LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY
A WELLNESS - 1. ČÁST
Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér
Dominantními otázkami provozu wellness budou určitě bezpečnost a hygiena.
Základním zákonem zabývajícím se otázkou hygieny je Zák. 258/2000 Sb. v platném
znění (Zákon o ochraně veřejného zdraví), dotýkající se nejen zdravotnických
zařízení, ale zvláště komerční zóny s koupališti, školskými zařízeními, stravovacími
provozy a provozy epidemiologicky závažnými, mezi které můžeme počítat i většinu
wellness provozů. Zákon se od roku 2000 dočkal řady novel, největší v roce 2003 –
Zák. 274/2003 Sb. – k této novele se váží i prováděcí vyhlášky, které s tímto
zákonem souvisí. Patří mezi ně v našem oboru:
Vyhl. 135/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch - týká se
všech provozovatelů, kteří ve svém provozu mají jakýkoliv bazén nebo saunu sloužící
veřejnosti, byť jen omezené skupině lidí (klubové bazény a sauny). Ač je to v rozporu
se stavebním zákonem, tato vyhláška striktně předepisuje i stavebně technická
řešení pro zařízení, která byla postavena a vybavena před účinností této vyhlášky.
Nelze se proto vymlouvat, že dříve to bylo v pořádku a provoz byl takto zkolaudován.
Pokud by vykazoval závažné odchylky, je příslušný hygienik oprávněn požadovat
nápravu, pokutovat vás, případně i provoz svým rozhodnutím uzavřít.

Vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. II když nemáte v provozu bazén,
tak pravděpodobně ohříváte provozní teplou vodu a tak vám znalost této vyhlášky
jistě přijde vhod, Zvláště otázka výskytu legionelly v systémech přípravy a distribuce
teplé vody jak ve wellness provozech, ale i v ubytovacích a stravovacích zařízeních je
z hlediska zdravotnických orgánů ráda sledována a dosti často i s pozitivními nálezy.
Je často důsledkem trendu snižování teploty teplé vody z hlediska úspor energií až
na hodnoty, které vyhovují i těmto mikrobům. Systémy pro odkalení a náležité
desinfekce systémů jsou proto na místě.

Vyhl. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných se
sice dominantně zabývá stravovacími provozy a manipulací při přípravě a vydávání
jídla (ve většině provozů i toto bývá časté), nás ale zajímají epidemiologicky závažné
provozy. Do nich můžeme počítat masérny, kosmetiku, kadeřnictví, manikuru,
pedikuru, peeling a ostatní služby, při kterých by mohlo dojít k porušení integrity kůže
klienta.
Zákon nám ve všech takovýchto provozech ukládá vytvořit náležitý provozní a
návštěvní řád, který se předkládá ke schválení příslušnému orgánu ochrany zdraví
(hygienickému dozoru). Nesplnění této povinnosti může vést k tomu, že dostanete
správní pokutu, a pokud u vás naleznou ještě nějaké další hygienické nedostatky,
hrozí až zavření provozovny.

Do systému vyhlášek, o kterých bych se zde chtěl zmínit, patří
i Vyhl. 369/2001 Sb. – O technických požadavcích zabezpečující užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Nemá sice s hygienou nic
společného, ale je důležitá pro schválení provozu, případně otevření se i další
klientele. Nejedná se zde jen o osoby na invalidních vozících, ale i o starší špatně se
pohybující osoby, matky s malými dětmi (do 3 let) nebo těhotné ženy. Bude-li provoz
přístupný i pro tuto klientelu, dá se předpokládat, že do vaší provozovny najde cestu.

