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REKREAČNÍ AREÁL A KEMP STŘÍBRNÝ RYBNÍK

Rekreační areál Stříbrný rybník se nachází u největšího z rybníků rozprostřených v okolí města 
Hradce Králové. Areál je ideálním místem pro klidnou rodinnou dovolenou uprostřed nádherné 

přírody na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů.

V areálu naleznete dostatečné zázemí pro Vaši rekreaci. Stříbrný rybník oblévá malý zalesněný poloostrov, který 
z jedné strany slouží jako nudistická pláž. Pro milovníky sportu jsou připravena hřiště na plážový volejbal a paint-
ball (military aréna pro 30 osob na poloostrově) a stolní tenis. Vypůjčit si rovněž můžete speciální kolo „lehokolo“ 
či speciální skákací boty. Příjemně strávený den lze zakončit posezením na zahrádce místní plážové restaurace nebo 
využít k oslavě nově zrekonstruované tee-pee a sál. V areálu je připojení k internetu zdarma. 
Samozřejmostí na Stříbrném rybníku je možnost rybaření. Rybník se rozkládá na ploše cca 7 ha a je na něm možnost 
celoročního rybolovu. Ulovit si zde můžete candáta, pstruha, kapra, amura či jesetera. Bližší informace o rybaření 
naleznete na str. 10.

CHATA typ LUX - nově a nadstandardně zařízená chata pro 10 osob: ložnice 2x samostatné lůžko, obývací 
pokoj 2x samostatné lůžko, samostatné WC, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 2x sa-
mostatné lůžko, ložnice 4x samostatné lůžko. Sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, lednička, 
mrazicí box, varná konvice, TV. Venkovní posezení.
CHATA typ STANDARD PLUS - chata pro 12 osob: ložnice 2x samostatné lůžko, ložnice 4x samostatné lůžko, 
jídelna (kuchyňský kout), koupelna (sprchový kout, WC). 1. patro: ložnice 2x samostatné lůžko, ložnice 4x samostat-
né lůžko. El. vařič (4 pl.), lednička, mrazicí box, mikrovlnná trouba, varná konvice, TV. Venkovní posezení.
MARINGOTKA - pro 5 os., situovaná přímo na břehu rybníka: 2x patrové lůžko a samostatné lůžko, el. va-
řič (2 pl.), varná konvice, lednička, mrazicí box.
KARAVAN - účelně zařízený karavan pro 4 os.: obývací ložnice 2x manželské lůžko, el. vařič, varná konvice, 
mikrovlnná trouba, lednička, TV, rádio. Plastový zahradní nábytek, gril.
KARAVAN STŘÍBRŇÁK: účelně zařízený karavan pro 4 os: obývací ložnice 1x manželské lůžko a 1x rozkládací 
lůžko, el. vařič, varná konvice, mikrovlnná trouba, lednička, TV, rádio. Plastový zahradní nábytek.
Součástí areálu je i prostorný kemp s dostatkem místa pro stanování, karavany či obytná auta. 
Více informací o areálu, kempu vč. virtuálních prohlídek naleznete na www.stribrny-rybnik.cz

paintballové hřištěaquaskipper interiér chata standard plus maringotka karavan 

PŘÍRODNÍ 
KOUPALIŠTĚ 

SLEVY 
ZA VČASNOU REZERVACI

10 %**   při rezervaci pobytu do 31.1. 

5 %*   při rezervaci pobytu do 28.2.
Sleva se poskytuje pouze z ceny týdenního pobytu 
u chat Standard Plus a Lux. *Výše slevy je omezena 
max. částkou 400 Kč/1 týden. ** Výše slevy je omeze-
na max. částkou 800 Kč/1 týden. Slevu nelze kombi-
novat s žádnou jinou slevou.

Více informací na 

www.stribrny-rybnik.cz

VODNÍ
ATRAKCE

Cena zahrnuje: pronájem objektu na 2, 3 nebo 4 noci vč. spotřeby el. energie, vody, plynu a ložní prádlo. Cena 
nezahrnuje: místní poplatek 6 Kč/os./noc (platí se na místě při příjezdu), parkování za poplatek 70 Kč/auto/noc 
(pro držitele průkazu ZTP je parkování zdarma). Kauce: 2 000 Kč.

VÍKENDOVÉ POBYTY
MARINGOTKA KARAVAN

CHATA 
STANDARD PLUS

CHATA LUX

2 noci 3 noci 4 noci 2 noci 3 noci 4 noci 2 noci 3 noci 4 noci 2 noci 3 noci 4 noci

do 22.6. a od 17.8. 2 290 2 990 3 490 2 490 3 390 3 990 4 990 5 990 7 890 5 990 7 490 8 890

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu, ložní prádlo. Cena neza-
hrnuje: místní poplatek 6 Kč/os./noc (platí se na místě při příjezdu), parkování za poplatek 70 Kč/auto/noc (pro držitele 
průkazu ZTP je parkování zdarma). TIP: možnost pronájmu pouze jednotlivých pokojů v chatách se společnou kuchyňkou 
a soc. zařízením. Cena za dvoulůžkový pokoj 1 200 Kč / 2 noci (min. pobyt 2 noci), čtyřlůžkový pokoj 2 400 Kč / 2 noci (min. 
pobyt 2 noci). STRAVOVÁNÍ: dospělá osoba - 65 Kč snídaně, 100 Kč rozšířená snídaně, 155 Kč polopenze, 255 Kč plná 
penze. Dítě do 8 let - 45 Kč snídaně, 75 Kč rozšířená snídaně, 115 Kč polopenze, 185 Kč plná penze. Kauce: 2 000 Kč.

