá nejen v
rehabilitaci, balneologii, ale také při různých vodních terapiích,
klidových i sportovních. Posiluje svaly a zvyšuje pružnost a
ohebnost. V bazénech i aquaparcích je ideální zázemí pro
všechny věkové kategorie klientů pro to, aby si zde vodu všichni
užili, zlepšili si kondici i náladu a smysluplně trávili svůj volný
čas. Významné je při tom myslet právě na ty nejmenší a dopřát
jim tuto vodní relaxačně‐sportovní a imunitu podporující zábavu
co možná nejvíce.

Voda dětem svědčí
Plavání je velmi významná aktivita pro děti všech věkových skupin. Plavání

kojenců a batolat se v posledních letech naštěstí těší velké oblibě u rodičů.
Plavat se chodí s malými batolaty od šesti měsíců, předškoláky i školáky.
Hlavním cílem kurzů plavání dětí je naučit děti pozitivnímu přístupu k vodě a
naučit děti plavat. Ale pravidelným pobytem a pohybem ve vodě děti získávají
daleko víc, než jen kladný vztah k vodě a plavecké dovednosti.

Odborníci, kteří se dětskému plavání věnují potvrzují, že pokud malé děti
plavou již od batolecího věku, má tato aktivita příznivý vliv na
psychomotorický vývoj dítěte, posílení jeho imunity, děti lépe drží tělo a také i
lépe spí. Starší děti pak ve vodě uvolní stres, napětí či přemíru energie, kterou
promění ve smysluplnou aktivitu.

V aquaparku se většinou potkává veřejnost s pravidelnou výukou plavání dětí.
I když bazény bývají školami vytížené dopoledne, zatímco veřejnost mívá
prostor odpoledne, nemusí to být
pravidlem. To, jak obě skupiny klientů
zvládnout a skloubit řeší například ve
velkém aquaparku Sárvár, v Maďarsku tak,
že pro malé skupiny plavání batolat
využívají i dojezdové bazény skluzavek,
které svojí velikostí těmto kurzům
naprosto vyhovují.

Pro předškolní či školní děti, které chodí na kurzy plavání v některých dnech
v odpoledních hodinách v rámci plaveckých kroužků, pak vyhrazují adekvátní
část bazénu, který jinak celý den využívá veřejnost a kde se pouští v
pravidelných intervalech vlnobití. Prostor pro kurz se vyhraní a po ukončení
kurzu se ohrazení uklidí a bazén je opět zcela k dispozici běžným
návštěvníkům.

A co se doporučených bezpečných rozestupů v provozu koupališť týče,
možná, že by se hitem pro letošní vodní radovánky mohl stát Aquazorbing,
který lze nabízet na venkovním koupališti i v bazénové hale.
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Co trápilo bazénové provozy během uzavření?

Mnohé starosti a problémy přinesla karanténa samozřejmě i do provozů bazénů a aquaparků, kde se s nelehkou
situací museli všichni poprat. Provozovatele, kromě ekonomických ztrát během této doby, nejvíce tížilo zejména to,
že k nim dlouho nepřicházely vůbec žádné informace, které by pomohly nasměrovat činnosti a aktivity provozů k
částečnému nebo plnému otevření. V květnu jsme se některých bazénů zeptali, jak
moc tíživou situací procházejí a co aktuálně mohou vůbec řešit. Redakce děkuje
všem, kteří s námi své názory sdíleli.

Bazén Litvínov, Ing. Anna Egerová,
vedoucí provozu společnosti SPORTaS, s.r.o.

U nás bazén pravidelně odstavujeme kolem poloviny června. Je tedy jasné, že ho v letošní sezoně již
nezprovozníme. Téměř ihned po uzavření provozů jsme bazén vypustili a provoz nastavili tak, aby byly
minimalizovány náklady. Pevně věřím, že bazén zprovozníme v září. Větší problém nám činil fakt, že jsme vůbec
nevěděli, zda bude povolen provoz koupališť v letní sezóně. Potřebujeme čas na přípravu areálu (travnaté plochy,
bazény) a zároveň nechceme upravovat vodu zbytečně třeba měsíc. Vznikají tak velké náklady (elektřina, personál,
aj.), které půjdou vniveč, pokud bychom koupaliště mohli otevřít např. až v červenci nebo v srpnu. V naší

společnosti máme uzavřena všechna střediska až na jedno. Výpadek v
příjmech je tedy zásadní. Z rozhodnutí vlády jsme uzavřeli plavecký bazén,
sportovní halu, kulturní dům i Café bar.

V plaveckém bazénu jsme práce nezahájili, jelikož jsme neměli
připravený materiál na opravy. Věřím, že opravy zahájíme během května.
Na ostatních provozech provádíme údržbu a takové práce, které nebylo
možné provádět za provozu. Velké opravy a investice jsou u nás
dlouhodobě plánovány na léto a tyto věci nelze uspíšit např. kvůli
veřejným zakázkám.

Podmínky programu Antivirus na poskytování dotací na mzdy
zaměstnanců jsou nejasné. Čekáme na vysvětlení. Naši zaměstnanci jsou tedy doma a pobírají 60 % mzdy. Tento
stav je ale dlouhodobě neúnosný. Nemůžeme zaměstnance dostat do existenčních problémů. Zpracováváme tedy
plán, jakým způsobem budeme pokračovat. Pevně věřím, že nám dotace na mzdy zaměstnanců nakonec bude
poskytnuta a situace se zlepší.

Velmi tíživá je otázka dotace na mzdy z programu Antivirus. Potřebovali bychom vědět, zda ji dostaneme.
Zároveň potřebujeme znát termíny a podmínky provozu bazénů a koupališť. Např. nyní víme, kdy a za jakých
podmínek můžeme zprovoznit Café Bar. Můžeme k tomu směřovat naše kroky. To samé potřebujeme i u ostatních
provozů.

Velmi pomáhá kontakt s kolegy z podobných provozů. Byť má každý provoz svá specifika, možnost poradit se je
neocenitelná. Děkuji za to všem kolegům.

Co vás v době uzavření bazénového provozu trápilo nejvíce?

Využili jste prostor pro renovace, opravy, úpravy, pokud to bylo možné?

Jak se věnujete zaměstnancům, jak řešíte náplň jejich činnosti?

Co je pro vás nejtíživější?

Máte s kým sdílet své problémy, na koho se obracíte?
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Bazén Jihlava, Miroslav Veselý,
vedoucí divize SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

To, co nás nejvíce trápí je ta nejistota, kdy se bude moci otevřít
zejména venkovní část Vodního ráje, protože na přípravu
venkovního areálu potřebujeme nějaký čas hlavně na nutné opravy,
úklid a přípravu bazénové vody a v neposlední řadě zajištění
dostatečného počtu personálu. Byli bychom rádi i za zprovoznění
krytých areálů, ale i tak si klademe otázku, zda se nám podaří
přesvědčit návštěvníky o tom, že jsou naše provozy dobře
epidemiologicky zajištěné a je možné je bezpečně využívat.

