
 

Provozní řád sauny v Sezimově Ústí 
platný od 1. 10. 2018 

 

 

1. Majitel 

Město Sezimovo Ústí 

Dr. E Beneše 21 

391 01 Sezimovo Ústí 

IČO: 00252859 

DIČ: CZ00252859 

Zastoupené panem Mgr. Ing. Martinem Doležalem, starostou města 

Kontakt: 731 608 365, m.dolezal@sezimovo-usti.cz 

 

2. Provozovatel 

Správa města Sezimovo Ústí 

Průmyslová 1095 

391 02 Sezimovo Ústí 

IČO: 71238522 

DIČ: CZ71238522 

Statutární zástupce Ing. Zdeněk Havlůj, ředitel společnosti 

Kontakt: 777 794 872, z.havluj@sezimovo-usti.cz 

 

3. Sídlo provozovny sauny 

Nerudova 695 

391 02 Sezimovo Ústí 

Správce objektu p. Radovan Sarvadi  

Kontakt: 733 624 771, r.sarvadi@sezimovo-usti.cz 

 

 

4. Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události provozu: 

Záchranná zdravotní služba:  155  - úrazy, nehody při poškození zdraví 

Hasičský záchranný sbor:  150  -  požáry, nehody, při níž došlo k většímu úniku 

nebezpečných chemikálií 

Policie ČR: 158 - nehody, při nichž došlo, k závažnému poranění, nebo 

poškození majetku 

Tísňová linka: 112  -    všechna nouzová volání 

Městská policie Sezimovo Ústí: 723 149 972  - dodržování veřejného pořádku 

 

5. Umístění sauny: 

Sauna je umístěna v samostatné budově, součástí je vlastní potní místnost, ochlazovací bazén, 

odpočívárna, masérna, bufet s klubovnou, sociální zařízení a vstupní hala. Sauna je napojena na 

inženýrské sítě – elektrická energie, veřejný vodovod, teplo a ohřev teplé vody. 
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6. Provozní doba sauny 

 

Provozní a otvírací doba sauny je v období říjen – duben 

Úterý 16:00 – 21:00 hod.  -  muži     

Středa 16:00 – 21:00 hod.  -  ženy 

Čtvrtek 16:30 – 20:30 hod. -  společná 

Pátek 16:30 – 20:30 hod. -  společná 

 

7. Ceník vstupného 

a) vstupenky 

100,- Kč - dospělí jednorázový vstup 

  80,- Kč - zvýhodněné vstupné (děti 7 -15 let, osoby nad 60 let, osoby s průkazem ZTP nebo  

                 ZTP-P)    

b) permanentky 

   900,- Kč – 10 vstupů dospělí  

   700,- Kč – 10 vstupů zvýhodněné 

  

c)     2.500,- Kč – pronájem areálu mimo provozní dobu v době 17.00 – 22.00 hodin 

d) 500 Kč – pronájem společenské místnosti mimo provozní dobu na max. dvanáct hodin 

 

8. Povinnosti provozovatele sauny  

 zaměstnanec sauny má platný zdravotní průkaz 

 zaměstnanec pracuje v čistém pracovním oděvu 

 každý zaměstnanec musí být seznámen s obsluhou, provozem a základní údržbou sauny 

 všechny prostory sauny (včetně pryčen a lehátek) jsou po každém provozu umyty vodou a 

desinfekčním prostředkem 

 při práci s čistícími a desinfekčními prostředky používá zaměstnanec ochranné prostředky – 

gumové rukavice, zástěru 

 k desinfekci se používají schválené desinfekční prostředky hygienikem, které se střídají  po 3 

měsících provozu z důvodu zajištění účinnosti – jedná se o Savo prim, Incidur, Chloramin B, 

Dezur, Soda 

 potřeby k úklidu jsou uloženy v úklidové komoře, nepřístupny veřejnosti 

 odpadky se ukládají do nádoby s víkem a pravidelně se vynášejí 

 návštěvníkům není z hygienických důvodů povoleno používání vlastních prostěradel. Čistá 

prostěradla jsou uložena ve skříni, špinavá se dávají do koše s víkem a odvážejí se na vyprání 

 prostěradla se perou na 90 stupňů s použitím pracích prostředku sloužících k desinfekci a 

následovně jsou vymandlována, aby splňovala hygienické normy 

 dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny, 

provozovatel zajišťuje provádění rozborů vody prostřednictvím akreditované laboratoře. První 

vzorek je odebírán 14 dní před zahájením sezóny. Další vzorky jsou odebírány podle tabulky 