TÝDENNÍ POBYTY MARINGOTKA KARAVAN CHATA STANDARD PLUS CHATA LUX

do 22.6. a od 24.8. 4 590 4 990 8 990 9 990

22.6.-29.6. a 17.8.-24.8. 4 990 5 490 11 590 12 590

29.6.-20.7. a 10.8.-17.8. 5 990 6 590 14 990 16 990

20.7.-10.8. 5 990 6 590 15 990 17 490
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PŘÍRODNÍ 
KOUPALIŠTĚ 
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MOBILNÍ BUNGALOVY STŘÍBRNÝ RYBNÍK

PŘÍRODNÍ 
KOUPALIŠTĚ 

V areálu Stříbrný rybník nabízíme ubytování nejen v chatách, maringotkách či karavanech, ale 
také v bungalovech pro 4-6 osob. Bungalovy jsou umístěny na několika místech v rámci areálu: 

v blízkosti pláže (typ Prima Plus) nebo 150 m od chat a v blízkosti beach volejbalového kurtu (typ 
Mini, Prima), případně pak na pěkném slunném místě pod břízami (typ Sun).

Bungalov SUN - max. obsazení 4 osoby. Velikost bungalovu 11 m2, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s patrovým 
lůžkem. Koupelna se sprchou a WC. Vnější veranda (přístřešek před bungalovem) 12 m2 - kuchyň. kout s plyn. spo-
rákem (2 plot.), lednicí a mikrovlnnou troubou. El. bojler. Venkovní posezení se zahradním nábytkem a slunečníkem.
Bungalov MINI - max. obsazení 2 dospělé osoby a 2 děti do 15 let. Velikost bungalovu 18 m2, obývací pokoj 
s rohovou pohovkou a jídelním stolem. Kuchyňský kout s plynovou varnou deskou, malá lednice s mrazicím boxem. 
Plynový ohřívač vody. Ložnice s manželským lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem pro děti. Koupelna se sprchou 
a WC. Dlážděná terasa se zahradním nábytkem a slunečníkem.
Bungalov PRIMA - max. obsazení 4 dospělé osoby a 1-2 děti do 15 let. Velikost bungalovu 24 m2, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou (přistýlka pro dítě) a jídelním stolem. Kuchyňský kout s plynovou varnou deskou, malá 
lednice s mrazicím boxem. Plynový ohřívač vody. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky 
a dětským lůžkem (délka lůžka 1,5 m, lůžko je umístěno v patře). Některé bungalovy s max. obsazením 4 dospělí 
a 1 dítě do 15 let. Tyto bungalovy pak nemají dětské lůžko v samostatné ložnici. Koupelna se sprchovým koutem, 
samostatné WC. Dlážděná terasa se zahradním nábytkem a slunečníkem.
Bungalov PRIMA PLUS - max. obsazení 4 dospělé osoby a 1-2 děti do 15 let. Velikost bungalovu 26 m2, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou (přistýlka pro dítě) a jídelním stolem. Kuchyňský kout s plynovou varnou deskou, malá lednice 
s mrazicím boxem. Plynový ohřívač vody. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky a dětským 
lůžkem (délka lůžka 1,5 m, lůžko je umístěno v patře). Některé bungalovy s max. obsazením 4 dospělí a 1 dítě do 15 let. 
Tyto bungalovy pak nemají dětské lůžko v samostatné ložnici. Koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC. Dláž-
děná terasa se zahradním nábytkem a slunečníkem. Klimatizace (nutno objednat předem, poplatek 490 Kč/týden).
Jednotlivé bungalovy se mohou lišit umístěním v rámci areálu, dále pak půdorysem, rozmístěním pokojů a barvami.

bungalovy PRIMA

bungalovy PRIMA PLUS

paintballové hřištěaquaskipper dětské hřištěbungalov MINI bungalov SUN

SLEVY 
ZA VČASNOU REZERVACI

10 %**  při rezervaci pobytu do 31.1. 

5 %*    při rezervaci pobytu do 31.3.
Sleva se poskytuje pouze z ceny týdenního pobytu. 
*Výše slevy je omezena max. částkou 400 Kč/1 týden. 
** Výše slevy je omezena max. částkou 800 Kč/1 tý-
den. Slevu nelze kombinovat s žádnou jinou slevou.