V současné době žádné opravy a údržbu neprovádíme. Bazény zůstaly napuštěny a voda se udržuje pouze v
nezbytném rozsahu. Máme naplánované některé větší opravy na pravidelnou odstávku a termíny se nepodařilo
přesunout, takže bychom stejně museli zavřít.

Po krátkém pracovním nasazení od uzavření, kdy se provedl větší úklid, jsou všichni zaměstnanci na překážce v
práci ze strany zaměstnavatele a až bude znám termín otevření, tak půjdou do práce a provoz se bude připravovat.

Je fajn, že existuje Asociace pracovníků v regeneraci. Jsou díky ní dostupné alespoň nějaké informace a je možné
diskutovat s ostatními kolegy z branže o všelijakých současných problémech.

Bazén Kraví hora ‐ Brno, Roman Vojáček,
provozní vedoucí Sportovní a rekreační areál Kraví hora

Nejvíce nás trápí nejistota s neurčeným termínem a
harmonogramem pro znovuotevření jednotlivých provozů, protože na
to jsou navázány další subjekty, třeba sportovní oddíly, plavecké
školy, zájmové organizace, letní tábory, atd. I oni vznášejí dotazy a
my zatím také bohužel neznáme jasné odpovědi. Informace v
médiích, pokud jsou, pak tedy jsou také dosti chaotické a
nesrozumitelné.

Veškeré provozy přešly do systému technologické odstávky. Ta je na plaveckou halu na Kraví hoře vždy
plánována na září, kdy se provádí veškerá nutná údržba a opravy, které se z hlediska jinak nepřetržitého provozu, v
jiném termínu konat nemohou. Venkovní bazény jsou v režimu přípravy na letní provoz, vypuštění, vyčištění,
pasivace, oprava skluzavek a další práce jako renovace laviček, příprava sportovišť, údržba zeleně atd.

Stálí zaměstnanci areálu jsou v rámci opatření nouzového stavu rozdělení do směn a skupin, aby byl jejich pohyb
v areálu bezpečný a byla splněna daná pravidla. Podílejí se na přípravě jak venkovního areálu, tak vnitřního (úklid,
nátěry, údržba zeleně,…) jsou vybaveni ochrannými rouškami a vybaveni dostatkem desinfekčních prostředků.
Během dne se pravidelně dezinfikují madla a kliky v celém areálu atp.

Nejtíživější je pro nás rozhodně absolutní ztráta příjmů a nejistota délky trvání daného stavu. Jako subjekt máme
určitou rezervu na překlenutí nějakého období, ale nutné výdaje jsou nevyhnutelné, mzdy, energie (i když jsou
částečně utlumené, ale pořád jsou), výdaje na plánované nutné opravy a přípravu letní sezóny. Problém vidíme v
tom, že nejsou informace, nastavení pravidel a podmínek, které bude nutné splnit, aby se mohly provozy znovu
otevřít a aby tyto podmínky byly splnitelné nebo nebyly ekonomicky likvidační. (př. neúměrné snížení kapacity
venkovního areálu).

Problémy plynoucí z této situace sdílíme a řešíme přes naše zastupující asociace (APR, ABAS), kterými jsme
členy a samozřejmě danou situaci i probíráme s kolegy z ostatních provozů.
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Návrat návštěvníků do provozů

Jak vypadaly první dny v bazénech po otevření, to nastiňují příspěvky našich členů. Tyto první dny, před
otevřením a po otevření byly opravdu dosti organizačně náročné a plné očekávání z obou
stran, protože kromě standardních kroků nutných k otevření bazénů a koupališť se
přidala řada dalších opatření a nutností, které je potřeba splnit a zajistit. Snad se tedy
bazény a koupaliště naplní a počasí bude přát. Děkujeme, že se naši členové s námi
podělili o svoje dojmy a zkušenosti z těch opravdu prvních dnů. Jako velký oříšek ke
splnění se zdá být zejména povinnosti zajistit speciální místnost pro ty, kteří by mohli
projevit příznaky nemoci. Některé atrakce zůstávají uzavřené a k nim se přidávají také
vířivky, u kterých je většinou opravdu technicky a organizačně vysilující, či nemožné
zajistit či hlídat bezpečné rozestupy.

Je jasné, že po vydání ZPRAVODAJE bude vše jinak, ale třeba někdy zavzpomínáme,
jakou měli provozovatelé radost, když se jim vrátili návštěvníci po nuceném uzvaření a uvědomíme si, že
musíme vždy bojovat aby se to neopakovalo :‐)

PŘÍBOR: LETNÍ SEZONA NA DOSAH …. co udělá zákazník ?
Léto klepa na dveře, sluníčko nabírá na síle a coronavirus se zdá daleko.

Index strachu mezi zákazníky je však stále vysoký. Začínáme napouštět
bazény, sestříhávat trávníky a doplňujeme zásoby. Připravujeme spousty
informačních tabulí, upravujeme provozní řády, doplňujeme kritické body a
ubezpečujeme lidi na sociálních sítích, že budeme připraveni. Tiskneme
letáky, kreslíme značky a výstražné cedulky. Proškolujeme personál,
nakupujeme hygienické prostředky, zásobujeme se větším množstvím
chemie, měříme vzdálenosti a nakupujeme moderní teploměry. Vymýšlíme
místnosti pro náhodného nemocného, který zavítal s coronavirem na

koupaliště a kroutíme nad tím vším hlavou. Snižujeme kapacitu areálů, desinfikujeme, malujeme, doplňujeme
bezkontaktní systémy, spouštíme a zaplňujeme EET novými položkami. Čekáme až se společně nadechneme
čerstvého vzduchu, odhodíme roušky a nebudeme řešit podání ruky, vzájemné doteky… Těšíme se až
napustíme vířivky, divoké řeky a překontrolujme centimetry mezi stoly a lehátkami. Čekáme na chvíli, kdy
nás nebudou oddělovat štíty z plexiskla a nebudeme si muset pokládat otázku “ kam s ní “ ‐ s rouškou
mnohokrát v posledních měsísích milovanou i nenáviděnou. Jsme plni očekávání co udělá ten “náš zákazník”.
Přijde, nepřijde, bude se bát, nebo si v klidu protáhne tělo ve vodě a sjede si “ten nový tobogán “? Budou mu
vadit přísná omezení na bazénech, plovárnách a aquaparcích ? Vyzná se ještě v zákazech a nařízeních?
Popere se s návodem jak se na bazénech správně chovat, nebo prostě nepříjde a jeho kroky povedou k jezeru,
řece, nebo k rybník, kde vycítí svobodu a volnost pohybu ?

Jako bazénaři víme, že člověk v plavkách je vnímavý, citlivý a opatrný. Letos to bude platit dvojnásob.
Letní areály nebudou v tomto roce asi zcela obsazené, řady lidí u pokladen zmizí, na parkovištích budou
volná místa. Čekací doba v bufetech se zkrátí , v měsíci červnu nebudou běhat po ochozech bazénů děti ze
školních výletů. Je před námi sezona asi jiná, než ty, na které jsme v posledních letech byli zvyklí. Je před
námi léto s velkou neznámou. Právě proto se na něj všichni těšíme, abychom si na podzim mohli společně
říci: z v l á d l i jsme TO !

