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Vážený pane ministře,
Obracím se na Vás v zastoupení provozovatele bazénů, aquaparků, wellness a saunových provozů.
V pátek 13.11.2020jste představil veřejnosti nový protiepidemický systém PES, který na základě
hodnot rizikového skóre bude řešit příslušná protiepidemická opatřenítýkajícíse např. roušek,
shromaždbvání, počtu osob ve vnitřních i venkovních prostorách a další,
Tento systém je z hlediska predikce a možnéhovývoje pro všechny občany a profese v této složité
době přínosem, protože po 9 měsícíchpandemie konečně přinášíkonkrétníplán obnovy pandemií
zastavených nebo omezených aktivit. Je však v řadě případů nelogický a pro nás provozovatele

bazénů a saun nepochopitelný. Když vynecháme stupeň 3, který neumožňuje ještě z ekonomických
důvodůvůbec provoz bazénu a vztahují se na nás stupně 2 a 1., není nám jasné, v čem je individuální
sportovánía rekreace v bazénu svázané přísnými hygienickými předpisy méně bezpečná než pobyt
v d|vadle, kde se připouští pětinásobné množstvínávštěvníkůna daleko menšíploše než v hygienicky
zabezpečených prostorách bazénů, saun či wellness center. Ve stejném stuptli lze navštívitdivadlo do
250/500 osob, ale aquaparky, bazény a wellness jsou omezeny na maximálně 50/100 osob.
Z ekonomického pohledu je provoz areálu s okamžitou kapacitou několika stovek osob v tomto
režimu nesmyslný. Z hygienické vyhlášky pro provoz bazénů a saun je kapacita dána plochou a tedy
dává smysl omezit kapacitu procentuálně, aby situace v různě velikých areále vypadala podobně.
Asociace pracovníkův regeneraci připravila již při prvnívlně pandemie náVrh otevření provozů dle
aktuálního vývoje, vycházející právě z procentuálního výpočtu. Naši provozovatelé se odpovědně
řídili zpřísněnými opatřeními a nenínám známo, že byv prostoru bazénu, sauny nebo wellness
zařízení došlo k nějaké nákaze. Jsme připraveni i nyní dodržovat všechna regulačníopatření, která

dávají smysl, s důrazem na zdravívšech návštěvníkůi zaměstnanců.
Žáaam Vás tímto jménem provozovatelů o revizi podmínek rozvolňování provozů. Doporučujeme
vázat návštěvnost provozoven obdobně jako u obchodních aktivit na velikost prostor, aby nebyly
znevýhodňované většíareály. Jsme stále připraveni se prostřednictvím našich specialistů podílet na
tvorbě podmínek provozu bazénů, saun a wellness zařízení v těchto mimořádných podmínkách.
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