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CHECKLIST PRO NÁVŠTĚVNÍKY CHATY 

 
Prosíme vás, abyste pred opuštěním této chaty dbali následných pokynů a 

vyplněný Checklist odevzdali společně s klíčem! 

 
Snažíme se chatu udržet v čistotě a předat ji vždy v bezvadném stavu. Pokud by 
došlo k poškození, znečištění apod., jsme oprávněni požadovat za vzniklou škodu, 
následné opravy či úklid finanční náhradu až ve výši až € 300,-. 
 
 
Jméno:……….……………………….…..počet osob:…………od…………..do……… 
 
 

Provedeno: 
          ano     ne 

1. Zápis do návštěvní knihy chaty     □ □  
2. Peníze v obálce vhodit do kazety     □ □ 
3. Překontrolovat, zda jsou místnosti čisté a uklizené  □ □ 

(předsíň, dřevník a obývací místnost zamést)     
4. Místnosti určenou ke spaní zkontrolovat (urovnat postele) □ □ 
5. Umýt a uklidit nádobí      □ □ 
6. Vyčistit sporák       □ □ 
7. Vyprázdnit popelník u kamen     □ □ 
8. Doplnit dřevo, připravit malé na zátop    □ □ 
9. Vypustit vodu (velmi důležité!)     □ □ 
10. Nezanechat žádné potraviny     □ □  
11. Nezanechat žádné obaly, láhve, plechovky a veškerý  □ □ 

odpad odnést (na parkovišti je nádoba k likvidaci odpadků) 
12. Pozavirat okna a okenice      □ □ 
13. Vypnout hlavní vypínač osvětlení     □ □ 
14. Všechny dveře zamknout      □ □ 
15. V zimě: Hadici na vodu nastrčit do odtoku   □ □ 

  
 

Máte nějaké jiné důležité informace pro Alpenverein? 
(např. co by měla případně sebou na chatu vzít příští služba?) 
 
Prosíme uveďte zde:………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

DĚKUJEME, ŽE JSTE CHATU ZANECHALI V ČISTOTĚ! 
Prosime vyplněný Checklist odevzdejte společně s klíči. 

 
Alpenverein Liezen přeje příjemný pobyt! 

 
V Liezenu, dne…………………    ………………………………….. 
            Podpis návštěvníka chaty 
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Rakouský Alpenverein, sekce Liezen, vás jako hosta srdečně vítá na 
horské chatě Liezenerhütte! 

 
DŮLEŽITÉ: Nacházíte se v prostředí Alp – měli byste si být vědomi 

možného nebezpečí a měli byste mít odpovídající znalosti. 
 
 

1) Výdejní hodiny klíčů od chaty/příjezd k chatě: 
 
Doby pro vydání a převzetí klíčů – Bergsport Vasold, otvírací doby: 

a. Všední dny:  09:00 az 12:00 a 14:00 az 18:00 hod 
b. Sobota:  09:00 az 12:00 hod 
c. Vrácení mimo otvírací doby: vhodit do kazety na klíče umístěné pod 

vitrinou Alpenvereinu u obchodu Bergsport Vasold.  
 

 Projet přes Wörschach 
 Schönmoos – parkoviště je u závory 

 
 

2)  Vstup do chaty: 
 

 První dveře jsou bez zámku a zůstavaji vždy otevřené – nouzové přenocovaní. 
 Klíčemi se zavírají hlavní vchodové dveře. 
 Vedle prvních hlavních dveří se vpravo nahoře nachází hlavní elektrický 

spínač – ten zapnout. Hlavní elektrický spínač je načasován po dobu 14ti 
hodin. 
 
Pokud se světlo vypne, je třeba hlavní spínač vypnout a znovu zapnout. 
Při denním světle zůstavá pokud možno zhasnuto. 
 

 Použivání svíček není z důvodu bezpečnosti a znečištění povoleno. 
 V předsíni v policích vedle schodů je 30 párů domácího přezutí. Prosíme 

dbejte na to, aby se zejména do místnosti na spani vstupovalo pouze v 
přezutí. 

 Vodu si přineste ze žlabu a kanister postavte zpět pod telefonní skříňku. 
 

 

a) NÁVŠTĚVNÍ KNIHA – PROSÍME ZAPIŠTE SE BEZPROSTŘEDNĚ     
PO PŘÍCHODU! 
 
DŮLEŽITÉ: zápis do knihy proveďte přesně, nic nevynechejte 
(Počet osob, přenocování, částku k zaplacení - pro každou osobu použijte 
jeden řádek) 
 
Platbu za přenocování zaneste do knihy, peníze vložte do obálky k tomu 
určené. Údaje napište na obálku, včetně čísla z Knihy návštěv a vhoďte do 
kazety pod telefonní skřínkou. 
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b) Místnost pro členy Sekce Liezen 
 

 Místnost je vyhrazena osobám, které vykonávají na chatě službu a členům Sekce 
Liezen.  

 
c) Obývací místnost:  
 

 Pod telefonní skřínkou naleznete Návštěvní knihu, zapalovač, zápalky a psací 
potřeby. 

 Návštěvní kniha – zapište se bezprostředně po příchodu 
 
d) Toalety: 
 

 Léto: WC venku – zasypte vždy úsporně malou lopatkou z kýblu 
 Zima: WC uvnitř – možno použít pouze v zimních mesících. Pootevřít okno. 

 
e) Telefon na chatě: 
 

 Telefon je k dispozici v případe nouze 
 Horská služba – Bergrettung: Nr.140 
 Žádná telefonní síť zde není dostupná! 

 
f) Místnosti na spaní: 
 

 V místnostech na spaní se mají použít vlastní spací pytle – možnost zakoupení je v 
obchodu Bergsport Vasold. 

 
g) Prvni patro: 
 

 U schodů vpravo naleznete místnost na spaní pro návštěvníky. 
 U schodů vlevo se nachází místnost pro osoby, které mají na chatě službu. 
 Přímo před schody – v této místnosti jsou věci Sportovního klubu Liezen. 
 V místnostech na spaní je určen pro jednu postel jeden polštář a dvě deky. 
 Spaní 1: 4 postele nahoře + 1 rezervní, 4 postele dole + 1 rezervní (max. 10 míst na 

spaní) 
 Spaní 2: 4 postele nahoře 1 rezervní 4 postele dole + 1 rezervní (max. 10 míst na 

spaní) 
 Spaní 3: 4 postele + 2 rezervní (max. 6 mít na spaní) 
 Spaní 4: 4 postele + 2 rezervní (max. 6 mít na spaní) 

 
h) Dřevník – předsíň: 
 

 V dřevníku v předsíni naleznete suché dřevo, prostor na umytí nádobí a náhradni 
nádobí. 

 Množství spotřebovaného dřeva je třeba opět doplnit, naštípat. 
 Skřín s nápoji: 

Zde naleznete nealkoholické nápoje, pivo, rádler a víno. Nápoje mohou být hosty 
konzumovany, a veškeré zkonzumované množství musí být zapsáno na obálce. 
Peníze musí být dány do obálky a ta vložena do kazety pod telefonní skříňkou. 
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i) Dřevník: 
 

 U špalku v dřevníku je sekera. Pokud budete mít čas a náladu, můžete dřevo nasekat 
a nanosit do předsíně. Pozor na děti, nenechte je hrát si se sekerou. 
V dřevníku naleznete v plastovém obalu rezervní zásyp na WC k použití výhradně v 
létě. 
 
 

j) Chata zvenku:  
 

 Vedle žlabu s vodou najdete gril – zde musí byt použito výhradně dřevo z přírody, ne 
dřevo určene k topení. 

 V dřevníku visí rošt ke grilu. 
 Důležité: Nerozdělávejte oheň uvnitř oploceného prostoru! 
 Kuřáci: Nedopalky cigaret dávejte do popelníku k tomu určenému. 

 
 

k) Upozornění pro zimní období:  
 

 Voda ve žlabu: Hadici s vodou nasuňte vždy do odpadu, hrozí zamrznutí! 
 Lyže a lyžařské boty je možné nechat vysychat v obývací místnosti. 

 
 
 
 
Hezký pobyt a příjemný čas strávený na chatě vám přeje 

 
Alpenverein Liezen a Robert Gebetsroither se svým týmem. 


