GFŘ-FŘ v Praze, Žitná 12 Praha 2, 120 00
Pasport rekreačního zařízení na Šumavě,
Nový Dvůr č.48
Název rekreačního zařízení:

Chata

Adresa rekreačního zařízení:

na Šumavě

Nový Dvůr č. 48, 384 72 Zdíkov

Majitel, spolumajitel: odborová organizace – FŘ v Praze
Adresa: Žitná 12, Praha 2, 120 00
Rekreační zařízení je v provozu:

CELOROČNĚ

Popis rekreačního zařízení:
Budova rekreačního zařízení je zděná, dvoupodlažní po celkové rekonstrukci v roce 2008.
Ubytovací kapacita činí 36 osob. K dispozici je 11 pokojů, z toho jsou 4 dvoulůžkové, 2
třílůžkové, 4 čtyřlůžkové a 1 apartmán s kuchyňkou a 6 lůžky. Přistýlky v těchto pokojích
nejsou. Lůžkoviny patří k standardům pokojů.
Sociální zařízení (toalety, sprchy) jsou na pokojích, kromě pokojů č. 1,2,3, pro které je
společné na chodbě.
Součástí rekreačního zařízení je samoobslužná, plně vybavená kuchyň s prostornou
jídelnou a klubovnou. Před objektem je umístěn stacionární stůl pro tenis, jsou zde stoly pro
odpočinek a posezení, od správce je možno zapůjčit treková kola, využít gril i nedaleké
ohniště. Objekt je vhodný i pro různé společenské akce, školení apod.
Stravování:
Stravování je možné v restauracích a penzionech Nového Dvora, nedalekého Zdíkova nebo
je řešeno individuální přípravou stravy v kompletně vybavené kuchyni s chladničkami,
mrazáky, elektrickými sporáky, rychlovarnými konvicemi, mikrovlnou troubou apod.
Doprava:
Vlastním automobilem s možností parkování u rekreačního zařízení, autobusem nebo
kombinaci vlaku a autobusu. Detailněji je uvedena na intranetu ČDS
FŘ v Praze v sekci rekreace – Zadov.
Popis okolí:
Objekt je umístěn u lesa na polosamotě s pěkným výhledem na okolní kopce v okolí
Churáňova a Křemelné v nadmořské výšce 840 m. Blízké i vzdálenější horské lokality
umožňují nejrůznější aktivity jako např. turistiku, cykloturistiku, houbaření i rybaření
v zimním období běžecké i sjezdové lyžování (např. nedaleký areál Kobyla, Zadov,

- 2 Churáňov, Kvilda, Horská Kvilda). Dále je možná návštěva blízkých kulturních a
památkových lokalit (Vimperk, Prachatice, Kašperské Hory, Sušice, Strakonice,Srní,
Modrava, Prášily a další).
Doporučené turistické cíle:
osada Kvilda, Horská Kvilda, rašeliniště Borová Lada, Tříjezerní Slať, hrad Kašperk,
zámecký areál Velhartice, rozhledny Svatobor, Javorník, Poledník, naučné stezky okolo
říčky Vydry, Modravského a Roklanského potoka, prameny Vltavy, jezera Prášilské, Laka,
Černé, Čertovo, Plešné, Lipno, plavební kanály Schwarzenberský, Vchynicko-Tetovský,
hory Pancíř, Boubín, Březník, Luzný, Plechý, Špičák a další.
Objednávka a rezervace rekreace:
Rezervace rekreace je možná po domluvě s paní Marií Semlerovou FŘ v Praze, telefon
234 009 350 a následným zasláním objednávky poštou nebo
elektronicky (marie.semlerova@pr.ds.mfcr.cz ).
Nástup na rekreaci:
sobota, neděle, svátek od 14 – 15 hodin,
pondělí – pátek od 16 – 18 hod.,
ukončení rekreace:
v den odjezdu do 10 hod.,
hodinu nástupu rekreace a její ukončení lze individuálně dohodnout se správcem
rekreačního zařízení (jen výjimečně).
Cena ubytování za noc v období
děti do 15 let, studující
dospělí

1.4. – 31.5.
1.10 – 20.12
70,- Kč
140.-Kč

1.6. – 30.9.
21.12. – 31.3.
90,-Kč
200,-Kč

Školení: 250,- Kč za osobu a noc
K výše uvedeným cenám se dále započítává místní rekreační poplatek a DPH, dle aktuální
výše. Platné ceny lze ověřit e-mailem ( marie.semlerova@pr.ds.mfcr.cz ) nebo telefonicky
na čísle 234 009 350 (Marie Semlerová – FŘ v Praze).
Způsob úhrady nákladů na rekreaci:
Náklady na rekreaci je nutno uhradit předem na účet provozovatele na základě vystavené
faktury. Následně rekreant obdrží poukaz, který při nástupu předloží správci rekreačního
zařízení, spolu s dokladem o úhradě pobytu.
Další podmínky rekreace:
Na rekreaci je zakázáno brát drobné domácí zvířectvo (psy, kočky apod.).
Další podmínky jsou uvedeny v Zásadách pro provoz a Domovním řádu rekreačního
zařízení. Zaslání těchto dokumentů je možno vyžádat e-mailem na výše uvedené adrese
a jsou k dispozici na každém pokoji.

