
 

  



 

1. ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU (i v GARÁŽI a v SELEŠINCE)!!! 
2. Chata a přilehlé okolí slouží vám stejně jako jiným lidem, mějte to na paměti při jeho užívání. 
3. Po budově se pohybujte jen v přezůvkách. 
4. Jídlo a pití konzumujte pouze v klubovně / jídelně, žádné odnášení jídla či pití na pokoje!  

Na pokojích nejíst sušenky, čokolády a bonbony! 

5. Na žádná topidla nic nepokládejte a ani na nich nic nesušte! Na akumulační kamna se nesedá!  
Sušíte-li si věci či boty před akumulačními kamny, tak věci mějte alespoň 60 cm od větráku! 

6. Nábytek a postele není na žádném z pokojů dovoleno přemisťovat! 

7. V klubovně / jídelně je možno dle svých potřeb přemísťovat stoly, židle a lavice.  

Po ukončení pobytu vraťte vše do původního stavu. 
8. Na každém patře na chodbě je hasicí přístroj v hasící skříňce. Nepoškozujte! Na půdě je i požární 

únikový žebřík, neničte na něm plomby a nevěšte se na něj! V kuchyni je také malý hasicí přístroj! 
9. Během pobytu se snažte udržovat přiměřený pořádek a čistotu. Průběžně uklízejte.  

Na chodbě v přízemí jsou tři koše na tříděný odpad. 
10. Nikde na nábytek, postele, dveře, zrcadla a okna nic nepište (fixem ani barvou), ani nerýpejte žádné 

ornamenty (hlavně u stolů). 

11. Zákaz lepení čehokoliv na zdi a zatloukání hřebíků kamkoliv! Nástěnky v klubovně jsou vám zcela 
k dispozici. Počítejte s tím, že při odchodu musíte odstranit veškerou svou vlastní výzdobu (nástěnky, 
dveře, okna…), ze kterých musíte výzdobu a lepítka beze stopy odstranit. 

12. Nádobí se myje pouze ve dřezu na chodbě či v kuchyni. Žádné mytí nádobí v umývárnách!  

U dřezu jsou instalované baterie s výsuvnou sprchou s dvěma režimy - sprcha či proud vody.   
13. Neplýtvejte s teplou vodou, aby vyšla pro všechny! Jak na nádobí, tak na sprchování vašich těl! 
14. Dříví, ani třísky se nikde v chatě neštípe! K tomu jsou určené dva špalky u Selešinky (viz Okolí).  

Sekery a pily jsou vám k dispozici v odklápěcí lavici ve verandě (u botníku). 
15. Ve večerních hodinách doporučujeme osvětlení na chodbách přepnout na “trvalé svícení“, budete tak 

ušetřeni k časté výměně prasklých žárovek. Na noc však doporučujeme chodby zpět přepnout na 
“automat-senzor“. 

16. Elektrické konvice v nepoužívaném stavu jsou mimo el. nosič, nebo vytažené ze zásuvky.  
Používají se pouze a jen v kuchyni. 

17. V kuchyni hlídejte, aby plotýnky neběžely bez zátěže (bez hrnce). 
18. V kuchyni nezapínejte zbytečně digestoř na plný výkon! Není to potřeba a nejdou pak ani otevřít 

kuchyňské dveře! Při chodu digestoře si otevřete přívodní ventilaci vpravo u okna. 

19. Každý den důkladně a intenzivně vyvětrejte všechny místnosti (zejména v zimě při sušení věcí!) – 

stačí na 10 minut otevřít všechny dveře do chodby a kuchyně, dále po jednom okně v každé místnosti 
(na půdě obě okna); objekt nevychladne a vy se nebudete muset seznamovat s tenkou plísní. 