Cena zahrnuje: pronájem bungalovu za týden pobytu, ložní prádlo a spotřebu energií (platí pro bungalov Sun). 
Cena nezahrnuje: povinný poplatek za spotřebu energií a ložní prádlo 490 Kč (platí pro bungalovy Mini, Prima, 
Prima Plus, platba předem do CK), klimatizaci u bungalovů Prima Plus 490 Kč/týden nebo 120 Kč/den (platí se 
předem do CK), místní poplatek 6 Kč/os./den (platí se na místě při příjezdu), parkování 70 Kč/auto/den - držitelé 
průkazu ZTP zdarma (platí se na místě při příjezdu). Kauce: 2 000 Kč.

TÝDENNÍ POBYTY SUN MINI PRIMA PRIMA PLUS

do 15.6. a od 31.8. 5 990 3 990 4 990 5 990

15.6.-22.6. 5 990 6 990 8 990 9 990

22.6.-29.6. 6 490 6 990 8 990 9 990

10.8.-17.8. 7 990 7 990 10 490 11 990

17.8.-23.8. a 25.8.-31.8. (pouze 6 nocí) 5 990 6 990 8 990 9 990

29.6.-20.7. 6 990 7 990 10 490 11 990

20.7.-10.8. 7 990 7 990 10 490 11 990

Cena zahrnuje: pronájem bungalovu na 2,3 nebo 4 noci, ložní prádlo a spotřebu energií (platí pro bungalov Sun). Cena nezahrnuje: povinný poplatek za spotřebu energií a ložní prádlo 490 Kč (platí pro bungalovy Mini, Prima, Prima 
Plus, platba předem do CK), klimatizaci u bungalovů Prima Plus 490 Kč/týden nebo 120 Kč/den (platí se předem do CK), místní poplatek 6 Kč/os./den (platí se na místě při příjezdu), parkování 70 Kč/auto/den - držitelé průkazu ZTP zdarma 
(platí se na místě při příjezdu). Kauce: 2 000 Kč.

VÍKENDOVÉ POBYTY
SUN MINI PRIMA PRIMA PLUS

2 noci 3 noci 4 noci 2 noci 3 noci 4 noci 2 noci 3 noci 4 noci 2 noci 3 noci 4 noci

do 15.6. a od 31.8. 2 990 3 790 4 490 1 580 2 370 3 160 1 980 2 970 3 960 2 180 3 270 4 360

25.8.-31.8. 2 990 3 790 4 490 1 980 2 970 3 960 2 780 4 170 5 560 3 180 4 770 6 360
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Na Stříbrném rybníku se rozhodně nudit nebudete. V případě, že Vás již nebude bavit koupání 
a lenošení na pláži přímo u rybníka, můžete využít celé řady aktivit, které můžete ve chvílích 

volna provádět.

maringotkalanový park

paintballové hřiště   

ADRENALIN PARK
PŮJČOVNA 
LODIČEK 

PAINTBALL

LANOVÝ PARK - v lanovém parku jsou 3 lanové okruhy pro různé věkové kategorie. Mini lanový okruh pro nej-
menší děti (17 překážek se záchytnou sítí), dětský lanový okruh (16 překážek s jištěním, 1 lanovka), vysoký lanový 
okruh pro dospělé (33 překážek, 7 lanovek). Vstup do lanového parku je časově neomezený a zahrnuje 1x průchod 
zvoleným lanovým okruhem a všechny doplňkové aktivity lanového parku. Ke každému vstupu do lanového parku 
si  můžete  zdarma  vyzkoušet:  biatlonovou  střelnici,  lezení  na  horolezecké  stěně,  lezení  na  žebřík  z  pneumatik, 
skákací trampolínu, lukostřelbu, dětský minigolf, kroket, holandský billiard, stolní hokej Weykick, strategickou švéd-
skou hru Kubb, švédskou házecí hru Spin Ladder, ruské kuželky, deskové hlavolamy, slack-line ad.
VODNÍ CENTRUM - areál lanového parku vhodně doplňují vodní aktivity. Vyzkoušet můžete aquazorbing, bum-
per-ball (souboje v obřích nafukovacích koulích) či padlleboard (pádlování na speciálním plováku ve stoje). Zapůjčit 
si můžete šlapadlo a pramici.
PAINTBALLOVÉ HŘIŠTĚ  -  nabízí  absolutně  bezkonkurenční  zážitek  ze  hry.  Je  umístěno  na  poloostrově  přímo 
u rybníka. Velká aréna o rozloze 4 000 m2, jejíž součástí je vyřazená vojenská technika, vozidla, bunkry, překážky 
spojené systémem zákopů a nerovným terénem. Aréna má kapacitu až 30 osob, mi-
nimální počet účastníků je 6 osob. 
MULTISPORTOVNÍ CENTRUM - možnost zapůjčení koloběžek zn. Kostka, kol Rock 
Machine,  elektrokol,  kolečkových  bruslí,  kolečkových  lyží,  badmintonu,  petanque 
a fresbee. K dispozici je rovněž servis kol, bruslí a koloběžek.
Malé vodní atrakce byly pořízeny s podporou města Hradce Králové.

