Podrobné informace pro ubytování na Jizerce č. p. 11

Jizerka č. p. 11 je horská chata v nadmořské výšce 900 m.n.m.
Nenabízí žádný komfort, ale jednoduché ubytování
pro sportovně založené jedince v krásném prostředí Jizerky,
v těsné blízkosti lyžařských tratí a turistických i cyklistických tras.

Jizerka 11

Ubytovatelé jsou manželé Vrkoslavovi.
Kontaktní adresa: Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel. -420 723 666 491, e-mail: jizerka11@jizerka.net.
Tento typ ubytování nepodléhá povinnosti EET.
Ubytovací podmínky je povinen dodržovat
každý host Jizerky č. p. 11.
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Ceník
ČERVENÝ TERMÍN V KALENDÁŘI
Pronájem celé chaty = minimálně 12 platících osob denně.
V ceně není spotřeba elektrické energie. Na počátku a konci pobytu bude odečten stav elektroměru,
rozdíl bude vyučtován dle aktuální sazby (aktuálně 3 Kč/kWh). Podružný elektroměr je v rozvaděčové
skříni na chodbě, viz strana 5.
Letní sezóna 1. 4. – 31. 10.
ve vlastním spacáku, nebo s vlast- 200 Kč/os/noc
ním povlečením
s povlečením
250 Kč/os/noc
nad 5 nocí s povlečením
200 Kč/os/noc

Zimní sezóna 1. 11. – 31. 3.
ve vlastním spacáku, nebo s vlast- 250 Kč/os/noc
ním povlečením
s povlečením
300 Kč/os/noc
nad 5 nocí s povlečením
250 Kč/os/noc

ORANŽOVÝ TERMÍN V KALENDÁŘI
Individuální návštěvníci = ti, kteří nesplňují počtem pronájem celé chaty. Můžou být doplněni dalšími
hosty. V ceně je spotřeba elektrické energie.
Letní sezóna 1. 4. – 31. 10.
ve vlastním spacáku, nebo s vlast- 250 Kč/os/noc
ním povlečením
s povlečením
300 Kč/os/noc
nad 5 nocí s povlečením
250 Kč/os/noc

Zimní sezóna 1. 11. – 31. 3.
ve vlastním spacáku, nebo s vlast- 300 Kč/os/noc
ním povlečením
s povlečením
350 Kč/os/noc
nad 5 nocí s povlečením
300 Kč/os/noc

Společné podmínky:

