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Základní požadavky na sauny stanoví § 6 zákona č. 258/2000 Sb. a
Vyhláška č. 238/2011 Sb.
Před vlastním prostorem samostatně zřízené sauny musí být
vybudována čekárna s kapacitou nejméně pro dvě třetiny počtu míst
prohřívárny.
Prohřívárna sauny
Ochlazovna sauny
Nejméně jednou denně, a to zejména po skončení provozu, se musí
všechny prostory sauny umýt vodou s čisticím prostředkem a
vydezinfikovat. Podlaha a pryčny prohřívárny se musí pravidelně setřít
čistou vodou, nejméně dvakrát denně během provozu. Dveře,
omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory
topení apod. se dezinfikují nejméně jednou za týden. Prohřívárna se
čistí, dezinfikuje a větrá zpravidla po skončení provozu a do druhého
dne musí zůstat dveře otevřeny.
Prostor prohřívárny na jednu osobu musí být nejméně 2 m3. Prohřívárna
musí být dobře tepelně izolována s parotěsnou zábranou. Vlastnosti
použitých materiálů v prohřívárně se nesmějí vlivem tepla a vlhkosti
měnit. Světlá výška prohřívárny musí být nejméně 210 cm.
Stěny i strop prohřívárny se obkládají materiálem dobře absorbujícím
teplo a vlhkost, nejlépe kvalitním vyschlým dřevem na povrchu
obroušeném, bez smolných ložisek a suků. Dveře jsou z průhledného

materiálu nebo se zaskleným okénkem, s dřevěným madlem z obou
stran a musí se otvírat ven, bez použití zámkové sklapky. Dveře musí
spolehlivě umožnit východ z prohřívárny. Žádné dřevo v prohřívárně
nesmí být impregnováno, napuštěno nebo nalakováno, s výjimkou
venkovní plochy dveří a stěn.
Prohřívárna musí být vybavena alespoň jedním stupněm dřevěných
pryčen o šířce nejméně 0,5 m, přičemž nejvyšší stupeň musí být umístěn
alespoň 120 cm od stropu. Na osobu dle kapacity prohřívárny se počítá
s 1 m délky plošiny. Sedací plochy musí být zhotoveny z latí
přišroubovaných zespodu nebo se zapuštěnými a zakolíkovanými
hlavami šroubů.
Podlaha musí být z dobře omyvatelných materiálů s protiskluzovou
úpravou a vyspádována k podlahové vpusti. Podlahová vpusť se umístí
mimo prostor prohřívárny, u saunových dveří se nezhotovuje práh nebo
se pod ním ponechává volný prostor, aby bylo umožněno odtékání vody
z prohřívárny při jejím úklidu.
Saunové topidlo musí být zajištěno proti náhodnému dotyku saunujících
se osob. Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru musí být
omezen konstrukcí topidla nebo vhodnými kryty. U topidel na pevná či
plynná paliva se do prostoru prohřívárny umisťuje pouze tepelný
výměník, případně konstrukce topidla musí zajišťovat pouze obsluhu
zvenčí prohřívárny. Kouřovod a související zařízení musí být umístěny
mimo prostor prohřívárny.
Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s možností regulace. Musí
být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým osvětlením. Osvětlovací
tělesa musí byt umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se
osob.
V prohřívárně nesmí být žádné kovové předměty nebo součástky, se

kterými by mohla saunující se osoba přijít do styku.
V prohřívárně musí být instalován teploměr s rozsahem do 130 °C, který
musí být umístěn nejméně 1m od tepelného zdroje, ve výšce 200 cm
nad podlahou.
K ochlazení těla se zřizuje vnější nebo vnitřní ochlazovna, popřípadě
obojí současně.
Voda v bazénu nebo voda ke sprchování v ochlazovně musí odpovídat
požadavkům stanoveným pro bazénovou vodu v umělých koupalištích a
musí plnit ochlazovací efekt. Chemický a mikrobiologický rozbor vody
se provádí jednou za měsíc v rozsahu stanoveném přílohou č. 8
vyhlášky 238/2011 Sb. Chemické vyšetření s výjimkou stanovení
obsahu volného chloru u bazénů vybavených dezinfekčním zařízením
není nutné provádět v případě bazénů, v nichž je voda neustále a
úměrně návštěvnosti denně obměňována pitnou vodou (minimálně 30 l
na jednoho návštěvníka sauny) a které jsou denně čištěny a nově
naplňovány.
Vnější ochlazovnu tvoří venkovní prostor pro ochlazování těla vodou
nebo vzduchem spojený s ostatními prostorami sauny. Je vybavena
lavicemi z hladkého, snadno omyvatelného materiálu, a v případě
zřízení bazénu ve vnější ochlazovně musí tento bazén odpovídat
požadavkům této vyhlášky. Pro zimní období je nutné zajistit
přístupovou komunikaci k bazénu proti namrzání, nebo jinak zabezpečit
proti úrazu způsobenému uklouznutím.
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