
Provoz solné jeskyně a infrasauny 
SOLNÉ LÁZNĚ TOM 

Kladenská 562/19, Praha 6- Vokovice 
Provozovatel solné jeskyně : Tomáš Beck, Dejvická 35/574, Praha 6, 160 00,  

IČ: 08548595 
Provozní doba : Po - Pá 9-21, So 9-13:45, Ne 16-20:45. 

Víkendy a od 1-6.-31.8. otevřeno dle objednávek. 

Platnost provozního řádu od 1.10.2019 
Vypracoval: Tomáš Beck 

Odpovědná osoba: Tomáš Beck 
Poskytované služby: provoz solné jeskyně 

Kapacita solné jeskyně max.8 osob 
Počet zaměstnanců: 4 zaměstnanci ve směnném provozu po 1 osobě. 

I.Popis provozovny 

Provozní pravidla pro solnou jeskyni: 

1. každý pobyt začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 - 50 minut  

2. doporučujeme se dostavit 5 - 10 minut před zahájením pobytu v solné jeskyni 

3. po zahájení pobytu už nemůže být do solné jeskyně nikdo vpuštěn - probíhá relaxace (max 5 minut) 

4. vstup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby 

5. k dispozici je dětem dětské soliště s hračkami 

6. do solné jeskyně není povolen vstup s taškou (kabelkou), mobilním telefonem, jídlem a pitím 

7. do solné jeskyně je zakázán vstup na boso či v botách, vstup je povolen pouze v jednorázových igelitových návlecích či pratelných návlecích 

8. v solné jeskyni není dovoleno dotýkat se solných stěn, stropu, krápníků, prvků vnitřního vybavení a vynášet krystalickou sůl (zvláště rodiče a doprovod 
dětí prosíme o dohled na toto pravidlo) 

9. v solné jeskyni je nutné dbát na opatrnost - po kontaktu rukou se solí si nesahat do očí 

10. po vstupu do solné jeskyně je doporučeno pohodlně se usadit do polohovacího lehátka, uvolnit se a oddat se působení relaxační hudby, světel a mikroklimatu 
naší jeskyně 

11. doporučuje se zhluboka dýchat do břicha, střídavě nosem i ústy 

12. konec pobytu je odlišen výrazným osvětlením, vypnutím relaxační hudby a upozorněním obsluhy 

13. v případě náhlé nevolnosti opusťte solnou jeskyni a uvědomte obsluhu 

14. lidem trpícím klaustrofobií, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickými problémy doporučujeme návštěvu Solné jeskyně konzultovat s lékařem 

15. do solné jeskyně je zakázán vstup osobám s tuberkulózou, s infekčním onemocněním a všemi akutními problémy spojenými s teplotou 

16. návštěvníky prosíme, aby se v solné jeskyni chovali tiše a nerušili ostatní účastníky pobytu hlasitým hovorem 



Recepce solné jeskyně je určena k poskytovaní informací, tvorbě rezervací, placení, dozoru a doplňkový prodej solných produktů a kosmetiky. V recepci je dále 
možno zakoupit nápoje v uzavřených obalech. Na recepci jsou uloženy také deky v uzavřené skřínce. 

Pro návštěvníky solné jeskyně jsou k dispozici uzamykatelné skřínky, umývárna a WC. 

Jeskyně je vybavena germicidní lampou, která je pouštěna po každém pobytu v délce 10-15minut. 

Recepce je zázemím pro zaměstnance. Na oddělené uložení občanského a pracovního oděvu jsou k dispozici uzamykatelné skřínky. Umývárna a WC je společná se 
zákazníky. 

Provozní pravidla pro infrasaunu: 

1. Každý pobyt začíná dle domluvy a trvá celkem 75 minut, přičemž infrasauna je puštěna na 65 minut, zbytek je čas na převlečení 

2. Infrasauna je vhodná pro 1-2 osoby či maximálně pro 1 dospělého a 2 děti do 6 let 

3. Uvnitř infrasauny je zakázáno jíst či pít a je nutné mít pod sebou prostěradlo 

4. v případě jakéhokoliv problému je nutné ihned kontaktovat pracovníka na recepci 

5. Před vstupem si pečlivě prostudujte kontraindikace při použití infrasauny dostupné na recepci 

6. Návštěvníkům je k dispozici odpočinková zóna, sprcha a také samostatná toaleta s umyvadlem, fénem a kosmetikou 

II. Provozní hygiena : 

•   Úklid solné jeskyně provádí sami zaměstnanci a to denně před otevřením provozovny. Vytírání podlah, vysátím podlah, utřením 
prachu na nábytku včetně dezinfekce skříněk, vyčištěním WC a umývárny, leštění zrcadel a to těmito prostředky : 

•   Savo WC Oceán dezinfekční, postup dle návodu 

•   Savo Profi Univerzal, postup dle návodu 

•   Savo Profi Koupelna, postup dle návodu 

•   Savo mýdlový čistič, postup dle návodu 

•   Pronto Classic proti prachu, postup dle návodu 

•   Pronto Pledge 5v1 Multifukční, postup dle návodu 

•   Sanitol Universální desinfekce, dle návodu 

•   Úklid infrasauny probíhá po každé návštěvě a je pečlivě dezinfikována, umyta a prostor kolem vytřen a vydezinfikován. 

•   Generální úklid solné jeskyně a infrasauny, při kterém se malují stěny, případně vyměňuje nábytek (pokud je potřeba) se provádí 2x 
ročně. 

•   Uložení úklidových prostředků a pomůcek je v uzamykatelné vedlejší místnosti, úklidové komoře. 



•   Úklidová komora je uzamčená. Dezinfekční prostředky jsou měněny nejdéle po 3 měsících. Poskytovány jsou pouze přikrývky, které 
jsou k dispozici na vyžádání na recepci. Použité přikrývky je zákazník povinen vrátit zpět na recepci. Přikrývky pere provozovatel mimo provozovnu 
a to přibližně 1x týdně, podle počtu návštěvníků. Pracovní oděvy si perou zaměstnanci. 

•   Odpadky jsou v koších s igelitovými a vynášeny každý večer do kontejneru. 

•   Lékárnička první pomoci je vybavena dle přisl. ČSN, expirace je kontrolována při generálním úklidu, doplňována provozovatelem. 

III. ostatní 

•   VZT, tepelné čerpadlo a ostatní zařízení bude kontrolovat a provádět potřebnou údržbu Alma - servis, Aleš Bambula, IČO 01488791 a to 
v pravidelných intervalech po 3 měsících. 

•   Případná výměna soli se provádí 1x za 2 roky. Během roku dochází k doplňování soli v jeskyni. Úklid soli probíhá 1x měsíčně za 
pomocí vysavače.   