Ruda Korčák, koupaliště‐autocamp RICCO Příbor
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JINDŘICHŮV HRADEC: Jihočeši se na znovuotevření
bazénů připravují svědomitě a důkladně. Více než výmluvným
důkazem bylo i jejich společné setkání v lázeňské Třeboni, na
kterém si vyměnili své názory, naladili se a shodli se na společném
postupu při dodržování pravidel ministerstva zdravotnictví a
detailně také prodiskutovali definované a doporučené podmínky.
Součástí fotografování provozovatelů a šéfů bazénů byl i nácvik
povinných 1,5 a dvoumetrových rozestupů a prohlášení, že
navzdory koronoviru se návštěvníci mohou do znovuotevřených
bazénů těšit. Covid je neplavec, jihočeští bazénáři jsou připraveni
ho porazit! Děkujeme APR za informovanost a veškeré úsilí v
nelehké době. Za jihočeské bazénáře příspěvek zasílá

Marcela Kůrková, Vedoucí plaveckého bazénu Jindřichův Hradec, Foto: Tomáš Uhrinek

TŘEBÍČ: Po pracovním víkendu jsme konečně i u nás otevřeli!! Po 20 minutách provozu
máme v areálu úžasných 25 osob. Jedeme v letním režimu, otevřeno máme od 11‐21 hodin,
wellness od 14‐21 hodin, také plážový volejbal s venkovní plochou a celodenním vstupem.
Reakce jsou zatím velmi pozitivní, lidé jsou natěšení. Dotazy směřují na kapacitu – obsazenost
a to, zda je možno si vstup rezervovat atd. Jinak jede vše bez problémů. Restrikce jsou řešeny
cedulkami u jednotlivých bazénů s maximální kapacitou, nebo uzavřením atrakce. U vchodu
jsou značky na zemi a jsou k dispozici dezinfekce s hygienickými pokyny. Šatny jsou bez
omezení, lidé se v klidu rozptýlí!

Jiří Novák, aquapark Laguna – Třebíč

PLZEŇ: U nás nyní máme 2 venkovní vstupy na bazén, kde jsou desinfekce. Venkovnímu areálu a jeho
naplnění nám zatím moc nepřeje počasí. Ve vnitřním bazénu návštěvníci jsou a za první dopoledne jich přišlo 40.
Průběžně hlídáme návštěvníky, jestli dodržují nová pravidla, zejména desinfekce, rozestupy a nošení roušek,
pokud se pohybují v areálu mimo tu dobu, kdy jsou v bazénu, pokud jdou plavat a roušku nepotřebují. V šatnách
jsme zablokovali skříňky ob jednu tak, aby se dodržovaly rozestupy.

U nás již 14 dnů ve zvláštním režimu plavou závodní plavci. Plavali zatím tak, že každý měl jednu dráhu. Nyní
plavou tak, že je 5 závodníků na jednu dráhu. Nicméně nepříjemné omezení platí pro trenéry, kteří musí mít
roušku ve vlhkém prostředí u vody po celou dobu pobytu v areálu.

Nyní k nám dle omezení může přijít 300 lidí. Neumíme si zatím představit, jak budeme dělit například rodiny –
jejich členy, pokud někdo z nich bude do počtu ten třístý, co s dalšími členy rodiny. Jsme vybaveni vysílačkami a
aktivně vše mezi sebou komunikujeme. Počítáme klienty na obou vstupech a doufáme, že se situace – rozvolnění
ještě změní. Z atrakcí máme otevřený například 86 metrový tobogán, ale třeba
vířivky jsme raději nechali uzavřené, protože je velmi těžké u nich hlídat rozestupy
a moc klientů by se do nich neveško a bylo by velice nepříjemné je vyhánět. Jsme
nezisková organizace – plavecký klub, který areál provozuje, finančně je pak takový
provoz pro nás ztrátový, protože zaměstnáváme 60 zaměstnanců a můžeme zde mít
pouze 300 návětěvníků. Rozhodně však například vstupné zvyšovat nebudeme.
Naopak jsme se rozhodli, že návštěvníkům, kteří mají zakoupené permanentky
nebo již zakoupené vstupné, prodloužíme platnost až do konce roku, bez ohledu na
to, zda platnost již vypršela.

Tomáš Kotora, Plzeň ‐ Bazén Slovany
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Dekorační stropy
Elegantní bazénové haly

Existuje široká paleta barev a odstínů pnutých fólií, struktur nebo
průhledností, provedení satén, lesk či průsvit. Vhodné jsou tyto fólie
tam, kde chceme vytvořit zajímavý interiér, či tam, kde naším cílem

je prostor i částečně zvýraznit či oživit, získat efekt větší místnosti, či získat na stropě odlesk vodní hladiny. Ten je
zajímavý například nad menším bazénem či nad vířivkou. Barva a struktura stropní fólie může výrazně ladit s
interiérem, třeba tón v tónu, v modro‐hnědé bazénové hale, nebo být barevně naprosto odlišná a výrazná. Záleží na
konceptu či fantazii investora.

Kromě zajíamvých dekoračních výhod těchto fólií, jsou druhým častým důvodem proč je použít situace, kdy jimi
můžeme zakrýt stropní instalace, rozvody, nebo stavebně nedokončené a neupravené, či příliš vysoké stropy a to
jednodušeji, levněji a s efektem, než klasickými stavebními úpravami. Současně také působí jako ochrana před
únikem tepla.

Montáž na strop není nijak náročná, finančně ani časově, nevyžaduje speciální úpravy či vyklizení prostoru. Na
strop se namontují lišty, na které se rozprostře stropní fólie. Fólie se plošně prohřeje pomocí propan‐butanového
ohřívače a tím získá elasticitu. Zavěsí se po celém obvodu místnosti a napne se do rámu. Po ochlazení dostane
tvarovou paměť a zůstane ideálně napnutá. Instalace světel či jiných interiérových doplňků, třeba i stropních
dekoračních trámů, není žádný problém.

Co trápilo bazénové provozy během uzavření?

Mnohé starosti a problémy přinesla karanténa samozřejmě i do provozů bazénů a aquaparků, kde se s nelehkou
situací museli všichni poprat. Provozovatele, kromě ekonomických ztrát během této doby, nejvíce tížilo zejména to,
že k nim dlouho nepřicházely vůbec žádné informace, které by pomohly nasměrovat činnosti a aktivity provozů k
částečnému nebo plnému otevření. V květnu jsme se některých bazénů zeptali, jak
moc tíživou situací procházejí a co aktuálně mohou vůbec řešit. Redakce děkuje
všem, kteří s námi své názory sdíleli.

Bazén Litvínov, Ing. Anna Egerová,
vedoucí provozu společnosti SPORTaS, s.r.o.