číslo 1. a 2. přílohy vyhlášky č. 238/2011 Sb. 

 provozovatel je povinen vést knihu denních záznamů, provozní deník, knihu úrazů, požární 

knihu a knihu přání a stížností 

 sauna je vybavena lékárničkou první pomoci, která je pravidelně kontrolována a doplňována 



 

9. Úkoly zaměstnanců sauny před spuštěním sauny  

 zapnout topení v potní místnosti 1,5 hodiny před začátkem provozu sauny 

 nastavit termostat topení na 130 stupňů – v sauně je asi 110 stupňů 

 otevřít otvory větrání pro cirkulaci vzduchu v sauně při provozu  

 zkontrolovat stav vody ochlazovacím bazénu – případně dopustit vodu 

 zapnout filtraci vody v ochlazovacím bazénu, které musí být zapnuto po celou dobu provozu 

 1 x týdně provést měření PH vody v ochlazovacím bazénu 

 1 x za 14 dní vložit do čistícího systému ochlazovacího bazénu 2 ks tablety chlóru 

 2x za sezónu nalít do ochlazovacího bazénu 1 litr Flukolu 

 

10. Úkoly zaměstnanců sauny po ukončení provozu sauny  

 vypnout topení v potní místnosti  

 uzavřít otvory větrání pro cirkulaci vzduchu v sauně   

 zkontrolovat stav vody ochlazovacím bazénu a pořádek v místnosti   

 vypnou filtraci vody v ochlazovacím bazénu 

 provést kontrolu pořádku prostoru potní místnosti  

 provést úklid ve všech prostorách sauny včetně pryčen a lehátek 

 

11. Návštěvní řád sauny – povinnosti návštěvníka 

 každý návštěvník saunu navštěvuje na vlastní nebezpečí 

 sauna je určena především zdravým osobám 

 do sauny není dovolen přístup nemocným osobám, osobám s nakažlivými chorobami, kožními 

parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob a osobám nacházejícím se v 

karanténě pro výskyt infekce v kolektivu nebo rodině 

 vstup do sauny je dovolen pouze s platnou vstupenkou (nebo permanentkou) 

 není dovolen přístup osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek 

 ve všech prostorách sauny je zakázáno kouření 

 konzumace jídel a nápojů je povolena pouze ve společenské místnosti u bufetu 

 je zakázáno donášení vlastních nápojů a jídel do všech prostor sauny 

 návštěvník se před vstupem do vnitřních prostor přezuje, k odložení venkovní obuvi slouží 

botníky umístněné u vchodu 

 k převlékání jsou určeny samostatné prostory, oddělené pro muže a ženy 

 osobní věci si návštěvník zamkne ve skříňkách v šatně, za volně odložené věci provozovatel 

sauny neručí 

 před vlastním vstupem do sauny je návštěvník povinen se omýt mýdlem, osprchovat a osušit 

 před každým vstupem do potní místnosti si návštěvník musí otřít vodu z povrchu těla do 

sucha 

 do potní místnosti návštěvník vstupuje s prostěradlem, které umístí pod sebe. Z hygienických 

důvodů je zakázáno usedat (ulehat) bez podložení na lavice v sauně 

 návštěvníkům není z hygienických důvodů povoleno používání vlastních prostěradel, 

prostěradla jsou v ceně vstupenky a jsou vydávaná u pokladny 

 po proceduře v potní místnosti je návštěvník povinen se osprchovat a až poté může použít 

bazén 



 v odpočinkové místnosti je návštěvník povinen dodržovat klid, nerušit ostatní návštěvníky a 

může ulehnout pouze v prostěradle 

 návštěvníkům bude umožněn vstup nejpozději hodinu před zavírací dobou 

 návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu sauny, nerušit ostatní návštěvníky. 

 návštěvníci jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu 

 ze sauny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí 

správce nedodrží ustanovení tohoto návštěvního řádu 

 

Tento provozní řád sauny schválila Rada města Sezimova Ústí usnesením číslo 357/2016 na svém 

zasedání dne 17. 10. 2016, usnesením č. 453/2016 (doplnění ceníku) dne 5. 12. 2016 a usnesením  

č. 322/2018 (prodloužení provozní doby) ze dne 1. 10. 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