 Záloha na pobyt je 50 % předpokládané ceny. Platí se na účet uvedený na internetu www.jizerka.net (Air
Bank, č. ú. 1121374038/3030). Doplatek je splatný zpravidla během pobytu v hotovosti. Na chatě nelze platit
platební kartou. Zaplacená záloha je uvedena v kalendáři.
 Děti do 6 let jsou zdarma, pokud jsou doprovázeny oběma rodiči (prarodiči).
To se vztahuje maximálně na 2 děti v jedné rodině. Pokud je s dětmi pouze 1 rodič, je účtována normální taxa
dospělého na 1. dítě. Např. samotný otec s 1 dítětem do 6 let platí za 2 osoby. Samotný otec se 2 dětmi do 6 let
platí za 2 osoby, 1 dítě je zdarma. Samotný otec se 2 dětmi, jedno do 6 let, druhé starší, platí taky za 2 osoby, 1
dítě je zdarma. Samotný otec se 3 dětmi do 6 let platí za 2 osoby, 2 děti jsou zdarma.
Neplatící děti nemají nárok na povlečení, lze ho však dokoupit za 50 Kč/den, max. 250 Kč za delší pobyt, než je
5 dní.
 Ceny nezahrnují poplatek za vjezd do osady Jizerka. Poplatek za vjezd do zákazu vjezdu a parkování je
50 Kč/den/auto. Tato částka jde Obecnímu úřadu na zajištění provozu a údržbu silnice. Počet míst k parkování
před domem je hlavně v zimním období omezen. Na parkování před domem není z pozice objednaného ubytování automatický nárok, lze využít centrální parkoviště při příjezdu na Jizerku. Hlavně v zimním období je
potřeba součinnosti při odklízení sněhu z parkoviště.
 Po dobu zimních a letních prázdnin, převážně v únoru, březnu, červenci a srpnu, mají přednost týdenní pobyty od soboty do soboty. Víkendové pobyty jsou možné po dohodě s ubytovatelem k zaplnění volné kapacity.
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Zákazy a bezpečnostní a protipožární pokyny:
Nebezpečí požáru:
Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v prostoru chaty s výjimkou topení v kamnech na tuhá paliva.
Všichni návštěvníci chaty jsou povinni striktně dodržovat protipožární opatření a být velice opatrní při činnostech, kde je možný vznik požáru. Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče určené k vytápění či vaření
v ubytovacích prostorách. Sušáky nad kamny (hambálky) je možné využívat pouze za dozoru, hrozí pád předmětů na kamna. Na přímotopy je zakázáno odkládat jakékoli předměty a sušit na nich oděvy. Hasicí přístroje
jsou umístěny u všech kamen na pevná paliva (místnosti krbovna, kohoutek, ovečky a koně). V pokojích jsou
umístěny detektory kouře, které houkají v případě úniku kouře.
Domácí zvířectvo:
Vstup domácích zvířat do prostoru chaty je zakázán.
Sportovní náčiní (lyže, kola...)
Není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo (lyže
ve vstupní chodbě, saně a kola v kůlně apod.).
Bezpečnost návštěvníků:
Každý návštěvník chaty zde pobývá na vlastní nebezpečí. Ubytovaný není pobytem pojištěn. Ubytovací zařízení nezajišťuje při zranění ubytovaného v prostorách chaty poskytnutí lékařské pomoci ani převoz do nemocnice
(linka první pomoci 155, číslo na Horskou službu 1210). Ubytovaný nesmí z vlastní iniciativy provádět v ubytovacím zařízení žádné opravy, zásahy do elektrické sítě či jiných rozvodů, hrozí nebezpečí úrazu. Při přípravě
dřeva na topení a vlastním topení v kamnech je ubytovaný povinen v maximální míře dbát na svou bezpečnost.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 15 let bez dozoru v ubytovacích a venkovních prostorách kolem chaty. Za své děti na houpačce vedle chaty zodpovídají rodiče.
Chování na Jizerce:
Nacházíte se v CHKO, na okraji přírodní rezervace, ve vesnické památkové rezervaci, v oblasti Natura 2000,
na území Oblast tmavé oblohy... Chovejte se podle toho, vydržte to bez ohňostrojů, petard, lampionků štěstí
a jiných aktivit, které obtěžují okolní návštěvníky i zvířata v okolních lesích.
Odpovědnost za škody:
Za škody způsobené na majetku chaty odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů. Pokud něco zničíte,
nahlaste to majiteli chaty.
Chování na pokojích:
Je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje na pokojích, na chatě je kuchyňka, která je k tomu určená. Potraviny uchovávejte ve špajsce na chodbě, ve sklepě nebo ledničce. Na chatě se můžou vyskytnout myši, nenechávejte potraviny v neuzavřených nádobách.
Do prvního patra je možný vstup pouze v domácí obuvi.
Noční klid:
V době od 22 do 6 hodin je ubytovaný povinen dodržovat noční klid, pokud je na chatě různorodá parta.
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Příjezd (příchod) a odjezd (odchod)
Příjezd/příchod:
Nástup v den ubytování je na domluvě s ubytovatelem. Ubytovací zařízení je bez obsluhy, je potřeba předem
domluvit místo a čas předání klíčů, které lze řešit i telefonicky (723 666 491).
Parkování:
Pokud ubytovaný parkuje před domem u silnice, je povinen zaplatit Obecnímu úřadu v Kořenově poplatek
za vjezd na Jizerku a parkování. Poplatek vybírá ubytovatel a ubytovanému vypíše potvrzení, které slouží zároveň jako povolení do zákazu vjezdu.

V létě k parkování využívejte zpevněnou plochu
u silnice, nezajíždějte zbytečně na louku. Při šetření
s místem se vejde na zpevněnou plochu 8 aut. Pouze
výjimečně při nedostatečné kapacitě parkoviště parkujte na zelené ploše co nejblíže k parkovišti.

Počet míst k parkování před domem je v zimním období omezen. Na parkování před domem není z pozice
objednaného ubytování automatický nárok, lze využít
centrální parkoviště při příjezdu na Jizerku. V zimním období je potřeba součinnosti při odklízení sněhu
z parkoviště.

