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Nový wellNess
v jihlavském penzionu
Na firmu SAPHO Hydro & Air s.r.o.  se obrátily majitelky penzionu v Jihlavě s jednoduchou 
žádostí o vypracování cenové nabídky  na rekonstrukci wellness. Hlavním záměrem bylo 
nahradit již nevyhovující whirlpool/spa (masážní bazének pro více osob), který vyžadoval velmi 
časté opravy (tedy i odstávku a ztrátu zisku), a již nesplňoval požadavky vyhlášky stanovující 
parametry pro veřejný provoz, novým moderním typem s profesionální technologií pro 
podvodní masáž a systémem úpravy vody.  Po vypracování nabídky a několika konzultacích, 
které řešily možnosti technické, designové, finanční a provozně ekonomickou náročnost, 
majitelky dospěli k závěru, že místo „malé“ rekonstrukce provedou celkovou rekonstrukci 
celého wellness provozu. 

Projekt a architektoNická studie
Prostor pro wellness měl půdorysně tvar nepravidelného mnoho-
úhelníku o rozměrech cca  13 x 4 x 2m, kde takřka žádný úhel ne-
byl pravý. Cílem bylo umístit co nejvíce prvků, ale s respektová-
ním finančních možností klienta. S ohledem na toto zadání se vo-
lilo veškeré vybavení. Investorkám byl nejprve předložen jednodu-
chý základní návrh, ze kterého bylo zřejmé, jaké jsou prostorové 

možnosti a kolik zážitkových prvků bude možné do daného pro-
storu umístit. Z již existujícího mělo být zachováno pouze 2x WC 
a infra sauna. S respektováním daného půdorysu byl vytvořen ná-
vrh, který zahrnoval whirlpool pro 5 osob, parní saunu pro 4 oso-
by, 2 vytápěná lůžka unikátně vybavené perličkovou masáží cho-
didel a sprchy pro 2 osoby. 
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obklad
Celý interiér měl působit přírodním dojmem, a proto byl jako zá-
kladní odstín, kterému byla podřízena volba jak malby, tak obkla-
du a dlažby, zvolen kámen na dlažbu a částečně i zdi. Pro celý zby-
tek včetně whirlpoolu, parní sauny, sprch, relaxačních vyhřívaných 
lůžek a zdí byl zvolen mozaikový obklad mix (směs několika odstí-
nů) v pastelových barvách. Aby bylo docíleno barevného sladění 
celého interiéru, a to nejen zdí, což je dostačující u standardní vý-
stavby, je vhodné volit co nejmenší počet barev a to se týká neje-
nom malby, ale hlavně obkladů a dlažby. Mozaika použitá pro re-
alizaci byla výhradně od španělské značky EZARRI, která se spe-
cializuje pouze na mozaiku pro wellness, bazény a luxusní interi-
éry. Obklady jsou skleněné (ne keramické), mají bezpečnostní za-
oblené hrany a na podlahu a schody je určen speciální bezpeč-
nostní typ v protiskluzové úpravě tzv. Antislip.

whirlPool
Existují tři standardní typy whirlpoolů splňující požadavky pro ve-
řejné použití (přelivný žlab a odpovídající technologie), z nichž kaž-
dý má svá specifika. Jednotlivé typy mají takřka identickou tech-
nologii, která se liší pouze způsobem umístění a napojením na da-
ný typ, ale hlavní rozdíl je materiál skeletu: 

•	 samonosný	akrylátový	skelet se sklolaminátovým 
nástřikem: formou dané rozměry i tvar z čehož plyne 
i omezení pro instalaci (všechny průchody k místu 
instalace musí být větší než základní rozměr skořepiny), 
většina skořepin pouze v bílé barvě, technologii lze 
z velké části předinstalovat již při výrobě, jednoduchá 
a rychlá instalace, nejrozšířenější a nejlevnější varianta;

•	 zděný	whirlpool nejčastěji obkládaný mozaikou: lze 
vytvořit takřka jakýkoliv rozměr a tvar, ergonomické 
sedáky nebo lůžko bez tvarového omezení, obklad 
z mozaiky nabízí takřka neomezené možnosti barev 
a kombinací vč. tvorby reliéfů vzorů apod.,  ve výrobě lze 
předpřipravit pouze základní tvarové profily (nejčastěji 
z extrudovaného polystyrénu méně často z betonu), 
dlouhá a technologicky náročná instalace, kterou 
zvládají pouze zkušené firmy, velmi luxusní vzhled, 
vysoká pořizovací cena;

•	 nerezový	whirlpool: lze vytvořit takřka jakýkoliv 
rozměr, tvar je omezen na základní geometrii (složité 
ergonomické zakřivení jako u zděných whirlpoolů 
není možné), barva je dána materiálem tedy nerezový 
vzhled, ve výrobě lze předpřipravit základní profily vč. 
tvarových, dlouhá a technologicky náročná instalace, 
kterou zvládají pouze specializované firmy, velmi vysoká 
životnost, velmi vysoká pořizovací cena. 