20. Na všech místech v chatě teče pitná voda! 
21. Auta parkujte na správném a určeném místě přes cestu u stromů - hraně louky před chatou 

(viz Okolí). Auty nejezděte za závoru po trávníku před chatou, garáží ani Selešinkou. 
22. U chaty nesmí mít nikdy (ani na chvíli) ubytovaní více než dvě auta současně! Porušení tohoto 

pravidla může vést k pokutě a definitivnímu zákazu ježdění na Selešku. 
  



 

1. Před příjezdem na chatu se seznamte s tímto provozním řádem (základní informace vám budou 
sděleny i správcem při předávání klíčů). Na chatě je pak každá místnost vybavena podrobnými 
informacemi a návodem.  

2. Každému ubytovanému předem a včas oznamte, že si má dovést: 
a) spací pytel 
b) přezůvky 

c) doporučujeme - na postel prostěradlo nebo alespoň karimatku 

3. Jedete-li na chatu auty, domluvte se ve skupině na příjezdu a odjezdu osob i věcí – vždy mohou být 
u chaty maximálně 2 auta ubytovaných (a celou dobu musí mít za čelním sklem povolenku)! 
Ostatní auta ponechte zaparkovaná na odstavné ploše u zákazu vjezdu u Heřmanic v Podještědí 
(či jiném vhodném místě v obci). Za porušení tohoto pravidla vám hrozí finanční pokuta a zákaz 
ježdění na chatu Seleška! Porušení tohoto příkazu navíc může mít další finanční následky – dle 

vystavení případné pokuty od Policie ČR, CHKO či ČSPO (většinou od nich i s datem 

a s fotodokumentací) 
4. Pokud jedete na týdenní a delší pobyt, je potřeba si zajistit další toaletní papír  

(na chatě je standardně zajištěn dostatek toaletního papíru pro kratší pobyty) 
5. Pro týdenní a delší pobyt si zajistěte min. 5 ks odpadkových pytlů (alespoň 80 litrů, silnější s větší 

pevností) do košů na chatě. 

(na chatě jsou pro víkendové pobyty vždy 3 pytle k dispozici) 

6. Odvoz odpadu si vždy zajišťují ubytovaní sami! (v Heřmanicích v Podještědí jsou pouze kontajnery 
na třízený odpad, směsný odpad je nutné si individuálně odvézt)  
V případě dlouhodobějších pobytů si můžete domluvit ve městě Jablonné v Podještědí koupi 
speciálních svozových odpadkových pytlů, které pak lze nechat v obci na určeném místě a dojde 
k jejich odvodzu (tuto službu je však nutné si domluvit individuálně) 

7. Dle osobní potřeby a režimu ubytováných si zajistěte své utěrky do kuchyně  
(na chatě jsou pro víkendový pobyt vždy 4 ks utěrek k dispozici) 

8. Především pro delší pobyty si dovezte své oblíbené mycí prostředky na nádobí. A to i přestože na 

chatě je vždy několik mycích prostředků (jak na nádobí, tak pro úklid) k dispozici 

9. Předpokládáte-li, že budete topit v krbu v klubovně, doporučujeme si dovést novinový papír na 
zátop nebo jiný vhodný podpalovač – pepo (na chatě jsou sirky i dřevo) 

10. Se správcem chaty si dohodněte čas převzetí kódu k alarmu, klíčů a kličky od závory (předání 
probíhá v Liberci), mimořádně je možné domluvit i jiné předání (např. při příjezdu na chatu) 

11. Dostatečně dopředu (alespoň 1 den předem) si se správcem chaty dohodněte přesný čas předání 
chaty při ukončení vaše pobytu. Počítejte s tím, že správce bude při přebírání na místě chatu 
kontrolovat, především úklid atd. (poslední z vás chatu bude opouštět přibližně hodinu po 
domluveném čase, kdy správce přijede převzít chatu) 

12. Chcete-li využívat nějaké speciální služby navíc, je nutné je se správcem chaty dohodnout předem, 
aby mohlo dojít k dohodě o jejich případném zajištění (např. svozové odpadlkové pytle z obce) 

 

  



 

1. Před příjezdem se seznam s pokyny, co byste s sebou měli mít, a co si přečíst (viz Příprava). 
2. Zaparkujte své auto na určené místo dle plánku (viz Okolí). Nikdy nejezděte autem za závoru po 

trávníku k chatě, před garáž ani Selešinku. 
3. Při vstupu do Selešky (do verandy s botníkem) ihned odjistěte přiděleným kódem zabezpečovací 

zařízení umístěné vpravo za vchodovými dveřmi – alarm (viz Alarm). 