Máte-li provoz se zaměstnaci, určitě se vám budou hodit další z předpisů Nař. vlády č. 523/2002 a 21/2003 – ochrana zdraví při práci a Nař. vlády č.
101/2005 Sb. o požadavcích na pracovní prostředí. Do trojice k těmto předpisům
patří i Nař. vlády č. 148/2006 Sb. - ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím
zářením
Všechny výše uvedené předpisy vychází ve Sbírce zákonů, která je přístupná i
na
internetu
na
stránkách
Ministerstva
vnitra:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka, kde jsou uvedeny vydávané zákony a
vyhlášky od roku 1945. Trochu složitější je situace okolo systému technických
norem. I ty jsou platné pro provoz wellness zařízení a mohou se provozovatele
významně dotknout. Jejich přístupnost je složitější – k jejich zveřejňování je pověřen
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Seznam norem je
uveden na jejich internetových stránkách – lze zde i příslušné normy nebo skupiny
norem vyhledávat, přístup ke znění norem je ale poskytováno jako placená služba.
http://csnonline.unmz.cz/. My se na ty nejvýznamnější, týkající se provozu wellness
zařízení či bazénů, podíváme a povíme si obecně, co která z nich obsahuje. Protože
většina norem z oborů wellness vznikla překladem ze zahraničních norem, je jejich
znění často „kostrbaté“, až „nečeské“.
V řadě kosmetických salónů či zdravotnických zařízeních je možné se setkat
s laserovými přístroji. I my technici je používáme poměrně často – ať už jako
„ukazovátko“ při přednáškách, případně v měřící technice – dálkoměrech, nivelačních
a vodovážných přístrojích. Setkáme se s nimi i v průmyslu při broušení nebo řezání,
ve vědě a výzkumu apod. K bezpečnosti laserových zařízení byla přeložena a
vydána norma:
ČSN – EN 60825 BEZPEČNOST LASEROVÝCH ZAŘÍZENÍ (36 77 50)
Laser = jakékoliv zařízení, které je schopno generovat nebo zesilovat
elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek od 180 nm do 1 mm pomocí
procesoru řízeného stimulovaného vyzařování
Třídění laserů v normě je dle kombinace výstupních výkonů a vlnových délek
přístupového záření – do tříd 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B a 4.
Pro jednotlivé třídy je stanovena specifikace stupně nebezpečnosti na zrak,
pokožku, příp. i na nebezpečí vzniku požáru. Norma předepisuje výrobcům
specifikaci značení. Pro obsluhu pak způsob ovládání a zabezpečení bezpečnosti
provozu.

Další velmi početná skupina norem (cca 95 norem) vydaná pod společným názvem
a společným číslem (liší se jen číslo za pomlčkou:
ČSN – EN 60335 ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ
ÚČELY - BEZPEČNOST (36 10 45)
Specifikuje požadavky na bezpečnost jednotlivých elektrických spotřebičů
používaných nejen v domácnosti, ale i v jiných provozech, jako jsou kadeřnické a
kosmetické salony, wellness studia, saunové provozy, solární studia, zdravotnická
zařízení, příp. zařízení hotelového typu - t.j. zařízení jak s odbornou, tak i laickou
obsluhou.

Zařazuje elektrické spotřebiče do tříd ochrany:
•
•
•
•
•

Tř. ochrany 0 - ochranu zajišťuje základní izolace
Tř. ochrany 0I - ochranu zajišťuje základní izolace a je opatřen ochrannou
svorkou
Třída ochrany I -– kromě základní izolace jsou přístupné vodivé části
spotřebiče spojeny s ochranným vodičem v síti
Třída ochrany II - kromě základní izolace se provádí dvojitá nebo zesílená
izolace
Třída ochrany III - ochrana je zajištěna bezpečným malým napětím (tj. není
mezi vodiči nebo vodičem a zemí vyšší než 42 V a napětí naprázno není vyšší
než 50 V)

Každý spotřebič musí být označen údaji dle této normy (jmenovité napětí,
kmitočet, příkon, výrobce, model, konstrukční třída a u třídy II i IP ochrana (odolnost
proti vodě). Norma stanoví podmínky pro výrobce spotřebičů – připojení, spínání,
tepelná ochrana, způsoby provádění zkoušek. Každý přístroj musí být kromě
označení doplněn i přesným návodem na obsluhu, příp. i na instalaci.

ČSN–EN 60335- 2-23 – Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování
pokožky a vlasů
ČSN–EN 60335-2-8 – Zvláštní požadavky na holící strojky, strojky na stříhání
vlasů a podobné spotřebiče
Týká se používání jednotlivých spotřebičů, jejichž jmenovité napětí
nepřesahuje 250 V pro ošetřování pokožky nebo vlasů osob nebo zvířat.
Příkladem: Ondulační hřebeny, kadeřítka, natáčky s ohřívačem, obličejové
sauny, vysoušeče vlasů, osoušeče rukou, spotřebiče na vyvíjení páry a rozprašování,
holící a stříhací elektrické strojky apod.
Norma specifikuje podmínky pro bezpečnost používání a umístění spotřebiče,
bezpečnostní značky pro označení. Část normy je určena i výrobcům k provedení
příslušné ochrany před úrazem uživatele, zvláště ochrany před el. proudem.

