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1. aktualizované vydání    



Úvodem: 

V roce 2016 budeme ubytováni v obci Hamr (č. p. 22, souřadnice GPS: 48.9487744N, 14.9117506E) nedaleko 

Chlumu u Třeboně, která se nachází v CHKO Třeboňsko. Oplocené objekty jsou ideálně dostupné v jakémkoliv ročním 

období a nabízí strávení klidné dovolené. V okolí naleznete velké množství turistických možností pro pěší či cykloturisty. 

Obec Hamr nedaleko Chlumu u Třeboně je velmi dobře dostupná po železnici (ze stanice MAJDALENA ZASTÁVKA 

je to pouhých 3,9 km po naprosté rovince). Automobilovým návštěvníkům nemusí nic mrzet, jelikož je v těsném okolí 

několik rychlostních silnic. Parkování je zajištěno na oploceném pozemku zdarma přímo u objektů. 

Zahájení akce je naplánováno na sobotu 23. 7. 2016. Příjezd a ubytování jednotlivých účastníků bude možný 

od 16:00 hodin. Dříve prosím nejezděte, jelikož probíhá úklid objektů a nikdo vás všechny dříve neubytuje. Objekty 

je nutné opustit v sobotu 30. 7. 2016, nejpozději v 10:00 hodin. 

Jedná se o jednopatrovou hlavní budovu na louce ve velmi klidné části obce. Máme rezervováno celkem 8 pokojů 

pro 25 osob v přízemí a v 1. patře, z toho 2 jednolůžkové pokoje jsou umístěny ve vedlejším přízemním domečku, který 

se nachází na stejném pozemku jako náš hlavní objekt. Všechny pokoje jsou vybaveny satelitní televizí a celý areál 

je pokryt signálem Wi-FI. Některé pokoje mají venkovní terasu s posezením, na kterou vstoupíte přes francouzské dveře. 

Každý pokoj má své vlastní sociální zařízení vybavené sprchovým koutem, umyvadlem, zrcadlem a WC. Pokoje jsou, 

stejně jako oba objekty, velmi moderně zařízeny - novostavba z roku 2013 až 2014. Při stavbě objektů bylo dle majitele 

použita velmi kvalitní a silná izolace, takže i v létě za vysokých teplot je ve všech pokojích velmi příjemná teplota. 

V objektech je několik menších společných kuchyněk, v průměru vychází jedna kuchyňka na dva až tři pokoje 

a kuchyňky jsou vždy umístěny nedaleko pokojů - žádné dlouhé procházky k uvaření např. kávy. Některé pokoje mají 

navíc ještě i vlastní kuchyňku. Každá kuchyňka obsahuje dřez, rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, plotýnkový 

vařič, lednici a dostatek talířů, skleniček, hrníčků, příborů či hrnců. Jen pro nás bude vyčleněno cca 4 až 5 kuchyněk. 



Součástí objektů je i restaurace (každý den má otevřeno od 11:00 do 22:00 hodin) s venkovním posezením 

na terase pod slunečníky, za horšího počasí nebo třeba po večerech lze využít až 60 míst na vnitřním posezení s rozsáhlou 

nabídkou jídel, polévek, předkrmů a dezertů. Nechybí ani nápojový lístek včetně několika druhů točeného piva a vína. 

Máte zde i možnost si po příjezdu do penzionu zařídit za poplatek snídaně formou švédských stolů (90 Kč / osoba / den) 

či polopenzi (190 Kč / osoba / den). Vezměte si sebou dostatek finanční hotovosti, v restauraci i za služby navíc uvnitř 

objektů se platí pouze a jen v hotovosti, platba kartou zde není možná! 

Úschova kol uvnitř objektů je zajištěna, je zde několik prostorných uzamykatelných koláren. Před objekty 

jsou ohniště (kytary a dobrou náladu sebou!), dva zastřešené grily, hřiště na volejbal či nohejbal a pět různých krytých 

posezení pro větší počet osob či několik menších nekrytých posezení. Můžete si rovněž zahrát fotbálek, rekreační 

badminton, frisbee, kroket nebo petanque. K penzionu patří i přilehlý les pro sběr lesních plodů či dřeva na táborák, 

případně k procházce je jako stvořený. 

