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Koronavirová pandemie - provoz přírodních koupališť, umělých koupališť a saun 
v rekreační sezóně 2020 - informace.

Mimořádným opatření ministra zdravotnictví ze dne 19.5.2020 č.j. 20581/2020-2/MIN/KAN 
a usnesením vlády č. 555 ze dne 18.5.2020, byly (kromě dalších provozů), stanoveny také 
zpřísněné hygienické požadavky na provoz přírodních koupališť, umělých koupališť a 
saun. Provoz těchto zařízení je v těchto dokumentech povolen ode dne 25.5.2020.

Hygienické požadavky, uvedené v těchto materiálech, byly na pokyn zástupkyně hlavní 
hygienicky ČR MUDr. Jarmily Rážové, PhD. zpracovány odbornými pracovníky Státního 
zdravotního ústavu (oboru voda a oboru ovzduší), ve spolupráci s odbornými pracovníky 
MZ (oddělení HOK a oddělení epidemiologie) a vybranými KHS. Jejich striktním 
dodržováním by mělo být zajištěno, že nebude docházet k šíření vzniklé pandemie 
v těchto provozech. Zpracované materiály konzultovány také s odbornými organizacemi 
zastřešujícími provozovatele těchto zařízení - Asociací bazénů a saun a Asociací 
pracovníků v regeneraci. Hygienické požadavky jsou zpracovány zvlášť pro provozovatele 
těchto zařízení a zvlášť pro jejich návštěvníky.

Aby bylo co nejvyšší měrou zabráněno šíření probíhající pandemie těmito provozy, je 
nutno zajistit rozšíření zpracovaných materiálů v rámci široké veřejnosti. Za tímto účelem 
je nutno, aby informace určené pro návštěvníky přírodních koupališť, umělých koupališť a 
saun (včetně informaci pro provozovatele těchto zařízení) i pro návštěvníky tzv. 
„koupacích oblastí" byly jednak zveřejněny na Vašich webových stránkách, v kapitole 
„koupání". Dále je nutno zajistit, aby všichni provozovatelé těchto zařízení byli informováni 
o jejich povinnosti dodržovat zpracované pokyny k zajištění bezpečného provozu, a 
současně také o jejich povinnosti umístit zpracované pokyny pro návštěvníky jejich 
zařízení u všech vchodů (ev. pokladen) na koupaliště a vyžadovat jejich dodržování.
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Nad rámec v těchto materiálech uvedených hygienických požadavků je na zvážení 
každého provozovatele stanovit k eliminaci šíření nákazy další opatření podle místních 
podmínek.
V případě tzv. „koupacích oblastí" je nutno zpracované „Informace pro návštěvníky", 
kromě jejich zveřejnění na Vašich webových stránkách, zajistit také jejich umístění na 
všech Vámi spravovaných a vedených informačních tabulích, situovaných přímo 
v areálech koupacích oblastí.

Podle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících opatření nelze vyloučit změny. 
V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální situaci a v té době platným 
podmínkám. Doporučujeme zejména sledovat webovou stránku 
https://koronavirus.mzcr.cz/.

Zpracované materiály přikládám a informuji, že jsou současně také zveřejněný ma 
webových stránkách MZ, v kapitole „COVID 19".

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

- /■

MUDr. Jarmila Rážová.Ph.D.
pověřená zastupováním hlavní hygieničky ČR

Příloha
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 128885686-226059-
200520130546, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
20.5.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Klaudia Dvořáková

128885686-226059-200520130546

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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