
 

Provozní řád ubytovacího zařízení Tichý mlýn 

1. Identifikační údaje: Tichý mlýn, U Radětína 234, Pelhřimov 393 01, tel.: 739900367, e-mail: 
rezervace@tichymlyn.cz  
Provozovatel:  Ing. Hana Maříková, U Radětína 234, Pelhřimov 393 01, IČ75276658, DIČ7459255760, tel.:739 900 367 
Provozní doba: celoroční, po dohodě na telefonu či e-mailu, dle rezervací 
Kategorie ubytování: penzion 
Kapacita ubytování: 4 pokoje a 1 apartmán s celkem 16 lůžky s vlastním sociálním zařízením a minikuchyňkami, WiFi, 
parkování sklady  
 
2.  Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění 
- Zásobování vodou: zdroj vody z veřejného vodovodu Pelhřimov, teplá voda ohřívána tepelným čerpadlem  
- Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod: ČOV 
- Likvidace odpadů: pravidelné vyvážení netříděného odpadu TS Pelhřimov (1x týdně – úterý), smlouva s TS 

Pelhřimov o likvidaci plastů, třídění plasty, sklo, ostatní 
 
3. Úklid a dezinfekce: 
- četnost úklidu, způsob provádění úklidu, úklidová místnost – pokoje před každým novým hostem, ale nejméně 

1x za tři dny, společné prostory dle potřeby 
- dezinfekce ploch, sanitárních zařízení - Sanytol, Savo, Jar, Bref, AntiCovid a další běžně dostupné prostředky 
- používají se pouze schválené dezinfekční a úklidové přípravky a je dodržován návod k jejich použití stanovený 

výrobcem – ano, v obchodech běžně dostupné prostředky 
- osobní ochranné pomůcky rukavice 
- Dezinfekce a deratizace: dle potřeby, odborná firma 
- Všeobecný úklid (mytí oken, dveří a svítidel ) – okna 1x za 3 měsíce, dveře vždy s novými hosty, svítidla 2x ročně 
- malování prostor – dle potřeby, cca 1x za 2 roky 
 
4. Manipulace s prádlem: 
- Druhy prádla: ložní prádlo, ručníky, utěrky 
- uložení čistého prádla: místnost nad schodištěm 
- uložení použitého prádla: mimo ubytovací prostory (garáž) v plastových pytlích, odvoz do prádelny do 24 hodin 
- praní prádla: prádelna Nemocnice Pelhřimov, případně automatická pračka 60-90 °C 
- transport čistého a použitého prádla: použité prádlo v plastových pytlích, čisté prádlo také v plastových pytlích, 

odvoz do 24 hodin, četnost dle potřeby 
- pro každého hosta k dispozici čisté prádlo: minimálně 1x týdně, jinak dle požadavků hostů 
 
5. Další podmínky činnosti 
- Způsob vytápění tepelným čerpadlem a radiátory 
- Dosahovaná teplota vnitřního vzduchu v topném období 20-22 °C, dle vyhlášky č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví 

hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb /pokoje 22,0 ± 2°C/, hodnoty mohou být překročeny v případě výjimečných klimatických 
podmínek 



- Způsob větrání přirozené okny 
- Umístění lékárničky první pomoci: na recepci, vybavení stejné jako autolékárnička 
- Zákaz kouření ve vnitřních prostorech penzionu, zákaz kouření mimo venkovní vyhrazené prostory 
 

PODMÍNKY PROVOZU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S 
ŠÍŘENÍM NEMOCI COVID-19 

 
- Ve všech veřejných prostorách ubytovacího zařízení jsou dodržována pravidla předepsaná pro tento 
stav.  
- Na recepci i na jednotlivých pokojích či apartmánech je k dispozici virocidní dezinfekce na ruce. 
- Společné prostory jsou pravidelně dezinfikovány – kliky, dotykové plochy, stoly, toalety. 
- Před ubytováním nového hosta je kromě běžného úklidu a výměny prádla prováděna dezinfekce všech 
kontaktních ploch (vypínače, kliky, madla, ovládání klimatizace atd.), koupelny a toalety.   
- V rámci běžného úklidu je měněno ložní prádlo, přehozy či polštáře, které jsou prány v dezinfekčním 
pracím prostředku „Sanytol“ a to při minimální teplotě 60°C. 
- Hosté jsou povinni dodržovat běžné hygienické návyky, hygienická a bezpečnostní opatření uvedená v 
tomto dokumentu a dbát pokynů ubytovatele. 
- V případě, že host vykazuje známky onemocnění, je povinen vyhledat lékařskou pomoc a o svém 
následném stavu informovat ubytovatele. Ubytovatel má právo neumožnit nástup na ubytování osobám 
vykazujícím zjevné příznaky infekčního respiračního onemocnění. 
- Prostory penzionu mohou navštěvovat pouze osoby zde ubytované. 
 

POVINNOSTI PERSONÁLU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
 

- Při ubytovávání hosta ověřit jeho bezinfekčnost 
-  Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v čistotě, musí být 
podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem 
hygienicky likvidovány nebo dekontaminovány;  
- Kontakt s hosty se omezuje na nezbytně nutnou dobu.  
- Dodržování odstupů min. 2 m vždy, když je to možné. 
- Nutná zvýšená pozornost při manipulaci použitým prádlem s ohledem na zvýšená rizika kontaminace  
- Veškerá zařízení a prostory jsou udržovány v čistotě a jsou dodržovány běžné hygienické/sanitační 
postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy; 
- Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou vodou a utírejte se 
do jednorázových papírových ubrousků.  
- Personál je upozorněn na fakt, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou 
vodou a mýdlem!;  
- Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!;  
-  Personál ubytovacího zařízení je obeznámen s podmínkami provozu, proškolen a to i v pravidlech 
dodržování osobní a provozní hygieny.  
 
 
 
 
 
 
 


