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Provozní a ubytovací řád 
 

Tento ubytovací řád stanovuje základní pravidla pobytu v chalupě a slouží k zabezpečení a ochraně 

majetku pronajímatele i majetku hosta. Každý host je povinen respektovat tento ubytovací řád. 

 

Identifikační a další nezbytné údaje: 

Pronajímatel: Ing. Radek Štolpa, Popkovická 101, 530 02 Srnojedy 

  mob. 724 278 593, e-mail: stolpa.pns@seznam.cz 

 

Objekt: Chalupa S wellness u švagrů, Těchonín 61 

Objekt k rekreaci, ubytování v soukromém objektu, kapacita max. 20 osob, provozní doba celoroční, 

domácí mazlíčci ano (v přízemí objektu a venkovních prostorech) 

Vytápění: elektrické přímotopy - každý přímotop je ovládaný přímo na tělese a je jištěný jističem 

v rozvodné skříni na chodbě, klasická kachlová kamna (kuchyň), krbová kamna na pevná paliva 

(společenská místnost), podlahové topení (koupelna, WC, chodba a wellness).  

Pitná voda: vodovodní řád 

Teplá voda: 2x elektrický bojler (á 120 l), elektrický ohřívač (venkovní kuchyně) 

Způsob větrání: přirozené okny, koupelna a WC ventilátorem  

Odpady z provozu: odpad se třídí (papír, plasty, sklo, směsný odpad) 

Směsný odpad se vyhazuje do popelnic umístěných u hlavního vchodu do objektu. Tříděný odpad se 

v igelitových pytlích shromažďuje venku - odvoz zajišťuje provozovatel po ukončení pobytu. Popel 

se ze separačních nádob umístěných u kamen vychladlý sype do popelnice. 

Manipulace s prádlem: ložní prádlo a kuchyňský textil poskytuje pronajímatel před zahájením 

pobytu. Povlečení a vysvlečení ložního prádla si zajišťuje host. 

Parkování: parkování až pro 4 auta přímo u objektu (monitorováno kamerou) 

 

Zařízení tvoří následující místnosti a prostory: 

Přízemí:  

Kuchyň s kachlovými kamny a jídelním koutem (k dispozici indukční varná deska, lednice 

s mrazákem, mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar) 

Chodba 

Koupelna s dvěma sprchovými kouty, samostatné WC  

Komora  

Ložnice č. 1 (tři lůžka, úložné prostory) 

Patro:  

Ložnice č. 2 (čtyři lůžka, úložné prostory) 

Ložnice č. 3 (čtyři lůžka, úložné prostory) 

Ložnice č. 4 (pokoj v podkroví, čtyři lůžka, na vyžádání k dispozici dětská postýlka s matrací)  

Velká obytná místnost (rozkládací sedačka – 2 lůžka, možnost až 3 přistýlek, rohová sedačka, úložné 

prostory, kulečníkový stůl, krbová kamna, TV, sedací pytle) 

Wellness:  

Saunová část: Finská sauna (6 osob), Infrasauna (2 osoby), Kneippův chodník, ochlazovací vědro, 

sprchový kout s masážními tryskami 

Odpočinková část: 4 křesla, stolky, 2 relaxační lehátka, mikrosystém k přehrávání hudby 

Samostatné WC  

Při využití wellness (finské sauny, infrasauny, křesel a lehátek) ukládáme každému jednotlivci 

povinnost použít vlastní osušku. Chráníte tím tak zdraví své i ostatních hostů.  
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Venkovní prostory:  

Oplocená zatravněná zahrada 

Částečně krytá terasa navazující na kuchyň (stůl s židlemi pro venkovní využití, lavička) 

Celoroční kryté sezení s otevřeným krbem, grilem, venkovní kuchyní s dřezem a teplou vodou 

Dřevník se zásobou dřeva 

Venkovní úložný prostor 

Sádky s pstruhy (možnost ulovení čerstvé ryby za poplatek) 

Koupací sud s ohřevem vody až pro 6 osob (celoroční použití)                                   

Ruské kuželky  

Trampolína s ochrannou sítí 

Lezecká stěna pro děti 

Basketbalový koš 

Pingpongový stůl 

Stolní fotbal 

                                         

Návody na jednotlivé aktivity (wellness, kulečník, ruské kuželky…) jsou k dispozici v objektu 
      

Nástup a ukončení pobytu 

Nástup na týdenní pobyt je v sobotu mezi 14. – 15. hodinou, ukončení je následující sobotu do 10 

hodin. Nástup na víkendové, popř. krátkodobé pobyty v průběhu týdne je v nástupní den dle domluvy 

(po 14 hod.), v den odjezdu je nutné objekt opustit do 10 hodin. 