VODNÍ
ATRAKCE

malé vodní atrakce
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TIPY NA VÝLETY V KRÁLOVÉHRADECKÝCH LESÍCH
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CYKLOTURISTIKA
Hradeckými  lesy vede unikátní okruh, který  lze využít  také k rekreaci. Trasa dlouhá 10,5 km nabízí projížďku 
na inline bruslích či na kole krásnou přírodou, mnoho odpočinkových míst, včetně krytého ohniště nebo mož-
nost posilnit  se v občerstvení U Vlka nebo U Pytláka. Začátečníci mohou využít 0,8 km dlouhou  tréninkovou 
trasu, na které je rozšířena vozovka. Doporučujeme rovněž vyzkoušet cyklotrasy: „Hradeckými lesy“ - délka 
43,7 km, projedete se krásnou přírodou Přírodního parku řeky Orlice a hradeckých lesů. „Přírodním parkem 
Orlice“- délka 38,7 km, celá trasa vede přímo krásnou přírodou v okolí řeky Orlice. „Kolem písníků na Ku-
nětickou horu“-  délka  46,7 km,  cílem  trasy  je  obhlídka  několika  písníků  na  území  mezi  Hradcem  Králové 
a Pardubicemi se zastávkou na Kunětické hoře. Na samém vrcholku Kunětické hory si můžete prohlédnout hrad, 
kde  se natáčel  seriál Arabela. „Na kole nejen do Betléma“  - délka 44,2 km,  trasa vede malebnými  lesy 
a tajemnými zákoutími kolem rybníčků a řeky Orlice. Cílem cesty jsou kulturní památky v Třebechovicích pod 
Orebem (světoznámý betlém) a Týništi nad Orlicí (tvrz, kostel Sv. Mikuláše).

1  Pohádková stezka
Unikátní pohádková stezka plná příběhů, které skrývají mnoho lesních ponaučení a tajemství. Trasa dlouhá přibliž-
ně 2,5 km se vine od Mazurovy chalupy a končí u rybníka Výskyt. Návštěvníci se v krásné přírodě postupně seznámí 
s pohádkami a postavičkami výtvarnice a spisovatelky Marty Pohnerové, jako jsou například drak Větvička, kou-
zelník Šišule či borůvková víla. Jednotlivé pohádky na panelech doprovází postavičky vyřezané místním řezbářem.

2  Vodnická stezka
Spolu s pohádkovými bytostmi z hradeckých rybníků a jejich příběhy od výtvarnice a spisovatelky Marty Pohne-
rové projdete nenáročnou trasu dlouhou asi 2 km, na které můžete obdivovat krásy hradeckých lesů i rybníků. 
Do  malebné  přírody  jsou  zasazeny  příběhy  vodníků,  čertů,  mluvících  rybek  a  dalších  pohádkových  bytostí, 
jejichž sochy lemují celou stezku. Začátek trasy naleznete na hrázi rybníku Biřička, kam se pohodlně dostanete 
z Nového Hradce Králové, konec pak na břehu Datlíku. Kromě pohádkových stezek můžete v hradeckých lesích 
navštívit  také 3 naučné stezky  (naučná Lesní, naučná Mrtvé dřevo a Funkce  lesa) a planetární  stezku, které 
skýtají mnoho zajímavostí ze světa okolo nás. Dozvíte se nejen o dřevinách a zvířatech našich lesů, ale i o hos-
podaření v nich. Planetární stezka vám zase poodhalí tajuplný svět naší sluneční soustavy.

3  Rytířské hradiště
Nedaleko rybníků Kříž a Češík v okolí lesního hřbitova se nachází unikátní přírodní dětský park Rytířské hradiště. 
Zde mohou malí i velcí návštěvníci obdivovat rytíře, princezny ale i čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Hradi-
ště umožňuje pozorovat okolní lesy pohledem z hlavní hradní věže či využít pískoviště, bludiště s prolézačkami 
nebo si opéct buřty na ohništi. Hradiště  je vyzdobeno kresbami dětí  z  výtvarné  školy paní Marty Pohnerové 
a dřevořezbami řezbáře pana Miloslava Kříže. Cesta k hradišti je dobře značená, nenáročná a vhodná jak pro 
kočárky tak i pro hendikepované.

4  Mazurovy chalupy
Největším objektem s rekreačním zázemím je Mazurova chalupa poblíž Hoděšovic. Historicky zde stály chalupy 
dvě a to již před 250 lety. Jednu z nich vlastnil  i sedlák Josef Mazura, později se z ní stala dřevěná hájenka. 
Zchátralý objekt se dočkal kompletní rekonstrukce až v letech 2008 a 2009. Okolí Mazurovy chalupy je zařa-
zeno mezi evropsky významné lokality a v roce 2002 bylo vyhlášeno přírodní rezervací. Chalupa je nejen proto 
vyhledávanou a oblíbenou výletní zastávkou,  ležící na hlavních cyklotrasách vedoucích z nedalekého Hradce 
Králové. U objektu se nachází drobné občerstvení, ohniště,  lavice a stoly k odpočinku. Prostor okolo chalupy 
zdobí dřevořezby lesních zvířat vyrobených místním řezbářem.