ČSN – EN 60335-2-27 – Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti
použitím UV a infračerveného záření
V letošním létě v médiích velmi diskutovaná otázka spojená se solárním
opalováním, když Světová zdravotnická organizace „objevila Ameriku“ zjištěním o
nebezpečnosti UV záření (resp. extrémního intenzivního opalování) i v soláriích.
Dobře vedená solária sice část nebezpečných paprsků filtrují, ale veškeré procedury
mají vždy probíhat s mírou. Nejde jen o riziko melanomu kůže (to je ta nejhorší
hrozba), ale i proces stárnutí kůže, riziko poškození očí a další.Vždy ale jde o
vnímavost daného uživatele a jeho rozumnost v používání, tj. délku a frekvenci
návštěv solária, ochranu očí a následnou péči o osvícenou pokožku. Tomu může
významně pomoci odborný dohled v solárním studiu a rady klientům, jak se správně
chovat, a to i za cenu menšího počtu návštěv a nižších příjmů.

Co nám ale říká přímo norma?
Infračervený zářič (IR zářič) = zdroj záření určený
elektromagnetické energie s vlnovými délkami 800 nm nebo delšími.

k vyzařování

Spotřebiče s IR zářením se zkoušejí jako tepelné spotřebiče.
UV zářič = zdroj záření určený k vyzařování neionizační elektromagnetické
energie s vlnovými délkami 400 nm nebo kratšími:
•

UV zářič typu 1 – vysoká intenzita ozáření v délkách 320 nm – 400 nm

•

UV zářič typu 2 – relativně vysoká intenzita ozáření v délkách 320 nm – 400
nm, ale vyzařuje i záření s vlnovou délkou kratší než 320 nm

•

UV zářič typu 3 -omezená intenzita ozáření v celém pásmu UV, ale vyzařuje
především záření s vlnovou délkou kratší a delší než 320 nm

•

UV zářič typu 4 - vyzařuje především záření s vlnovou délkou kratší než 320
nm
Infračervený zářič – (IR zářič) – zdroj záření určený k vyzařování
elektromagnetické energie s vlnovými délkami 800 nm a delšími

•
•

UV zářič typu 5 – relativně vysoká intenzita ozáření v celém spektru UV,
účinek zvláště s vlnovými délkami kratšími a delšími než 320 nm.

UV spotřebiče typu 1, 2, 4 a 5 jsou určeny k použití v soláriích, kosmetických
salonech, a podobných zařízeních pod dohledem osoby zaškolené odpovídajícím
způsobem. UV spotřebiče typu 3 jsou určeny i pro domácí použití.

Norma nám specifikuje obsahu návodu na obsluhu zařízení, upozorňuje na
nebezpečnost.
Výstraha, kdo nesmí zařízení používat – výpis osob je změnou normy A1 z dubna
2009 rozšířen na:
•
•
•
•

osoby mladší 18 ti let,
osoby trpícími úžehem,
osoby bez schopnosti opálit se nebo ke sklonem k tvorbě pih
osoby s více jak 20ti mateřskými znaménky nebo atypickými znaménky,
které prodělaly rakovinu kůže nebo se u nich v rodině vyskytly melanom

Dalšímu použití by se měly vyhnout osoby, kde se do 48 hodin po první
expozici objevily nenadálé účinky jako svědění apod. nebo zčervenání pokožky.

Spotřebiče s UV zářením nesmějí emitovat záření s celkovým účinným
ozářením, které překračuje 0,3 W/m2.
Tato zvolená hodnota odpovídá intenzitě slunečního osvitu v pravé poledne na
rovníku při rovnodennosti, čili nejvyššímu možnému přirozenému osvitu od
„přírodního“ slunce.
ČSN – EN 60335-2-32 – Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče
Norma se zaměřuje na spotřebiče:
•
•
•
•
•

k masážím nohou
masážní spotřebiče držené v ruce
masážní lůžka a křesla
masážní pásy
masážní podušky

Hlavní zaměření této normy je pro výrobce těchto zařízení s odkazem na část 1
všeobecných pokynů.
ČSN – EN 60335-2-53 – Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun
Spotřebič pro vytápění sauny obsahuje saunové topné těleso (nebo tělesa)
s topnými prvky a nádobou na kameny, řídící zařízení, ochranná zařízení a ovládací
panel. Norma se nevztahuje na spotřebiče, které mají vyvolat pocení pouze na části
lidského těla, potní lázně, kde hlava uživatele zůstává mimo vytápěný prostor, stany,
vytápění jiných místností, zvlhčovače, spotřebiče pro lékařské účely.

