
Provozní řád 
SAUNA 

 
 

1. Základní údaje  
 
 
 

 
Název provozovny:          Squash Sport s.r.o. 
 
Adresa provozovny:         Čimická 780, 181 00 Praha 8 
 
Provozní doba:                 PO-NE     9:00-22:00 (po rezervaci) 
 
Odpovědná osoba:           Ing. Magdaléna Lehocká 
 
Telefon:                             +420 283 850 757 
 
Počet personálu:               3 
 
Vypracovala:                     Ing. Magdaléna Lehocká 
 
Datum:    26.01.2016 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Popis a provoz zařízení sauny  
 
Návštěvníci sauny mají k dispozici prostor k převlékání, sprchu, WC, potírnu, 
ochlazovnu, odpočívárnu. 
 
Šatna s čekárnou – háčky na oděv, převlékací prostor s lavicí, posezení pro 
čekající, stolky na odložení nápojů 
Sprchy – 1x samostatná sprcha (před a po sanování), wc 
Potírna – kapacita max. 4 lidi 
Ochlazovna – místnost s větší vanou a sprchou 
Odpočívárna – 4x lehátko na odpočinek během saunování 
 
 
 
 
 
 
3. Povinnosti provozovatele 
 
Způsobilost pracovníků 
Odpovědný pracovník sauny zajišťuje její provoz včetně zapínání a vypínání, 
dohlíží na pořádek, hygienu a zajišťuje pravidelnou dezinfekci. Pracovník má 
platný zdravotní průkaz (kopie je uložena v provozovně) a čistý pracovní oděv. 
Pracovník je v plném rozsahu seznámen s provozem, bezpečnou obsluhou a 
údržbou sauny, s provozním řádem a musí ovládat poskytnutí první pomoci. 
 
Dezinfekce 
Čištění a úklid sauny se provádí denně. 
Všechny prostory sauny se umyjí vodou s čistícím prostředkem a dezinfikují se, 
zároveň se provádí mytí a dezinfekce sprchy, hygienických zařízení, za použité 
osobních ochranných pomůcek. Dezinfekční prostředky jsou měněny v závislosti 
na účinné látce minimálně 1x za 3 měsíce.  
 
 
Výměna vody v ochlazovacím bazénku a způsob jeho čištění 
Bazének (vanu) si zákazníci napouští sami dle potřeby (teplá nebo studená 
voda). Do bazénku je napouštěna voda z městského vodovodu. Ochlazovací 
bazének je vždy po skupině saunujících vypuštěn, umyt vodou se saponátem, 
vydezinfikován, následně vypláchnut proudem čisté vody.  
 
 
 
Způsob zacházení s prádlem 
Každý zákazník má k dispozici čisté prádlo (prostěradlo, ručník). Čisté prádlo je 
uskladněno ve skříni k tomu určené. Použité prádlo se ukládá do koše, praní 
prádla je zajištěno dle potřeby. 
 



Likvidace odpadu 
Odpadky jsou vyhazovány do krytých odpadkových košů, vyložených igelitovými 
pytli, vyváženy jsou Pražskými službami jednou týdně.  
 
4. Povinnosti návštěvníků 
 
Saunovací řád 
Každý návštěvník sauny musí: 
- respektovat provozní řád 
- před vstupem do sauny provést očistu těla 
- před saunováním odložit všechny součásti oděvu a kovové předměty 
- před vstupem do potírny se zcela usušit 
- dodržovat stanovený čas v potírně 
- jakékoliv zdravotní potíže hlásit obsluze sauny 
 
Návštěvní řád sauny 
- během lázně je zakázáno jíst a pít 
- do sauny nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, 

kožními, či jinými hnisavými chorobami, osoby zahmyzené a opilé 
- zákaz manipulace s vonnými esencemi a polévání saunových elektrických 

 kamen  
- návštěvníci jsou povinni dodržovat saunovací řád 

 
 

 
5. Obecné informace 
 
V prostoru celé provozovny je zákaz kouření. Lékárnička první pomoci je 
umístěna na recepci. Obsahuje: desinfekci, gáza, náplast cívková, rychloobvaz, 
obinadlo, škrtidlo, obvaz sterilní, vata buničitá přířezy,  pinzeta, rouška, rukavice 
chirurgické nesterilní 1pár; lékárnička je kontrolována a doplňována průběžně. 
 
 
 
Provozní řád vypracovala: Ing. Magdaléna Lehocká 
Datum: 26.01.2016 
Podpis: 
 
 
 