Lůžkoviny:
Při objednávce ubytování je potřeba upřesnit variantu povlečení.
Levnější varianta ubytování je bez lůžkovin. Návštěvník si přiveze vlastní prostěradlo a povlečení na polštář
i deku, nebo spacák. V případě spaní ve spacáku je na posteli pouze polštář.
Součástí povlečení není ručník, ten si přivezte vlastní.
Přechodné opuštění ubytovacích prostor:
Při přechodném opuštění ubytovacích prostor je ubytovaný povinen zavřít okna a dveře, zkontrolovat vodovodní baterie a vypnout všechna světla.
Odjezd/odchod:
Jste na horské chatě, ne na hotelu. Proto celou chatu předejte tak, jak jste ji převzali, po skončení pobytu proveďte závěrečný úklid. To se týká i společných místností: sociálního zařízení, kuchyňky, společenské místnosti, kůlen apod. Výjimkou může být žhavý popel v kamnech, ten není nutné v horkém stavu vynášet, hrozí
nebezpečí požáru.
Prostory s dlažbou se vytírají, dřevěné podlahy se zametají a luxují, omyté a osušené nádobí patří do kuchyňské skříně. Ke kamnům na tuhá paliva doneste dostatek dřeva. Vypněte všechny přímotopy a ostatní elektrické
spotřebiče. Pokud jste měli povlečení, svlékněte ho a odneste do regálu ve vstupní chodbě.
V den odjezdu vykliďte místnosti do 11 hodin, po dohodě s ubytovatelem je možné si věci ponechat ve společenské místnosti a odjet později.
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Příjezd na telefon
Příjezd/příchod:
Zaparkujte na parkovišti před domem a zavolejte na číslo +420 723 666 491.
Klíč si vyzvedněte ze schránky vpravo vedle vstupu, kód na číselném zámku vám sdělím do telefonu.
Po odemčení vraťte klíč zpět do schránky pro ostatní, klíč od hlavního vchodu je na všech klíčích od pokojů.

Zapněte hlavní jistič v rozvaděčové skříni, která je vpravo za druhými vstupními dveřmi. Jistič je úplně vlevo
nahoře. Pokud máte červený termín, zapište nebo zkontrolujte stav elektroměru vlevo dole.

Po zapnutí jističe se hned rozsvítí, automaticky se začne dohřívat teplá voda pro koupelnu i kuchyň, v zimním
období začnou topit přímotopy na WC a koupelně. Bude to ale chvíli trvat, než se vše vytopí. Na WC a v koupelně si vyndejte špunty z oken, bude tam víc světla.
Zatopte si v kamnech ve společenské místnosti a na používaných pokojích (viz kapitola o topení) a to i v létě,
pokud je to potřeba.
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Vybavení chaty
Kuchyně:
Kuchyně je vybavena nádobím pro kapacitu chaty od velkých hrnců po talíře a příbory. Na vaření je k dispozici
čtyřplotýnkový vařič s troubou, mikrovlnná trouba a varná konvice.

Venkovní posezení:

Za domem je venkovní posezení vybavené stolem s lavicí a židlemi. V blízkosti je houpačka, mějte ale na paměti, že za rozbité děti neručíme. Je zde i ohniště, netopte ale špalky z kůlny, které jsou určeny na zimní topení
v kamnech. Požívejte odpadové dřevo, nebo připravené dřevo u ohniště (pokud je k dispozici). Případně si
dotáhněte soušku z lesa. Ve vybavení je i malý gril na dřevěné uhlí, které si ale musíte přivézt z domova.
Zimní vybavení:
Hostům chaty je k dispozici zmimní vybavení v kůlně (boby, sáně, mazací kopyto...).
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Odpady
Ubytovaný je povinen recyklovat odpad a třídit jej dle umístěných nádob. Směsný komunální odpad si odvezte
sebou domů.
Bioodpad v kuchyni:
Na bioodpad je určený kbelík vedle kuchyňské linky. Sem patří zbytky jídla, šlupky, čaj, káva apod. Tyto zbytky skončí na kompostu, odnese si je ubytovatel. Staré pečivo nechte stranou, dostanou ho ovečky a kravičky.
Ostatní směsný domovní odpad v kuchyni:
Jen to, co nejde recyklovat, patří do směsného komunálního odpadu. Jsou to např. i dětské pleny. Nádoba je
vedle kuchyňské linky. Tento odpad si odvezte sebou domů, na Jizerce nejsou na něj popelnice.

ostatní směsný
domovní odpad
bioodpad

Recyklovatelný odpad na chodbě:
Recyklací šetříte životní prostředí. Odpad se třídí a ukládá do k tomu určených recyklačních nádob, které jsou
na chodbě chaty. Oddělujte sklo / konzervy, plechovky a kovový odpad / plast vč. kartonů od nápojů.

