Zásady provozu P E T R Á Š K Y, chaty KČT Slavoj Praha
výňatek z provozního řádu

Provoz chalupy řídí výbor Klubu, který určí člena výboru (chatára), pověřeného
operativní správou chaty. V zimní sezóně je za provoz chaty zodpovědný správce chaty.
Charakter a poloha chalupy vyžaduje, aby se každý nocležník přizpůsobil
skromnějším podmínkám a podílel se na hladkém provozu chalupy. Dodržování následujících
zásad, vyplývajících z provozního řádu, budiž známkou toho, že návštěvník pochopil, že je
hostem členů Klubu Slavoj Praha, kteří si Petrášku svépomocí po požáru znovu postavili.
Takový host je vítán!

- TOPENÍ:
Na chatě se topí dřevem, které se řeže a štípe v přípravně dřeva. Je zakázáno používat
pro zatápění a topení hořlavých kapalin. Zásoby dřeva jsou omezené, a proto je nutné topit
úsporně. Na pokojích (vyjma noclehárny) se zatápí nejdříve v 16:00, ve všech kamnech je
předepsáno přestat topit a uzavřít popelníky nejpozději ve 22:00. Účastníci pobytu musejí
před odjezdem z chaty doplnit zásoby dřeva v kuchyni. Zásoby dřeva na pokojích se při
odjezdu nedoplňují.
- PŘEZOUVÁNÍ:
Na chatě se chodí v domácí obuvi, přezouvá se na chodbě v přízemí. V lyžařských
botách se smí chodit pouze po dlažbě v přízemí.
- LŮŽKOVINY:
Na chatě je dovoleno spát jen ve vlastním povlečení (prostěradlo, povlak na polštář a
na přikrývku) nebo ve spacím pytli s povlakem na polštář a prostěradlem. Pokud účastník
pobytu kompletní povlečení nemá, ohlásí to správci a ten mu dle možností povlečení zapůjčí.
Zároveň zaplatí správci pokutu - příplatek k nocležnému dle platného ceníku.
- SVÍCENÍ:
Na chatě se zpravidla svítí elektřinou přiváděnou z rozvodné sítě ČEZ. S elektřinou je
potřeba šetřit, nenechávejte tedy zbytečně rozsvíceno tam, kde nikdo není!

!!Je přísně zakázáno svítit na chatě svíčkami a manipulovat s otevřeným
ohněm!!

- KOUŘENÍ:
Kouření v chatě není dovoleno. Kouřit je nadále možné pouze venku, např. v prostoru
před motorárnou nebo na verandě u východu z kuchyně (prosíme, abyste zavírali dveře, jinak
jde kouř do chaty).
- POTRAVINY:
Pro vaření a konzumaci jídel slouží kuchyně, jídelna, místnost správce, ev. noclehárna.
Kamna v ostatních místnostech jsou určena výhradně pro topení! Vodu je třeba pro přímou
konzumaci převařovat.
Pro ukládání jídla je určena spižírna, ev. kuchyňka v noclehárně. Na pokojích se jídlo
skladovat nesmí! Po ukončení pobytu musí ubytovaní své zbylé zásoby vyklidit.

- ÚKLID
Udržování pořádku na pokojích a zejména ve společných prostorách je nezbytnou
podmínkou rozumného soužití. Každý nocležník si udržuje pořádek na svém pokoji. V
kuchyni a ostatních společných prostorách pak nocležník uklízí stopy svého konání co možná
nejrychleji, aby neomezoval ostatní (týká se především mytí nádobí a úklidu ve společenské
místnosti). V případě větších skupin řídí udržování pořádku vedoucí skupiny.
Jednou týdně (zpravidla v pátek od 17 do 19 hodin) správce vyhlašuje a řídí úklid
společných prostor. Slušností nocležníka je přihlásit se o náhradní termín v případě své
nepřítomnosti.
- ODPADKY:
Papír a zbytky potravin je nutné během pobytu spálit, ostatní odpadky (plechovky,
sklo, alobaly, umělá hmota ap.) musí účastníci pobytu z chaty odvézt do údolí, a to nejpozději
na konci pobytu. Odvoz organizuje správce ve spolupráci s vedoucími větších skupin.
Popelnice v přípravně dřeva v přízemí jsou určeny jen pro ukládání vychladlého popela bez
nespalitelných zbytků. Pro snížení objemu zejména konzerv je určen drtič v přípravně dřeva.
- LYŽE:
Lyže patří do lyžárny. Lyže je dovoleno mazat v lyžárně a v zádveří hlavního vchodu,
výjimečně po dohodě se správcem u kamen v jídelně při důsledném zachování čistoty.
- SAUNA:
Saunu lze používat jen se svolením správce a pouze do 23 hodin! Sauna je v provozu
dvakrát v týdnu a jednou o víkendu. Pro saunu platí zvláštní řád. Vstup do sauny mají pouze
zdraví účastníci pobytu. Do sauny nesmí ti, kteří trpí akutní rýmou, chřipkou, virózami,
kožními chorobami a chorobami oběhového ústrojí. Každý uživatel sauny musí mít ručník
nebo osušku, na které sedí či leží. Před ochlazením v bazénu je každý povinen se osprchovat.

Pozor, sauna je místo zvýšeného požárního nebezpečí! V případě požáru v sauně je
třeba, aby byla sauna rychle vyklizena. Hasební zásah provádějí oblečení účastníci zájezdu
(nebezpečí opaření). Hasí se vodou z bazénu.
- RŮZNÉ:
K sušení je určena sušárna v 1.patře. V pokojích, v jídelně a v kuchyni lze sušit svršky
a boty na sušácích. Je zakázáno sušit je na kamnech, na šňůrách a jiných provizóriích jakož i v
sauně!
Na chatě zpravidla může být jen jeden pes. Podmínky pobytu jsou upraveny v
provozním řádu.
Každý, kdo odchází z chaty na túru, má povinnost zapsat se do knihy vycházek. Pokud
se někdo z ubytovaných nevrátí z túry do 18 hod (pokud neupozorní na svůj pozdější příchod
v knize vycházek nebo se včas neohlásí telefonicky), ohlásí jeho nepřítomnost na chatě
správce Horské službě. Odpovědnost za vyvolané akce nese ubytovaný.
Každý nocležník se musí po svém příjezdu neprodleně zapsat do domovní knihy u
správce. Během pobytu je povinen se řídit provozním a požárním řádem a pokyny správce.
Pokud způsobí na chatě škodu, je povinen ji ohlásit správci nebo vedoucímu pobytu a podle
dohody ji nahradit.
Pokud to situace vyžaduje, má správce právo požadovat od všech účastníků pobytu na
chatě veškerou pomoc při likvidaci požárů, živelných pohrom a při ohrožení bezpečnosti
jiných účastníků pobytu. Má také právo změnit denní program účastníků pobytu, pokud to
situace vyžaduje.
V případě, že by někteří z nocležníků vážně a opakovaně porušovali platné řády chaty
Petráška, prováděli činnost ohrožující chatu nebo ostatní nocležníky, má správce (ved.
pobytu) právo vypovědět nocležníka(y) z chaty s okamžitou platností.

Výbor KČT Slavoj Praha
V Praze, 14. května 2013

