
Hájenka na Damašku – návštěvní řád 
 

Vítáme Vás na hájence ochránců přírody v Pusté Rybné Damašku. 
Objekt je majetkem Města Poličky 

a je provozován ochránci přírody - 1. ZO ČSOP Polička. 
 

Přijměte pár drobných doporučení, aby byl Váš pobyt na hájence příjemný. 
Za dodržování návštěvního řádu, pořádek v objektu i okolí, za hospodárné používání vybavení objektu a za chování 

hostů zodpovídá vedoucí akce. 

 
Mějte na paměti, že se nacházíte v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy! 

 
Kuchyň/jídelna/společenská místnost 
Kuchyň je vybavena nádobím pro větší skupiny. Kuchyni dominují prostorná kachlová kamna. 
Pokrmy připravené na plotně kamen či v jejich troubě bývají obzvláště vydařené. Uvařit lze i na 
indukční varné desce, upéct v elektrické horkovzdušné troubě.  K dispozici je lednice s mrazákem, 
mikrovlnka, varná konvice, ruční šlehač, friťák, kávovar, dokonce i myčka…hrnce malé i velké, 
pekáče, plechy, várnice, talíře, hrnky, skleničky, půllitry, příbory – vše staré, darované. Udržujte 
vše v čistotě, použité spotřebiče vyčistěte a nechte vysušit. 
 
Spaní 
Na spaní je k dispozici několik starých gaučů a cca 25 ks matrací, volně ložených na zemi. Spací 
pytle je třeba mít vlastní, doporučujeme si přivézt též deku pod sebe, polštářek a plyšáka. 
Uspořádání lůžek závisí na vás, vše je variabilní. 
V přízemí se nachází malý pokoj pro 4-6 osob. Jedna polovina podkroví je již dokončena. 
Východní pokoj pojme 10-15 osob, jižní 4-8 osob. Druhá polovina půdy je nyní v rekonstrukci. 
Gauče jsou i v kuchyni. Na louce lze postavit stany, spoustu stanů...Doporučujeme si vzít s sebou 
repelent. 
 
Sociální zařízení 
V budově je pět splachovacích záchodů a tři sprchové kouty. Šetřete vodou! Dbejte na řádné 
splachování, aby nedošlo k ucpání. V rámci šetření kapacity septiku a maximálního zpříjemnění 
prožitku vykonávání potřeby můžeme jedině doporučit též 2 komfortní suché záchody na pokraji 
lesa. Hoši chodí čůrat na kompost. V létě je lépe místo sprchy navštívit koupaliště anebo potok. 
V případě podezření na naplnění septiku volejte. 
 
Voda   
Hájenka má 2 zdroje vody. Z formálních důvodů je voda považována za užitkovou. Původní voda 
je ze studny v lese kousek nad hájenkou. Pil ji hajný, i my ji léta pijeme a zatím se z ní nikdo 
nepos… V roce 2020 byl vybudován vrt podzemní vody. Ta je čerpána z hloubky 49 m a do sítě je 
primárně zapojena právě tato. Hlavní uzávěr vody je umístěný ve sklepě. Prosíme, nemanipulujte 
se zařízením, není-li dohodnuto jinak. V létě lze napojit vodu k venkovnímu korytu. Kohout 
k venkovnímu korytu zastavujte vždy při odchodu z objektu. Vodou šetřete! 
 
Teplá voda   
Vodu ohřívá systém tepelného čerpadla, teplota je nastavena na 43 °C, jednou za 3 dny se ohřeje 
více z dezinfekčních důvodů. Zásobník má 300 l a neustále se dohřívá. Pokud by došlo k jeho 
poruše, na nádobí ohřejete vodu v konvici anebo na kamnech, když se topí. 
 
Elektřina 
Hlavní skříně (1 na tepelné čerpadlo a druhá na ostatní) jsou venku na jižní stěně chalupy, do těch 
není třeba zpravidla nahlížet. Vnitřní rozvodná skříň je v chodbě vpravo. Pro případ, že by nějaký 
jistič spadl, najdete v této skříni popsané jednotlivé okruhy a příslušný jistič je možné nahodit. 
Výměna žárovky je povolena, do složitějších zásahů se pouštět je zakázáno. Při příjezdu a 
odjezdu se vypíná hlavní vypínač. Při bouřce je nutné vypnout varnou desku, respektive shazujte 
její jistič, pokud zrovna nevaříte. Hrozí poškození spotřebičů přepětím! 



Teplo 
Objekt je vytápěn systémem tepelného čerpadla. V zimním období je průběžně temperován 
(dálkově ovládán). Nezasahujte do zařízení umístěného v technické místnosti. V případě poruchy 
je možný pouze restart zařízení posuvným vypínačem, případně volejte. Dalším zdrojem tepla 
jsou kachlová kamna v kuchyni.  
 
