
7. Ročník
Osvětová kampaň na podporu zdravého a správného
saunování. Přehlídka nových trendů v saunování, zážitkové 
saunování, saunové divadlo. 

Pořádá Česká asociace saunérů

Hlavní partner: Aquapalace Praha



Sauna pro zdraví

Přínosy saunování na zdraví i psychiku člověka:
- posílení imunitního systému, 
- zvýšení odolnosti proti virózám horních cest dýchacích, nachlazení
- prevence infekčních onemocnění, 
- odstraňuje bolesti hlavy, migrény,
- působí na psychiku, přináší radost, uvolnění, působí proto stresu
- zmírňuje bolesti kloubů, svalstva nebo dýchacích obtíží
- posiluje  atrénuje srdce a cévní systém, 

zlepšení činnosti a pozitivní vliv na celý kardiovaskulární systém
- zvýšení hladiny imunoglobinu A
- podporuje zdraví pokožky – čistí a detoxikuje
- usnadňuje klidný spánek

Pravidelné saunování je nutné 1x týdně!



Úspěchy v zahraničí

Kateřina Šmídová, Aquapalace Praha
1. místo Relegation Round AUFGUSS WM 

Německo, Satama Sauna Park

Jiří Žákovský, Infinit
1. místo Mistrovství světa AUFGUSS WM 

Holandsko
Ve finále AUFGUSS WM – Ondřej Sochůrek – 8. místo
Na MS letos 4 soutěžící CZ v single a 2 týmy



Týden saunování v regionech

15 partnerů - zapojených saunových center 
speciální program pro návštěvníky
spolupráce na osvětě správného saunování
podpora hlavní myšleny SAUNA PRO ZDRAVÍ 

další desítky saun 
mnoho programů a akcí pro návštěvníky



Týden saunování v regionech

SPA & WELLNESS Aquapalace Praha www.aquapalace.cz
Krytý bazén Kopřivnice spsk.koprivnice.org/kryty-bazen/
Plavecký areál Jedenáctka VS www.aquasportclub.cz
Sportovní zažízení České Budějovice www.cbsport.cz
STARS Třinec - sauna www.starstrinec.cz
Saunový svět Saunia www.saunia.cz
Saunový ráj Holice www.saunovyraj.cz
Sauna STARZ Strakonice www.starz.cz
Wellness Laguna Třebíč www.lagunatrebic.cz
Aquapark Uherské Hradiště www.aquapark-uh.cz
Aquacentrum Bohumín www.bospor.info
Sauna Spot Dvorce www.saunaspot.cz
Wellness hotel Horal - resort Valachy www.wellnesshoral.cz
Krytý plavecký bazén a Sauna E.Rošického Jihlava www.bazen-rosickeho.cz
Městská sauna Čelákovice www.celakovice.cz/cs/organizace-sluzby/sport/mestska-sauna.html



Sauna Herbal Cup

23.- 26.11.2017 
SAUNA ARENA, 
Resort HRUBÁ VODA u Olomouce

22 soutěžících z 5 zemí Evropy (CZ, SK, PL, HU, IT)
10 odborníků v porotě (CZ, BE, NOR, DK, HU, PL, NL)
Zaměření relaxační saunové ceremoniály a peelingové a beauty procedury



AUFGUSS WM

Meeting AUFGUSS WM 29. listopadu 
v Aquapalace Praha



SaunaFest

4.-7.4.2018 AQUAPALACE Praha /6. ročník
Potřetí v Aquapalace Praha
Jedna z největších saunových událostí v Evropě. Festival 
zážitkového saunování. 
Hosté z 15 zemí světa. Saunové divadlo - na 80 
zážitkových ceremoniálů. 
Kvalifikace na mistrovství světa pro české soutěžící. 


