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PROVOZNÍ ŘÁD STANICE LYŽAŘSKÉ VLEKU na Radhošti 
(dále jen SLV) 

Schválený náhradní 19. Valnou hromadou  dne 27.5.2016 

Úvod 

Lyžařský klub Radhošť z.s. je vlastníkem Stanice lyžařského vleku na parcele č.2370/4 katastrálního 

území Trojanovice.  SLV slouží  k výcvikové, tréninkové a rekreační činnosti  členů LK  Provozní řád SLV 

stanoví principy chování členů LK i hostů-uživatelů SLV. Dále stanoví principy užívání prostor SLV a 

pravidla související s užíváním těchto prostor a majetku. 

I. 
Správa SLV 

 1. Za správuSLV odpovídá člen výkonného výboru LK Radhošť z.s , pověřený správou  SLV.(dále jen 

správce). 

2.  Pobyt a užívání SLV skupiny členů nad 3 osoby , mimo osob vykonávajících v zimní sezoně službu 

na vleku,koordinuje včetně výdeje klíčů správce SLV. 

3. Při žádosti o pobyt skupiny nečlenů LK na SLV povoluje pobyt a užívání SLV Výkonný výbor . 

II. 

Výdej klíčů 

1.  Výdej klíčů k pobytu na SLV zajišťuje správce a p. Jana Vavřínová na OÚ. 

2.  Klíče od SLV  vydá p. J.Vavřínová , ( mimo služeb v zimní sezoně ) pouze po souhlasu správce. 

3.  Ztrátu klíčů je nutné bez prodlení hlásit správci SLV. 

4.  Klíče po ukončení pobytu na SLV je nutné neprodleně vrátit správci, nebo p. J. Vavřínové.   

5. Je zakázáno převzít klíče a předat je jiné osobě, bez osobní účasti při užívání chaty. 

III. 

Pobyt Služby zajišťující provoz vleku 

1.  Výdej klíčů Službě, která zabezpečujeí  provoz  vleku , zajišťuje  p. Jana Vavřínová na OÚ. 

2.  Klíče, po ukončení Služby na LV, je nutné bezodkladně vrátit p. J. Vavřínové, nebo je předat rovněž 

bezodkladně následující  Službě . 

3.  Služba  se na SLV řídí stejnými pravidly a povinnostmi jako ostatní členové nebo uživatelé. 

4. Po dobu vykonávání  služby odpovídají členové Služby za pořádek a dodržování Provozního řádu 

SLV 

5. Uživatelé chaty jsou povinni respektovat pokyny Služby a podílet se na úklidu po  skončení  pobytu. 

6.  V případě pobytu Služby s větší skupinou členů nebo nečlenů budeSlužba koordinovat postup 

s vedoucím této skupiny, odpovědným za dodržování Provozního řádu SLV. 

IV. 

Pravidla chování na SLV. 



1. Uživatelem se rozumí člen LK, nečlen i návštěvník, který se pohybuje nebo  pobývá  v prostoru SLV. 

2. Členové LK mladší 18ti let smějí SLV užívat jen v přítomnosti dospělé osoby. 
3. Všichni uživatelé SVL jsou povinni v průběhu pobytu  udržovat  v  celém objektu SLV  pořádek a 
čistotu, nepoškozovat zařízení SLV,  zachovávat  noční klid a dbát  na dobré a kamarádské vztahy. 

4. Ve všech prostorách SLV, mimo místnosti u krbu, platí zákaz kouření.  

5. Používání přímotopů nebo jiných ohřívačů mimo instalovaných topidel je zakázáno. 

6. Používání otevřeného ohně v prostorách SLV, mimo místnosti krbu, je zakázáno. 
7.  Manipulace s ovládacími prvky lyžařského vleku  je bez vědomí Služby nebo členů pověřených 

údržbou vleku zakázána.  

8.  Není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.) 

Výjimkou jsou  holící strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia, počítače. Za použití povolených 

spotřebičů zodpovídá majitel elektrospotřebiče a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem. 

9. Není dovoleno donášet do obytných prostor sportovní nářadí (lyže, sáňky, kola), pro jejichž 

uskladnění je vyhrazeno místo v lyžárně. 

10.Na přípravu jídel je vyhrazena výhradně kuchyňka. 

11.  V celém objektu SLV je zákaz přechování zbraní, omamných prostředků a jiných životu 

nebezpečných předmětů.  

12. Není dovoleno bez souhlasu správce přemisťovat nábytek. 

13. Je zakázáno, bez schválení Výkonného výboru, provádět jakékoliv úpravy veškerého vybavení SLV. 

14.  Je zakázáno ponechávat v úložných skříňkách a v kuchyňce potraviny podléhající skáze, nebo 

potraviny v měkkých obalech. Potraviny v měkkých obalech musí být uloženy v krabicích nebo 

nádobách, odolávajících hlodavcům. 

15.  Rovněž je zakázáno pálení odpadu, mimo papíru, v krbu a kamnech 

16.  Uživatel případně zjištěné závady nahlásí  správci, nejpozději  při vrácení klíčů. (pokud je v jeho 

silách opraví zjištěnou závadu sám v průběhu pobytu). Závady, hrozící další škodou na majetku LK , 

nahlásí správci ihned po jejím zjištění. 

V. 