5  Obory s lesní zvěří
Nedaleko  lesní  cesty  Hradečnice  asi  800 m  od  hájovny  U  Dvou  šraňků  směrem  na  Bělečko  se  nachází  malá 
ohrada s divokými prasaty. Zde můžete z krytých pozorovatelen obdivovat rytíře našich lesů - divočáky. Malou 
tlupu vede bachyně Pepina, která byla odchována na hájovně U Zeleného sloupku. Divočáky můžete pozorovat 
při odpočinku, shánění potravy či hrách a tak nahlédnout do života těchto impozantních, ale plachých zvířat. 
V těsné blízkosti divočáků žijí ve své obůrce početná stáda daňků a muflonů. V roce 2016 vznikla u nedalekého 
rybníčku Na Olšině další obora pro jeleny sika Dybowského.

6  Stezka siluet
Rozpoznat v přírodě ptáky není nic snadného, zvláště když z nich vidíte jen obrys na modrém pozadí oblohy. 
Na naší stezce si můžete vyzkoušet, zda ptáčky české přírody poznáte podle jejich siluet. Úvodní tabuli nalezne-
te kousek od Zděné boudy. Dále Vás bude čekat asi půl kilometru dlouhá trasa s devíti tabulemi. Nezapomeňte 
se ale dívat i okolo sebe. Podél stezky se ukrývají makety zvířat žijících v městských lesích. Na posledním panelu 
u Rytířského hradiště si můžete ověřit, že jste nalezli všechny a dovědět se něco o maskování ve světě zvířat. 
Stezka je doplněna aplikací Lesní svět, díky které se o ptácích získáte informace o jednotlivých druzích nebo 
si poslechnete jejich zpěv.

7  Lesní tělocvična U Pytláka
Naproti cyklozastávce U Pytláka u Svinar na trase asfaltového okruhu je lesní tělocvična, kde si na čerstvém 
vzduchu ve stínu dubů můžete zlepšit kondici a protáhnout svaly.  Tělocvična se skládá z šesti prvků, u každého 
naleznete tabulku s návodem na cvičení. Prvky jsou určeny pro dospělé a mládež.

Během Vaší zastávky v královéhradeckých lesích můžete nejen relaxovat - připraveny jsou altány 
a lavičky podél cest, ale např. i vyzkoušet speciální naučné trasy, projet se po některé z dopo-

ručených cyklotras či navštívit další zajímavá místa.

Kemp a chaty 

Stříbrný rybník
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SPORTOVNÍ RYBAŘENÍ STŘÍBRNÝ RYBNÍK, OSTRUŽNO

CENTRUM.TOPSPORTS.cz

KOLOBĚŽKY, ŠLAPACÍ KÁRY, SKÁKACÍ BOTY, ELEKTROKOLA
PADDLE BOARDY, LONGBOARDY, KOLEČKOVÉ LYŽE

PŮJČOVNA • IN LINE ŠKOLA • SERVIS

RYBAŘENÍ V AREÁLU STŘÍBRNÝ RYBNÍK
Stříbrný rybník má rozlohu 7 ha a je rozdělen na zónu pro koupající se a plavce a na zónu pro rybáře. V hlavní sezóně 
(červenec, srpen) se rybaří pouze v úseku ležícím mimo část určenou koupajícím. V ostatních obdobích lze rybařit 
na celé ploše rybníku. Ve vodě je hojně zastoupen kapr vč. trofejních kusů, amur, štika, candát, sumec a jeseter. 
Na Stříbrném rybníku lze rybařit, i když nejste držiteli rybářského lístku. Stačí si pouze zakoupit místní pověření. 
Místa zakoupení pověření jsou: u správce kempu, cyklozastávka U Pytláka, Infocentrum na Eliščině nábřeží, ředitel-
ství Městských lesů Hradec Králové a. s. na Novém Hradci nebo po domluvě s baštýřem na tel. čísle 603 216 607.

1. Jednodenní  .......................................................................................................... 300 Kč
2. Třídenní  ................................................................................................................ 700 Kč
3. Týdenní  .............................................................................................................  1 500 Kč

RYBAŘENÍ V AREÁLU OSTRUŽNO
Mnoho krásných zážitků Vás jistě čeká při lovu ryb na rybníku Jíkavec, který má rozlohu 2,8 ha a leží v těsném 
sousedství areálu Ostružno. Voda je bohatě zarybněna kapry a amury o hmotnosti od 3 do 6 kg i více. Hladina 
mělké nádrže (průměrná hloubka cca 1 m) není zarostlá vodní vegetací, kromě ostrůvkovitých porostů rákosu 
a orobince při březích. Své štěstí může vyzkoušet každý zájemce o rybolov, neboť k zakoupení pověření k lovu 
není nutné vlastnit rybářský lístek! Toto pověření k lovu ryb (denní, týdenní i čtrnáctidenní) si můžete koupit 
přímo v areálu Ostružno u pana Vaško na tel. čísle 778 469 931.

