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 Provozní řád sauna: 
 

 

 
1.ÚVOD: 
Tento provozní řád je zpracován ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.238/2011Sb. Ze 
dne 10.8.2011, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity 
písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 
Provozní řád je závazný pro provozovatele a návštěvníky. 
 
2.VŠEOBECNÉ ÚDAJE O SAUNĚ: 
Název a adresa: Chalupa Martin, Velké Karlovice 186 
Provozovatel: Iva Dlabajová 
Provozní doba: dle objednávek   
 
3.TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Rozměr potírny: 330 x 232x 220 cm 
Kubatura místnosti: 15,7 m³ 
Rozměr ochlazovacího bazénku: 1.5 x 1,2x 0,80m 
Úpravna bazénové vody: Voda se po každém pobytu vypouští 
Zdroj bazénové vody: Vlastni studna 
Max. kapacita sauny: 6 lidí 
Příkon saunových kamen: 6kW 
Firma provádějící servis: Kupacie kade.sk 
Půjčování prádla: není, zákazníci si nosí vlastní prádlo 
 
4.POPIS ZAŘÍZENÍ:   
Vstupní část, šatna, sociální zázemí: 
Návštěvníci přicházejí do sauny se županem a s ručníkem. Šatna je vybavena šatnovými věšáky. 
Zde si návštěvníci odloží ošacení a zahalí se do plachet nebo ručníků. Ze šatny vstupují návštěvníci 
přímo do prostoru sauny. 
Díky tomu nedochází ke křížení tzv. čisté a špinavé zóny. 
Potírna: 
Půdorysný rozměr potírny je 3.08 x 2.32 m. Je obložena palubkami ze severského smrku, kryt 
kamen, 
pryčny, podhlavníky . Pryčny jsou rozebíratelné pro snadnější úklid. Tepelnou izolaci tvoří 
minerální plsť Isover tl 5cm.. Tato izolace je chráněna parotěsnou zábranou před znehodnocením 
vlhkostí vznikající v sauně... 
Podlaha je opatřena dřevěným obkladem a je spádována směrem ven z místnosti. 
Potírna je vybavena elektrickými kamny o příkonu 6kW. Jsou řízena elektronickou jednotkou, na 
které můžeme nastavit požadovanou teplotu v sauně.max3hod. 
Aby bylo zabráněno zákazníkům v manipulaci s řídící jednotkou, je tato jednotka umístěna na 
spodní části topení.  
Odvětrávání potírny za provozu lze provádět pomocí dvou kusů posuvných klapek umístěných na 
stěně potírny. 
Ochlazovna:  
Pro ochlazení návštěvníků slouží venkovní bazének o rozměrech 150 x 120 x 50 cm se studenou 
vodou. 
Bazének se plní z vodovodního řádu a voda se denně vypouští.  
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5.POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ: 

 Návštěvník je povinen podrobit se pokynům provozovatele sauny a dodržovat tento 

provozní řád. 

 V celém objektu platí přísný zákaz kouření 

 Návštěvníci odkládají oděv a obuv v převlékárně. 

 V průběhu celého saunovacího cyklu, od odchodu z převlékárny do ukončení celé 

procedůry včetně pobytu v odpočívárně, je návštěvník nahý a to z hygienických a 

fyziologických důvodů. 

 Dbá na udržení hygieny tím, že při sezení na pryčnách potírny, ochlazovny, odpočívárny a 

šatny. Používá k podložení ručník nebo jinou vhodnou textilní podložku.  

 Před vstupem do potírny se musí návštěvník umýt mýdlem a osprchovat. 

 Ve všech prostorách sauny se pohybuje bos , nebo používá vlastní ochrannou obuv, kterou 

odkládá jen před vstupem do potírny a sprchy. 

 Během pobytu v potírně nejí a nepije. V ostatních prostorách je povoleno pít. Chová se 

diskrétně k ostatním. 

 Svým chováním přispívá k vysoké hygienické, estetické a společenské úrovni sauny. 

 Saunování dětí se povoluje jen za přítomnosti dospělé osoby. 

 Správný postup saunování je uveden v „Desateru sauny“. Tomuto postupu se musí všichni 

návštěvníci sauny podrobit. Neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít 

do sauny přístup. 

 Do sauny je zakázáno přinášet jakékoliv skleněné nádoby. 

 Lázeň v sauně je určená především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní 

zodpovědnost. 

 Osobám, které doposud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem. 

 Použití lázně v sauně je zakázáno osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního 

onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, malátností, přenosnými záněty 

horních cest dýchacích, dále osobám s chorobami působícími odpor ( kožní vyrážky, 

otevřené hnisající nebo krvácející rány, aj.) 

 Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům 

rodin, jejichž příslušník trpí některou z infekčních chorob. 

 Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým. Při jakémkoliv 

poranění, nevolnosti, vzniklým v průběhu lázně, požádá postižený ostatní společníky o 

pomoc při ošetření. 

 Není-li toho sám schopen, postarají se ostatní účastníci lázně o přivolání personálu a 

pomohou při poskytování první pomoci ¨postiženému. 

 V nutném případě vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře. 

 V potírně musí být z bezpečnostních důvodů přítomny nejméně 2 osoby. 