4. Proveďte počáteční odečet elektroměru v rozvaděči na chodbě před úklidovou místností 
a stav zapiš do ubytovacího listu (VT i NT). 

5. Zapište čas příjezdu do ubytovacího listu, každý den pak zapište skutečné počty ubytovaných členů 
a vyplňte hlavičku do ubytovacího listu (nacionále o ubytovaných) 

6. Otevřete okenice a zajistěte je na háček. Důkladně si při příjezdu vyvětrejte všechny místnosti. 
7. Pokud potřebujete, zapněte si lednici do sítě (do zásuvky u dveří do kuchyně) – pozor je napojena 

na dvoumetrovou prodlužovačku – někdo byl schopen i toto spojení rozpojit. 

8. Zkontrolujte stav chaty – nekritické problémy zapište do ubytovacího listu a nahlaste je při 
předávání chaty správci, kritické vyřešit ve spolupráci s radami (viz Jak na to), případně řešte ihned 

telefonicky se správcem (viz Kontakty). 
9. Poškození něčeho při pobytu zapište do provozního listu, v kritické situaci oznamte ihned 

telefonicky správci, aby při příjezdu (přebírání chaty) mohl provést případnou opravu na místě. 
10. Po příjezdu celé výpravy seznamte všechny s provozním řádem a seznamte je s celým objektem, 

kde jsou záchody, kde jsou jaké místnosti, případně vaše vlastní další pravidla chování se 
v prostorách Selešky a jejího okolí. 

11. Prosíme všechny účastníky, aby si na spaní na postel položili karimatku nebo si postel povlékli svým 
vlastním dovezeným prostěradlem. 

 

  



 

1. Půdu (2. patro) zameťte a vytřete podlahu, přímotopy ponechte v zásuvce, během úklidu naplno 

otevřete okna a větrejte. 

2. Schodiště z 2. patra do 1. patra zameťte. 

3. Pokoje v 1. patře zameťte a vytřete podlahu, akumulačky (bílé vypínače s kontrolkou) nechte 

zapnuté (v horní poloze), termostaty nastavte na minimum (5°C), přepínače nastavte do poloh „1“, 

během úklidu otevřete okna a větrejte. 

4. Chodbu v 1. patře zameťte včetně schodiště do přízemí. Chodbu v 1. patře s linem vytřete. 
5. Sprchy, umývárny a záchody ukliďte, vyneste koše, zameťte a vytřete podlahu, nechte naplno 

otevřená okna a větrejte. Proti-zámrazové přímotopy nechte zasunuté v zásuvce a ponechte je 
nastavené v horní poloze (termostat na minimum). 

6. Všechno použité nádobí umyjte, utřete a ukliďte na své místo. 
7. Hlavní mycí dřezy (chodba k sociálním zařízením) opláchněte a umyjte, chodbu (i pod dřezy) 

zameťte a vytřete. 

8. V kuchyni vyneste koš, vyčistěte a umyjte sporáky, varnu, pečící trouby a mikrovlnku včetně 
pracovní desky, mycí dřezy opláchněte a umyjte. Do koše vložte čistý 20 litrový PVC pytel na odpad. 

9. V kuchyni nenechávejte ve skříňkách žádné potraviny-pochutiny, které se rychle kazí. Nenechávejte 
v kuchyni žádné sklenice od okurek, zelí či lahve od šťávy – vše si odvezte. 

