
Informace o chatě Lužnici 

Dobrý den, 

Jelikož se termín Vaší dovolené na chatě Lužnici pomalu blíží, dovoluji si Vám zaslat 

informace o chatě, vybavení a příjezdu. 

Příjezd k chatě: 

Ať už pojedete ze směru od Prahy, Českých Budějovic, Lomnice nad Lužnicí nebo Třeboně, 

je důležité z hlavní silnice č. 24 neminout odbočku do obce Lužnice.  V obci Lužnice hned 

na levé straně minete Základní školu a budete pokračovat stále rovně přes náměstí, až k 

mostu přes řeku Lužnici. Po levé straně uvidíte vodácký kemp kde je i kokosek. Po silnici 

pojedete stále dál a na pravé straně uvidíte směrovou ceduli na dvůr Hamr a také chatu 

Lužnici. Po cestě pojedete ještě asi 500m a jakmile uvidíte odbočku doprava Γ do lesa – to je 

příjezdová cesta přímo k chatě. 

 Přesné GPS Souřadnice 

49.060132, 14.764635 

  

Adresa: 

Lužnice 4 

379 01 

Ondřej Stašek 

Tel: +420 777 82 76 79 

e-mail: stasek.ondra@googlemail.com 

 

často kladené dotazy: 

1) Spotřeba dřeva 

Dřevo vám bude k dispozici v malém přístřešku u chaty a to zdarma. Dřevo bude použito 

výhradně na topení v krbu, táborák nebo grilování. Dřevo spotřebovávejte s mírou. V lese je 

zakázáno kácení nebo řezání okolních stromů či větví. 
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2) Poplatky za energie 

Kromě platby za pobyt vám bude ještě účtován poplatek za spotřebovanou el. energii. Při 

předání chaty vám bude ukázán stav elektroměru a před odjezdem před vrácením kauce vám 

bude spočítána konečná spotřeba el. energie. V praxi se však jedná max. o pár stokorun. 

 

3) Výskyt ryb 

Rybařit se dá hned u řeky viz Fotogalerie. Teoreticky můžete nahodit pruty přímo z 

verandy.  K vodě je to opravdu asi 5m. Nedaleko chaty je  cca 200m je malé slepé rameno 

řeky se stojatou vodou – “adolfka”  přesněji zde:  49.058625, 14.764632. 

4) Domácí mazlíčci 

Domácí mazlíčci jsou na chatě vítáni. Mimo chatu se mohou pohybovat kdekoli, v chatě pak 

však pouze v I. patře. (kde je lino) V II. patře je však přístup zvířat zakázán. Zde je prostor 

pouze pro spaní. 

5) jak se k chatě dostanu? 

Cesta k chatě autem je popsána v sekci kontakt zde: Pokud pojedete autobusem či vlakem tak 

nejblíže je vlaková zastávka Lužnice. Dále pak pěšky. Přesné spojení z vašeho místa si 

jednoduše najdete zde: 

6) V kolik hodin můžeme přijet? 

Přes letní sezónu se chata pronajímá vždy od soboty do soboty. 

Čas opuštění chaty a předání zpět majiteli je  10:00 hod. (pokud není domluveno jinak) 

Čas předání chaty klientovi, klíčů a ostatních instrukcí je možný nejdříve v 14:00 hod. (pokud 

není domluveno jinak)  Pokud přijedete dříve není zaručeno, že chata bude v tuto dobu 

připravena na předání. 

7) Co s sebou nezapomenout? 

Ručníky! Ty v chatě nebudou.  

8) Voda: 

Voda v chatě není pitná! Pitná je pouze po převaření. V chatě vám 

bude k dispozici voda balená v množství 1litr /osoba/den. Ochucenou nebo další množství si 

musíte zajistit vlastní. 

http://www.chataluznice.cz/jaro
http://www.chataluznice.cz/kontakt/

