
PROVOZNÍ ŘÁD 
Srubová chata Bumbálka, Olešnice 

 

 

Srubová chata Bumbálka je majetkem členů TK O.K. Brno a TK O.K. Brno zajišťuje její provoz a 

pronájem. 

Majitelem pozemku je paní Božena Krejčí, bytem Křtěnovská 158, Olešnice. 

Po dobu Vašeho pobytu na chatě dodržujte zásady vlastní všem členům ČTU – kamarádství, 

vzájemná tolerance a úcta k přírodě. 

Převzetím klíčů k chatě souhlasíte s dodržováním provozního řádu a dalšími podmínkami pronájmu 

(poplatek, požární řád). 

 

K VAŠIM POVINNOSTEM BĚHEM POBYTU PATŘÍ: 
- Dodržujte obecně platné bezpečnostní a požární předpisy, požárně ubytovací řád. 

- Hasicí přístroj má stálé místo ve společenské místnosti v rohu u dveří do kuchyně a manipulace 

s ním je zakázána. 

- Udržujte čistotu a pořádek v chatě a jejím okolí. 

- Nerušte svým chováním obyvatele lesa. Nehlučte! 

- Přijedete-li autem, zanechte je zaparkované u první ohrady.  

- Dřevo na topení berte z lesa paní Barešové (viz. Samostatný papír). 

- Dřevo na topení připravujte jen na plácku vpravo od chaty. Zákaz sekání dřeva u kamen, v chatě 

nebo na schodech do chaty, ničíme si tím Bumbálku sami!!! Třísky a odřezky ihned ukliďte, ať 

nedochází k zbytečným úrazům. 

- Dřevo zbytečně neskladujte ve sklepě, hnije a plesniví tam. 

- Nářadí patří do kumbálu a po jeho použití je tam zase vraťte. 

- Vodu si noste ze studánky (kontrolní protokol o kvalitě vody je k nahlédnutí u TK O.K. Brno). 

Pečujte o její čistotu a chraňte ji před poškozením. 

- K vykonání osobní potřeby používejte latrínu v lese. 

- Do latríny nesypte popel a neházejte do ní vlhčené ubrousky, dětské pleny a jiný podobný obsah. 

- Čistící a hygienické prostředky, zdravotnický materiál, utěrky, svíčky, petrolej, popř. PB láhve 

apod. musíte mít svoje. 

- Buďte opatrní a nepoškoďte stromky vysázené na pozemku u chaty. 

 

PO SKONČENÍ POBYTU NA CHATĚ NEZAPOMEŇTE: 
- Nachystat dřevo na topení a zápalky. 

- Vylít vodu ze všech nádob. 

- Vymést kamna, vynést vychladlý popel do označené nádoby ve sklepě. 

- Vyčistit a naplnit petrolejové lampy. 

- Umýt, utřít a uklidit veškeré použité nádobí. 

- Zamést a uklidit podlahy (v případě vlhkého počasí nevytírejte). 

- Udělat pořádek ve skříňce a na policích. 

- Zavřít a zajistit okenice, zavřít okna. 

- Uklidit prostor okolo chaty, sklep, dřevo, nářadí. 

- Zajistit sklepní dveře proti samovolnému otevření, zamknout vnitřní i vnější dveře chaty, zajistit 

dveře závorou. 

- Veškeré odpadky a zbylé potraviny odnést z chaty. 

- Předat klíče zástupcům TK O.K. Brno a zaplatit poplatek. V případě zjištění poškození zařízení 

chaty (ať už poškození vzniklo za Vašeho pobytu nebo dříve), toto poškození nahlásit zástupcům 

TK O.K. Brno. 


