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Provozní řád 
Rekreační zařízení Tulačka, Zálesí u Javorníka 

El. energie 

 Zapněte hlavní el. jistič v elektroměrové skříni u vstupního schodiště a jističe 

v chodbě u vstupu. 

 Zapište stav obou elektroměrů. 

 Překontrolujte zapnutí a nastavení spotřebičů elektro jako jsou průtokový ohřívač 

v kuchyni pod dřezem a v koupelně, el. boiler, el. radiátory v jednotlivých 

místnostech a čerpadlo na vodu ve sklepě. 

 Při odjezdu vypněte všechny spotřebiče dle výše uvedeného a zapište stav 

elektroměrů. 

Voda 

 V případě silných mrazů vodu napouštějte až po prohřátí objektu (zejména 

sociálního zařízení), jinak voda zamrzne v potrubí. 

 Otevřete hlavní uzávěr ve sklepě u tlakové nádoby. 

 Zavřete povolené vypouštěcí ventily (3 ks ve sklepě, 1 ks u boileru na chodbě u soc. 

zařízení). 

 Po odpuštění vody z tlakové nádoby zavřete všechny povolené výtokové baterie a 

ventily (koupelny, chodba soc. zařízení, kuchyň). 

 Napusťte vodu do boileru otevřením ventilu na přívodu k boileru a současně 

povolením některého ventilu na teplou vodu (např. umyvadlová výtoková baterie na 

chodbě soc. zařízení). 

 Při odjezdu vypusťte vodu podle výše popsaného. 

Vytápění 

 Krbem s teplovzdušnou komorou ve společenské místnosti se vytápí spol. místnost, 

kuchyň, ložnice v přízemí a pravé ložnice v patře. 

Pro zvýšení intenzity vytápění je možné zapnout ventilátor (vypínač je vedle dveří ve 

spol. místnosti). 

Intenzita hoření se reguluje povytažením ovládací páčky škrtící klapky u výsuvných 

dvířek u krbu. 

Odpopelnění se provádí vyjmutím roštu, pod kterým je umístěn vyjímatelný popelník. 

 Kamny v chodbě a herně je možno vytápět další prostory objektu. 

 K topení lze použít palivové dřevo uložené ve stodole a ve sklepě pod verandou. 

 Popel se ukládá pouze na vyhrazené místo – ohrádka u vrat stodoly. 

 Elektrickými přímotopnými radiátory je možné přitápět ve všech místnostech. V chatě 

jsou místěny přenosné radiátory. V koupelnách jsou el. radiátory pevné, jejich 

spuštění se provede sepnutím vypínače a nastavením termostatu přímo na tělese 

radiátoru. 

 Před odjezdem nachystejte v krbu na zatopení a doplňte zásobu paliva v zásobnících. 

Vypněte el. radiátory vypínači a vytažením přívodních šňůr ze zásuvek. 

 Při odjezdu nezapomeňte zapsat spotřebu dřeva. 

 

 



 CHATA TULAČKA – WWW.TULACKA.UNAS.CZ 
 Zálesí u Javorníka, okres Jeseník 
 Petr Řezníček, Vranová 130, 67962 Křetín, okres Blansko 
 Tel.: +420  603 569 366, e-mail:reznicek@kompletstav.cz 

Plynové spotřebiče 

 Plynová PB bomba 10 kg je umístěna pod dřezem v kuchyni, náhradní v lyžárně. 

 Malá PB bomba je umístěna v šatně, používá se buď na zatápění s hořákem, nebo 

k náhradnímu vaření, když nejde el. proud a není vyměněná velká PB bomba. 

 V případě potřeby možno bomby vyměnit v Javorníku, doklad uschovejte, bude 

odečten z ceny za pobyt. 

 Před odjezdem uzavřete uzávěr přímo na PB bombě. 

Příprava teplé vody 

 V kuchyni u dřezu průtokovým el. ohřívačem umístěným pod dřezem. 

 V soc. zařízení boilerem umístěným na chodbě. 

 V pravé koupelně el. průtokovým ohřívačem (dvojité výtokové baterie). 

Sauna 

 El. kamna se ovládají buď ručně nastavením teploty a zapnutím na ovládacím panelu, 

nebo automaticky v určeném čase (viz. návod). 

 Ochlazování je možné sprchou v koupelnách, nebo napuštěním šajnového škopku 

umístěného v herně (hadicí – je ve sklepě). Vypuštění je potom do podlahové vpusti 

v herně. 

 Saunování je na vlastní riziko! 

 Po ukončení vypněte hlavní vypínač u ovládacího panelu. 

Při odjezdu 

 Uzamkněte všechny vstupy. 

 Vypusťte vodu (v zimním období), zavřete hlavní uzávěr vody ve sklepě, případně 

nasypte sůl do WC (aby nezamrzly). 

 Vypněte el. proud jističi v chodbě a chráničem u vstupu. Vypněte a odpojte všechny 

spotřebiče. 

 Umyjte a nechte otevřenou ledničku. 

 Zavřete plynovou bombu pod dřezem. 

 Nachystejte na zatopení pro dalšího návštěvníka. 

Nezapomeňte vzít s sebou 

 Přezůvky, povlečení, ručníky, utěrky, zápalky, svíčky. 

 

 

 

 


