
PROVOZNÍ ŘÁD 

SKAUTSKÉ ZÁKLADNY ZLATÁ KORUNA 

 
Tento provozní, domovní a bezpečnostní řád je vydán za účelem zabezpečení řádného provozu skautské 

základny Zlatá Koruna (dále jen SZ), jejímž provozovatelem je   Junák – český skaut, středisko Pod Kletí 

Holubov, z.s., IČ 70811776, Holubov 77, 382 03 Křemže (dále jen středisko). 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Prostory skautské základny Zlatá Koruna (dále jen SZ) jsou určeny k pronájmu organizačním složkám Junáka, 

případně dalším neziskovým organizacím (krátkodobé akce, zimní a letní tábory, závody, školní výlety  apod.). 

V omezené míře lze SZ pronajmout ke komerčním účelům. Sazby za pronájem jsou stanoveny střediskovou 

radou Junáka - středisko Pod Kletí Holubov. Výjimky ze sazeb může stanovit vedoucí střediska. 

2. Za SZ včetně vybavení odpovídá provozovatel a jím pověřený správce*). Povinností nájemce**)a osob 

pobývajících v této SZ je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách SZ 

(prostory pro ubytování, sociálním zařízení a umývárnách, ve společenské místnosti, kuchyni a technických 

místnostech, skladech, chatách) včetně prostor venkovních (prostor u ohniště, louka, přilehlé prostory SZ). 

3. Každá osoba pobývající ve SZ je povinna chovat se tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních. Za chování a 

bezpečnost dětí a nezletilých osob při pobytu v prostorách SZ jsou plně odpovědni jejich zákonní zástupci 

(rodiče nebo jimi pověřené osoby). 

4. Platby za ubytování – dle pravidel zveřejněných na www stránkách základny, rezervaci ubytování lze provést 

telefonicky nebo emailem na kontaktech uvedených tamtéž.  
 

II. 

Pronájem základny 
1. Při převzetí SZ je nájemce ( příp. jím pověřená osoba ) povinen seznámit se s tímto řádem a dalšími 

dokumenty (požární a úniková směrnice, potřebné návody a pokyny k obsluze apod.) a seznámit s nimi i 

osoby, které spolu s ním budou SZ užívat. Dále je povinen seznámit se s rozmístěním hasičských přístrojů, 

umístěním hlavního uzávěru vody, hlavního jističe a propanbutanových láhví, se způsobem vypnutí el. 

napětí, obsluhou kotle a ústředního topení (v případě využití) a boilerů.  

2. Nájemce nesmí do prostor SZ umožnit přístup cizím osobám (zamezit možnosti poškození SZ, poškození či 

zcizení majetku). Vstup dalších osob (např. rodičů dětí) při akcích pořádaných na základně (letní a zimní 

tábory, akce pořádané na základně apod.) může povolit osoba odpovědná za akci, resp. osoba, která převzala 

základnu (případně její část) od provozovatele. Povolit ubytování dalších osob mimo nahlášené počty lze 

pouze se souhlasem provozovatele a za jím stanovenou cenu. 

3. Při převzetí pokojů, případně dalších prostor základny je přebírající osoba povinna zkontrolovat stav 

přebíraných prostor, stav inventáře, v případě převzetí kuchyně stav inventáře. Převzetí SZ potvrdí na 

formuláři provozovatele. 

4. Po ukončení pronájmu je nájemce povinný provést dle pokynů správce  úklid využívaných prostor, vytřídění a 

likvidaci (odvoz) odpadu a předat objekt správci základny. Případné škody se řeší na místě se správcem 

(rozbité nádobí, poškozený inventář). 

5. Vytápění objektu – obsluhu  kotle na dřevo a systému ústředního vytápění může provádět pouze způsobilá 

osoba ***). Jako palivo smí používat pouze palivo určené správcem, není dovoleno pálit odpad, plasty apod. 

Používaní nářadí – k přípravě palivového dřeva lze využívat nářadí (pilu, sekeru) z inventáře SZ, je nutné 

zkontrolovat, zda je nářadí v pořádku a nepoškozené, manipulaci s ním může provádět pouze osoba způsobilá. 

Špalek na sekání dřeva nesmí stát při sekání na dlažbě.  

Teplá voda - obsluhu boilerů může provádět pouze osoba poučená správcem dle jeho pokynů. Není dovoleno 

bez souhlasu správce spouštět elektrický ohřev 300l kombinovaného boileru. 

6. Kuchyně – slouží pouze k omezené přípravě stravy a jejímu výdeji v rámci akcí, není kolaudovaná jako stálá 

kuchyně. Za dodržování hygienických norem a předpisů odpovídá nájemce. Obsluhu kombinovaných sporáků 

může provádět pouze způsobilá osoba. Před započetím používání sporáků, je nutné připojit PB lahve. Výměnu 

PB tlakové lahve, může provést v případě potřeby pouze způsobilá osoba - je povinna přitom dbát 

bezpečnostních opatření (zákaz zacházení s otevřeným ohněm, používání pouze k tomu určeného nářadí, 

kontrola, zda neuchází plyn ve spojích, kontrola vedení plynu – poškození apod.). Obsluhu elektrických 

zařízení (lednice, mrazák, el. trouby, varné konvice apod.) smí obsluhovat pouze způsobilá osoba. Obsluha 

kuchyně může využívat oddělené  WC (v přední části dílny). 