Odpovědnost 

1.  Za pořádek na SLV je odpovědná různých rovinách správce, Služba , držitel klíčů,nebo osoba , 

pověřená odpovědnosti za skupinu uživatelů. 

2. Správce SLV odpovídá za základní vybavenost, funkční zařízení chaty a její přípravu na zimní 

období. Jeho hlavní činností je koordinace uživatelů SLV, kontrola plnění Provozního řádu(PŘ) SLV a 

má právo vyvozovat z jeho porušování  opatření , ve spolupráci s Výkonným výborem LK. 

3.  Služby, držitelé zapůjčených klíčů  a osoby, pověřené odpovědnosti  za dodržování PŘ, jsou 

odpovědné za úklid v průběhu pobytu a po ukončení pobytu. 

4. Osoby podle výše uvedeného čl.V.bodu 3, společně s jednotlivými uživateli odpovídají podle míry 

zavinění za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou zařízení SLV, a jsou povinni 

nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný 

zástupce. 

5.  Členové LK rovněž zodpovídají za chování a vzniklou škodu na majetku SLCH  zaviněnou svými 

hosty .  

6. Neplnění Provozního řádu SLV, nebo  případné náhrady škody, bude řešit, v Souladu se Stanovami 

LK Radhošť z.s. a obecnými právními předpisy, Výkonný výbor.  

7. Při užívání prostor SLV platí veškeré zákonné předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy. 



 

VI. 

Úklid na chatě 

1.  Před vstupem do prostor SLV je uživatel povinen řádně si  očistit obuv a po vstupu se přezout a 

používat  přezutí.  

2. Je zakázáno pohybovat se ve společenských prostorách, schodech a ložnicích v  lyžařské obuvi. 

3. Základním pravidlem na horách je :  Co si kdo nahoru přinese, to si dolů odnese. Týká se to 

nepoužitého jídla, veškerých obalů od jídla, plechovek, skla a plastu)  

4.   Při delším pobytu více osob je nutné provádět úklid (vysát koberec a vytřít gumovou podlahu 

včetně chodby) i během pobytu. Rovněž je nutné ukládat své osobní věci do skříněk, na věšáky, nebo 

do batohů. Batohy ukládáme tak, aby neomezovaly ostatní.  

5. Před ukončením pobytu na SLV je nutné zajistit následující: 

 a) vyprázdnit skříňku v kuchyňce, umýt nádobí, uklidit kuchyň 

b) srovnat a uložit veškeré věci ( polštáře, spacáky,hračky) 

c)vybrat popel z krbu a kamen, pokud jsme je používali, nanosit dřevo v množství, které jsme spálili 

d)vysát koberce a vytřít všechny podlahy 

e)zlikvidovat koš ( odvoz ) 

f) zkontrolovat uzavření všech oken 

f)uklidit věci kolem chaty , služba i u vleku 

6 .  Při odchodu je nutné se dále řídit pravidlem, je-li lyžařská sezona a jsme-li  střídání další službou 

nebo jinými uživateli: 

a) v případě následného používání chaty: 

– uzavřít hlavní ventil přívodu vody do SLV 

- zastavit  ventil uzávěru na propan-butanové lahvi 

,-odpojit  přívodního kabely el.proudu  rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby,televize 

-vypnout  bojler 

-zkontrolovat vypnutí veškerého osvětlení na chatě včetně v podkroví 

-upravit  regulaci topení 

b) v případě uzavření chaty na delší dobu mimo zimní období  

-vypnout Hlavní jistič přívodu elektrické energie do SLV 

6.Posledním úkonem v obou případech 5a),b) je kontrola vypnutí osvětlení , uzamčení všech 
vstupních dveří a  vizuální kontrola vnějšku chaty. 
 

VII. 

Užívání SLV nečleny LK Radhošť z.s. 

1.  V průběhu zimních měsíců, v případě vhodných klimatických podmínek pro  lyžování,  je SLV 

primárně využívána členy LK. 

2.  Členové LK mají právo užívat  SLV se svými nejbližšími rodinnými příslušníky  - nečleny LK 

(manžel,manželka,děti ,snoubenka,snoubenec) 

3. Členové LK mají rovněž právo krátkodobě pozvat ( bez noclehu) hosta –nečlena LK. 

4.Pro smíšenou skupinu členů LK a nečlenů ( do 5 osob) uděluje souhlas k pobytu správce s určením 

odpovědného zástupce – člena LK, který za dodržování Provozního řádu bude odpovídat. 

5. Pro skupinu složenou převážně z nečlenů klubu uděluje souhlas Výkonný výbor, po jejich předchozí 

žádosti. 



6.  Úhrada za případné ubytování nečlena spolku ( mimo bod VII.3) je stanovena částkou, o jejíž výši 

rozhodne  Výkonný výbor , vycházejíc z výše nákladů na otop, vodu atd. Je splatná Službě 

bezprostředně po ukončení pobytu, nebo vydavateli klíčů. 

VIII. 
Závěr 

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SLV.  

2. Tento provozní řád byl schválen Valnou hromadou LK Radhošť z.s. dne 27.5.2016 a nabývá 

účinnosti dnem 1.6.2016. 

 

                                                                                                                          Vlastimil Blinka v.r. 
                                                                                                              ……………………………………………….. 

                                                                                                                     Předseda LK Radhošť z.s  


