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V krajském městě je v provozu do-
statek saun, aby si vyznavači tohoto 
odpočinku přišli na své. 

Dvě nejvíce navštěvované sauny 
patří Službám města Jihlavy (SMJ), 
které provozují jednu saunu na bazé-
nu Rošického a na Vodním ráji. Po-
sledně jmenovaná prošla v době letní 
odstávky rekonstrukcí a poskytuje tak 
návštěvníkům větší komfort.

Právě tato sauna však svým umístě-
ním na Vodním ráji přitahuje i takové 
saunující, kteří do sauny přicházejí 
poprvé v rámci návštěvy areálu Vod-
ního ráje, a ne vždy takoví návštěvníci 
dodržují pravidla, která jsou pro sau-
nování specifi cká. Právě pro ně jsou 
určena následující slova o saunování.

Saunování není třeba nijak zvlášť 
představovat. O sauně slyšel určitě 
každý a většina lidí ji i vyzkoušela. Ne 
všichni jí přišli na chuť a také zdaleka 
ne všichni znají zásady správného sau-
nování. A jelikož je zima před námi, je 
dobré si trochu o sauně popovídat.

Pokud se bavíme o fi nské sauně ve 
veřejném provozu, máme na mysli 
uzavřenou místnost obloženou dře-
vem s kapacitou většinou okolo 10 
lidí tzv. potírnu, dále pak prostor pro 
ochlazení, nejlépe bazének a odpočí-
várnu.

Historie sauny
Počátky sauny, tak jak ji známe u 

nás, najdeme na sever od nás, ve Fin-
sku. Sauna je fi nské slovo,  označující 
„dům s možností lázně, pro kterou je 
vzduch ohříván pecí“. Tato defi ni-
ce je stará přes tři sta let, a přece je 
stále výstižná. Slovem sauna se dnes 
označuje nejen objekt, ale i vlastní 
procedura. Horkovzdušné lázně však 
najdeme nejen v historii severu, ale 
podle písemných dokladů i archeo-
logických nálezů lze usuzovat, že je 
znaly téměř všechny národy.

V Čechách postavil pravděpodob-
ně první saunu na letním táboře v 
Borovci  u Štěpánova doc. František 
Vojta v roce 1936, v roce 1946 byla 
zprovozněna první veřejná sauna v 
Brně-Pisárkách, v roce 1948 byla v 
Karlově Studánce otevřena sauna k 
lékařským účelům. 

Před saunováním
Saunování jako proces očisty a po-

sílení organismu by mělo splňovat 
některá základní kritéria. To zname-
ná, že saunování by mělo probíhat 
nenásilně, doprovázeno příjemnými 
pocity a následnou kladnou odezvou 
organizmu.

Správné saunování má především 
tyto kladné vlastnosti:

- zlepšuje prokrvení tkání

- zvyšuje vylučování katabolických 
látek (odpadních látek) z organizmu 

- zlepšuje termoregulační mecha-
nismy

- pomáhá ničit choroboplodné bak-
terie a viry a tím zvyšuje odolnost 
např. proti  nachlazení a virózám. 

Pro optimální průběh saunování je 
třeba dodržovat určité zásady: orga-
nismus by měl být před saunováním 
„v pohodě“, každý by si měl vyhradit 
dobu v délce cca 90 minut. Člověk 
by neměl být hladový, ale ani s plným 
žaludkem. Před saunováním odloží-
me veškerý oděv v šatně. Saunující 
se omyje mýdlem, osprchuje teplou 
vodou a před vstupem do prohřívár-
ny se osuší, aby nezvyšoval vlhkost v 
potírně.

Při první návštěvě potírny si sed-
ne nebo lehne na spodní pryčnu na 
prostěradlo. Do sauny byste měli 
vstupovat zásadně úplně nazí. Sauno-
vání v plavkách je nejen neefektivní, 
ale z hlediska dopadu na naše zdraví 
problematické. Vznikající pot, který 
odplavuje veškeré škodlivé toxiny z 
našeho těla, nemá možnost plynule 
odcházet, a tak nás může překvapit 
alergická reakce v místech, která bu-
dou pokryta látkou. 

Optimální teplota 
Pro regenerační účely se doporu-

čuje teplota vzduchu v potírně mezi 
80 a 100 °C při relativní vlhkosti 5%. 
Vyšší teplota je pro regenerační účely 
nevhodná. Tato teplota je měřena nej-
méně 1 m od tepelného zdroje ve výš-
ce 150 cm nad zemí a nejméně 20 cm 
od stěny. Nejvyšší teplota je u stropu, 
kde by neměla přesáhnout 110 °C a 
nejnižší na podlaze - okolo 40 °C. 

Doporučená doba 
pobytu v potírně

Doba pobytu v potírně je velmi in-
dividuální a měla by se řídit přede-
vším subjektivními pocity každého 
jedince. Pokud začínají člověka pá-
lit boltce uší, špička nosu, lícní kos-
ti, bradavky, konečky prstů, či se mu 
špatně dýchá, je nejvyšší čas odejít 
nebo se přemístit na nižší lavici. Te-
oreticky by měl člověk vydržet kolem 
15-20 min. 