1. Jednodenní - Chyť a pusť (bez odebrání ryby)  .............................................. 300 Kč
2. Jednodenní  .......................................................................................................... 500 Kč
3. Týdenní  .............................................................................................................  2 000 Kč
4. Čtrnáctidenní  ..................................................................................................  3 000 Kč
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P sleva 50 % (číslo průkazu nutné napsat na vydanou povolenku). V ceně povolenky 
(kromě Chyť a pusť) je jedna ulovená ušlechtilá ryba za den do 5 kg (za každý další kilogram příplatek 50 Kč).

NOVĚ V KEMPU 

STŘÍBRNÝ RYBNÍK
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4. Čtrnáctidenní  ..................................................................................................  3 000 Kč
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P sleva 50 % (číslo průkazu nutné napsat na vydanou povolenku). V ceně povolenky 
(kromě Chyť a pusť) je jedna ulovená ušlechtilá ryba za den do 5 kg (za každý další kilogram příplatek 50 Kč).

PŘÍRODNÍ
NÁDRŽ
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REKREAČNÍ AREÁL A KEMP OSTRUŽNO U JIČÍNA

Aquapark Jičín 8 km

Ubytování: pro firemní akce, dětské kolektivy a tábory nabízíme ubytování v jednoduše zařízených chatkách typ 
Standard. Bližší informace včetně cen najdete na www.sklar-ostruzno.cz/pro-skupiny. 
Rodinám a individuálním klientům nabízíme ubytování v rekonstruovaných chatkách typ Standard Plus nebo 
ve zcela nově postavených chatkách typ Exclusive. Tyto chatky jsou většinou 2-5 lůžkové s palandami. Chatky 
dvou a třílůžkové jsou koncipovány jako polovina chatky se samostatným vchodem. Chatky nemají vlastní sprchu 
a WC, ty jsou umístěny ve 3 společných zděných budovách, účelně rozmístěných po celém areálu.
V těsné blízkosti areálu Ostružno a nedaleko rybníku Jíkavec nabízíme ubytování v bungalovech pro 4-6 osob 
a exkluzivně také v dřevěném domku umístěném přímo na stromě.
Bungalov PANORAMA - max. obsazení 4 dospělé osoby a 2 děti do 15 let. Velikost bungalovu 24 m2, obývací 
pokoj s rozkládací pohovkou (přistýlka pro dítě) a jídelním stolem. El. varná deska, malá lednice s mrazicím boxem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky a dětským lůžkem (délka lůžka 1,5 m, lůžko je 
umístěno v patře). Koupelna se sprchovým koutem, WC. Venkovní posezení. Jednotlivé bungalovy se mohou lišit 
půdorysem, rozmístěním pokojů a barvami.
DŮM NA STROMĚ - max. obsazení 4 osoby. Velikost 21 m2. Jedinečná možnost ubytování pro milovníky dobro-
družství a romantiky. Domek má malou terasu, ze které je dechberoucí výhled na rybník a okolní lesy. Na terase je 
možnost posezení a dokonalé relaxace. Domek se skládá z obytné místnosti s manželskou postelí a palandou (šířka 
lůžek 0,8 m), celý je koncipován jednoduše s ohledem na okolní přírodu. Součástí obytné místnosti je i odkládací 
stolek a poličky. Vzhledem k ekologickému principu stavby je k dispozici suchá toaleta, v objektu není k dispozici 
voda ani elektřina. AKČNÍ NABÍDKA: při rezervaci pobytu do 31.3. platí zvýhodněná cena 3 990 Kč/noc.
Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze formou jednotného menu v hlavní jídelně v areálu Ostružno.

Rekreační areál je situovaný 8 km od města Jičína, v nádherné přírodě Českého ráje, který je vy-
hledávaným místem milovníků přírody, obdivovatelů české historie a také turistů a horolezců.

Za návštěvu stojí pískovcové skalní město Prachovské skály, které se tyčí cca 4 km od areálu, nebo pískovcová skalní 
plošina s čedičovým povrchem Mužský, známé Drábské světničky a romantické skalní hrádky u Mnichova Hradiště. 
Nesmíme opomenout hrad Trosky, jehož dominantou jsou dvě věže s vyhlídkami (Baba a Panna), ze kterých je nádher-
ný výhled do širokého okolí. Také návštěva Jičína, města pohádek, potěší děti i dospělé. A když jsme u světa pohádek, 
tak zavítejte i do skalního hradu Frýdštejn, který sloužil jako doupě zlých čarodějnic v pohádkovém fi lmu O princezně 
Jasněnce a létajícím ševci. Kluky (malé i velké) určitě potěší vyhlášené muzeum aut v Mladé Boleslavi.
Rekreační areál se nachází uprostřed lesů, v nádherné zeleni, na velmi prostorném travnatém pozemku. Je ideálním 
místem nejen pro rekreaci rodin s dětmi, ale i ideálním cílem školních výletů či místem pro báječné prázdninové 
tábory a sportovní soustředění. Kolem areálu vedou vyznačené turistické a cyklistické stezky, která Vás dovedou 
na nejkrásnější místa Českého ráje.