10. V kuchyni na závěr zameťte a vytřete podlahu, nechte otevřené okno a přímotop nastavte na 

hvězdičku (proti-zámrazovou teplotu cca 5°C) v zapnuté poloze se zasunutou vidlicí v zásuvce. 
11. Ke krbu nanoste dřevo do velkých přepravek a do nejmenší přepravky připravte třísky. Topíte-li 

i v den odjezdu, pak popel nechte v krbu, jinak krb vyčistěte a popel odneste na určené místo. 
12. Klubovnu zameťte, stoly a židle uveďte do standardního stavu (dle fotografie), pak vytřete a nechte 

otevřená minimálně dvě okna – větrejte. Akumulačky (bílé vypínače s kontrolkou) nechte zapnuté 
(v horní poloze) a ventilátory vypněte. Přímotop nastavte na hvězdičku (proti-zámrazovou teplotu 
cca 5°C), na boku topidla vypněte oba vypínače a ponechte zasunutou vidlici v zásuvce. 

13. Vypněte lednici ze zásuvky, vykliďte ji včetně mrazáku, vytřete poličky a šuplíky od špíny a od 
kondenzace námrazy. Dveře lednice a mrazáku ponechte otevřené. 

14. Týmovou pracovnu v suterénu ukliďte a zameťte, zavřete a zajistěte okna. Přímotop nastavte na 

hvězdičku (proti-zámrazovou teplotu cca 5°C), na boku topidla vypněte oba vypínače a ponechte 
zasunutou vidlici v zásuvce.  

15. Zásobovací místnost v podzemí vykliďte od zbytků potravin, zameťte a zajistěte okno. 

16. Hlavní chodbu v přízemí zameťte a vytřete. 

17. Verandu ukliďte, místní bačkory srovnejte, vyklepejte kobereček, zameťte a vytřete podlahu. 
Nářadí dle specifikace vraťte zpět do lavice. 

18. Ukliďte úklidovou místnost dle obrázku na dveřích, prosíme vyždímejte hadry na podlahu. 

19. Vyprázdněte všechny koše na chodbě a doplňte je se správcem novými PVC pytli 80 litrů.  
Své odpadky si odvezte.  

20. Před odchodem proveďte odečet elektroměru v rozvaděči na chodbě před úklidovou místností 
a stav zapište do provozního listu (VT i NT) – většinou se tak děje se správcem. 

21. Zapište stav chaty do provozního listu a nahlaste správci, co bylo za problém, případně navrhněte 

a připomínkujte, jak zlepšit podmínky ubytování na Selešce do budoucna. 
22. Před odchodem je nutné provést od půdy k verandě poslední kontrolu úklidu všech místností 

(se správcem) a provést uzavření všech oken a zajištění všech okenic. 
23. Zajistěte všechny budovy zamknutím a následně zajistěte alarmem (zabezpečovacím zařízením 

ve verandě) dle návodu (viz Alarm). 



 

Okolí:   SELEŠKA 

 

 

 

Popis situace v okolí chaty Seleška (vysvětlivky): 

1 chata Seleška 

2 garáž 

3 sroubek Selešinka (s dřevníkem) 
4 ohniště 

5 přístřešek se stolečkem a lavicemi 
6 septik 

7 schody a přístupová cesta do chaty, prostor k nakládání věcí do aut, skautská studánka u cesty 

8 stoly a lavice 

9 stožár 
10 parkoviště – vyhrazené místo pro maximálně 2 auta, nikde jinde prosíme neparkovat! 

11 prostor pro dřevo – se špalky na štípání a s kozou na řezání dřeva 

12 kompost – rozložitelný bioodpad + možno zde dávat studený popel z krbu  

13 požární nádrž 

14 travnatá plocha („náměstíčko“) 

15 závora – prosíme, nevjíždějte za ní nikdy auty! 

  