U nás bazén pravidelně odstavujeme kolem poloviny června. Je tedy jasné, že ho v letošní sezoně již
nezprovozníme. Téměř ihned po uzavření provozů jsme bazén vypustili a provoz nastavili tak, aby byly
minimalizovány náklady. Pevně věřím, že bazén zprovozníme v září. Větší problém nám činil fakt, že jsme vůbec
nevěděli, zda bude povolen provoz koupališť v letní sezóně. Potřebujeme čas na přípravu areálu (travnaté plochy,
bazény) a zároveň nechceme upravovat vodu zbytečně třeba měsíc. Vznikají tak velké náklady (elektřina, personál,
aj.), které půjdou vniveč, pokud bychom koupaliště mohli otevřít např. až v červenci nebo v srpnu. V naší

společnosti máme uzavřena všechna střediska až na jedno. Výpadek v
příjmech je tedy zásadní. Z rozhodnutí vlády jsme uzavřeli plavecký bazén,
sportovní halu, kulturní dům i Café bar.

V plaveckém bazénu jsme práce nezahájili, jelikož jsme neměli
připravený materiál na opravy. Věřím, že opravy zahájíme během května.
Na ostatních provozech provádíme údržbu a takové práce, které nebylo
možné provádět za provozu. Velké opravy a investice jsou u nás
dlouhodobě plánovány na léto a tyto věci nelze uspíšit např. kvůli
veřejným zakázkám.

Podmínky programu Antivirus na poskytování dotací na mzdy
zaměstnanců jsou nejasné. Čekáme na vysvětlení. Naši zaměstnanci jsou tedy doma a pobírají 60 % mzdy. Tento
stav je ale dlouhodobě neúnosný. Nemůžeme zaměstnance dostat do existenčních problémů. Zpracováváme tedy
plán, jakým způsobem budeme pokračovat. Pevně věřím, že nám dotace na mzdy zaměstnanců nakonec bude
poskytnuta a situace se zlepší.

Velmi tíživá je otázka dotace na mzdy z programu Antivirus. Potřebovali bychom vědět, zda ji dostaneme.
Zároveň potřebujeme znát termíny a podmínky provozu bazénů a koupališť. Např. nyní víme, kdy a za jakých
podmínek můžeme zprovoznit Café Bar. Můžeme k tomu směřovat naše kroky. To samé potřebujeme i u ostatních
provozů.

Velmi pomáhá kontakt s kolegy z podobných provozů. Byť má každý provoz svá specifika, možnost poradit se je
neocenitelná. Děkuji za to všem kolegům.

Pohled vzhůru na strop už nemusí být nudný, bazénová hala získá
zajímavý interiérový prvek a se stropem po dlouhou dobu nebudou
žádné starosti. Praktický a efektivní způsob pro vytvoření jedinečné
atmosféry a současně dobrý tip, jak vyřešit otázku nevzhledného či
nezajímavého stropu, nabízí pnuté stropní fólie. Jsou vhodné i do
extrémních podmínek bazénové haly, na stropy, na stěny, nebo třeba
i pro vytvoření zajímavého prosvětleného stropu či sloupu.

Hlavní výhodou pnutých fólií je snadné, rychlé a nenáročné řešení
pro stropy, které z nějakého důvodu potřebujeme vyřešit. A to buď z
estetického a nebo z praktického hlediska. Hodí se do malých
místností, kde lesklý efekt stropu místnost opticky zvětší a odstraní
se pocit stísnění, nebo i do velkých hal, kde částečné využití barevné
fólie nabízí zajimavou a jednoduchou dekoraci v prostoru.
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Čisté bazény nejen pro kojence a batolata
Bez podrážděné pokožky, štípání očí a zápachu

Bezpečnost, zdraví a příjemný pocit
Používáním ZeoPure® se výrazně eliminuje podráždění očí a pokožky a voda se tak stává příjemnější i pro

ekzematiky či astmatiky a je velmi vhodná i pro ty nejmenší návštěvníky bazénů, jako jsou kojenci a batolata.
Obyčejný křemičitý písek nebo filtrační sklo jsou inertní materiály a jsou chemicky zcela pasivní.

Výrazné úspory
ZeoPure® výrazně snižuje celkové provozní náklady bazénu tím, že snižuje spotřebu chlóru o 30 ‐ 60%, zpětné

praní o 50%, ohřev vody a energií o dalších 40%. Je ekonomicky a ekologicky nejvhodnější alternativou ke všem
stávajícím technologiím. Je schválen Státním zdravotním ústavem v Praze pro
úpravu bazénové, ale i pitné vody. SURFACE SOLUTIONS, s.r.o.

www.surfacesolution.cz

Povědomí o škodlivých chemických látkách používaných při údržbě a provozu bazénů vede spoustu majitelů a
provozovatelů k hledání ekonomicky a ekologicky přijatelné
náhrady. Zápach, podráždění kůže, záněty očí a červené oči jsou
jen některé z problémů, se kterými se provozovatelé bazénu u
klientů setkávají. Na rozdíl od obecného přesvědčení není hlavní
příčinou těchto problémů samotný chlor, ale chloramin, který
vzniká při reakci chloru a organických látek, především amoniaku.
Vznikají tak anorganické chloraminy jako jsou monochloramin
(NH2Cl), dichloramin (NHCl2) nebo trichloramin (NCl3), který se
z vody vzhledem ke své špatné rozpustnosti ve vodě uvolňuje jako
plyn do ovzduší. Organické látky, resp. amoniak, pochází z
lidského potu, tělesného tuku a moči. Dle stanoviska SZÚ Praha
vnese jeden návštěvník do bazénu okolo 4g organických látek. K
vyřešení tohoto problému je nutné zvýšit množství chloru nebo
snížit množství amoniaku ve vodě například správnou hygienou
(osprchování před vstupem do bazénu, nebo nemočit do vody).
Alternativní řešení k chlorování jsou různá, ať už používání ozónu v kombinaci s aktivním uhlím, ozónu s UV
lampou a řada dalších technických řešení, která jsou ale provozně a investičně nákladná.

Moderní řešení pro čistou vodu
Velmi zajímavé řešení pro provozy pak nabízí moderní materiál ZeoPure®. Jedná se o specifický typ australského

zeolitu, který při procesu filtrace adsorbuje amonné ionty z filtrované vody, která byla kontaminována potem,
tělesným tukem a moči návštěvníků bazénu. Zabraňuje tomu, aby chlór
ve vodě reagoval s amoniakem a stal se neúčinným dezinfekčním
prostředkem a tím zvyšuje účinnost chlóru a výrazně snižuje jeho
dávkování o 30 – 50%. ZeoPure® má výjimečnou tvrdost 7 Mohs, s
velikostí mezopórů 5‐50nm a je zpracován do optimálních zrnitostních
frakcí ať už pro jednovrstvé, nebo vícevrstvé filtry, které zaručují
optimální filtrační a adsorbční plochu okolo 25m2/g, výměnnou kapacitu
cca 120 m.eg/100g a filtrační účinnost okolo 2 mikronů, což vylučuje
používání flokulantů. Oproti tomu jsou evropské zeolity
několikanásobně měkčí a to pouze 2 Mohs, s většími mezopóry okolo
1500nm a proto nejsou vhodné pro průmyslové aplikace, což se výrazně
promítá na životnosti, rychlosti a kvalitě zpětného proplachu a spotřebě
prací vody.
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Norma pro skluzavky
Náš seriál o normách tentokrát zaměříme na letní problematiku:

skluzavky. Je pravda, že se týká i areálů celoročních, ale nejvíce
skluzavek nalezneme právě na letních koupalištích.