 

Před příjezdem host uhradí na účet pronajímatele cenu pobytu nebo její zbývající část a složí 

v hotovosti vratnou kauci ve výši 3 000,- Kč. Kauce je určena k vyrovnání doplatků za energie, 

poplatků obci a vyrovnání za případné poškození majetku. Tyto prostředky mohou být dále využity 

v případě nesplněné povinnosti nájemce vykonat závěrečný úklidu objektu (až do výše 2 000,- Kč). 

V případě, že škoda na pronajímaném objektu přesáhne celkovou částku kauce, bude s nájemcem 

sepsána dohoda o splacení doplatku na účet pronajímatele s termínem splatnosti 7 dní. 

 

S hostem bude sepsán ubytovací protokol a všichni ubytovaní (včetně dětí) se zapíší do ubytovací 

knihy. 

 

Při příjezdu bude host seznámen s provozem a vybavením objektu a obdrží 2 sady klíčů, které je 

povinen při ukončení pobytu vrátit (v případě ztráty klíče od pokoje uhradí host náklady související 

s jejich celkovou výměnou). 

 

Po skončení pobytu je host povinen předat objekt ve stavu, ve kterém ho převzal. Je nutno vypnout 

jednotlivé jističe přímotopného topení a jističe bojleru (vše popsáno uvnitř rozvodné skříně na chodbě). 

U venkovní kuchyně je nutno vypnout (vytáhnou ze zásuvky) elektrický ohřívač ve skříni pod dřezem.  

 

Při ukončení pobytu bude vyúčtován poplatek obci (každá dospělá osoba 12Kč/noc) a poplatek za 

spotřebu energií (elektřina, voda) a dřeva na otop dle skutečné spotřeby. Po provedení závěrečné 

kontroly objektu a odečtení poplatků bude navrácena kauce. Při zjištění škody je nájemce povinen 

vzniklou škodu pronajímateli uhradit.  
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Úklid 
Úklid v průběhu ubytování a po ukončení pobytu zajišťuje ubytovaný. V případě nesplnění této 

povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo požadovat po ubytovaném poplatek až do výše 2 000,- Kč. 

Zařízení a čistící prostředky nutné pro zajištění úklidu poskytuje provozovatel – o jejich uložení bude 

ubytovaný informován před zahájením pobytu. 

 

Závěrečný úklid zahrnuje: 

 setření hladkých povrchů (prach a ostatní nečistoty vzniklé v průběhu pobytu) 

 vysání a setření podlah a koberců v celém objektu 

 úklid WC a koupelny (včetně toalety, sprchových koutů a umývadel) 

 úklid kuchyně (nádobí, kuchyňská linka, pec, elektrické spotřebiče - mikrovlnná trouba, varná 

konvice, lednice, kávovar) 

 vysvlečení ložního prádla 

 vyčištění kamen od popela 

 vysání a setření wellness prostor (včetně finské a infrasauny, úklid sprchové části a přilehlého WC) 

 úklid venkovních prostor (terasa před hlavním vchodem a terasa s venkovním sezením před 

kuchyní – zametení, setření stolu a židlí od nečistot)                  

 úklid prostor venkovního sezení u krboviště (pracovní plochy venkovní kuchyně, nádobí, stůl a 

sezení, vyčištění krboviště od popela, odnos odpadků, v případě potřeby zametení okolí krbu od 

zbytků dřeva a prostor k sezení od nečistot)               

 v případě pobytu domácího mazlíčka úklid zahrady od exkrementů  

 

Povinnosti hosta 

 host je povinen chovat se v celém areálu objektu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí ZÁKAZ 

KOUŘENÍ VE VŠECH INTERIÉRECH OBJEKTU (včetně prostorů wellness) 

 v době od 22:00 DO 6:00 HODIN PLATÍ DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU (obzvláště ve 

venkovních prostorách) dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 

 domácí mazlíčci jsou povoleni, mají ale zákaz vstupu do horní části objektu, kde se nachází 

společenská místnost a ložnice. Majitelé psů zodpovídají za čistotu uvnitř i kolem celého objektu. 

 prosíme hosty, aby používali přezůvky (obzvláště v těch částech objektu, kde jsou dřevěné podlahy) 

 všichni hosté musí dbát o čistotu a pořádek a šetřit zařízení 

 je přísně zakázáno přemísťovat a vynášet ven z ubytovacího objektu vnitřní zařízení a vybavení   

 při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, 

vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout 

 v případě nepříznivého počasí žádáme hosty o úklid pingpongového stolu (dle návodu z boku na stolu) 

a kuželek  

 rodiče odpovídají za své děti, majitelé za své mazlíčky 

 

Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého 

porušení má provozovatel právo ubytování okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení peněz. 

 

 

Přejeme příjemný pobyt!!!   

 

V Těchoníně dne 1. 2. 2019 