Původně si majitelky vybrali whirlpool se skořepinou z akrylátu pro 
svoji cenu a dostupnost (nabízí jej největší počet firem). Wellness 
je umístěn v suterénu a tak se při kontrole průchodnosti ukáza-
lo, že by byl výběr velmi omezený, jelikož by všemi průchody pro-
šel pouze jediný typ. Nerezový typ se pro svůj chladný vzhled a ce-
nu ukázal také jako neakceptovatelný. Nakonec investorky vybra-

ly zděný whirlpool obložený mozaikou. Investičně a realizačně ná-
ročnější variantu vyvažoval luxusní vzhled, možnost navrhnout li-
bovolný tvar přesně zapadající do vymezeného prostoru a v ne-
poslední řadě možnost sladit obklad s celým interiérem. Whirl-
pool je vybaven tzv. Slim tryskami, které jsou zcela ploché (pouhý 
1 mm) a eliminují neduh vysokých, do zad tlačících trysek, čímž 
se vyznačuje většina veřejných whirlpoolů. Systém vodní a vzdu-
chové masáže byl koncipován tak, aby na každé pozici byla jiná 
konfigurace trysek a tím si uživatel pouhým přesednutím masíru-
je jinou partii.

ParNí sauNa
V současné době se parní sauny stávají oblíbenější než sauny 
finské. Asi hlavním důvodem je vysoká vlhkost, což vyhovuje i li-
dem, kteří nemohou navštěvovat suchou finskou saunu. Z po-
hledu provozovatele je výhodné, že parní sauna se rychle vyhře-
je (cca 7-20 min. dle objemu místnosti), snadno se udržuje, na-
bízí neomezenou škálu barevného ztvárnění a nemá žádné ome-
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zení co do tvaru a velikosti. Parní saunu je osvětlena LED strop-
ním osvětlením, které je tak unikátně navrženo, že světlo svítí 
skrz mozaiku. Uvnitř parní sauny tedy není žádný rušivý prvek ve 
formě velkého nevzhledného světla. Je to jeden z prvků, kterým 
jsou naše realizace unikátní. Dávkovač aroma, kterým je parní 
sauna vybavena, je dnes standardem. Dávkovač je tak univer-
zální, že jednoduchou uživatelskou výměnou zásobníku na aro-
ma za zásobník se solným roztokem lze uvnitř parní sauny vytvo-
řit přímořské klima.

VyhříVaná	lůžka	s	perličkoVou	masáží
Vyhřívaná lůžka obložená mozaikou jsou standardní výbavou mo-
derních wellness.  Zde bylo navrženo unikátní řešení, které pl-
ně zachovává funkčnost  ergonomického lůžka s vyhříváním, ale 
do každého lůžka je integrována část s malou vaničkou a s per-
ličkovou masáží. Klient si pohodlně lehne, teplo sálající z lůžka 
udržuje příjemnou teplotu a chodidla jsou příjemně masírována 
ve vodní lázni. Po uvedení do provozu se v praxi ukázalo, že část 

by v tomto případě mohl investorovi velmi obtížně vyhovět a zcela 
určitě by to bylo na úkor záruky, což nebyl náš případ. Tento sys-
tém plní 3 základní funkce a to je řízení, monitoring a internetová 
rezervace vč. plateb. Investor může sledovat na vzdáleném ter-
minálu aktuální stav (zda jsou zařízení vypnuta či zapnuta, teplo-
ty, volbu osvětlení atd.) a současně byl plně automatizován vstup 
do wellness, který je zcela bezobslužný vč. platby, zapnutí saun 
v předstihu,  otevření dveří pomocí jedinečného kódu a vypnutí 
všech zařízení po vypršení doby rezervace.

Radek Vokůrka 
www.saphohydroandair.cz 

Foto: Mahlerův Penzion Na hradbách

Fakta
objekt: Wellness – Mahlerův Penzion Na hradbách, Jihlava
realizace: SAPHO Hydro @ Air s.r.o.

lůžek s vaničkou a perličkovou masáží je 
perfektní bazének pro malé děti. Rodiče 
příjemně relaxují na lůžku a děti si spoko-
jeně hrají v bazénku, kde je rodiče mají pl-
ně pod kontrolou.

leD	osVětlení
Nedílnou součástí každé wellness realiza-
ce, i když velmi často podceňovanou, je 
osvětlení. LED zdroje světla zcela změni-
ly pohled na návrh moderního osvětlení. 
Možnosti, které nabízejí, jsou takřka neo-
mezené co do barvy a jejich automatické 
změny, intenzity a designu. Jako vyloženě 
nevhodné je volit přímé osvětlení, což ne-
platí pouze pro wellness, ale obecně pro 
všechny relaxační prostory. Navrženo bylo 
proto nepřímé osvětlení, které je zapuště-
né v sádrokartonovém stropě a je realizo-
váno výhradně z RGB (umožňujících změ-
nu barvy) LED pásků. Byly navrženy dvě re-
gulačně nezávislé linie. Jedna kopíruje ce-
lý vnější obvod místnosti, prochází i spr-
chami, a slouží k osvětlení velkých ploch 
svislých zdí. Druhá linie slouží k osvětle-
ní středové části místnosti. Pro tento účel 
jsme ve stropě vytvořili velmi efektní, ne-
opakující se, bubliny do nichž se umístili 
LED pásky. 

inteligentní	řízení
Pro celý wellness byl externí firmou navr-
žen systém inteligentního řízení a ten byl 
propojen s nezávislými řídícími elektroni-
kami jednotlivým prvků. V tuto chvíli se 
ukázala jako zásadní naše největší před-
nost výrobců wellness technologie. Stan-
darní dodavatel, který si sám nevyvíjí a ne-
vyrábí komponenty vč. řídících elektronik, 