V obci je malý obchod, kde můžete nakoupit základní potraviny, otevřeno má i v neděli. Větší nákup doporučuji 

uskutečnit v některém z větších okolních měst. Kapacita lednic je omezena, proto nakupujte s rozmyslem. V místě 

pobytu se nachází pošta, banka, informační centrum a zdravotnické zařízení s lékárnou.  

Nemusíte mít obavy z kopců, opět budou rovinaté etapy jako na Olomoucku či v Beskydech, jelikož máme 

ubytování na úplné rovině v sousedství mnoha rybníků. Majitel objektu je nám schopný zařídit na jeden den i zapůjčení 

lodiček pro sjezd řeky Lužnice. 

V ceně startovného je zahrnuto ubytování, barevný vzpomínkový diplom za účast na akci či příspěvek na přípravu 

akce a provoz našich internetových stránek. Nechybí ani drobné rozlučkové občerstvení. 

 

 

 



Obsazenost objektů: 

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ: 
Yvetta Gavlasová. 

 

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ: 
Božena Hrušková. 

 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ: 
Hana Plevová, Zdeněk Pleva, pes Riky. 

 

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ: 
Anna Smolová, Miluše Kohoutková, Hana Hrbáčová. 

 

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ: 
Helena Rydygrová, Hana Mikulecká, Alena Řihošková. 

 

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ: 
Václav Mikulecký, Zdeněk Rydygr, Milan Kafka, Rudolf Krčál. 

 

PĚTILŮŽKOVÝ POKOJ: 
Marek Spurný, Vítězslav Steuer, Jindřich Louda, Petr Dostál, volné lůžko k dispozici. 

 

ŠESTILŮŽKOVÝ POKOJ: 
Taťána Říhová, Jitka Hovorková, Kristina Vitáková, Barbora Holá, Jana Ponikelská, Květa Kňobortová. 

 



Fotogalerie hlavního objektu:

 



 



 

 











 





   







 



Fotogalerie vedlejšího objektu:



 



Restaurace: 

 







        

 

 



Hlavní objekt z výšky (druhá šipka ukazuje na místo, kde již dnes stojí vedlejší objekt): 

 

 



Cykloturistické etapy: 
Na zámky Jemčina a ve Stráži nad Nežárkou: 

Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

  

  

https://mapy.cz/s/Esiw
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.8710392&y=49.0234756&z=12&rc=95Va5xSY3Kc5jxSemU6IxSm53i6KxTHlP95NBoxTPif5ULxSimX5AqfPBiKQerT5sbxSY3K&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=11297671&ri=&ri=&ri=94175&ri=1701710&ri=&ri=&ri=&ri=11297671&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=


Do Třeboně: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

https://mapy.cz/s/Esvp
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.8212855&y=48.9745767&z=12&rc=95Va5xSY3K95MwVd6u950xPxS7nF95Ma-xSULv95Va5jSP&rs=addr&rs=coor&rs=addr&rs=coor&rs=addr&ri=11297671&ri=&ri=10454667&ri=&ri=11297671&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=


Na Trocnovsko za Janem Žižkou a do kláštera v Borovanech: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

https://mapy.cz/s/EtPX
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.7444872&y=48.9257182&z=11&rc=95Va5xSY3K9hcGfxSGov95Va5xSY3K&rs=addr&rs=coor&rs=addr&ri=11297671&ri=&ri=11297671&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=


Do Nových Hradů: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

https://mapy.cz/s/EtWC
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.8411533&y=48.8736745&z=12&rc=95Va5xSY3K95BWwxRdA395Va5xSY3K&rs=addr&rs=addr&rs=addr&ri=11297671&ri=10194425&ri=11297671&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=


Do rakouského Gmündu: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

https://mapy.cz/s/Esj3
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.9643713&y=48.8677760&z=12&rc=95Va5xSY3KmfsxR1lLkqedxlc3FjF495Va5xSY3K&rs=addr&rs=coor&rs=osms&rs=coor&rs=addr&ri=11297671&ri=&ri=20539148&ri=&ri=11297671&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=


Noční vyjížďka po dřevěné lávce na ostrov v Chlumu u Třeboně včetně prohlídky nasvětleného kostela: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

 

https://mapy.cz/s/Eu39
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.9254344&y=48.9549865&z=15&rc=95V1BxSYeTkG5jMoeNnhE2deeb5H&rs=addr&rs=coor&rs=addr&rs=addr&ri=11297671&ri=&ri=9361936&ri=11297671&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=