Teprve po této době se totiž teplo-
ta tělesného jádra zvýši asi o 1,5-2 °C 
a začíná docházet k ničení chorobo-
plodných zárodků a virů. V podstatě 
si uměle vytvoříme zvýšenou teplotu. 
Je potřeba zdůraznit, že při saunování 
dětí dochází k přehřátí velmi rychle, 
a tedy i délka pobytu v potírně musí 
být úměrně kratší. Spolehlivým uka-
zatelem skončení pobytu v potírně je 

Jihlavské sauny mají své příznivce

nástup mohutného pocení. 
U veřejných saun se z hygienických 

důvodů požaduje sprchování před i 
po každém vstupu do potírny. 

Fáze druhá – ochlazení
I rychlost zchlazení je individuální 

záležitostí - nejpomalejší účinek má 
přechod do studeného vzduchu, o 
něco rychleji působí studená sprcha, 
nejrychleji potom skok do bazénku se 
studenou vodou o teplotě 8-12°C. 

V regeneraci se doporučuje co nej-
rychlejší zchlazení, tedy skok do ba-
zénku. Toto zchlazení není nepří-
jemné, protože většinou dochází k 
paradoxnímu pocitu tepla, který je 
vyvolán velmi intenzivním podráždě-
ním ohromného počtu kožních ter-
moreceptorů. 

V ochlazovací lázni bychom mě-
li projít třemi postupnými režimy. 
Ihned po vstupu nám začne být 
chladno. Cévní kapiláry v podkoží 
jsou roztažené a nastavené na režim 
co největšího odvodu tepla. Po vstu-
pu do lázně se začnou rychle stahovat 
a doslova vtlačovat krev z podkoží do 
vnitřních orgánů. Dochází k „masáži“ 
vnitřních orgánů a vyplavování růz-
ných možných usazenin do krevního 
řečiště. 

Zde nastává druhá fáze, kdy nám 
přestane být ve vodě chladno a cítíme 
se příjemně. Pocitu komfortu může-
me také napomoci tím, že se ve vodě 
nebudeme pohybovat. Vrstvička vo-
dy těsně kolem těla se ohřeje a únik 
tepla z organismu není tak razantní.

 I zde je doba pobytu v bazénku zá-
ležitostí „příjemného pocitu ze zchla-
zení“. Po určité době začne každý 
pociťovat chlad, někdy až mrazení a 
bodání, a to je ten nejlepší okamžik 
pro ukončení procedury. 

Před vstupem do ochlazovacího 
bazénku by mělo být samozřejmostí 
osprchování se teplou vodou a omy-
tí mýdlem. Jinak přeneseme veškeré 
vypocené „nečistoty“ do ochlazovací 
lázně a obšťastníme jimi všechny, kte-
ří přijdou po nás. V Japonsku za tento 
prohřešek hrozí minimálně vyhoštění 
z lázně.

Fáze třetí – odpočinek
Vystoupíme z lázně a přejdeme 

do odpočívárny, kde se zabalíme do 
prostěradla nebo deky a v klidu, ne-
bo příjemném hovoru nad sklenicí 
nějakého dobrého pití (pozor na al-
kohol) posečkáme, až pominou veš-
keré průvodní jevy, jako např. pocit 
chladu, pocení, mírné závratě apod. 

Organismus se postupně vrací do 
běžného provozního režimu. Tato 
fáze může trvat 10 -20 minut. 

Opakování
Teprve potom celý postup opakuje-

me. Opakovat celý proces stačí 2x až 
3x, celková doba trvání je přibližně 
1,5-2 hodiny.

Pokud se celý proces saunování pro-
vádí odborně a s citem, je výsledkem 
příjemný pocit uvolnění a lehké úna-
vy.

Nezapomeňte na posvátnost sau-
ny. Za starých dob se dbalo na řádné 
chování. Dle fi nského přísloví se kaž-
dý musí chovat v sauně jako v kostele. 
Nemělo by se křičet nadávat, ulevovat 
si apod.

Vypocené tekutiny návštěvník nej-
lépe doplní neslazenými minerální-
mi vodami a přírodními šťávami. Po 
sauně je třeba vynechat intenzivní 
tělesnou námahu. Vhodná je naopak 
chůze pěšky k domovu. Tam je dobré 
ošetřit odmaštěnou pokožku vhod-
ným krémem. Pokud následuje neru-
šený spánek, je skvělý pocit po sauno-
vé lázni zaručen. 

Je však nutné poznamenat, že sau-
nování je individuální požitek, a pro-
to jej musí každý jednotlivec vyzkou-
šet a najít ten nejvhodnější způsob. 
Opakovaným saunováním dosáhnete 
největšího uspokojení, uvolnění a ur-
čité životní radosti.

Kdy je saunování vhodné
1. Před večeří nebo ještě lépe asi dvě 

hodiny po večeři před spaním 
2. Pokud se provádí před obědem 

nebo během dne, měly by být po sau-
nování asi 2-3 hodiny na spánek nebo 
pasivní odpočinek 

3. Jako předehřátí před masáží 
4. Prevence viróz a nemocí z nachla-

zení 
5. Po domluvě s lékařem u přetréno-

vaných nebo přepracovaných osob 
Kdy je saunování nevhodné nebo 

zakázané
1. Po nadměrné vyčerpávající těles-

né nebo duševní námaze 
2. Po vydatném jídle nebo nalačno 
3. Při virózách nebo zánětlivých 

onemocněních 
4. U žen v období menstruace nebo 

těhotných 
Neprovádět pomocí saunování pří-

lišné ovlivňování tělesné hmotnosti. 
Na spalování tuků nemá saunování 
velký vliv. Dochází pouze k vypoce-
ní tekutin, které poté stejně doplníte.
 -lm-