Kachlový sporák  
Při provozu sporáku nejprve plamen ohřívá plotnu na teplotu vhodnou k vaření (300–400 °C), poté 
ve formě horkého kouře pokračuje kolem trouby, jíž předá další teplo a poté je sopouchem 
odváděn do komína. Přitom jsou ohřívány vnitřní vyzdívky a vedením teplo prostupuje do kachlů a 
je vyzařováno do prostoru. Dávejte pozor při pohybu okolo kamen, nepokládejte věci na kamna a 
v jejich blízkosti. Dosahují vysoké teploty a kontakt s nimi může způsobit popálení. 
V kachlových kamnech se topí výhradně dřevem. Polínka do kuchyně jsou k dispozici ve stodole, 
je-li sucho, tak i venku. Na komínku je páčka, při roztápění, nechť trčí nahoru, pro udržování ohně 
jí otočte kolmo ke komínku. 
Nevkládejte příliš velké množství dřeva, místnost se rychleji nevytopí a může dojít k poškození 
kamen. 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).  
Pokud nepečete v troubě je dobré ji nechávat pootevřenou, trouba se pak nepřehřívá a 
nekondenzuje v ní pára. I mimo provoz nechávejte troubu pootevřenou.  
Plotna sporáku není určená ke kontaktní přípravě pokrmů (placky na plotně) z důvodu použitého 
materiálu. Udržujte plotnu a troubu v čistotě – po použití a vystydnutí odstraňte připálený materiál. 
Vybírání popela propadlého roštem provádíme ještě dříve, než je plný popelník, a to spodními 
dvířky po vystydnutí topidla. Studený popel lze sypat na kompost, teplý do sudu vedle kompostu. 
Před odjezdem odstraňte popel z kamen a připravte v kamnech na zátop pro další příchozí, 
připravte naštípané dřevo ke kamnům. 
 
Kouření, otevřený oheň, hasící přístroje 
V celém objektu je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně. Dbejte požární bezpečnosti. 
V případě požáru použijte hasicí přístroje umístěné ve studené chodbě a neprodleně zavolejte 
hasiče. Pokud kouříte venku, použijte popelníky, vajgly neházejte po zemi! 
 
Venkovní posezení, táborák 
Posezení pod širým nebem je možné u stolů na dřevěných lavicích. Vedle hájenky je ohniště, 
tábořiště je povoleno správou CHKO. Dříví k táboráku se obvykle nachází, tak jako houby, v lese. 
Lesy nad hájenkou jsou města Poličky, sbírat klest je povoleno. Dřevo uložené u hájenky je 
určeno výhradně pro vnitřní topení, nepoužívejte jej k táboráku. K dispozici je menší gril na 
dřevěné uhlí (nutno si zajistit). 
 
Odpady  
Do záchodu, sprchových vaniček, umyvadel ani dřezu v kuchyni nevylévejte žádný bordel. 
Odpadní voda teče do septiku a jeho vyvážení je drahé. Na biologický odpad je kompost západně 
od hájenky. Na zbytky jídla vedle kompostu díra s poklopem. U stodoly je stojan na velké pytle 
s tříděným odpadem. Kontejnery na plasty, papír a sklo jsou u obchodu. Kontejner na komunální 
odpad je u hřbitova. Popel z kamen sypte do sudu vedle kompostu. Veškerý odpad při odjezdu 
odvezte. 
 
Soužití s okolím 
Mějte na paměti, že se nacházíte v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy! Hlasitá 
reprodukovaná hudba, ohňostroje, petardy a podobné aktivity jsou zakázány. Zdržte se hlasitých 
projevů v nočních hodinách. Respektujte hranice pozemku a nepohybujte se přes pozemky u 
sousední chaty. Zbytečně nešlapejte po neposečených loukách v okolí. Neponechávejte v lese 
odpad.   



Další doporučení 
Za příznivého počasí otevřete okna, větrejte – prospějete tím i samotnému objektu. 
Toaletní papír, hygienické a čistící prostředky jsou k dispozici, budeme rádi, když jejich 
spotřebované zásoby doplníte. 
Používáme ekologické a k přírodě šetrné čistící prostředky. 
Do podkroví doporučujeme používat přezůvky. 
Pro pohodové večerní posezení doporučujeme vybavit se repelentem! 
 
Úklid a odjezd 
Před odjezdem umyjte a ukliďte nádobí, dejte nábytek na původní místa, umyjte toalety, 
umyvadla, zameťte, vytřete podlahy. Spotřebiče, které jste používali vyčistěte, a nechte větrat, 
z nádob vylejte vodu (konvice, kávovar, lednice, trouba). K dispozici jsou smetáky, mopy, hadry, 
vysavač. Vymeťte kamna a připravte na zátop. Ukliďte i pozemek – odpadky, okolí ohniště, 
roztahané lavičky. Nenechávejte v kuchyni potraviny, které by se mohly kazit a lákat myšky. 
Odvezte všechny odpadky. Zkontrolujte zavření vrat stodoly, oken, shoďte hlavní vypínač elektřiny 
a zamkněte. 
Pokud se stane, že se něco rozbije, nahlaste to při předání klíčů, na náhradě se dohodneme.  
 
A zase někdy přijeďte…   
 
Kontaktní osoby: Martina Vopařilová  776 305 985 

Pavel Pražan  775 216 557 
Milan Beneš  733 758 701 
Petr Jílek  723 817 106  

 
V Poličce, únor 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Při pobytu respektujte hranice pozemku, děkujeme. 


