
Ubytovací zařízení 

Název zařízení: 
 

Chalupa Hradčany (Chudenice) 

Typ zařízení: 
 

Rekreační chalupa 

Adresa: 
 

Chudenice 

E-mail: spedlova@volny.cz 

WWW stránky: www.hradcany.sumavanet.cz/hradcany/  

Telefon: 603 238 380, 774 023 337 

Kontaktní osoba: Jiří Havlan 

Popis objektu: 
 
 
 
 
 
 
 

Útulný domek v podhůří Šumavy 
 
Rekreační dům – CHUDENICE – ubytování v soukromí pro 3-4 
osoby 
 
Domek se nachází v Chudenicích – 16 km od Klatovy (brány 
Šumavy). 
 
K dispozici: Předsíňka, obývák, kuchyně s kompletním 
vybavením a možností vaření, ložnice, koupelna s WC. 
Vytápění: ústřední topení na plyn, v obývacím pokoji možnost 
topit do krbu. 
U domu: zahrádka – možnost posezení, grilování, zahrádka 
opatřena živým plotem k vytvoření soukromí. 
Parkování aut: u domu, nebo na zahradě. 
 
Okolí a zajímavosti:  
Městečko Chudenice leží v přírodním prostředí, které patří k 
nejčistším v západočeském regionu. Stejně tak má, na naše 
současné poměry, poměrně zachovalou hospodářsky 
využívanou krajinu, která je obvykle determinována především 
rozptýlenou spontánní zelení středního a vysokého patra. 
Kolem Chudenic je tato vysoká zeleň - stromy- výsledkem 
cílevědomé krajinotvorné činnosti, jejímž kompozičním 
akcentem je zalesněný vrch Žďár se 45 m vysokou věží 
Bolfánkem a centrem zámek Lázeň s parkem. 

Uprostřed městečka stojí starý Czerninský zámek (dnes 
obecní) vystavěný asi ve XII. století. Ke starší části zámku se 
váže prastará pověst, podle které v komíně čené kuchyně bylo 
ukryto a před smrtí zachráněno malé pacholátko – jediná živá 
bytost Černímů, protože byli vyvražďováni. Tento komín se 
zachoval dodnes. V jedné s chodeb je i studna, a proto byla 
chodba zazděna. Starý zámek je ohraničen bývalým panským 
dvorem a pivovarem ze XIV. století. Druhou, snad nejstarší a 
jistě nejcenější památkou Chudenic je děkanský chrám sv. Jana 
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Křtitele. 

Sportovní možnosti: 
V okolí zajímavé cyklotrasy navazující také na cyklotrasy v 
Německu a na Šumavě, v zimě lyžování na nedaleké Javorné , 
nebo kdekoli na Šumavě, v okolí krásné trasy na běžky. 

Propagační materiály: 
 
Potřebné p. materiály: 

 
 
 

Počet lůžek: 
 
Pokoje: 

4 
 
Počet:                 Cena v sezóně:              Cena v mimosezóně: 

1lůžkové    

2lůžkové    

3lůžkové    

4lůžkové    

Vícelůžkové    

Bezbariérové    

Přistýlka 1 130,- Kč /os/noc 150,- Kč /os/noc 

Celý dům  dle domluvy dle domluvy 

Lůžko - osoba  280,- Kč /os/noc 290,- Kč /os/noc 

Vybavení:  V objektu je dispozici kompletně vybavená kuchyně s možností 
vaření, předsíň, obývák, ložnice a koupelna s WC. V obývacím 
pokoji se nachází krb. 
 
Možnost posezení na zahrádce, grilování, na zahrádce živý plot, 
který umožňuje užít si soukromí.  
 
 
 

Možnost stravování 
v objektu: 

Pouze z vlastních zdrojů – plně vybavená kuchyňka 

Certifikace: 
 
Zájem o certifikaci: 

 

Prostory pro konání akcí: 
 

Ne 

Pořádání akcí v objektu: 
 
Termíny a názvy 
pravidelných akcí: 

Ne 

Bezbariérový přístup:  
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Realizovaný projekt v CR: 
 

 

Provozování 
volnočasových aktivit: 
 

Ne 

Vlastní 
parkoviště/možnost 
parkování 

Ano – u domu, nebo na zahradě 

Další informace o 
objektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografie objektu: 
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