modré víko
sklo
spalitelný odpad
použijte na zátop

černé víko
konzervy, plechovky
žluté víko
plasty, kartonové obaly

Spalitelné odpady:
Papír, karton, dřevo a jiný spalitelný odpad nechávejte v proutěném koši na chodbě. Bude se vám hodit při
zatápění.
Popel z kamen
viz kapitola o topení
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Topení
Pokud topíte, zavírejte dveře a neotevírejte okna. Šetříte tím energii a topivo.
To nám umožní pro vás co nejdéle udržet příznivou cenu za ubytování.
S kamny elektrickými i na pevná paliva nesmí manipulovat děti do 18 let.
Na Jizerce je nutné topit často i v létě.

Přímotopy.
Při vytápění přímotopy šetřete elektrickou energii. Pokud je topení zapnuto, mějte zavřená okna a dveře. Termostatem si nastavte požadovanou teplotu, pro teplotu místnosti 20° zpravidla stačí č. 4 až 5. Na přímotopy je
přísně zakázáno pokládat jakékoli předměty – hrozí nebezpečí požáru.
Topení kamny na tuhá paliva.
Nikdy neodkládejte na kamna jakékoli předměty, nezasahujte do konstrukce a funkčnosti kamen. Myslete
vždy na protipožární bezpečnost.
Společenská místnost
Krb.
Topte většími kusy dřeva, nepoužívejte dřevěné brikety. Zde palte
spalitelný odpad (kartony, papírové obaly...) a odpadové dřevo.

Při zapalování a přikládání otevřete s předstihem klapku do komína
(O) a regulaci kamen na maximum (páčka doprava). Po rozhoření obě
klapky uzavřete (Z) (regulace doleva), aby všechno teplo nešlo přímo
do komína. Na noc kamna naložte a uzavřete obě klapky, oheň vydrží
co nejdéle.

Při čištění krbu vyjměte mřížku v topeništi a odpadní nádobu pod ní,
z které vysypte popel. Poté obě věci vraťte zpět. Při víkendovém pobytu není nutné čistit kamna každý den, stačí prohrábnout popel nad
mřížkou.
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Topení
Kohoutek a slepička
Průduchy ze společenské místnosti.
Účinnost regulujete otevřením / zavřením žaluziové mřížky.
Kamna na dřevo.
Topte dřevem, případně dřevěnými briketami.
Přímotop.

Ovečky
Krbová kamna.
Topte dřevem, případně dřevěnými briketami. Využívejte klapku do komína: rozdělávám oheň a přikládám = otevřeno, topím = zavřeno.
Kouřovod má delší vodorovnou část, déle trvá, než kamna začnou správně
topit.
Přímotop.
Jeleni
Krbová kamna.
Topte dřevem, případně dřevěnými briketami.
Přímotop.

Tetřívci
Průduchy ze společenské místnosti.
Účinnost regulujete otevřením / zavřením žaluziové mřížky.
Průduchy nezakrývejte, hrozí nebezpečí požáru!!!
Přímotop.
Použijte jako rezervu, pokud topení z průduchů je nedostatečné.

Koně
Průduchy ze společenské místnosti.
Účinnost regulujete otevřením / zavřením žaluziové mřížky.
Průduchy nezakrývejte, hrozí nebezpečí požáru!!!
Přímotop.
Použijte jako rezervu, pokud topení z průduchů je nedostatečné.
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Topení
Topivo.
V kůlně jsou 3 boxy pro topení. V prvním jsou větší kusy dřeva a brikety, v druhém odpadové dřevo na zatápění
(u odpadového dřeva buďte opatrní, může obsahovat hřebíky a třísky) a brikety. Kvalitní topné dřevo je v třetí
zadní kůlně.

1

2

3

V létě topte odpadním dřevem z prostřední kůlny, dřevěné špalky a brikety nechte na zimu.
Pozor při manipulaci se dřevem, může obsahovat hřebíky a jiné ostré věci, používejte rukavice.
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Topení
Likvidace popela.
Kamna není nutné každý den čistit. Topíte dřevem a briketami, které mají velmi malý nespalitelný zbytek. Při
opětovném raním zatápění zpravidla stačí prohrábnout rošt a přiložit. Pokud jsou v kamnech žhavé uhlíky
při ukončení pobytu, nevybírejte je. Kamna čistěte pouze pokud jsou vystydlá a uhlíky nejsou žhavé. To se
netýká popelníku pod roštem. Ten je možné vyprazdňovat průběžně, buďte ale opatrní na vznik požáru. Na přenášení popela jsou určeny plechové kbelíky, které najdete v chodbě u dřeva. V průběhu pobytu sypte popel
do plechové bedny vedle hlavního vchodu. Tato bedna je pouze na popel, nikoli na domovní odpad!

