
Otevřená Výzva Asociace pracovníků v regeneraci, Asociace bazénů a saun, 

Českého svazu plaveckých sportů, Asociace plaveckých škol, České unie 

školního plavání, Aliance dětského plavání a České asociace saunérů  

státním orgánům k vytvoření kompenzačního programu Covid bazény. 
 

Komu: MPSV, MF, MPO, MŠMT, média 

Na základě vládního usnesení souvisejícího s bojem proti epidemii viru Covid – 19 došlo již ke 

třetímu uzavření všech bazénových, wellness a saunových provozů v ČR.  

Ztráty bazénových, wellness a saunových provozů v ČR jsou mnoha milionové a každým dnem, 

kdy jsou provozy uzavřeny vládním nařízením, narůstají. Tyto ekonomické ztráty, na rozdíl od 

mnohých jiných kategorií ekonomiky, nejsou zohledněny a kompenzovány žádným podpůrným 

COVID programem. V sektoru bazénových,  wellness a saunových provozů se jedná o více než 1200 

provozovatelů s více než 17000 zaměstnanci a obratem přesahujícím 8 mld. korun ročně. 

 

Každodenní ztráty bazénových provozů, a to jenom těch, které mají 25 m bazén a větší, 

dosahují podle relevantních zjištění 6 850 000,- Kč. V této částce nejsou započítány ztráty wellness a 

saunových provozů. Tato ztráta každým dnem uzavření narůstá. 

 

Kromě provozovatelů bazénových provozů jsou na jejich provozu přímo závislé i další 

instituce, sportovní spolky, organizace a podnikající subjekty, především plavecké školy, které zajišťují 

povinnou plaveckou výuku žáků 1. st. základních škol dle RVP ZV. I pro ně je třeba počítat s finanční 

podporou, protože jsou z činnosti vyřazeny z důvodu státních nařízení už od března tohoto roku. 

Zároveň tak dlouhé vyřazení plaveckých škol z plavecké výuky může způsobit plaveckou 

negramotnost u části dětské populace, kterou již nepůjde napravit. Dalším negativním faktorem je 

odliv zkušených profesionálů do stabilnějších odvětví ekonomiky. Tyto zkušené zaměstnance půjde 

již jen velmi těžko a za velmi dlouhou dobu nahradit, což se na kvalitě výuky plavání bezpochyby 

projeví. Tento odliv zkušených učitelů plavání, trenérů, cvičitelů a instruktorů nastává i v celém 

segmentu plavecké sportovní a závodní činnosti, dětského, rehabilitačního a rekondičního plavání. 

Nastává personální devastace tohoto segmentu ekonomiky a služeb. 

 

Žádáme příslušná ministerstva o bezodkladné zřízení podpůrného, kompenzačního 

programu COVID bazénové, wellness a saunové provozy, včetně plaveckých škol, kde navrhujeme 

alokovat částku 3 mld. Kč. Na tvorbě podmínek programu jsme připraveni participovat. 

 

 

Praze, dne 21. 12. 2020 

 



 

Asociace pracovníků v regeneraci ČR 

Jiří Novák, v.r., předseda APR ČR  

Asociace sdružuje provozovatele bazénů, koupališť a aquaparků v celé ČR           

 

Asociace bazénů a saun ČR  

Ing. Pavel Košnar, v.r., předseda ABAS ČR          

Asociace sdružuje provozovatele bazénů, koupališť a aquaparků v celé ČR 

 

Český svaz plaveckých sportů 

Mgr. Petr Ryška v.r., předseda ČSPS     

ČSPS sdružuje na 30 000 sportovních i rekreačních plavců z celé ČR 

 

 

Asociace plaveckých škol  

Jiří Vopička, v.r., prezident APŠ      

Asociace sdružuje 80 plaveckých škol v celé ČR, jejichž výukou každoročně prochází 130 000 dětí ve školní plavecké výuce a dalších 

30 000 účastníků ostatních kurzů. 

 
 

Česká unie školního plavání, z. s.         

Mgr. Ladislav Botek, v.r., předseda ČUŠP  

ČUŠP pracuje na více jak 60 bazénech ČR.          

 

 

 

 



Aliance dětského plavání 

Mgr. Martina Hacklová, v.r., předsedkyně ADP 
 

Aliance sdružuje 50 členů v celé ČR, výuce pohybových dovedností ve vodě se ročně 
věnuje 25 000 dětí.           
                 

 

Česká asociace saunérů,  

Pavel Hofrichter, v.r., předseda ČAS 

Asociace sdružuje provozovatele wellness center a saunových provozů v celé ČR           

                                               

         