dům na stromě 

lanový park

BAZÉN
SPORTOVNÍ 
RYBAŘENÍ

PLÁŽOVÝ 
VOLEJBAL

maringotka aquaskipperchatka Standard Plus chatka Exklusive bungalov Panorama rybník Jíkavec

PŘÍRODNÍ
NÁDRŽ

A proč zavítat právě sem? Neboť zde naleznete ideální podmínky pro spokojenou letní dovolenou - výbornou 
stravu, dobré ubytování, sportovní zázemí, nádhernou okolní přírodu. Hostům jsou k dispozici vlastní přírodní 
nádrž (60 x 100 m, pro ubytované zdarma), bazén 8 x 4 x 1,5 m, 3 antuková hřiště, travnaté hřiště na malou kopanou, 
hřiště  na plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna sportovních potřeb. Součástí areálu je i nově vybudovaný lanový 
park s 10 překážkami a 3 lanovkami. V areálu lanového parku je možno provozovat lukostřelbu a řadu dalších 
aktivit jako Bumperball, paddleboard, šerm na kladině, střelbu ze vzduchové pistole ad. Více informací vč. ceníku 
na www.sklar-ostruzno.cz. 
Areál je napojen přímo na turistické trasy a je ideálním místem na rodinné výlety na kolech nerušených silniční 
dopravou. V těsném sousedství areálu je pak rybník Jíkavec s rozlohou 2,8 ha, na kterém je možnost sportovního 
rybaření (bližší informace o rybaření naleznete na str. 10). Ubytovaným jsou rovněž k dispozici 2 klubovny, ohniště, 
bistro a stánek s občerstvením. Wifi připojení je v celém areálu zdarma.

Více informací 

www.sklar-ostruzno.cz

Cena zahrnuje: ubytování v chatce za 1 osobu a noc včetně  stravování. Cena platí při min. pobytu na 2 noci. Po-
byty na 1 noc za příplatek 50 Kč. Vegetariánská nebo bezlepková strava za příplatek 70 Kč/noc. Cena nezahrnuje: 
místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 obce Ostružno.

do 29.6. a od 24.8. 29.6.-24.8.

chatka 
Standard Plus

chatka 
Exclusive

chatka 
Standard Plus

chatka 
Exclusive

ubytování se snídaní 300 340 310 350

ubytování s polopenzí 320 360 330 370

ubytování s plnou penzí 345 380 355 390

ubytování s rozšířenou plnou penzí 
vč. 2 svačin a pitného režimu

375 410 385 420

Cena zahrnuje: pronájem objektu na 1 noc pobytu. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Cena nezahrnuje: 
místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 obce Ostružno.

BUNGALOV PANORAMA DŮM NA STROMĚ

ubytování bez stravy 1 500 4 490
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REKREAČNÍ AREÁL PECKA

Oblíbený rekreační areál leží v nádherné a členité krajině, v romantické přírodě nedaleko měs-
tečka Pecka (1,5 km). Městečko je situována v oblíbeném Podkrkonoší, mezi známými městy 

Nová Paka a Dvůr Králové nad Labem.

Hlavní dominantou tohoto krásného místa je hrad ze 14. století, jehož majitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic. Zdejší pestrá příroda a čisté, lesem provoněné ovzduší je ideální k procházkám nebo vyjížďkám na kole. 
Blízké okolí skýtá pestrou nabídku výletů (ve Dvoře Králové n. L. můžete navštívit vyhlášenou ZOO, v Kumburku 
hrad, v Hradci Králové aquapark a sladkovodní akvárium, ve Zvičině kopec s úžasnou vyhlídkou na celé Krkonoše 
a Miletínskou kotlinu, zámek Kuks známý i díky Braunovým sochám), Lázně Bělohrad, Hořice v Podkrkonoší, které 
jsou proslulé díky úžasným trubičkám a také pískovcovým sochám. V dosahu je také Český ráj a Krkonoše.

Stravování: snídaně servírovaná, oběd i večeře jednotné menu.
Ubytování: dvou až pětilůžkové pokoje s vlastní koupelnou (sprcha) a WC jsou umístěny ve čtyřech pavilonech 
situovaných podél lesa 50-200 m od centrální budovy. Každý pavilon má kapacitu 6 pokojů. Další možností ubytování 
jsou jednoduše vybavené čtyřlůžkové chatky se 2 palandami. Sprcha a WC jsou v centrální budově.

PROSTORNÝ
POZEMEK 

Rekreační areál se rozprostírá na velmi prostorném pozemku s pečlivě udržovaným trávníkem a je obklopen bohatými 
lesy. Součástí areálu jsou 4 antukové kurty a 2 travnatá hřiště na malou kopanou, hřiště na plážový volejbal, dětské 
hřiště s pískovištěm, klubovna, půjčovna sportovních potřeb, centrální budova s restaurací, barem, letní terasou a stol-
ním tenisem. Velkou předností je také zdejší vyhlášená výborná strava. Velice pěkné koupaliště a 3 tenisové kurty jsou 
vzdáleny 300 m od areálu, fotbalové hřiště 3 km (vše za poplatek na místě). V celém areálu je připojení Wifi  zdarma.