Norma pro skluzavky – ČSN EN 1069 patří k
celoevropským normám, takže je platná ve všech členských státech
skupiny CEN (Comité Européen de Normalisation = Evropský
výbor pro normalizaci). Od roku 2011, kdy prodělala největší
obsahovou změnu, na základě které probíhají, nebo by měly
probíhat pravidelné kontroly všech skluzavek, prošla již dalšími 4
novelizacemi, z toho 2 v posledním roce (v červnu 2019 a v lednu
2020). Protože tyto dvě novely běžely v těsném sledu a ta lednová
jen rozšiřovala ale neměnila, podíváme se, co přinesly nového jednak v projektové přípravě a v realizaci stavby, tak
i v provozu společně..

Termíny a definice
Tato kapitola má minimální změny, týkající se spíše překladu do češtiny než jiného náhledu na danou

problematiku. I tak nám někde zůstala trochu zvláštní terminologie, jako výraz „ stoupačka“ = rozšíření kluzného
úseku, které je určené ke sjíždění. Klasifikace skluzavek nám zůstala zachována. Skluzavky typů 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2
určené pro děti. Skluzavky typů 3 – 10 pro starší nebo vyšší uživatele. Typy 3 a 4 jsou u nás známé jako tobogány –
typ 3 do spádu 13%, typ 4 s vyšším spádem. Typ 5 jsou vysokorychlostní skluzavky „kamikadze“. Typy 6.1 a 6.2
zahrnují několika‐dráhové skluzavky. Do typu 7 řadíme skluzavky se širokou kluznou dráhou.

Další typy skluzavek už nejsou u nás úplně obvyklé. Typ 8 předpokládá podélné klesání i stoupání – jako na
horské dráze. Podle informace, kterou mám, je montována na Aqualandu Morávia a budeme si ji tak moci
vyzkoušet i bez přejezdu hranic. Typ 9 je širokou skluzavkou s volným příčným kmitáním. Typ 10 je skluzavka s
miskovitou nádrží, kde se klesá po spirálovité dráze do místa pádu do vody nebo nájezdu na další díl skluzavky –
tedy nejčastěji tzv. „space bowl“. To, co připouští norma vzhledem k vývoji skluzavek, je nemožnost některých
skluzavek přesně zařadit do příslušného typu dle všech parametrů daného typu. Je pak nutné individuálně skluzavku
posoudit z hlediska bezpečnosti provozu.

Projektování skluzavek
Norma již ve fázi přípravy dává projektantovi úkoly týkající se

předběžného posouzení rizik. Určovací kritéria v projektu:

• Typ vodní skluzavky

• Předpokládaní uživatelé

• Uplatnění skluzavky v komplexu nového bazénu nebo začlenění do
existujícího zařízení

• Střetávání se uživatele skluzavky s ostatními návštěvníky – při přístupu
na skluzavku i v dojezdu a vliv návštěvníků na skluzavku – včetně
možného vandalizmu na přístupných částech

• Rizika pro návštěvníka při nástupu na skluzavku, jízdě i při přistání,
možná riziková chování návštěvníků

• Vliv používání skluzavky na ostatní běžný provoz celého zařízení
(koupaliště)

Norma specifikuje i obsah projektové dokumentace v konkrétních bodech. Její novela si důkladně všímá výpočtů
statiky a dynamického zatížení a ve čtyřech tabulkách určuje statikovi koeficienty pro jednotlivé druhy zatížení
(sněhem, teplotou, větrem, mezní stavy, stálá a proměnná zatížení. Zatížení vlastní tíhou, vodou, uživateli a další.
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Legislativa a předpisy

Bezpečnost na skluzavkách
Nejdůležitějšími kapitolami normy jsou ty, které se týkají bezpečnostních

požadavků. Skluzavky obecně patří k akčním atrakcím, na kterých dochází k
úrazům návštěvníků. I když je jich většina způsobena nepozorností nebo
nevhodných chováním návštěvníka, je to vždy pro provozovatele
nepříjemné řešení, kde musí dokazovat, že udělal vše pro to, aby úrazu na
skluzavce předešel. A to „vše“ uvádí právě norma. Ne vždy umí její splnění
zabránit úrazům, ale pokud bylo učiněno, jak norma praví, lze to považovat
za „vyšší moc“. Některé otázky bezpečnosti i v provozu vodních skluzavek
jsou řešeny v ČSN EN 13451 a norma ČSN EN 1069 se na ně odkazuje. Jde
tu hlavně o nebezpečí zachycení, které by mohlo být při pohybu na
skluzavce obzvlášť nebezpečné, a otázku protiskluznosti nášlapných ploch. Norma zde řeší převážně konstrukční
prvky – od příchozího schodiště na skluzavku, zábrany proti pádu, propadnutí a přepadnutí, kluznost jednotlivých
ploch, hrany a rohy. To, s čím se dosti často v rámci kontrol skluzavek setkáváme, je nevhodné řešení zábrany
schodiště a plošin. Zábrana musí mít dostatečnou výšku, která se ale měří od nejvyššího místa, na které se dá
stoupnout, do okruhu 1 m. A to není vždy podlaha, ale může to být nějaké vyvýšení místo – např. startovní díl
skluzavky. A pak je najednou zábrana nízká. Navíc nesmí umožňovat její přelézání, tedy buď musí mít plnou výplň
nebo svislé pruty. Vodorovně řešené pruty jsou nepřípustné.

Bazény a wellness, s. r. o.
projektový aterliér
www.bazeny‐wellnes.cz

Kluzný úsek
Kluzný úsek je nejdůležitější část skluzavky. Umožňuje klouzání uživatele od startovního dílu až po dojezd a

uvedení do klidu. Jezdec by měl zůstat vždy ve styku s kluznou drahou. V případě, kdy se má ocitnou ve vzduchu u
speciálních typů skluzavky, nesmí se při přistání zranit nebo si ublížit. Posuzuje se praktickou zkouškou a
skluzavka, kde dochází ke ztrátě kontaktu jezdce s kluzným úsekem, musí být i takto označena. Kluzná dráha musí
být konstruována tak, aby nemohlo dojít k převrácení jezdce, otáčení dokola, úhozu do skluzavky, kmitání do stran
či vyhození ze skluzavky. I s těmito stavy se u skluzavek občas setkáváme. Je to tím, že projektant i dodavatel se
snaží udělat skluzavku co nejzajímavější,
akční a tím se může pak stát i
nebezpečnou. Na kluzné dráze měříme v
rámci praktické zkoušky průběh zrychlení
působící na jezdce ve všech třech osách
ke směru jízdy. Můžeme měřit přímo
vhodným zařízením, nebo provádět
výpočet odstředivé síly dle uvedeného
vzorce = v2/r. Maximální povolené
zrychlení je 2,6 g po dobu větší než 0,1 s,
případně 4 g pro okamžik kratší než 0,1 s.
Pro kluzný úsek se vyhodnocuje i rychlost
jízdy, ať průměrná nebo okamžitá. Pro
jednotlivé typy skluzavek jsou určeny
maximální rychlosti, které je možné
dosahovat. Kluzný úsek musí být hladký
bez nerovností, případné spoje
jednotlivých dílů nesmí přesahovat proti
směru jízdy. Ke kluznému úseku se váží i tunely a kryté úseky. Na ně musí být jezdec dopředu upozorněn, pokud
není zatrubněná skluzavka již od místa startu. Upozornění se týká i temných úseků, kde hrozí dezorientace jezdce,
vložení světelných nebo i jiných, efektů v trase.

