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STŘEDNÍ ČECHY
Jesenice u Rakovníka
Lokalita
V nejzápadnějším cípu Středočeského kraje na rozhraní s kraji Plzeňským a Ústeckým, přibližně 20 km západně
od Královského města Rakovník se nachází městečko Jesenice. Lokalita je svou polohou příhodná pro školy z Prahy,
středních i západních Čech. Zdejší krajina je na první pohled celkem nenápadná, ale při důkladnějším průzkumu
najdeme spoustu půvabných zákoutí, rybníků a rybníčků, zelená údolí, bizarní skalní útvary, malebné zatopené
lůmky, mokřady, pozoruhodné vesničky s původní architekturou… Zkrátka na průzkum a objevování tajuplných
míst je tato krajina pro děti jako stvořená. Jesenicko je dalším důkazem, že krásy české krajiny jsou nesmírně
bohaté. Jsem přesvědčená, že školu v přírodě si zde náramně užijete. A ještě perlička – Jesenice získala svůj název
podle zdejších bohatých jasanových porostů!

Jesenická pahorkatina – pohled z Tobiášova vrchu

Ubytování
Ubytování je zajištěno v rekreačním středisku kousek od centra Jesenice. Část ubytovací kapacity se nachází na
hlavní zděné budově (cca 70 lůžek) a další část na chatičkách (cca 90 lůžek). Celková kapacita je tedy cca 160 lůžek.
Vedoucí zdejšího provozu jsou velmi zkušení pánové, kteří mají svou práci rádi a jsou připraveni plnit přání svých
hostů. Hlavní zděná budova prošla přes zimu 2016 celkovou rekonstrukcí a modernizací. Obojí se nadmíru zdařilo,
ubytování zde je velice příjemné a komfortní, vše je krásně nové. Středisko je skvěle vybaveno pro sportovní
skupiny a pro školy, které dětem chtěj dopřát bohaté sportovní vyžití a spoustu pěkných výletů.

Hlavní budova areálu po rekonstrukci

Chatková část areálu
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Ubytování
Celková kapacita je cca 160 lůžek (70 lůžek v hlavní budově a 90 lůžek chatkách).
• hlavní pevná budova – hlavní část: kapacita 70 lůžek, centrální vytápění – možnost celoročního provozu
■ společné prostory: jídelna (kapacita cca 60 míst – užívá se také jako učebna a klubovna); bar (kiosek pro děti);
společné sociální zařízení; nově zrekonstruované sprchy; vnitřní multifunkční prostor (15x20 m); 2 klubovny
■ ubytování: 2-4 lůžkové pokoje vybavené nábytkem, umyvadlem s teplou i studenou vodou; splachovací
toalety na každém patře budovy, sprchy společné v přízemí budovy – pro chlapce a dívky zvlášť

Ubytování – hlavní budova

Nové sprchy na hlavní budově

Jídelna na hlavní budově

Multifunkční prostor na hl. budově

• chatová část – celkem 15 chat po 6-ti lůžkách, kapacita 90 lůžek
■ 9 chat: vlastní sociální zařízení (studená a teplá voda, sprcha, WC)
■ 6 chat: sociální zařízení bez sprchy (studená voda, WC), patrové chaty (ložnice v přízemí a patře)
■ každá chata má samostatný vstup, předsíňku a verandu, možnost vytápění el. přímotopy

Ubytování – chatky

Ubytování – chatky
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Vybavení
• vnitřní: jídelna (kapacita cca 60 míst), bar, 2 klubovny, multifunkční prostor (12x20 m; vhodné pro sportovní
hry, diskotéku, taneční aktivity), krytá tělocvična, samostatný prostor na stolní tenis
• venkovní: hřiště na míčové hry, venkovní bazén, velké ohniště, venkovní terasa – navazuje na jídelnu

Krytá tělocvična areálu

Ohniště s posezením

Tipy na výlety a vyžití
• výlety: rozhledna Tobiášův vrch (6 km); zatopený lom u Bedlna (4,5 km); Jesenický viklan (2 km); za trpaslíky do
Krtských skal (5 km); zámek Svatý Hubert (5 km); město Jesenice (800 m) – Smírčí kříže na náměstí, muzeum;
koňská farma Funny Ranch (800 m); hrad Křivoklát (35 km); vlaková zastávka (600 m)
• sportovní vyžití: vnitřní a venkovní sportovní plochy v areálu, koupání – venkovní bazén, koupání v přírodě –
Velký rybník (500 m)

Hrad Křivoklát

Viklan na Jesenické stezce
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