hřiště na plážový volejbal krásné místo u lesa antukový kurt hrad Pecka

KOUPALIŠTĚ 
300 m

PLÁŽOVÝ  VOLEJBAL
4  ANTUKOVÉ  KURTY

do 29.6. a od 24.8. 29.6.-24.8.

chatka pokoj chatka pokoj

ubytování se snídaní 275 305 295 345

ubytování s polopenzí 295 345 315 365

ubytování s plnou penzí 330 375 345 390

ubytování s rozšířenou plnou penzí 
vč. 2 svačin a pitného režimu

370 390 375 399

Cena zahrnuje: ubytování za 1 osobu a noc vč. stravování. Cena platí při min.pobytu na 2 noci. Pobyt na 1 noc 
za příplatek 50 Kč. Vegetariánská nebo bezlepková strava za příplatek 70 Kč/noc. Vytápění pokoje za příplatek 
150 Kč/pokoj/noc. Cena nezahrnuje: místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou 
vyhláškou č. 8/2011 Městysu Pecka. SLEVY: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. Za každých 20 platí-
cích osob 1 osoba pedagogického dozoru zdarma, tzn. zdarma je 21. osoba.

Více informací na 

www.ubytovani-pecka.cz



12

REKREAČNÍ AREÁL PECKA

Oblíbený rekreační areál leží v nádherné a členité krajině, v romantické přírodě nedaleko měs-
tečka Pecka (1,5 km). Městečko je situována v oblíbeném Podkrkonoší, mezi známými městy 

Nová Paka a Dvůr Králové nad Labem.

Hlavní dominantou tohoto krásného místa je hrad ze 14. století, jehož majitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic. Zdejší pestrá příroda a čisté, lesem provoněné ovzduší je ideální k procházkám nebo vyjížďkám na kole. 
Blízké okolí skýtá pestrou nabídku výletů (ve Dvoře Králové n. L. můžete navštívit vyhlášenou ZOO, v Kumburku 
hrad, v Hradci Králové aquapark a sladkovodní akvárium, ve Zvičině kopec s úžasnou vyhlídkou na celé Krkonoše 
a Miletínskou kotlinu, zámek Kuks známý i díky Braunovým sochám), Lázně Bělohrad, Hořice v Podkrkonoší, které 
jsou proslulé díky úžasným trubičkám a také pískovcovým sochám. V dosahu je také Český ráj a Krkonoše.

Stravování: snídaně servírovaná, oběd i večeře jednotné menu.
Ubytování: dvou až pětilůžkové pokoje s vlastní koupelnou (sprcha) a WC jsou umístěny ve čtyřech pavilonech 
situovaných podél lesa 50-200 m od centrální budovy. Každý pavilon má kapacitu 6 pokojů. Další možností ubytování 
jsou jednoduše vybavené čtyřlůžkové chatky se 2 palandami. Sprcha a WC jsou v centrální budově.

PROSTORNÝ
POZEMEK 

Rekreační areál se rozprostírá na velmi prostorném pozemku s pečlivě udržovaným trávníkem a je obklopen bohatými 
lesy. Součástí areálu jsou 4 antukové kurty a 2 travnatá hřiště na malou kopanou, hřiště na plážový volejbal, dětské 
hřiště s pískovištěm, klubovna, půjčovna sportovních potřeb, centrální budova s restaurací, barem, letní terasou a stol-
ním tenisem. Velkou předností je také zdejší vyhlášená výborná strava. Velice pěkné koupaliště a 3 tenisové kurty jsou 
vzdáleny 300 m od areálu, fotbalové hřiště 3 km (vše za poplatek na místě). V celém areálu je připojení Wifi  zdarma.

hřiště na plážový volejbal krásné místo u lesa antukový kurt hrad Pecka

KOUPALIŠTĚ 
300 m

PLÁŽOVÝ  VOLEJBAL
4  ANTUKOVÉ  KURTY

do 29.6. a od 24.8. 29.6.-24.8.

chatka pokoj chatka pokoj

ubytování se snídaní 275 305 295 345

ubytování s polopenzí 295 345 315 365

ubytování s plnou penzí 330 375 345 390

ubytování s rozšířenou plnou penzí 
vč. 2 svačin a pitného režimu

370 390 375 399

Cena zahrnuje: ubytování za 1 osobu a noc vč. stravování. Cena platí při min.pobytu na 2 noci. Pobyt na 1 noc 
za příplatek 50 Kč. Vegetariánská nebo bezlepková strava za příplatek 70 Kč/noc. Vytápění pokoje za příplatek 
150 Kč/pokoj/noc. Cena nezahrnuje: místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou 
vyhláškou č. 8/2011 Městysu Pecka. SLEVY: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. Za každých 20 platí-
cích osob 1 osoba pedagogického dozoru zdarma, tzn. zdarma je 21. osoba.

Více informací na 

www.ubytovani-pecka.cz

KOUPALIŠTĚ 
300 m

PLÁŽOVÝ  VOLEJBAL
4  ANTUKOVÉ  KURTY


	006-007
	008-009
	010-011
	012-013

