
 
 
 

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Orel župa Sedlákova, Šaldova 18, Brno, č.účtu:ČSOB 102920414/0300                
 
OREL župa Sedlákova Vám nabízí k celoročnímu využití 
rekreační středisko BUKOVINA. Zděný objekt se nachází u lesa za 
obcí Bukovina u Křtin v okrese Blansko. V letních měsících je 
možné středisko využít na provozování stanového tábora. 
 
K možnosti celoročního využití střediska je k dispozici: 

- v podkroví 7 pokojů v celkové kapacitě 16 lůžek a 7 přistýlek (dva pokoje s plně 
vybavenou samostatnou kuchyňkou), společné WC na chodbě 

- v podkroví společenská místnost – možnost různých stolních her, stůl na stolní 
tenis 

- v přízemí nová kuchyň s kapacitou 100 jídel, sklady potravin,  
              lednice, mrazáky, vybavení nádobím, zázemí pro kuchařky 

-      samostatná jídelna s krbem 
-      sociál zařízení v přízemí – WC, umývárny, sprchy s dodávkou teplé  
       studené vody 
- v letních měsících k dispozici 14 stanů s podsadou pro dvě osoby 
- přilehlou plochu lze využít jako přírodní hřiště na fotbal, volejbal, vybíjenou, 

petanque aj. 
- možnost zapůjčení horských kol pro děti i dospělé 
-  

Další možnosti 
- v okolních lesích houbaření, aktivní turistika, cykloturistika (značené turistické 

cesty a cyklotrasy vedoucí srdcem Moravského krasu) 
- možnost koupání v nedalekých Jedovnicích v rybníku Olšovec (vzdálenost 6 km), 

nebo na koupališti ve Křtinách (3 km) 
- návštěvy jeskyní Moravského krasu – Punkevní jeskyně, Sloupsko-šošůvské, 

Balcarka, Kateřinská a v neposlední řadě propast Macocha 
- v zimě ideální terén pro běžkaře 
- vhodné pro klidnou dovolenou s malými dětmi, školy v přírodě, firemní i rodinné 

oslavy, v případě potřeby zajistíme personál do kuchyně 
Ceník ubytování: 

 

individuální pobyty  k dispozici:  17lůžek +8 přistýlek v budově  
lůžko za první noc   200,- Kč    

 za každou další  150,- Kč    
přistýlka            za první noc 

za každou další   
  150,- Kč 

100,- Kč 
   

příplatek za použití lůžkovin a ložního prádla 70,- Kč/osoba/pobyt   
v topné sezóně se cena navyšuje o skutečné náklady na elektrické vytápění. 
cena obsahuje: zpřístupnění jídelny, kuchyně bez skladů a přilehlého soc.zázemí 
kuchyně, společenskou místnost v podkroví    
děti bez nároku na lůžko do 3 let zdarma     
táborové týdenní pobyty  k dispozici: 28 míst ve stanech s podsadou  

    2 místa v budově   
místo ve stanu/noc   60,- Kč    
     
lůžko v budově    viz výše    
k ceně bude připočten poplatek za provozní náklady – energie (4,00 Kč/kW)  
a stočné + odpady (200,- Kč/m3) individuálně dle spotřeby za pobyt   
platební podmínky: záloha 50% při objednávce, odhlášení více než 3 měsíce 
před nástupem, bude vráceno 100%, odhlášení 1-3 měsíce předem, bude  
vráceno 50% zálohy, odhlášení 1 měsíc a méně před nástupem je záloha  
nevratná. Dohoda termínů a podmínek u  p. Nováčka mob.602 501 949  fax.541 231 908 
novacekvitezslav@seznam.cz     
     
výhody pro členy Sedlákovy župy - na objednávku písemnou formou,provedenou 
statutárním zástupcem jednoty (včetně razítka),bude poskytnuta sleva 30%, Orlík do 5 let zdarma 
ostatní služby správce, nad rámec ceníku,  mohou být zájemcům přefakturovány.         

 