Saunové topné těleso musí mít viditelné vyznačení možné vzdálenosti
k hořlavému materiálu. Specifikace jmenovitého příkonu saunového topného tělesa a
velikosti místnosti:
Objem místnosti
sauny /m2/
5

Jmenovitý příkon
saunového topného tělesa
≤ 3,5 kW

6
10
12

> 3,5 kW a ≤ 5 kW
> 5 kW a ≤ 8 kW
> 8 kW a ≤ 10 kW

16

> 10 kW a ≤ 13 kW

20

> 13 kW a ≤ 16 kW

25

> 16 kW a ≤ 20 kW

Saunové těleso nesmí vyzařovat nadměrné teplo, které by mohlo poškodit
hořlavý materiál místnosti sauny. Oteplení před saunovým topným tělesem se měří
na pohyblivé dřevěné tyči s délkou dostatečnou, aby sahala min. 400 mm nad
nejvyšší bod kamenů. Oteplení dřevěné tyče, stěn, stropu a podlahy nesmí překročit
115 K.
Ve změně normy byly doplněny navíc grafy závislosti teploty a relativní
vlhkosti.

ČSN – EN 60335-2-60 – Zvláštní požadavky na vířivé lázně
Norma specifikuje zařízení:
Vířivá vana = spotřebič používaný osobami k jejich ponoření do vody, který
obsahuje prostředky vhodné ke vhánění vzduchu nebo k cirkulaci vody a který může
obsahovat prostředky k ohřívání vody. Spotřebič je po použití určen k vyprázdnění.
Vířivá lázeň = spotřebič používaný jednou nebo více osobami současně
k jejich ponoření do vody, který obsahuje prostředky vhodné ke vhánění vzduchu
nebo k cirkulaci vody a který může obsahovat prostředky k ohřívání vody. Spotřebič
není po použití určen k vyprázdnění.

Norma se nevztahuje na:
•
•
•

zařízení pro cirkulaci vody v plaveckých bazénech nebo v bazénech pro
cvičení pohybu
čistící spotřebiče pro bazény (podvodní vysavače)
spotřebiče určené pro zdravotnické účely

Vířivé lázně musí mít stupeň ochrany proti vniknutí vody minimálně IP X5,
ostatní spotřebiče minimálně IP X4.
Zařízení musí být doplněno o návod k používání včetně uvedení podrobností o
čištění a ostatní údržbě.
Ostatní body normy se týkají převážně výrobců zařízení, je specifikováno i
systém připojení spotřebičů na elektrickou síť a způsobu ochrany.

ČSN – EN 60335-2-105 – Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty
Norma specifikuje zařízení:
Multifunkční sprchový kout = prefabrikovaný sprchový kout, který zahrnuje
nejméně jednu další funkci, jako je parní lázeň, pro doplnění funkce sprchování.
Oddělená multifunkční sprchová jednotka = multifunkční sprchová jednotka
bez prefabrikovaného sprchového koutu, která zahrnuje nejméně jednu elektrickou
funkci pro doplnění funkce sprchování.
Norma se nevztahuje na spotřebiče určené pro lékařské účely.
Norma určuje znění, které musí být uvedeno v návodu na obsluhu zařízení,
označení jednotlivých prvků a komponentů příslušnými bezpečnostními symboly a
způsob připojení na elektrický zdroj.
Z hlediska bezpečnosti si všímá některých detailů, které by mohly způsobit při
provozu úraz a zranění uživatele. Kromě elektriky – např. že spínače a řídící zařízení
ovládané ze sprchového koutu musí být napájeno pouze napětím nepřesahujícím
12V, i takových momentů, jako, že výstup páry nesmí směřovat k uživateli
pobývajícím ve sprchovém koutu.
V pokračování se podíváme i na předpisy vztahující se k bazénům,
skluzavkám a ostatním vodním atrakcím používaných na bazénech.

