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NÁŠ PŘÍBĚH

Resort Kadleců je ryze rodinný podnik, který bude míti téměř 20 let své působnosti. Náš příběh začal v bytě o rozloze 27m2 a 
touze založit rodinu. Vyhlédli jsme si nemovitost, která na první pohled působila velice přívětivě, ale opak byl pravdou… Ano, jednalo 
se o Apartmány Kadleců, stavení, které bylo ve velmi zanedbaném stavu, ale díky právě naší rodině a vzájemné pomoci jeden 
druhému, tak se dnes můžete těšit ze zrekonstruované budovy s mnoha pokoji, které slouží pro Váš pobyt… 

tímto to “ale” neskončilo…  

Rozvoj podnikání v této oblasti nás naplňovalo neskutečnou touhou dělat mnohem více pro našee klienty a proto následovala 
Chalupa Míša a posléze i Chalupa Jiřík, které jsou samozřejmě pojmenované po našich dětěch, na kterých si zakládáme 
pokračování této rodinné tradice…  

To, co je pro nás hlavní motivací je totiž spokojený klient, který se k nám rád vrací a poznává krásy místní šumavské přírody… 
Pokud stále váháte, neváhejte a přijeďte…  

Ať je léto nebo zima, u Kadleců je to prima…



MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ 
APARTMÁNY KADLECŮ

12 apartmánů 

ubytování pro 42 osob 

každý apartmán má vlastní nové sociální zařízení, sprchový kout, wc, … 

každý apartmán má vlastní kuchyňskou linku 

vlastní restaurace, vinotéka, společenská místnost, sauna a zahrada o 

rozloze přes 3000m2 

cena je stanovena na základě individuální kalkulacee



MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ 
CHALUPA MÍŠA

5 ložnic 

ubytování pro 19 osob + 2 přistýlky 

4 koupelny, 4 wc 

2 vlastní kuchyně, vinotéka, společenská místnost, terasa, zahradní altán, 

vlastní výčepní zařízení, …  

vzdálenost od bazénu 5km - možnost zajištění autobusové dopravy 

cena je stanovena na základě individuální kalkulace



MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ 
CHALUPA JIŘÍK

4 ložnice 

ubytování pro 18 osob 

2 koupelny, 3 wc 

1 společenská místnost + kuchyň  

krb, jídelna, terasa, zahradní altán, gril, vlastní výčepní zařízení, … 

vzdálenost od bazénu 5km - možnost zajištění autobusové dopravy 

Cena je stanovena na základě individuální kalkulace



PLAVECKÝ BAZÉN
Jedná se o kompletně nově zrekonstruovaný bazén 

Bazénová hala je rozdělena na jednotlivé bazény plnící tři základní funkce: 

Bazén - jsou zde řešeny regulérní 4 dráhy o délce 25m (2,2m, 2m, 2m, a 2,2m dle směrnic FINA). Hloubka bazénu je v rozmezí 1,2 - 1,5m a teplota vody je 28°C 

Dětský bazén a skluzavka - hloubka bazénu je 0,1m - 0,4m a teplota vody 32°C 

Whirlpool - obsahuje základní prvky relaxace a rehabilitace 

                              - boční trysky v různých výškách pro masáže ve stoje (stehna, páteř, ramena, …) 

                              - lůžkové lavice pro masáže v leže 

                              - whirlpool pro masáže tlakovou vodou a air v sedě 

                              - hloubka bazénu je 0,9m, teplota vody je 36°C 

Sauna - kapacita saunové potírny je 14 osob 

Saunový krb Kota 9m2 - kapacita 2-4 osob 

Saunový srub Kota 17m2 - kapacita 6-8 osob



SPORTOVNÍ MOŽNOSTI
3x krytá tělocvična s vytápěním 

Venkovní přírodní travnaté fotbalové hřiště  

Venkovní hřiště s umělou trávou 

Víceúčelové venkovní hřiště (tenis, volejbal, nohejbal, futsal, basketbal, …) 

Venkovní tenisový kurt 

Stolní tenis 

Bowling 

Plavecký bazén 

Venkovní atletická dráha 

Parkourové hřiště 

Běžecké tratě a nordic walking 

Lyžování 



CO NABÍZÍME

přeprava osob autobusy, mikrobusy a multivany… 

průvodcovství - můžeme Vás provádět na jakékoliv akci… 

půjčovna kol, elektrokol, lodí, čtyřkolky, paintball, sportovní vybavení… 

sauna až pro 15 osob přímo v objektu Resortu Kadleců… 

v rámci Resortu kadleců je k dispozici dětské hřiště, sportovní vyžití (basketbalové koše, fotbalové branky, stolní tenis, šipky,…) , venkovní 
bazén, … 

K dispozici je i půjčovna lodí a kol 

vlastní restaurace, kde otevírací a zavírací doba neexistuje, vše včetně obsluhy si děláte sami 

zahrady o celkové rozloze 10 000 m2



FOTOGALERIE BAZENU



FOTOGALERIE SPORTOVIŠŤ



FOTOGALERIE SPORTOVIŠŤ



OSTATNÍ SLUŽBY A STRAVOVÁNÍ

dokážeme připravit vše dle Vašich představ 

firemní akce, teambuilding, sportovní soustředění, dětské dny, večírky, oslavy, vánoční akce, školení, semináře, …  

splouvání Vltavy - vyzvednutí v místě ubytování a přeprava na nástupní místo přímo u Vltavy, pohoštění a odvoz zpět do místa ubytování 

lyžování - Mitterdorf, Hofticht, Kubova Huť, Zadov, České Žleby, Libínské Sedlo, Horní Vltavice, …  

cyklovýlety - Vltavská magistrála, Kvilda, Modrava, Zbytiny, … 

pěší turistika - Lenora, Zbytiny, Kuboova Huť, Boubín, Bobík, Lipno - stezka korunami stromů, …  

možnost zařízení plné penze - vše domácí a na velmi kvalitní úrovni 

možnost zajištění grilování - selata, kuřata na kamenném či plynovém grilu, …  

pronájem tělocvičny, fitness, plaveckého bazénu, … 

sportovní rybolov na soukromém rybníku 

vlastní pizzerie - chcete si upéct pizzu dle Vaší chuti a představ, tak neni nic jednoduššího…



KONTAKT
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