
UBYTOVACÍ ŘÁD
 CHATY MSKR A-TOM 

V BOBROVNÍKÁCH – KRAVÍM DOLU 
-

    1. POŘÁDEK
- PŘI PŘÍCHODU do chaty zkontrolujte úplnost inventáře a případné 

závady jakéhokoliv druhu zaznamenejte
ODPAD:

- kompostovatelný odpad odkládejte na vyčleněné místo za chatou 
(kompost), spalitelný odpad pokud nespálíte, odneste s ostatním do 
kontejneru do města! (V letní sezonu je k dispozici kontejner nahoře 
před výjezdem z lesa – cca 1 km)
LOUKA

- nezanechávejte kamení, dříví či jiné předměty v trávě na louce!
- PŘED ODCHODEM proveďte úklid místností a uložte vše na původní 

místo
- při odchodu PROVĚŘTE UZAVŘENOST všech okenic a zamčení dveří, 

místní klíče nechť jsou zavěšeny na svém místě

    2. POTRAVINY
- potraviny a jídlo nepatří do ložnic! uskladněte je v jídelně a chraňte 

před řáděním hlodavců
- při odchodu nezanechávejte žádné potraviny „pro ostatní“ – lákáte 

tím k návštěvě hlodavce!

    3. VODA
- pitnou vodu nutno zajistit vlastními prostředky! Do barelů 

vyčleněných na pitnou vodu NELZE PLNIT NIC JINÉHO!
- užitkovou vodu na mytí lze PO DOHODĚ čerpat u souseda (chata č. 28)

V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÝCH HYDROLOGICKÝCH PODMÍNEK:
- není-li na studánce pumpa (v zimním období), nabírejte vodu 

nádobou, která je ČISTÁ I ZVENČÍ!
- v blízkosti studánky  JE ZAKÁZÁNO JAKÉKOLIV MYTÍ! 

(znečištěná voda vsakuje zpět)
- vodou ze studánky neplýtvejte, používejte pouze na vaření, hygienu a 

oplachování nádobí, k hrubému mytí a odmašťování využívejte vodu 
z jiného - vydatnějšího zdroje

- při odchodu zanechte nádoby na vodu PRÁZDNÉ A ČISTÉ!



    4. DŘÍVÍ a TOPENÍ
- dříví NEŠTÍPEJTE NA PODLAHÁCH ANI NA DLAŽBÁCH 

kolem kamen!
- při odchodu zanechte pohotovostní zásobu třísek na 1 rozdělání ohně
- DLOUHÉ KLACKY PATŘÍ K OHNIŠTI, NE KE KAMNŮM

- před odchodem vyneste popel z kamen, čistý vychladlý popel možno 
rozptýlit v terénu nebo sypte na kompost

- spalitelný odpad spalte hned, NEZANECHÁVEJTE jej u kamen „pro příště“
- je ZAKÁZÁNO topit v kamnech KOKSEM!
- k ohništi u chaty chystejte jen takové dříví, které použijete – co do 

kvality i množství

    5. SVÍCENÍ
- bateriím LED svítidel škodí úplné vybití – zhasínejte světla, pokud je 

zrovna nevyužíváte
- je ZAKÁZÁNO používání svíček a svítidel s otevřeným ohněm

NEPODCEŇUJTE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST!!!

V prostorách chaty platí ZÁKAZ KOUŘENÍ

Příloha č. 1: Seznam ubytovaných členů KČT pro čerpání slevy z poplatku

Příloha č. 2: Návod na topení v kamnech (pro začátečníky)


