
Terénní stanice Ruda 
 

Vážený návštěvníku terénní stanice, 

 

prosíme Tě o dodržování následujících pokynů: 

- pro ovládání elektroinstalace čti pokyny níže; 

- v kachlových kamnech netop šiškami ani uhlím, na kachlíky nad troubami nepokládej 

žádné těžké předměty a na kovové pláty neodstavuj mokré nebo vlhké předměty, 

pláty pak zbytečně reznou; 

- zapálené svíčky vždy umísti do skleněných kalíšků ať nevyhoříme; 

- při pobytu na stanici za slunečného počasí otevři okna v pokoji v přízemí a v kuchyni 

a větrej vlhkost; proti komárům lze využít okenní sítě; 

- dvířka a šuplíky kredence v kuchyni nechávej pootevřená; jinak nádobí vlhne a zasmrádá; 

- je třeba třídit odpad, organický odpad můžeš vyhazovat do betonové skruže, která se 

nachází vedle cesty k latríně; 

- při vstupu na schody do podkroví a do pokojů v přízemí je třeba použít přezůvky! 

 

 

Před odjezdem ze stanice: 

- vždy když opouštíš stanici, zkontroluj zda jsi v kuchyni u sporáku zastavil přívod plynu; 

- shoď všechny hlavní jističe (Hlavní vypínač, Ovládání z agregátu a FVE) - celá 

spodní řada v rozvaděči v chodbě a oba jističe na zdi za modrou nádrží v dřevníku; 

- doplň barely s pitnou vodou (pitnou vodu lze načerpat např. na vrátnici firmy Fontea 

(vše domluvené s paníHerynkovou – manažerka) na hrázi Horusického rybníka); pitnou 

vodou šetři; voda ze studny není pitná, lze ji však použít na mytí nádobí; 

- odvez si ze sklepa či kuchyně všechny nespotřebované potraviny, prázdné i plné 

lahve; pokud něco zanecháš ke spotřebování (pouze nekazící se potraviny!) ostatním, 

zřetelně to označ; 

- pokud jsi použil některá z kamen, vynes popel do betonové skruže za stanicí a doplň 

dřevo na další zátop, včetně jemných štípků na podpal; 

- pečlivě zavři všechna okna, zamkni vstupní dveře, ocelovou mříž i dveře za ní; 

- před odjezdem všechny odpadky odvez ze stanice; papíry, pokud nespálíš, ponechej 

v krabici u kamen; 

- všechny tebou využívané místnosti a chodby ukliď do původního stavu, zameť a vytři 

podlahy (vše potřebné nalezneš buď v koupelně nebo pod dřezem v kuchyni); 

- zapiš se do staniční knihy! 

 

Klíče od dřevníku a boudy od plynu visí na háčku v kuchyni (vlevo od dveří, když vstoupíš). 

Klíč na výměnu velké plynové bomby je ve skříňce s plynem v předsíni.  

 

Rekreanti, nechť se po příjezdu vyrovnají za pobyt s paní sekretářkou katedry zoologie 

PřF UK, Jindřiškou Peterkovou, Viničná 7, č.dv. 207, tel. 221951841 (poplatek za osobu a 

noc je 50 Kč, děti do 15 let mají pobyt na stanici zdarma), v případě používání agregátu se 

vybírá 150 Kč za najetou hodinu (více viz instrukce u agregátu). 

 

Pokud použiješ erární povlečení, zaplať paní sekretářce 50 Kč/za každý použitý set 

(prostěradlo, peřina, polštář) nebo vezmi domů na vyprání. Za utěrky či ručníky se platí 10 

Kč/kus nebo je opět můžeš vyprat (utěrky a čisté povlečení je uloženo ve skříních v první 

podkrovní místnosti). 

 

V případě dotazů nebo komplikací volej 728137407 (Vojtěch Miller) nebo 776582280 (Petr 

Janšta). 