(Poklačování článku o Normách v oblasti skluzavek najdete v dalším čísle.
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Co dělat, když je provoz uzavřen?
Uzavření provozů přineslo pro provozovatele řadu výzev. Inovace a

nápady jsou nyní potřeba více, než kdy jindy. Se zajímavými tipy přišel
server European Spa. který v rámci krize a uzavření provozů komunikuje
a inspiruje provozovatele. Nabízí řadu nových a inovativních způsobů,
jak reagovat na krizi, nikoli však panikou. Nabádá přehodnotit a
podrobit provoz hodnocení v oblasti chodu a hledání nových směrů či
možností a doporučuje například investovat energii do renovací, úprav,
školení, vzdělávání a zdraví zaměstnanců a péče o sebe. Zaměřit se na
užší spolupráci s dodavateli, z nichž mnozí umožňují třeba i online
školení a podpůrné kurzy pro personál i klienty. Také je vhodné hledat
nové způsoby, jak oslovit své klienty. Možností je mít propracovanou
on‐line komunikaci a přenést péči o klienty tímto směrem, aby se
udržovatl otevřený dialog se zákazníky. Některá centra nabízejí kurzy

jógy, relaxačního cvičení, či zdravého stravování online. Na web provozů přibývají videa s nápady, jak se udržovat
fyzicky, psychicky i menátlně fit.

Odbornost porotců je důležlitá
V únoru se na setkání porotců v saunovém centru SATAMA SAUNA RESORT

& SPA, které se nachází v Německu, nedaleko Berlína, sešli saunoví odborníci.
Toto centrum již několikrát hostilo mistrovství světa AUFGUSS WM (soutěž
show saunových ceremoniálů ‐ saunového divadla). Bylo to nejen setkání, ale také
školení pro certifikaci jednotlivých porotců před startem kvalifikací na MS 2020.
Novinkou letošního roku je, že v porotách všech saunových soutěží AWM musí
být min. 50% certifikovaných porotců. Příští rok to bude 75 % a za dva roky
100%. Jde o zvyšování úrovně soutěže a zvyšování odbornosti jednotlivých členů
AWM a porotců.

Právě téma profesionality saunových mistrů je oblastí, kde je potřeba se neustále
zdokonalovat. A to nejen ve znalostech saunových technik a postupů, ale i v
oblasti aromaterapie a použití přírodnin ‐ bylin a vykuřovadel. Setkání v Německu mělo mít pokračování v

Holandsku, které se ale vzhledem k počínajícím corona‐opatřením ve
světě neuskutečnilo. V dalším roce bude i ČR chtít do světa vyslat své
české porotce. Pro ně chystá Česká asociace saunérů interní školení v
ČR v souvislosti právě s přípravou i dalších soutěží, jako je Sauna
Herbal Cup. Současně chce Asociace rozšiřovat své řady a do národní
poroty pozvat nováčky či zájemce o tuto práci aby, tak bylo možné
lépe obsazovat např. kvalifikace v jednotlivých saunových centrech a
připravovat další typy soutěží. Zdroj: Česká asociace saunérů.

Roušky pro wellness a spa
Přítomnost i budoucnost ve wellness provozech se změnila. Je dobré být

připraveni a vybaveni. Roušky jsou záležitostí, která nás budou provázet
asi i nadále. Dodavatelé wellness oblečení, uniforem a vybavení do
wellness, masáží, pedikur i manikur se na to dívají optimisticky alespoň z
pohledu designu roušky a její možné "wellness podoby" Pokud tedy budete
své provozy a pracovníky vybavovat, můžete se nechat inspirovat.
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Běloruská baňa ‐ setkání saunérů
Česká asociace saunérů (ČAS) je šíření osvěty a prezentace české

kultury saunování a českého přístupu k  zážitkovému saunování i
mimo území ČR.  Při svých výpravách do zahraničí zástupci ČASu
nejen poznávají lokální zvyky a tradice v  saunování, které pak
prezentují u nás, svým členům i při svých akcích, ale také navazují
vzájemnou spolupráci a zvou zahraniční odborníky do Čech.

Jejich letošní jarní výpravou byla cesta do Běloruska, kde nejen
prezentovali české saunování, ale také se aktivně účastnili
několikadenního saunového mezinárodního setkání. Součástí pobytu
bylo kromě poznávání jiných stylů a přístupu k „pocení“ také i soutěžní klání žen v „parenim" – v saunových
procedurách, kde soutěžily ženy z několika zemí např. Litvy, Ruska či Běloruska.

V krásné  sauně s typickouV krásné  sauně s typickouV krásné  sauně s typickou běloruskou atmosférou, ve zcela
novém saunovém centru SPA RIVIERA v Minsku    představila české saunérské umění svým  vystoupením
saunérka Pavla Hofrichterová s klasickým relaxačním ceremoniálem s přírodními éterickými oleji. Zajímavostí pro
ni bylo zjištění, že klasický saunový ceremoniál tak, jak ho běžně v sauně zažíváme u nás, nebo na soutěžíh, ho
místní vůbec neznají. Klání se účastnily také například mistryně světa Karolina Jarzabek z Polska a Aleksander
Drevskich z Dánska. Pavel Hofrichter, pak dále prozrazuje, jak
saunové setkání probíhalo.

„Celý prodloužený víkend byl o prolnutí saunových kultur, saunových
zážitcích, poznání nových technik přírodního saunování   a vzájemné
inspiraci. Zážitkem a zkušeností pro nás byla  účast na saunérské soutěži
mistryň bani ve volném stylu, kdy jsme s nadšením sledovali opravdu
nádhernou práci s  metličkami v sauně, použitím bylin či peelingů v
individuálních procedurách. V  rámci soutěží jsem se v porotě potkal s
odborníky na tradiční severskou baňu. Načerpali jsme skvělou energii a vyzkoušeli individuální procedury nabízené
v tomto centru, včetně ochlazení v opravdu ledovém bazénku, který měl jen 2°C.

Nové saunové a wellness ceNové saunové a wellness centrum v Minsku bylo otevřeno před necelým rokem a
nabízí mnoho saun různého typu, zajímavé japonské koupele nebo zážitkový bazén. Celé centrum je plavkové,
bohužel i sauny, ale v těchto zemích je to běžné. Bez plavek jsme si saunování užili v tradičním dřevěném domku u
lese na kraji malé vesničky, v místě,  které se jmenuje PAR MOROZ, kde nás majitel provedl 100% přírodním
saunovým zážitkem, který zahrnoval dvě hodiny prohřívání v teple prosyceném vůní, bylinek a blahodárné páry.
Následovaly také  masáže a ochlazení, koupel v loďce napuštěné vodou, která v zahradě nahradila ochlazovací
bazének. Krásný zážitek pak doladilo tradiční občerstvení, posezení a vyprávění u krbu. Baví mě saunová turistika,
baví mě poznávat zvyky různých saunových kultur a šířit povědomí o našich saunových událostech jako je
SaunaFest nebo Sauna Herbal Cup. Právě na ten se běloruští přátelé chystají. Pokud na tyto saunové akce chodíte,
můžete se s nimi také potkat,“ dodává Pavel Hofrichter. 

