
PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:  
Masážní studio - provozovna  
Družstevní 299  
25741 Týnec nad Sázavou 
 
Provozovatel: 
Jan Mura  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním rejstříku  
IČ: 67426964 
Telefon: +420 605 749 784 
E-mail: jan.mura@volny.cz 
 
Oprávnění pro výkon činnosti: 
Vzdělání:   

● Gymnázium Košice, ukonšeno 1991 
● rekvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér  v 

Pobytovém  rekvalifikačním a  rehabilitačním centru 
pro nevidomé Dědina 

 
Rozsah poskytovaných služeb: 
Různé druhy tělových masáží  

● zdravotní masáže 
● lymfodrenáže 
● kineziotaping 
● uvolňovací masážní techniky, strečink 

 
Počet zaměstnancù: 0 

 
Pracovní doba je nejčastěji pondělí - pátek od 8:00 do 19:00, 
pružná podle potřeb zákazníků.  
 
Základní údaje o provozovně: 
 
Provozovna je umístěna v panelovém domě ve zvýšeném        
přízemí bez výtahu.  
Sestává z čekárny a  vlastní masérské místnosti. 
V čekárně je místo pro odpočinek klienta. Je zde pro potřeby           
klienta zásobník s balenou pitnou vodou, používají se        
jednorázové kelímky. 
Tato místnost nemá okna, je osvětlena pouze umělým        
osvětlením.. 
 
Masérna je vybavena masérským lehátkem, klekačkou pro       
masáže některých částí těla a stoličkou pro potřeby maséra, v          
některých případech lze tuto stoličku použít i pro klienta. 
Pro potřeby klienta je v masérně židle a odkládací prostor pro           
prádlo a oděv klienta. 
Dále je v masérně umyvadlo, napojené na veřejnou vodovodní         
síť, jeho odpad je napojen na veřejnou kanalizační síť. 
Prostor kolem umyvadla je vykachličkován do výše 180 cm.         
Podlaha pod umyvadlem je pokryta dlaždicemi. 
Stěny v místnosti jsou natřené omyvatelnou barvou TOP -         
omyvatelná barva pro interiéry. 
Podlaha místnosti je pokryta dlaždicemi. 

Masérna Jan Mura, Družstevní 299, Týnec nad Sázavou, IČ 67426964 



Větrání místnosti je zajištěno oknem, které lze zakrýt        
žaluziemi, či roletou. 
Místnost je vytápěna ústředním topením 
Osvětlení je přirozené - okny nebo umělé - stropním svítidlem. 
 
V čekárně se na vyhrazené místo odkládá svrchní oděv a          
obuv klienta. 
V masérně si klient odkládá zbytek oděvu do úložných prostor          
k tomu určených. 
Masáž se provádí na masérském lehátku, které je pro každou          
masáž a každého klienta povlečeno čistým prostěradlem.       
Dále se pro potřeby klienta používají ručníky. Prostěradlo i         
ručníky se po každé masáži/po každém klientovi mění za         
čisté. 
V případě masáže na klekačce či na židli se povrchy, které           
přijdou do kontaktu s nezakrytými částmi těla klienta, pokrývají         
Perlanem nebo ručníky. 
K masáži se používají masážní oleje, masážní pudry, které         
jsou k těmto účelům určené. 
Pro jejich použití se dodržují pokyny od výrobce a kontroluje          
se jejich doba trvanlivosti. 
Pro potřeby klienta jsou v masérně jednorázové papírové        
kapesníky a papírové utěrky. 
 
Masáž se neprovádí pokud to neumožňuje zdravotní stav        
klienta, pokud je klient pod vlivem omamných a        
psychotropních látek. 
Masáže se neprovádí taktéž v případì, kdy to neumožòuje         
zdravotní stav maséra. 
 

Provozovatel/masér má čistý odìv, který mění každý den,        
nebo, v případě znečištění okamžitě.  
Před každou masáží a po ní si masér umyje ruce          
antibakteriálním mýdlem. 
V prostoru masérny se nekonzumují potraviny, nepije se zde         
ani nekouří. 
 
Masérna i čekárna se uklízejí dle potřeby minimálně však         
jednou denně, vytírá se podlaha a omývají se všechny plochy,          
s kterými přicházejí klienti do kontaktu, tj. masérské lehátko,         
klekačka, masérská stolička, židle pro klienta a lavička v         
čekárně, umyvadlo. 
Další plochy, jako zdi, parapet, radiátor a pod se čistí jednou           
za týden. 
K tìmto účelùm se používají čistící prostředky s dezinfekčními         
a antibakteriálnímí účinky, které se jednou za tři měsíce         
střídají a o jejich používání se vedou písemné záznamy 
Při použití čistících prostředkù jsou dodržovány pokyny od        
výrobce, kontroluje se datum spotřeby. 
 
Použité a čisté prádlo se skladuje odděleně. Použité prádlo i          
pracovní oděv maséra se odkládá do igelitových pytlů a odváží          
se k vyprání mimo prostory masérny. 
 
K nahlédnutí jsou v masérně provozní řád, zdravotní průkaz         
maséra, živnostenské oprávnění maséra a doklady o       
kvalifikaci maséra. 
 
V Týnci nad Sázavou  
12. březen 2017 
Jan Mura 
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