ŘÁD CHATY TOMANKA - Mariánskohorské boudy (od 1.1.2015)
1. ÚVOD
Chata slouží pro pracovní pobyty zaměstnanců AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory a
krajského střediska Liberec, pro pracovní pobyty spolupracujících organizací a osob (studentské
praxe vykonávané na SCHKO JH, osoby provádějící monitoring nebo práce v rámci
krajinotvorných programů MŽP,....), ve volných termínech i pro individuální nebo skupinové
ekologicko výchovné a poznávací pobyty s předností v pořadí:
- kmenoví pracovníci SCHKO JH
- pracovníci AOPK (ředitelství a ostatní regionální pracoviště)
- pracovníci jiných organizací zřízených MŽP
- ostatní (např. školní skupiny, organizace aktivní v ochraně přírody - ČSOP,...).
Provozní řád stanoví vedoucí Správy CHKO Jizerské hory.
2. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTU
Pobyt na chatě lze objednat výhradně emailem na adrese jizhory@nature.cz, nebo přímo u
správce (jméno tečka příjmení@nature.cz).
Do předmětu zprávy vždy uvést „ubytování Tomanka“ a do zprávy uvést požadovaný termín,
počet osob, kontaktní údaje objednatele (email, telefon, případně adresa).
Maximální počet (odpovídá kapacitě ložnic) je 12 osob. V případě potřeby přespání více osob
(např. dětské akce) je nutná předchozí domluva. Předpokládá se pak spaní na zemi a snížení
komfortu ubytování.
Správce, který vede evidenci objednávek pobytů v dostatečném předstihu objednatele
vyrozumí, zda je chata v požadovaném termínu volná a objednávka přijata.
Telefonické objednání na kterékoliv telefonní číslo na Správě CHKO JH je bez záruky.
Objednatel se stává vedoucím pobytové skupiny, zodpovídá za dodržování tohoto
řádu, převzetí a vrácení klíče a kličky od závory.
(odpovědnost nese i v případě své nepřítomnosti).
Objednat lze pobyt na termíny s maximálním předstihem 3 měsíců.
V atraktivních termínech (Vánoce, prodloužené víkendy, letní/zimní prázdniny) kdy je více
požadavků na ubytování o konečném výběru rozhodne v dostatečném předstihu vedoucí
pracoviště, se zohledněním pořadí viz.bod 1.
Pokud z nějakých důvodů musíte objednaný a potvrzený pobyt zrušit, informujte o tom správce,
aby mohl být případně uspokojen jiný žadatel.
3. PŘEVZETÍ KLÍČE A PŘÍJEZD
Objednatel si převezme klíče na Správě CHKO Jizerské hory (Liberec, U Jezu 10) v pracovní
den, v případě víkendových pobytů v pátek nejpozději do 15 hodin. Dobu převzetí klíčů je
vhodné dohodnout předem. Není-li tento způsob možný, je nutno převzetí klíčů dohodnout se
správcem individuálně.
Při převzetí klíčů objednatel obdrží:
- klíče od chaty Tomanka
- kličku od závory umístěné při vjezdu na lesní cestu v Josefově Dole
- povolenku pro vjezd motorového vozidla na lesní cestu (obsluha Mariánskohorské boudy)
Při převzetí klíčů objednatel dohodne místo a čas vrácení klíčů, kličky a povolenky k vjezdu.
Příjezd na Mariánskohorské boudy je po lesní cestě (asfaltový povrch) z obce Josefův Důl.
Oficiálně povolená rychlost na lesních cestách je 30km/hod. Počítejte s možností potkat cyklisty
(ve sjezdu zde jezdí velkou rychlostí), vozidla pracovníků LČR a jejich dodavatelů prací.
Povolenka pro vjezd na lesní cestu platí pro úsek Josefův Důl - Mariánskohorské boudy, tedy
neplatí pro vjezd na lesní cesty do ostatních částí hor.