Co je to běloruská baňa?
Je tradiční styl saunování v severských zemích. Procedury zde provádí

bánčik, většinou jde o rodinnou tradici trvající mnoho století. Bánčik
povětšinou provádí individuální proceduru za pomoci bylinek a
metliček z různých stromů. Ta může trvat třeba hodinu. V sauně je
teplota někde kolem 75°C a vysoká vlhkost, stále se polévají kamna.
Někde se metličkování kombinuje s peelingy a poléváním. Třeba v
Lotyšsku hodně používají med, někde pracují i s mořskou solí.

Pavel Hofrichter
www.sauneri.cz
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Výhody letního saunování
Pro saunování to, co platí v zimě, platí stejně

významně i v létě. Saunování je jedna z
nejpříjemnějších a současně nenáročných aktivit, která
nám dokonale zlepší zdraví i náladu. Pravidelné,
celoroční saunování podporuje pevnou imunitu,
fyzickou, duševní i psychickou a organismus lépe
odolává zátěžím. V létě nám navíc saunování ideálně
pomáhá zvládat "meteosenzitivitu" ‐ přecitlivělou reakci
na prudké změny počasí. Těmi jsou v posledních letech
letní období typická a podrážďěně na ně reaguje stále
více lidí. Při změnách počasí, nebo delším chladném‐
deštivém období, nás přepadají chmury a špatná nálada
doprovázená podrážděnými reakcemi. Stále méně

pružně reagujeme na změny počasí, více si je připouštíme, nepříjemně je prožíváme a špatně se s nimi
vyrovnáváme. Tyto stavy odborníci nazývají jako meteosenzitivita a právě sauna je pomáhá zvládat velmi dobře.
Nicméně, letní saunování má ještě další úžasné rozměry, které v zimně prostě nejsou, a to je příroda, kterou v
návaznosti na saunu můžeme využit k relaxaci. Bez relaxace totiž saunování a jeho účinky nejsou kompletní.
Skvělé na letním saunování je to, že můžeme ze sauny jen tak vyběhnout ven a třeba se opalovat, relaxovat na
čerstvém vzduchu, jednoduše a blahodárně propojovat vnitřní saunu a pobyt venku. To ohromě nakopne naši
náladu a pohodu a léto si můžeme vychutnat na plno.

Saunový statek

Pokud budete chtít objevovat příjemné letní saunování, nebo se
pro svůj nový saunový projekt inspirovat, statek Saunahof je velmi
pěkné, nalebné a originální místo, kousek od čerských hranic v
Německu (Bad Fussing). Z bývalého ‐ 200 let starého statku, zde
udělali saunové centrum, jehož dominantou je budovami obklopený
centrální prostor – „nádvoří“ s bazénem a zahradou. V budovách
kolem se nachází mnoho různých saun a odpočíváren se zázemím a
restaurací. Kolem bazénu je dostatek míst pro množství lehátek k
opalování a lenošení po nebo během saunování. K příjemné
relaxaci lze také využít různá venkovní zákout, například menší
kamenné relaxační bazénky. Zahrada je osázená tak, že barvy

stromů a květin se v průběhu roku proměňují a zahrada je tak
stále krásná a zajímavá a je důležitou součástí úžasné
atmosféry.

Saunování s letními zážitky
Pro letní saunování je ideální využít přírodu kolem. Zejména

pro saunový odpočinek a relaxaci zapojit zahradu, zahrádku
nebo třeba i terasu, doplněnou o lehátka a zahradní nábytek.
Některá saunová centra, která tuto možnost mají, nabízejí v
letním obdoí zajímavé saunové programy, doplněné například
o noční saunování s relaxací pod hvězdným nebem, nebo saunování při svíčkách a nebo třeba i saunování s
grilováním. Krásné a lákavé teplé noci se využívají naplno a jsou velmi oblíbené.



Sauny

Sekretariát: email: apr@seznam.cz, http://www.aprcz.cz, tel.: 284021911 str. 20

Co říkají odborníci o letním saunování?
Pouze pravidelné saunování je opravdovým přínosem pro naše zdraví. A k
pravidelnosti je třeba nevynechat letní období. Saunování v létě má svá
pozitiva a kromě všech známých přínosů zdravého saunování je třeba
vyzdvihnout podporu termoregulačního systému. Lidé, kteří se pravidelně
saunují, lépe zvládají výkyvy teplot nebo letní tropické dny. Saunování při
vysokých teplotách 80‐90°C je pak velmi účinné a tělo se může lépe
chránit před viry a nemocemi.“ vysvětluje Pavel Hofrichter z České
asociace saunérů

Sauna a vůně! Psychika je důležitá
V dobách, kdy máme větší osobní starosti nebo jsme všichni díky

dění kolem nás psychicky vyčerpaní a napjatí, je sauna lék číslo 1.
Vliv sauny na naše psychické zdraví je jednoznačný. Vyhřátá,
dřevem vonící sauna, má okamžitý vliv na naše přetížení i stres.
Teplo nás uvolňuje a klid v sauně, podpořený přírodní aromaterapií,
nás zpomalí a přivede na jiné myšlenky. Zvuky horkých kamen a
syčící pára při polévání rozžhavených kamenů atmosféru doladí.
Cítíte tu pohodu a nic vás netrápí. Pravidelní návštěníci sauny v řadě
průzkumů uvádějí, že právě blahodárný vliv sauny na stres, únavu a
vyčerpání je hlavní důvod, proč saunu navštěvují. Pro podporu
nálady se nejlépe hodí citrusové plody, zejména sladký či červený
pomeranč, mandarinka, svěží limetka. I když pokud používáme v létě
při saunování citrusy, měli bychom být opatrní při slunění a nejít se
ze sauny opalovat přímo na prudké slunce, protože citrusy mohou u
některých z nás vyvolat fotosensitivitu‐ citlivou reakci na UV záření.
Chce to pár hodin odstup, ideálně 12 hodin. Použít můžeme také
levanduli, cedr nebo benzoe. (Jiřina Kopřivová lektorka aromaterapie
a fytoterapie v České asociaci saunérů.)

