
Venkovní vířivka – provozní řád 

 

Vážení hosté,  

jelikož chceme, abyste si svůj pobyt ve venkovní vířivce opravdu užili, věnujte prosím 

pozornost následujícím informacím. 

 

 Pobyt ve venkovní vířivce je možný po rezervaci a zaplacení poplatku dle platného 

ceníku. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu ve vířivce, je povinen uhradit 

příslušný doplatek dle ceníku. 

 Kapacita vířivky je maximálně 4 osoby. Jednotlivá masážní místa jsou vybavena 

různými formami trysek, proto je pro větší účinek masáže pravidelně střídejte. 

 Teplota vody je 34-38°C, po dohodě je možnost zvláště v horkých letních dnech 

upravit. 

 Ovládání vířivky je na její boční straně. Tlačítky 1 a 2 ovládáte čerpadla, která běží 

vždy 20min, pokud je nevypnete. Tlačítko 3 slouží k ovládání světelných variací, 

tlačítkem 4 ovládáte čerpadlo na bublinky. Ostatní ovládací prvky prosím 

nespouštějte. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte odpovědnou osobu. 

 Před použitím vířivky se prosím důkladně osprchujte teplou vodou s použitím mýdla, 

odličte se, dlouhé vlasy spleťte. 

 Použití venkovní vířivky je možné pouze v plavkách. 

 Vstup/výstup z vířivky je možný pouze po schůdkách. Do vířivky prosím neskákejte, 

ani ji jinak nepřelézejte, nepotápějte se. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu, hrozí 

nebezpečí uklouznutí a případného úrazu. 

 Ve venkovní vířivce je zakázáno kouření a užívání omamných látek, nevstupujte do 

okolí vířivky s otevřeným ohněm. 

 Nevnášejte sklo a další křehké nádobí, které by mohlo poškodit zařízení. Vyvarujte se 

prosím konzumace potravin. 

 Při úrazech a nevolnosti zavolejte odpovědnou osobu, která zajistí základní ošetření a 

v případě nutnosti lékařskou pomoc. 

 Do vířivé vany nemají přístup osoby trpící přenosným onemocněním, osoby s kožním 

onemocněním a otevřenými kožními defekty, osoby s jakýmkoli onemocněním 

v akutním a dekompenzovaném stadiu, osoby trpící inkontinencí a infekcemi 

močových cest, osoby pod vlivem alkoholu či návykových látek. Návštěvu vynechte, 

jste-li bezprostředně po úrazu či operaci. Trpíte-li chronickým onemocněním 

(onkologické onemocnění, srdeční onemocnění, vysoký/nízký krevní tlak, cukrovka, 

záchvatovitá onemocnění, autoimunitní onemocnění, …), konzultujte svůj zdravotní 

stav před návštěvou wellness s Vaším ošetřujícím lékařem.  

 Z důvodu Vaší bezpečnosti důrazně doporučujeme pobyt ve vířivé vaně ve 100% 

zdravotní kondici. Každý návštěvník vstupuje do vířivky na vlastní nebezpečí. 

Nepokoušejte se o osobní léčbu jakéhokoli onemocnění prostřednictvím vířivé 

koupele bez konzultace s lékařem. Vířivka slouží k relaxaci pouze zdravých osob. 

 Těhotným ženám je vstup povolen pouze na vlastní nebezpečí, po konzultaci 

s ošetřujícím gynekologem.  

 Dětem vstup povolen pouze na zodpovědnost rodičů, pod jejich přímým dohledem.  

 Rezervací klient souhlasí s těmito předpisy a podmínkami použití venkovní vířivé 

vany. Klient je odpovědný za veškeré škody, včetně znečištění vody, způsobené svým 

jednáním při použití vířivé vany, provozovatel penzionu si vyhrazuje právo na jejich 

finanční kompenzaci (její výši vyčíslí odpovědná osoba, popř. v součinnosti s Policií 



ČR). Provozovatel penzionu nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku a zdraví 

způsobené používáním vířivky.  

 

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte na odpovědnou osobu.  

 

Účinek 

 

Hydromasáž vznikající působením tlaku a tepla prostřednictvím kombinace 

vzduchových a hydromasážních trysek má řadu pozitivních účinků – psychické uvolnění a 

s ním související pozitivní vliv na bolesti hlavy, kvalitu spánku, snížení stresu a optimalizace 

funkce vegetativního systému, dále uvolnění namožených svalů, zmírnění bolesti zad a 

kloubů, pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, zlepšení stavu pokožky a celulitidy. 

Nicméně existuje i řada stavů, kdy teplá hydromasáž vhodná není, či je přímo zapovězena. 

Jste-li nemocní, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem. 