Motorová vozidla parkují u chaty. V případě většího počtu vozidel u velkých skupin zvažte
možnost parkovat část vozidel v obci Josefův Důl a pro dopravu na chatu využít jen nutný počet
vozidel. Louka vedle cesty naproti chatě je ve správě Lesů ČR a i když bylo zatím občasné
parkování tolerováno, nelze je doporučit.
Při výjezdu od chaty na lesní cestu věnuj zvýšenou pozornost provozu, cyklisté zde jezdí ve
sjezdu velmi rychle!
Ihned po příchodu se zapište do knihy ubytovaných. Tato kniha slouží k evidenci ubytovaných nejedná se o „trampský cancák“ osobní pocity, případně jiná sdělení do ní nepatří. Zapisují se
všechny ubytované osoby (i děti), tedy nikoliv zápis typu „Jan Novák + 5“
4. POBYT
V celém objektu platí přísný zákaz kouření!!!
Pobyt domácích zvířat je dovolen pouze v přízemí, je nepřípustný pobyt domácích
zvířat v ložnicích v patře.!
V objektu jsou pro ubytované k dispozici
- nářadí na štípaní dříví (kalač a dvě sekery)
- v zimním období 2 hliníkové lopaty na odhazování sněhu
- v letním období rošt na grilování
- plynový vařič, vybavení kuchyně
- deky v ložnicích
Správa CHKO JH nezajišťuje na chatě svíčky, sirky a pevný podpalovač. Obvykle zde většinou
tyto věci ve zbytcích jsou, ale nelze s tím počítat.
Vaření, uskladnění potravin
Pro vaření je připraven dvouplotýnkový plynový vařič. Pozor - má tepelnou pojistku při
zapalování. Před vařením je nutno otevřít přívod plynu na PB-bombě pod pracovní deskou. S
výhodou se vaří (a ohřívá voda) na kamnech (ve společenské místnosti i v kuchyni).
Potraviny (zvláště při delších pobytech) uskladněte v připravených umělohmotných boxech s
víkem (v kuchyni). Při ukončení pobytu nezanechávejte v objektu žádné potraviny (ani hořčice,
kečup, ...). Nikdo už je nepoužije a pouze podporují výskyt myší v objektu. Ve skleněných
uzavřených dózách je zbylý čaj, cukr, sůl.
Platí přísný zákaz uskladnění a konzumace potravin v ložnicích!
Voda
Voda se donáší v konvích, nebo plastových barelech z odběrního místa
- studánka u cesty směrem na Protrženou přehradu
- výtok z malého vodního rezervoáru u chaty Čmeláku (chata na křižovatce)
V kuchyni je pro manipulaci s pitnou vodou připraven 50ti litrový barel s výpustním kohoutkem.
Věnujte pozornost správné pozici kohoutku aby voda nevytékala na podlahu, pod kohoutek
umístěte nádobu (kýbl).
Použité nádobí je možno mýt v kuchyni ve dřezu, odtok je funkční do jímky.
WC
Suchý záchod je cca 30m od chaty, pěšinkou podél dřevníku.
„Žlutý“ sníh před vchodem do chaty v zimě není pěknou vizitkou návštěvníků.

Spaní
Ubytovaní spí ve vlastních donesených spacích pytlích. K dispozici jsou deky.
Ve velké ložnici je celkem 8 postelí, v malé ložnici jsou 3 postele. Ve společenské místnosti je
jeden gauč.
Palivové dříví
V dřevníku je vždy již dříví proschlé, kolem objektu mohou být hráně dříví, které ještě nejsou
určeny k použití (vlhké, čerstvé dříví). Pokyny, které dříví používat se upřesňují pro každou
topnou sezonu.
Štípaní dříví na špalku (vedle vchodu), nikdy na zemi v místnostech.
Odpady
Biologický odpad na kompost.
Veškerý další odpad odvézt (odnést) při ukončení pobytu.
Nepal v kamnech pet lahve a tetrapaky.
Barevné časopisy, reklamní letáky a kartóny z krabic nejsou vhodné na roztápění ohně a
představují odpad.
Nenechávej v kuchyni skleněné láhve a sklenice (ani umyté).
Popel do nádoby určené na popel - venku u zadní strany objektu.
5. ODJEZD
- uzavřít zápis v knize ubytovaných
- zlikvidovat všechny odpadky (tedy připravit na odnesení)
- uzavřít přívod plynu z PB bomby do vařiče
- vymést kamna, připravit dříví na zátop pro další skupinu
- zamknout dřevník a klíče nechat na věšáku u kamen
- uklidit venkovní ohniště, rošt na grilování uskladnit v objektu
- v zimním období vypustit vodu z barelu v kuchyni
- s ohledem na aktivity a roční období dostatečně uklidit- zamést, setřít na mokro, umýt a uklidit
nádobí
- zavřít všechna okna a okenice (i v patře)
- pečlivě zamknou venkovní dveře
6. OSTATNÍ
- závady nahlaš správci objektu
- pokud zlomíš sekyru, kalač - pokud možno přivez a předej při vracení klíče
- dojde-li plyn v bombě - nahlaš správci, PB bombu nedemontuj

Vladimír Vršovský
Marie Chládková

7. SPRÁVCI (údržba, rezervace pobytů)
vladimir.vrsovsky@nature.cz +420 724314427
marie.chladkova@nature.cz

dostupnost správce/ů telefonicky o víkendech je velmi problematická a věcí náhody, pokud
víkend tráví mimo místo trvalého bydliště, není schopen okamžitě řešit nějaké problémy.