Sauna a sůl v boji proti virům
Saunování a také inhalace soli imunitní systém
velmi podporují a pomáhají nám být odolnější proti
virům a infekcím. Sůl aktivuje a podporuje
samočisticí funkci plic a je obecně protizánětlivá.
Stimuluje krevní oběh v plicích a pročisťuje celý
dýchací trakt od virů, bakterií, alergenů, prachu a
pylu. Pobyt v solné sauně nebo v sauně se solí je
proto vhodný k intenzívnímu posílení imunitního
systému, který lépe obstojí i v boji s koronaviry.
(Zdroj: Österreichisches Sauna Forum a tisková
zpráva Klafs )

Sauna je lék i zábava, důležitá je také KOMUNIKACE!
Saunování je skvělá volba pro to, jak trávit svůj volný čas, jak se bavit při saunových ceremoniálech, ale je to také

účinná metoda pro podporu zdraví, budování silné imunity a celkovou fyzickou, psychickou i mentální pohodu.
Vhodná komunikace benefitů saunování pomáhá provozovatelům saunu naplnit a získat věrné klienty, kteří
vědomě účinky sauny uznávají. Tvorba saunových programů s vhodnou aromaterapií, péčí a zdůvodněná
odpovídajícími argumenty při propagaci, je nejlepší způsob, jak pro spokojenost provozovatelů saunu naplnit
spokojenými klienty.
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Mood Food je nový trend ve výživě (mood ‐ nálada a
food ‐ strava), který se zabývá vlastnostmi potravin,
jejich správným výběrem a kombinacemi. Fylozofie
tohoto směru je založená na faktu, že jídlo ovlivňuje
naši náladu, to jak se cítíme a v jaké jsme mentální
kondici. V této souvislosti se také mluví o "Comfort
Food" ‐ tedy o potravinách, které nás dostanou do
pohody. Nejde tedy v první řadě hlavně o postavu,
kterou stravou či dietním režimem ovlivňujeme, ale o
to, jak pohodově se díky naší stravě cítíme mentálně a
psychicky. O tom, jaký vliv má strava na naše duševní
zdraví se zatím příliš nemluvilo, ale je to také cesta,
jak se správným výběrem potravin a stravováním cítit
lépe. I když můžeme připisovat naši podrážděnost,

výkyvy nálad a potíže s koncentrací jiným životním stresorům, naše strava může hrát při vyvolání těchto příznaků
velkou roli. Je rozdíl v tom, zda den začínáme fastfoodem nebo raním koktejlem, jestli na oběd skočíme pro
hamburger nebo si dopřejeme kvalitní jídlo, po kterém se necítíme zpomalení a unavení. Věda o vlivu jídla na
náladu je založena na tom, že dietetické změny mohou způsobit změny v naší mozkové struktuře, které pak mohou
změnit naše chování. Začleněním potravin, u kterých se projeví pozitivní změny mozku, můžeme zlepšit naši
pohodu. Co pomáhá? Zapřemýšlet nad tím, jak se přes den stravujeme a udělat si plán, vybírat potraviny a suroviny
opravdu vědomě, s tím, že mají přímý vliv na to, jak se cítíme. Vhodné je zaměřit se na suroviny, které jsou co
nejméně průmyslově zpracované, ideálně, pokud jsou to přímé suroviny, jako ovoce, zelenina, plody ‐ ořechy,
bylinky a koření a těm dávat přednost. Doma je pak sami zpracovávat a upravovat a vyhýbat se pokud možno
polotovarů a hotovým jídlům určeným k jednoduché přípravě či ohřevu.

Imunita je klíčová, jak ji podpořit stravou?
Spotřebitelská organizace dTest ve spolupráci se specialistkou na
výživu a zdravotní prevenci Margit Slimákovou přináší několik tipů,
jak zůstat v kondici a přirozeně posílit imunitu. Margit Slimáková
radí: „Nejlepší obranou před vznikem nemoci je silný imunitní
systém. Díky celé řadě nespecificky prospěšných potravin a živin
můžeme naši obranyschopnost podpořit. Není to ale jen strava, i
dostatek spánku, dobrá nálada a otužování nám může pomoci.“ Jaké
potraviny do jídelníčku v tomto období zařadit?

Mood FOOD ‐ jídlo pro dobrou náladu

Zeleninu a ovoce s vysokým podílem vitamínu C.
Fermentovanou zeleninu (kysané zelí, kimchi), která
posiluje střevní mikrobion. Potraviny s hořčíkem, selenem,
železem, mědí, kyselinou listovou, polyfenoly a vitamíny
A, E, B2, B6 a B12: bobulovité ovoce, citrusy, kapustu,
cibuli, špenát, mrkev, vnitřnosti a vejce. Rostlinné látky s
antibiotickým, antioxidačním či protizánětlivým
působením: česnek, cibuli, zázvor, kurkumu, propolis, med
manuka, echinaceu, omega‐3 tuky z ryb, houby jako reishi,
hlíva nebo shiitake.

Doporučuje se také pobyt venku, ideálně na
slunci, procházky v lese či posezení na zahradě.
„Například vitamín D lidský organismus
přirozeně získává díky dlouhodobému pobytu na
slunci. V případě, že suplementujete vitamín D,
přidejte k němu i vitamín K2,“ vysvětluje Margit
Slimáková a dodává: „Stejně tak pro prevenci
infekčních nemocí může prospět doplňování
acetátu a glukonátu zinku, nejlépe v podobě
dražé.“
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MasKa ‐ Irena Šmídová VŠTVS Palestra

Distributor jednoho z největších evropských
výrobců přírodních a přírodně identických

vonných esencí pro saunové a wellness provozy.

Sleva na veškerý sortiment,
www.bassau.cz j.sznapka@seznam.cz

tel.: +420 728 355 231

Turnikety, pokladní systémy, elektronické šatní
zámkové systémy a parkovací systémy. Prodej,

instalace, servis. Sleva na odbavovací
turniketové a vstupenkové systémy.

www.nessy.cz
info@nessy.cz

tel.: +420 495 212 004

Masážní a kadeřnický salon nabízí slušné zacházení a
to nejlepší pro Vás: Střihy ‐ dětské, pánské, dámské,

barvení, melír, trvalá a účesy pro společenské události.

Rolfterapie ‐ práce s fascií (obal svalu), mění držení a
pohyb těla. Uvolněná struktura těla se lépe přizpůsobí

gravitaci, bolesti mizí. Pohyb je větší a snadnější.

Pro členy APR sleva

www.mas‐ka.cz, apr@seznam.cz

tel.: +420 604 260 131

VŠTVS PALESTRA – ATVS PALESTRA ‐ VOŠ

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Kurzy, školení a rekvalifikace vysoké školy tělesné

výchovy a sportu.

Nabízíme slevu na školné v 1. roce studia
vyššího odborného vzdělání oboru Wellness – Balneo.

www.palestra.cz
tel.: 212 277 741

infovs@palestra.cz

Saunový Mág ‐ školení saunérů

Školení zážitkového saunování a saunových
ceremoniálů – sleva ,‐ Kč /os.

Jedná se o základní školení L1 jehož součástí je teorie
zážitkového saunování, historie, přínos pro

provozovatele, postupy provádění různých typů
saunových procedur, nácvik technik práce s ručníky,
praxe v sauně. Kurz je vhodný jak pro provozovatele

saun a wellness tak pro jednotlivé pracovníky saunových
provozů nebo saunové nadšence.

Platí při objednání do konce září 2020.
Slevu lze uplatnit při registraci emailem na

pavel.hofrichter@rain.cz nebo on‐line v přihlášce
zadáním kódu „SLEVAAPR500“

www.SaunovyMag.cz

www.Sauneri.cz

NESSY s. r. o.
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