Pokyny na topení pro začátečníky:
Pro snadnější rozhoření položte na rošt 2 až 3 menší polínka, na ně papír, karton nebo podpalovač, poté dřevěné
třísky a nakonec silnější polínka. Naložením optimálního množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro
zahřátí komínového tělesa a tím i jeho správnou funkci. Regulátor vzduchu otevřete na maximum. Po zapálení
musí být dvířka ohniště uzavřena.
Jakmile se palivo řádně rozhoří, nastavte klidné, spíše tlumené spalování pomocí regulátorů přívodu
vzduchu.
Roštování se provádí podle potřeby ručně pomocí pohrabáče, nebo pomocí roštovací páky, pokud je u kamen
k dispozici.
Pro zabránění úniku kouřových plynů do místnosti při přikládání otevřete regulátor vzduchu na maximum
po dobu 5 až 10 vteřin, potom přikládací dvířka mírně pootevřete, vyčkejte několik vteřin na odsátí kouřových
zplodin do komína a teprve potom dvířka otevřete naplno. Při otevření přikládacích dvířek je vždy nutné zvýšit
pozornost, hrozí vypadnutí žhavých oharků. Po přiložení paliva dvířka ohniště opět uzavřete a regulátor vzduchu vraťte do původní polohy.
Na noc kamna naládujte a hodně uzavřete přívod vzduchu i komínovou klapku. Kamna vám budou hřát
delší dobu.
V pokojích Ovečky, Jeleni a Kohoutek jsou umístěna kouřová čidla. Ta spustí alarm při větším úniku kouře.
Alarm vypnete zmáčknutím prostředního tlačítka a místnost důkladně vyvětrejte.
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Řešení krizových situací
Výpadek elektrického proudu:
Nejprve se přesvědčte, zda mají elektrický proud ostatní domy na Jizerce. Občas se hlavně v zimním období
stává, že je porucha na povrchovém vedení mimo Jizerku. V tom případě můžete topit v kamnech, voda vám
poteče, teplá pouze do vyčerpání bojleru. Svítit si můžete čelovkami a čekat, až to někdo z ČEZu opraví.
Pokud ostatní domy svítí, je asi porucha na chatě. Hlavní jistič elektřiny je vlevo od hlavního vchodu. Pokuste
se nahodit hlavní jistič, ale v žádném případě nezasahujte do elektrických rozvodů, hrozí nebezpečí úrazu.

Dále jsou na chatě další 2 jističe, za druhými vstupními dveřmi a v kůlně.

Teplá voda:
Teplá voda je ohřívána ve 2 elektrických bojlerech. Pro menší počet lidí stačí ohřívat pouze 1 bojler.
Pozor. Pokud je bojler zapnutý, musí být otevřený kohout s vodou a naopak.
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Řešení krizových situací
Hlavní uzávěr vody
Hlavní uzávěr vody je ve sklepě proti schodům.

Neteče voda
1/ Je vypnutý hlavní uzávěr vody
2/ Došla voda z obecního vodovodu. Pro tyto případy je ve sklepě několik barelů užitkové vody. Šetřete s ní,
jiná voda nebude. Spojte se s pronajímatelem.
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Historie objektu

1828 Peter Morawek (dům koupil 13. 11. 1824)
1841 Ehrenfried Hofamnn
1910 Wilhlm Stöckel, sklář a domkař
6. 5. 1911 (datum kupní smlouvy) Emil Krause
1914 Emil Krause, Josef Neumann - lesní dělníci
1925 Rudolf Kaufmann - dělník, Emil Krause - lesní dělník
1935 majitel neuveden měl to být Emil Krause
1945 Jaroslav Vaněk
14. 3. 1946 zemřela zde hlášená Anna Neumannová
19. 8. 1946 Arnold st., Arnold ml., Anna, Edita a Hedvika Kunzeovy, Gabriela Habai
1957 Rudolf Macek, Josef Neuschl, později se vystřídalo několik majitelů
1980 Kramařík, V. Kolman
Bartoš, Jolana Bartošová
2016 Milan a Hana Vrkoslavovi

14

