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Srubová chata Bumbálka, Olešnice 

 

K ochraně lidských životů, majetku osobního i majetku společností před požárem a úspěšné 

likvidaci vzniklého požáru stanovuji tyto povinnosti uživatelům chaty: 

 

Každý je povinen zachovat potřebnou bdělost a opatrnost při zacházení s ohněm, s požárně 

nebezpečnými látkami a předměty, počínat si tak, aby nezavdal příčiny ke vzniku požáru. 

 

Srubová chata Bumbálka – charakteristika – je dvoupodlažní objekt, který je z části kamenný 

(sklep) a z části dřevěný (1. NP). První nadzemní zděné podlaží tvoří sklep, ve kterém je 

studna a sklad nářadí a drobných věcí. Druhé nadzemní podlaží tvoří pokoj (2,5x3,8 m) , 

společenská místnost (4x5 m), kuchyň (3,8x2,5 m), chodba (5x1,5 m) a příruční sklad. Ve 

srubové chatě není zaveden elektrický proud. K vytápění jsou používána kamna na tuhá 

paliva ve společenské místnosti, k vaření sporák na pevná paliva v kuchyni a vařič na PB 

láhev. Ke svícení se používají svíčky, petrolejové lampy a lampa na propan-butan. Nebezpečí 

vzniku požáru hrozí při nesprávné manipulaci s topidly a osvětlovacími zařízeními. 

 

Požární prevence: 

Kouření je na chytě přísně zakázáno. Kuřte jen mimo chatu. Zbytky cigaret uhaste 

v popelníku. Nevysypávejte popelníky do košů na smetí!!  

 

Topení v kamnech – pro instalaci a užívání tepelných spotřebičů platí ustanovení ČSN 06 

1008, které stanoví požadavky požární bezpečnosti, požadavky na technickou dokumentaci a 

zkoušení z hlediska požární bezpečnosti. Kamna neroztápějte pomocí hořlavých kapalin, 

nepřetápějte je a nenechávejte bez dozoru. Dbejte na to, aby nevypadávaly žhavé uhlíky 

z kamen. Popel vybírejte, až když je zcela vychladlý a vynášejte v nehořlavých nádobách. 

Kolem topidel musí zůstat bezpečný prostor ve vzdálenosti 800 mm na všechny strany (i od 

kouřovodů). V této vzdálenosti neukládejte žádný hořlavý materiál (tedy ani dřevo), nesušte 

oděv ani boty. Neodstraňujte ochrannou podložku pod kamny ve společenské místnosti. Ta 

musí být instalována tak, aby přesahovala půdorys kamen o nejméně 300 mm před 

přikládacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách. V místnosti, kde se spí, 

nesmí být kamna na tuhá paliva v provozu přes noc. Před spaním musí být řádně uzavřena a 

vyčištěna. 

 

Petrolejové lampy – S petrolejem manipulujte zásadně mimo chatu, případně politou nádržku 

ihned otřete, použitý hadr nechejte vyvětrat a uložte do nehořlavé nádoby ve sklepě. 

Petrolejovou lampu neumisťujte blíže než 200 mm od hořlavých předmětů; nad lampou musí 

být volný prostor minimálně 400 mm. Zajistěte proti převrhnutí, pádu apod.! Lampu 

nenechávejte bez dozoru! 

 

Plynové lampy a vařič na PB – Lampy a vařič na propan-butan umísťujte minimálně 500 mm 

od hořlavých předmětů tak, jak stanoví výrobce. Před použitím se přesvědčte, zda veškeré 

spoje řádně těsní. Nepoužívejte lampy či vařič na vytápění chaty, nestavte je poblíž zdrojů 

sálavého tepla. Nepoužívejte v místnosti, kde se spí. Láhve PB nesmí být uskladněny 



v místnosti na spaní a v prostorách pod úrovní terénu. Po vypotřebování láhev řádně uzavřete 

a uložte na podlahu na chodbu. 

 

Svíčky – Svíčky umístěte vždy na nehořlavou podložku. Na lustr používejte pouze kalíškové 

svíčky. Před zapálením svíček se přesvědčte, zda v blízkosti nejsou žádné hořlavé předměty a 

okolo lustru pavučiny. Plamen svíčky se nesmí přiblížit k hořlavým předmětům na vzdálenost 

menší než 250 mm. Svíčky na lustru řádně upevněte, nenechávejte vyhořet do konce, měňte je 

ještě před dohořením. Veškeré svíčky zajistěte proti převrhnutí či pádu. 

 

 Hořlavé kapaliny – V 1. NP chaty nesmí být skladováno více než 10 litrů hořlavých kapalin 

(počítáno v to ředidla, čistící alkoholové prostředky, líh i alkoholické nápoje s vyšším 

obsahem alkoholu). Ve sklepě může být skladováno až 50 litrů hořlavin v řádně uzavřených 

obalech. 

 

Před opuštěním chaty – Před opuštěním chaty se přesvědčte, zda je vše vychladlé a zajištěné, 

zda někde nevypadl oharek, či nezůstal žhavý nedopalek, zda jsou uzavřeny všechny plynové 

spotřebiče, zda někde neuchází plyn a jestli někde nehoří. 

 

Pamatujte, že plně odpovídáte za jednání svých (i svěřených) dětí. 

 

V případě požáru postupujte podle Požárních poplachových směrnic. 

 

Za požární ochranu srubové chaty odpovídá každý návštěvník chaty. V případě návštěvy 

organizovaných skupin (tábornických klubů apod.) s osobami mladšími 18ti let, odpovídá 

plně za požární bezpečnost vedoucí těchto skupin. 

 

Za zajištění bezpečnosti zařízení: 

Za bezpečný stav spotřebičů na pevná, kapalná i propan-butanová zařízení – odpovídá správce 

chaty 

Za revizi přenosných hasicích přístrojů 1x ročně – odpovídá správce chaty 

 

Za zajištění čištění komína 1x ročně – odpovídá správce chaty 

 

Každý požár hlaste ihned správci chaty a OOZ  PO! 