7. Pitná voda – voda v kuchyni i umyvárnách je pitná z vodovodního řadu ( dodavatelem je Obec Zlatá Koruna). 

8. V případě poruchy jakéhokoliv zařízení, problémy s topením a vodou je nájemce povinen kontaktovat správce. 

9. Rozdělávání ohně – k využití je k dispozici ohniště ve spodní části louky. Je nutné dodržovat obecně závazná 

požární předpisy a pravidla, oheň neponechávat bez dozoru dospělé osoby a při odchodu jej řádně uhasit a 

následně ohniště uklidit. Není dovoleno rozdělávat oheň mimo toto ohniště. Palivo si zajišťuje nájemce, není 



dovoleno využívat palivo určené pro vytápění objektu. Případný prodej dřeva ze zásob SZ povoluje a cenu 

stanovuje vedoucí střediska. 

10. Stavba stanů, přístřešků – stany, přístřešky pro ubytování apod. je možné na pozemku SZ stavět pouze se 

souhlasem správce, úhradu za využití prostor stanoví správce. 

11. Parkování vozidel – je umožněno u objektu dle pokynů správce. Je zakázáno parkovat mimo prostor základny 

u hřiště, taktéž není dovoleno sjíždět vozidly před základnu (na prostranství před dílnou a kotelnou) bez 

souhlasu správce. Není dovoleno zajíždět a parkovat na  vydlážděných prostorách. 

12. Odpad – nájemce je povinen  zajistit třídění odpadu  a  zajistit jeho  likvidaci (odvoz nejpozději po skončení 

pronájmu z prostor základny). 

 

*)Správcem základny se v textu vždy rozumí : vedoucím střediska, osoba jím pověřená k předání či převzetí základny, 

správce ustanovený střediskovou radou 

**) Nájemcem se v textu vždy rozumí organizace (její zástupce), případně osoba, která si SZ pronajala. V případě 

organizace je tato povinna určit osobu odpovědnou za převzetí a předání SZ a plnění ubytovacího řádu. 

***)Způsobilou osobou se v textu vždy rozumí osoba stanovená nájemcem základny, splňující obecné podmínky pro 

obsluhu elektrických zařízení umístěných na SZ a využívaných nájemcem, plynových sporáků, kotle a pod. 

 

III. 
 

Umístění hasicích přístrojů:   / je zakázáno jakkoliv hasicí přístroje přemisťovat / 
Vodní hasicí přístroj V9  -    2x společenská místnost po levé (pravé) straně obou vchodových dveří,  

    -     1x chata 

Práškový hasící přístroj PG6  -    1x v předsíni kuchyně vpravo za dveřmi 

-     1x dílna uvnitř u dveří 

Hasicí přístroj CO2   -     1x kotelna uvnitř u dveří - rozvaděče 

Hasicí přístroj pěnový  -     1x kotelna uvnitř u kotle 

 

Rozvaděče - jističe:   

 

(Veškeré jističe jsou popsány přímo v rozvaděčích) 

Hlavní rozvaděč 
(el. hodiny, hl. vypínač) –před kotelnou. 

Rozvaděč R1 
(hlavní jistič-proudový chránič- vypíná vše kromě kotle a jeho příslušenství, jističe pro suterén) - v kotelně za dveřmi. 

Rozvaděč R2 
(jističe pro zásuvky a světla společenská místnost, kuchyně, venkovní světla a světla na pokojích) – kancelář. 

STOP tlačítko 
(vypíná vše kromě kotle a jeho příslušenství) – v kanceláři. 

Při ukončení pobytu musí být yypnut POUZE HLAVNÍ JISTIČ V ROZVADĚČI R1 v kotelně. Vypnutí lze provést 

přímo v kotelně nebo pomocí STOP tlačítka v kanceláři. Při opuštění základny musí být kotel a příslušenství zapnuté!!!  

Jističe pro kotel musí zůstat zapnuté!!! 

 

Venkovní osvětlení je řízeno automaticky soumrakovým spínačem. Indikace chodu je pomocí zelené leddiody 

v rozvaděči R1, pokud svítí, je venkovní osvětlení v automatickém režimu. Červená leddioda indikuje chod venkovního 

osvětlení.Je zakázáno měnit natavení soumrakového spínače. 

Jakýkoliv zásah do zapojení elektroinstalace je ZAKÁZANÝ! Pokud zjistíte závadu, kontaktujte správce. 

Zákaz platí i pro osoby splňující vyhlášku 50/1978 (o odborné způsobilosti v elektrotechnice) paragrafy 5,6,7,8,9 a její 

pozdější znění bez vědomí a souhlasu správce. 

K čemu jste oprávněni:      1. Výměna žárovek     2.  Zapnutí/vypnutí jističů a hl. vypínače. 

       

Hlavní uzávěr vody – za vstupními dveřmi do prostor WC a umýváren pod poklopem v podlaze 

 

Umístění propanbutanových lahví – sklad ve spodní části základy vedle kotelny – označené 

dveře.  Propanbutanové láhve připojené na sporáky jsou umístěny v plechové uzamčené bedně vně kuchyně vlevo od 

dveří kuchyně. 

 

Čísla tísňového volání:  na základně není umístěn telefonní přístroj !/ telefonní budka je ve Zlaté Koruně, případně 

lze využít vlak. nádraží/  150 – hasiči  155 – rychlá lékařská pomoc 158 – policie 122 – integrovaný záchranný systém  

  

Kontaktní telefony:   

Správce / Vedoucí střediska : Vilém  Churan  tel. 724 066 345,sts 732 446 986 email: koruna@skaut.cz 

 

Zpracoval : ing. Vilém Churan,  Schváleno střediskovou radou Junáka dne  16.2.2018. 


