
Rekreační a sportovní středisko 
Turistická základna DDM Stod

• památný strom

• zřícenina hradu Buben
• zřícenina hradu Gudštejn
• parníkem po Hracholuské přehradě 
• Konstantinovy lázně   
• Kladrubský klášter
• město Stříbro              
• Plasy – Klášterní sýpka
• pěší výlety při Úterském potoku 
• zámek Manětín
• Plasy – kostel Nanebevzetí pany Marie
• Mariánské Lázně
• Františkovy Lázně
• Karlovy Vary
• Horní bříza

• školní výlety
• dětské tábory
• sportovní soustředění 
• víkendové akce 
• školení 
• porady 
• semináře prezentace 
• kursy

Turistická základna se nachází v rekreační zóně 
Hracholuské přehrady asi 1,5 km pod hrází. 
Areál je dostupný jak vlakovou, 
tak i autobusovou dopravou 
(do obce Plešnice asi 1 km).

Buben
Informace o možnostech pobytu v turistické základně 

Buben Vám rádi podají zaměstnanci DDM Stod.
Pobyt na TZ je možný v období duben - říjen.

Rezervace:
tel: 377 901 263

mob.: 603 208 026
e-mail: mddmstod@volny.cz

Kontaktní adresa:
Dům dětí a mládeže Stod
Nádražní 722, 333 01 Stod

Více informací a fotografie naleznete na:

www.ddmstod.cz

© DK design

TZ Buben GPS: 49° 46‘ 48.16“N, 13° 11‘ 26.2“E

zhruba 1,5 km sev. od vsi stojí nad řekou  Mží pa-
mátný strom, staletý dub, mající ve  výšce 1,5 m 
nad zemí objem kmenu 7 m

muzeum západočeských kaolinových a keramic-
kých závodů

VÝLETY



Jak napovídá název naší organizace, je i celý areál 
přizpůsoben hlavně dětské rekreaci a sportovním 
soustředěním.

K dispozici naším hostům je antukové hřiště, vybavení 
na volejbal, nohejbal, tenis, ringo, frisbee apod. Mů-
žete využít stolní tenis, ruské kuželky. K dispozici jsou 
také horská kola, lodě na sjezd řeky nebo přehrady. 

V nedaleké obci Plešnice je fotbalové hřiště. 

V areálu je možno napustit dětský bazén.

Přehrada Hracholusky nabízí široké možnosti využití 
volného času - koupání, zapůjčení šlapadel, skáka-
del, možnost projížďky parníkem.

pokoje
palandy /deky, polštáře/
elektrické zásuvky
skříňky, stůl, židle

společenská místnost
TV, DVD, VCR, SAT
stůl na stolní tenis
stoly, židle

kuchyně – plně vybavená
teplá voda
lednice, mrazák
2x plynové sporáky
rychlovarná konvice
mikrovlnná trouba

sociální zařízení 
koupelny vybaveny sprchami, teplou vodou, WC

Budova je v případě potřeby vytápěna.

Nabízíme Vám pobyty v příjemném prostředí u Hra-
choluské přehrady. Areál se nachází v údolí řeky Mže 
v klidném místě uprostřed přírody. Přímo nad areálem 
se tyčí hrad Buben. Celková kapacita TZ Buben je 29 
míst (krátkodobě 34) míst.

dvě velké chaty
3 pokoje po 4 lůžkách
sociální zařízení
3 pokoje po 5 lůžkách
sociální zařízení

hlavní budova
společenská místnost
kuchyně
sklad potravin 2x
1 pokoj po 2 lůžkách
ošetřovna 3 lůžka
sociální zařízení a izolace 2 lůžka

Nabízíme zajištění plné penze nebo polopenze.

UBYTOVÁNÍ VYBAVENÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ


