
 
Provozní řád Domu zaniklých řemesel Ekocentra Koniklec v Dolní Vidimi č. p. 78 

 
Dům je zachován ve stylu venkovské usedlosti z druhé poloviny 19.  století.  Kromě  původních 
technologií a materiálů na samotné chalupě, uvidíte také ukázky hliněných omítek a podlah, cihelné 
dlažby, povalové stropy, původní svlakové dveře, dobová okna se šambránou, kamenné žlaby a 
podobně. Z tohoto důvodu   je v domě zvýšená prašnost, někdy se vyskytne pavučina či do domu 
zavítá myš. Nenajdete zde mnoho elektrických spotřebičů a dalších předmětů moderní civilizace. 
Vaří se na kamnech, potraviny se uchovávají v chladné kuchyni v kredenci nebo v přilehlém sklípku, 
ve kterém je k dispozici i malá lednička. V kuchyni je varná konvice a dvouplotýnkový vařič. 
Do domu se vstupuje síní. Srdcem domu je světnice s kachlovými kamny a lůžkem, která slouží jako 
prostor pro shromažďování a společný program. Vaření je možné na kamnech ve světnici nebo na 
kuchyňských kamnech. Kuchyně je plně vybavena nádobím pro větší skupiny. Voda je do domu 
přivedena obecním vodovodem. Mimo zimní období je k dispozici sprchový kout, celoročně pak 
splachovací WC s vyústěním do žumpy (v zimě se WC splachuje kýblem vody). V nadzemním podlaží 
jsou k užívání 2 místnosti; velká světnice a malá komora přístupná z pavlače. Spí se na matracích 
ve vlastním spacím pytli, doporučujeme natahovací prostěradlo. Na půdě a v komoře nad schody 
je sklad materiálu a nejsou veřejnosti přístupné. V interiéru jsou rozmístěny dobové selské 
předměty, nábytek a naučné tabule s audiozáznamem - expozice skanzenu. Na pozemku je 
provozována pastva ovcí a najdete zde i zákoutí pro posezení u ohně.  
 
Dodržujte prosím následující pokyny, aby i pro další uživatele byl pobyt v tomto pozoruhodném 
prostředí příjemný. 
 
Ubytování je určeno pro menší skupiny a rodiny s dětmi, maximálně může být v chalupě 15 osob.  
 
Na pozemku smí parkovat max. 2 automobily na štěrku za vjezdem. Nevjíždějte na trávu, zahrada 
není parkoviště. Další max. 2 automobily mohou parkovat cca 50m dále po cestě vlevo u skalních 
sklepů. 
V chalupě platí zákaz kouření a nutnost přezouvání (pro zapomnětlivé jsou k dispozici erární 
přezůvky). 
V kuchyni jsou k dispozici základní potraviny (sůl, cukr, čaj, káva, základní koření), mýdlo, jar a 
toaletní papír.  
Utěrky a ručníky jsou uloženy v truhle vpravo pod oknem ve světnici. 
 
Rezervace ubytování: 
 Pobyt si rezervujte v rezervačním kalendáři na našem webu, rezervace  je platná 10 dní. 
 Do 10 dnů po rezervaci uhraďte ve prospěch našeho bankovního účtu zálohu ve výši 50 procent 

předpokládané částky za pobyt (viz ceník ubytování). V případě odhlášení déle než 30 dní před 
začátkem pobytu se neúčtuje stornopoplatek a platba bude vrácena v plné výši. Při pozdějším 
odhlášení  se  uhrazená záloha nevrací. 

 Po připsání zálohy na náš účet se stane objednávka závaznou. 
 

Před příjezdem: 
 Nejpozději týden před zahájením pobytu uhraďte doplatek (výjimečně je možné uhradit 

doplatek v hotovosti v den příjezdu správci – nutno jej o tom informovat předem) a kontaktujte 
správce objektu  (Tereza Soukupová – tel. 774 497 378), oznamte mu čas příjezdu a odjezdu.  

 
 
 
 
 



 
Po příjezdu: 

Správci zaplatíte kauci ve výši 3 000,- Kč, která vám bude vrácena v den odjezdu za 
předpokladu, že chalupu předáte v pořádku, po dobu pobytu jste dodržovali Provozní řád a 
nepřekročili danou spotřebu elektřiny. Správce  vás ubytuje, projde s vámi dům (společně 
zkontrolujete stav vybavení) a předá vám klíče. Zapne elektřinu, případně pojistku k ledničce.  

 Společně se správcem vyplníte Záznam o ubytování, který obsahuje také souhlas s Provozním 
řádem a stav elektřiny. 

 
V průběhu pobytu: 
 Šetřete vodou, dřevem i elektřinou, třiďte odpad – v síni jsou pytle na sklo, plasty a papír. Na 

rozcestí v Dolní Vidimi jsou umístěny kontejnery  na tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad 
odhazujte na kompost za ohništěm na pozemku – věnujte pozornost popisu na kompostu, 
zbytky jídla, maso a kosti na kompost nepatří. 

 Vlastní potraviny ve sklípku i v kuchyni zabezpečte proti myším.  
 Věci uklízejte na původní  místo. 
 Vše co není zamčené (nádobí, sportovní vybavení, stolní hry, naučné tabule, knihy aj.) můžete 

využívat dle vlastní libosti, ale snažte se nic nerozbít, aby tu samou možnost měli i ostatní. 
 Nepokoušejte se dostat do zamčených prostor. 
 Ložnice v prvém patře jsou určeny jen pro spaní, nehrajte zde pohybové hry, podlaha je stará a 

dole se drolí strop. 
 K topení v kamnech je určeno dřevo z hlavního dřevníku za budovou. Pro kamna ve světnici delší 

polínka, pro kamna v nadzemním podlaží kratší polínka. 
 Na venkovním ohništi je dovoleno topit pouze dřevem z dřevníku vedle ohniště. Nepoužívejte 

dřevo z hlavního dřevníku! Nenechávejte oheň bez dozoru. Používejte pouze vytvořené 
ohniště, nezakládejte nové; v případě požáru použijte hasicí přístroj umístěný v síni u botníku a 
neprodleně zavolejte hasiče. 

 Dávejte pozor při pohybu okolo topenišť, aby nedošlo ke zraněním! Zejména pec kachlových 
kamen dosahuje vysoké teploty a kontakt může způsobit popálení. 

 Za příznivého počasí otevřete okna – v místnostech nebude zbytečně chladno a prospějete tím 
i samotnému objektu, zejména v koupelně a kuchyni. 

 Pokud během pobytu nastanou velké  a závažné závady, hlaste je okamžitě správci (Tereza 
Soukupová – tel. 774 497 378) 
 

Před odjezdem: 
 Důkladně ukliďte - k dispozici jsou hadry, smetáky apod. 

o Standardní úklid chalupy – vytřít chodbu, kuchyň, koupelnu, umýt  koryta  a  toaletu;   
zamést, případně vytřít, ložnici a světnici,  

o Úklid pozemku - posbírat odpadky po pozemku, uklidit kolem ohniště, srovnat dřevo 
v přístřešku u ohniště a v dřevníku. 

 Odvezte si všechny potraviny, které se rychle kazí nebo na nich mohou hodovat myši. Pokud jste 
spotřebovali a nedoplnili základní potraviny a vybavení, nahlaste to správci, aby je mohl doplnit. 

 Vyneste všechny pytle na odpad (směsný do popelnice, plast, sklo a papír do kontejnerů v Dolní 
Vidimi), do košů prosím připravte nové pytle. 

 Umyjte nádobí, umyté nádobí uklízejte naprosto suché. 
 Vše ukliďte na původní  místo. Použité ručníky a utěrky odevzdejte správci. 
 Všechna kamna nechte dohořet a vyhasnout. Odstraňte popel z kamen a odneste na kompost a 

připravte   v kamnech na zátop pro další příchozí, připravte naštípané dřevo ke kamnům. 
 Kuchyňské elektrické spotřebiče vypojte ze zásuvek. 
 V zimním období  

o Napusťte barely čerstvou vodou pro další skupinu a zanechte je v koupelně. 
o Nasypte sůl do záchodové mísy a ostatních odpadů. 



 
 

Odjezd a předání domu správci: 
 Čas předání si domluvte s rezervou, počítejte, že kontrola stavu chalupy a její předání bude chvíli 

trvat. 
 Se správcem vypněte elektřinu, zapište stav elektroměru. 
 Pokud jste něco při pobytu poškodili, sdělte to správci. 
 Odevzdejte klíče správci. 
 Pokud při kontrole objektu nezjistí správce žádné závady, vrátí vám kauci v plné výši. V případě 

porušení Provozního řádu nebo poničení vybavení chalupy vám správce z kauce odečte alikvótní 
částku. 

 
Po návratu: 

 uvítáme zpětnou vazbu k vašemu pobytu 
 

Pobyt v zimním období 
Vezměte prosím na vědomí, že podmínky na chalupě mohou být v zimě, zvlášť při silných mrazech, 
zhoršené. Může být zhoršená dostupnost vody a také doba vytopitelnosti místností. V chalupě jsou 
připraveny barely s vodou, kvůli teplu je ideální, když může někdo ze skupiny přijet s předstihem a 
zatopit. 
 V zimě je bojler odpojen, vodu lze hřát ve velkém hrnci na kamnech. Vodu berte pouze z 

venkovního kohoutku. V případě jeho zamrznutí je třeba trubku rozehřát horkým vzduchem 
nebo horkou vodou, případné potíže řešte se správcem chalupy.  

 Správce Vám ukáže, jak pouštět vodu v šachtě vpravo od vchodových dveří. Používejte pouze 
levý uzávěr s napojením na venkovní kohout. Po napuštění vody do barelů a kýblů kohoutek 
vypusťte, aby voda v trubce nezamrzla. 

 Nádobí myjte v plastovém lavoru ve  vodě ohřáté na kamnech. Vodou po nádobí zalejte WC. 
 Na noc sypte do WC a odpadů trochu soli. 
 V horních místnostech používejte k topení kratší polínka. 

 
Provoz kachlových kamen ve světnici: 
Pokud kamna při zatápění kouří, zapalte zmuchlané noviny v komínové šachtě přístupné z předsíně 
revizními dvířky, vlevo od vstupních dveří, čímž se vytvoří v kamnech tah a přestanou kouřit. Revizní 
dvířka potom pečlivě zavřete. 
Pec má pomalý náběh teploty a akumulační výkon je přibližně 6-8 hodin. Jako palivo je možné 
používat jen suché dřevo ve formě polínek rozměrově uzpůsobených velikosti  topeniště 
(optimální délka polínka je 30-35 cm.). Nevkládejte příliš velké množství dřeva, místnost  se 
rychleji nevytopí a může dojít k poškození kamen (nejvýše dvě třetiny topeniště). Regulace 
vzduchu (popelníková dvířka nebo vzduchové šoupátko) by měla být  během celého  procesu 
hoření  pootevřená, ale jen tak, aby v topeništi příliš “nehučelo“, to je známkou přílišného přísunu 
kyslíku a možného přetápění. Po dohoření plamene je naopak dobré regulaci uzavřít a tím 
prodloužit žárový proces a zpomalit vystydnutí topidla (pokud již nechcete přikládat). Vybírání 
popela propadlého roštem provádějte ještě dříve, než je plný popelník nebo popelníková šachta, a 
to spodními popelníkovými dvířky po vystydnutí topidla. Přeplnění popelníku způsobuje špatné 
hoření paliva. Troubu nechávejte pootevřenou, pokud v ní právě nepečete. 
 
Kontakt na správce domu: 
Tereza Soukupová – tel. 774 497 378 
 
Kontakt na koordinátorku ubytování: 
Martina Marešová - 736 100 547 
martina.maresova@ekocentrumkoniklec.cz 
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