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Elektřina 

Rozvodná skříňka je umístěna  ve verandě. V této skříňce vlevo dole je hlavní jistič, který je nutno při 
příchodu nastavit do pozice „nahoru“ a při odchodu do pozice „dolů“. Na skříňce leží imbusový klíč, 
kterým se otevře hlavní rozvodná elektro skříň venku přede dveřmi. Tam je umístěn elektroměr. Při 
příchodu zkontrolujte stav elektroměru se zápisem v sešitku a při odchodu do něj zaznamenejte opět 
stav elektroměru. Rozdílem mezi těmito stavy udává vaši spotřebu v kWh. Tento údaj použijete 
k výpočtu úhrady za použití chaloupky.  
 
Topení 

Topí se dřevem nebo dřevobriketami. Uhlí je zakázáno. Dřevo je k dispozici v samostatném 
otevřeném dřevníku pod chalupou vedle „Čekárny“, v „Čekárně“ a na severní straně chaloupky.  
Primárně použijte dříví ze severní strany chaloupky, pak z „Čekárny“ a až poté ze samostatného 
dřevníku.  Pro výroby třísek na zátop je k dispozici měkké dříví ve dřevníku. 
Kamna jsou na kouřovodu opatřena klapkou, která se ovládá ručním otáčením. Je potřeba si 
povšimnout šipky na rukojeti - v poloze „nahoru“ je klapka otevřena a v poloze „vpravo“ či „vlevo“ o 
90 stupňů je klapka téměř uzavřena. 
 
Voda 

Hlavní uzávěr vody je umístěn ve sklepě. Uzavírá se ventil před i za vodoměrem. Stav vodoměru se 
neodečítá, ten vás nezajímá.   
V zimním období je potřeba provést vypuštění vody z vodovodního potrubí. Vypouštěcí místa jsou 2: 
v kuchyni pod dřezem a ve sklepě. Vypouštěcí ventily jsou označeny visačkami. Vodu vypouštějte 
pouze tehdy, pokud hrozí dlouhodobý mráz, v opačném případě vodu nevypouštějte – nebo se pro 
jistotu domluvte s majitelem. 
 
Ohřev teplé vody 

Ve sklepě je umístěn bojler, který je opatřen termostatem, který při příjezdu na chalupu nastavte na 
pozici „E“. Při odjezdu je nutno termostat nastavit na „0“. Z elektrické zásuvky se přívodní kabel 
k bojleru nevytahuje. 
 
Televize 

Televize jsou v chaloupce 2: ve světnici stojí na stolku televize LED s příjmem DBV-T2 a v ložnici malá 
CRT televize se samostatným settopboxem s příjmem DVB-T. Televize jsou zapojeny do anténního 
svodu pro příjem digitálního pozemního vysílání a jsou na nich jsou naladěny veškeré dostupné 
kanály. Prosím neprovádějte přelaďování stanic !!!. 
 
 Spánek 

Každý host používá vlastní spacák. V případě použití přikrývek, které jsou uskladněny v úložném 
prostoru lůžek, je možno si přivést vlastní povlečení. 
 
Úhrada za použití chaloupky 

Metodika s příkladem výpočtu úhrady za použití chaloupky je umístěna na zdi vedle vnitřní rozvodné 
el. skříňky. 


