
Provozní a ubytovací řád 
Výukového a rekreačního objektu Mendelovy univerzity v Brně, Karlov pod Pradědem 35 

 
1. Rekreace ve výukovém a rekreačním objektu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen MENDELU) 

- středisko Karlov pod Pradědem 35 (dále jen VRS Karlov) je možná na základě poukazu, který 
vydalo Oddělení personální a sociální MENDELU. VRS Karlov není zařízeno ani vybaveno pro 
pobyt dětí do 3 let věku. 

2. Poukaz je nepřenosný a změny v něm mohou provádět pouze odpovědní zaměstnanci dle bodu 
1/. V případě jednostranného rozhodnutí rekreanta o zrušení rekreace v jejím průběhu a to bez 
vážného a doložitelného důvodu, nebude vrácen poplatek za ubytování. 

3. Nástup rekreantů na rekreaci začíná v den uvedený na poukazu v době od 16.00 hod. do 18.00 
hod. a končí dnem uvedeným na poukazu. Rekreant uvolní pokoj v den ukončení do 10.00 hod. 

4. Ostatní návštěvníci mohou být ubytováni na VRS Karlov na základě dohody s Oddělením 
personálním a sociálním MENDELU v Brně, případně se správcem VRS Karlov. 

5. V určené době pro nástup a ukončení rekreace je přítomen na VRS Karlov správce, který 
rekreantům vydá a převezme klíče od pokojů, budovy, skříněk pro ukládání sportovního vybavení 
a obuvi. Správce zapíše rekreanty do domovní knihy a od rekreantů v hotovosti vybere 
rekreopoplatek stanovený obecním úřadem. Případně vybere i poplatek za předem dohodnutý 
odvoz zavazadel. 

6. Povinností rekreantů je po příchodu do pokoje překontrolovat úplnost inventáře dle 
místního seznamu a nesrovnalosti včetně všech dalších zjištěných nedostatků ihned oznámit 
správci. 

7. Po dobu pobytu na VRS Karlov odpovídá rekreant za inventář na pokoji. V pokojích je 
zakázáno přemísťovat nábytek. Za poškození, případně ztrátu vybavení pokojů bude na 
rekreantech požadována náhrada. Je proto povinností rekreantů při každém opuštění budovy 
uzamknout pokoj, zkontrolovat uzamčení přidělených skříněk pro vybavení. 

8. V prostorách VRS Karlov je povolen pohyb pouze v domácí obuvi. Ostatní obuv je uložena ve 
skříňkách k tomu určených a je zakázáno ji odnášet na pokoj. Sportovní vybavení, obuv a kola se 
ukládají pouze do určených prostor VRS Karlov. Je povinností rekreantů skříňky pro ukládání 
sportovního vybavení a obuvi průběžně uzamykat, stejně tak i uzamykat kola. 

9. Na pokojích se smí používat pouze elektrospotřebiče, které jsou součástí inventáře. Výjimka platí 
pouze pro vlastní elektrické holicí strojky a vysoušeče vlasů. Na elektrickém vytápění je 
zakázáno sušení oděvů, obuvi a ukládat předměty blíže než 50 cm. 

10. Ve všech prostorách VRS Karlov je zakázáno kouřit. 
11. V prostorách rekreačního střediska je zakázán pobyt domácích zvířat. 
12. Úklid na VRS Karlov se provádí denně v době od 9.00 hod. do 11.00 hod. 
13. Každý úraz a epidemiologicky závažné onemocnění je nutno bezodkladně hlásit správci VRS 

Karlov, tel. +420 735 793 979. Lékárnička pro ošetření drobných poranění a úrazů je 
umístěna ve zděné budově VRS Karlov ve vstupní hale. 

14. Rekreanti musí dodržovat pravidla pro chráněnou krajinnou oblast Jeseníky. Při horských 
túrách a jiných celodenních výletech se musí rekreanti zapsat do knihy vycházek a horských túr 
s vyznačením trasy a uvedením předpokládaného návratu a musí mít s sebou průkaz totožnosti a 
průkaz zdravotní pojišťovny. Při nepředvídaném opoždění je třeba, pokud to možnosti dovolí, 
vyrozumět telefonicky paní správcovou. (telefon +420 735 793 979). Tímto opatřením lze zabránit 
neodůvodněným zásahům Horské služby. Náklady za neodůvodněný zásah HS hradí rekreant. 

15. Parkování je možné pouze na vyhrazené ploše u VRS Karlov. V zimním období je nutné 
parkovat tak, aby bylo možné mechanizací zajistit odklízení sněhu k hlavnímu a postrannímu 
vchodu do budovy. V zimním období je zakázáno vstupovat do označených prostor 
v bezprostřední blízkosti budov VRS Karlov a to z důvodu možného úrazu padajícím sněhem a 
ledem ze střech. 

16. Kulečník je možné používat po předchozí domluvě se správcem a zaplacení stanoveného 
poplatku. Je zakázáno na plátno stolu odkládat nepatřičné předměty. 

17. Připomínky, náměty a stížnosti mohou účastníci rekreace sdělit správci VRS Karlov a zapsat do 
knihy přání a stížností, která je uložena u správce VRS Karlov. 

18. Provozní a ubytovací řád VRS Karlov je pro všechny rekreanty závazný a je závazný i pro ostatní 
návštěvníky VRS Karlov. 

 
V Brně 2. 11. 2015        Ing. Lujza Oravcová, v. r. 
           kvestorka MENDELU 
 
Za správnost: Mgr. Petra Cetlová, vedoucí Oddělení personálního a sociálního MENDELU 


