
                        PROVOZNÍ   ŘÁD   CHATY   JULIE 

Pro Váš nerušený pobyt je nutno se řídit těmito body provozního řádu, děkujeme za pochopení. 

- Přísný zákaz kouření platí v celé chatě Julie (stavba je roubená dřevěnice, kde hrozí 

vznik požáru) žádáme ubytované klienty o dodržování zákazu kouření, kouřit je možné 

před i za objektem, kde jsou umístěny nádoby na popel a nedopalky. 

-  Hasicí přístroje jsou umístěny na každém patře, kde jsou vyvěšeny pro případ požáru 

poplašné směrnice. 

- Důrazně žádáme ubytované, aby před opuštěním apartmánů ( pokojů) odpojili ze 

zásuvek rychlovarné konvice, překontrolovali vypnutí plotýnkových vařičů 

- Topení je elektrické - přímotopy, které funguje 20 hod denně mimo špičky(8.25-9.25 

hod,12-13 hod, 16.3-17.30 hod –přibližné časy, přesné na přímotopech), (na přímotopu 

dopor.max. stupeň 3)  Pozor! na přímotopy není možné pokládat věci na sušení, hrozí 

vznik požáru. K sušení jsou určeny zavěšené garnyže nad topidly.  

- Během použití sauny nutno zabezpečit dostatečnou vzdálenost veškerých hořlavých 

předmětů včetně dřevěného roštu od saunových kamen. Nezapomeňte vypnout 

saunové topidlo. Po opuštění sauny vypněte obě tlačítka (topidlo i světlo) a červené 

bezpečnostní tlačítko  zamáčkněte, tímto pohasnou všechny kontrolky a máte jistotu, 

že saunové topidlo je vypnuto. 

- Do sauny vstupujte osprchovaní a osušení a s čistým ručníkem na který si sednete popř. 

lehnete, kameny v saunovém topidle nepolévejte vodou!, nejsou k tomu určeny. 

Po použití prostor laskavě ukliďte. 

- Přikládání do krbu v krbovně  provádějte vždy při otevřeném komínu (táhlo vpravo 

nahoře je povytaženo) a při otevřeném spodním větrání. Dřevo k topení používejte 

výhradně to které je připraveno pouze u krbu, v případě větší spotřeby je nutno si 

dovést vlastní.   

- Při použití venkovního krbu omezte se na spotřebu vlastního dřeva.  Prostor u krbu po 

použití laskavě vždy ukliďte (nutno zabránit zanášení nečistot do bazénu) 

- Popel z krbů a po vyhasnutí sypte k potoku (za dětským hřištěm), popel zalejte vodou. 

- Bazén je vyhřívaný sluncem-skleníkovým efektem díky orientaci stavby na jižní stranu. 

Tepelná pohoda panující v prostoru bazénu umožňuje si odložit věci přímo u bazénu na 

připravení věšáky na stěně. Bazén je vybaven pískovou filtrací, protiproudem, který je 

nutno vždy po použití vypnout (při delším použití vyhazuje jističe). Do montážní šachty 

je vstup zakázán, hrozí nebezpečí úrazu el.proudem. 

- V případě vypadnutí hlavního jističe najdete klíč od hlavního rozvaděče na trámu vpravo 

před bytem majitele v přízemí. 

- Žádáme Vás, aby  jste objekt vrátili ve stavu v jakém Vám byl pronajat, tedy řádně 

uklizen  a v nepoškozeném stavu. 

- Vzniklé škody budou hrazeny z kauce.  

Příjemný pobyt v chatě Jule Vám přejí majitelé  Eva  a  Bedřich  Kráčmarovi 


