
Hygienické požadavky na chování návštěvníků přírodních a umělých koupališť 

(krytých i nekrytých) v době koronavirové pandemie 

 

• Návštěvníkům je umožněn vstup pouze pokud nevykazují klinické příznaky onemocnění 

covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují následující podmínky: 

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

 

c)  osoba  byla  očkována  proti  onemocnění  covid-19  a  doloží  národním  certifikátem 

o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém 

jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě 

Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako 

země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je 

zveřejněn  v  seznamu  uznaných  národních  certifikátů  na  internetových  stránkách 

Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 

podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení 

vydal, že u očkování uplynulo: 

 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

 

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

SPC nejméně22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba 

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut 

jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením 

od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 



Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato 

skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp.  čestným prohlášením zákonného 

zástupce osoby nebo potvrzením školy. 
 

Provozovatel prokázání podmínek kontroluje a návštěvníku, který nesplní některou 

z uvedených podmínek nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní vstup do 

areálu koupaliště. 

 

• Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s 

virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky. 

 

• Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře 

nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat do 

areálu zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto 

zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat. 

 

• Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření MZ, především co se týká 

shlukování na veřejně dostupných místech. V areálu koupaliště se mají pohybovat 

nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy. 

 

• Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze 

společné domácnosti. 

 

• Návštěvníci jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv 

pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a 

nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem 

koupání a vlastního koupání (ochranný prostředek dýchacích cest se odkládá na podložce 

nebo lehátku). Náležitosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest jsou upraveny 

aktuálním mimořádným opatřením MZ. 

 

 

Podle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících mimořádných opatření nelze 

vyloučit změny. V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální epidemiologické 

situaci a v té době platným podmínkám. Doporučujeme zejména sledovat internetovou 

stránku MZ. 

 

 

 


