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Nabídka rekreace v roce 2019 pro nedrážní členy 

Odborového sdružení železničářů  

a jejich rodinné příslušníky 
 

                                                        zpracoval Miroslav Novotný  

                                                  samostatný odborný zaměstnanec 

 

 

 

PENZION RAMZOVÁ 

 

 

 
 

 

Nabízí prostřednictvím společnosti Pacifik, a.s. ideální dovolenou pro rodiny s dětmi a 

skupiny přátel v penzionu Ramzová v krásné oblasti Jeseníků s možností turistiky, cyklistiky, 

houbaření. V blízkosti světoznámé lázně Lipová, Jeseník a další.  

 

Ubytování:  2-8 lůžkové pokoje, 2x čtyřlůžkový apartmán. Sociální zařízení je umístěno 

v každém pokoji samostatně. Obě podlaží mají samostatnou kuchyňku se skřínkami 

vybavenými nádobím a příbory pro každý pokoj zvlášť k vlastnímu vaření.  

 

Stravování: vlastní nebo v blízké restauraci. 

 

Doprava: vlak- železniční zastávka cca 400m od objektu. 

                  auto-penzion má vlastní parkoviště pro 10 automobilů. 

 

Poznámka: podrobnější informace naleznete na webových stránkách 

www.penzionpacifik.cz 

BEZ DOTACE PRO ČLENY OSŽ/500Kč/ 

Objednávky na ubytování pouze telefonicky - kontakt: pí.  Bazgerová tel.737 275 002 
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REKREAČNÍ CHATA  JELENÍ BOUDY  

 

 
 

Rekreační zařízení ZO OSŽ Železniční stavitelství EMD  

Sedmidolí 141/Jelení boudy. 

 

Odborová chata Jelenky leží na krásném a klidném místě v centru Krkonošského 
národního parku KRNAP. V okolí je krásná příroda se spoustou překrásných cílů pro 
Vaše výlety. 

V létě můžete jezdit na kole nebo se jen procházet, třeba k prameni Labe, na 
Davidovi boudy, na Špindlerovku nebo jen tak po Špindlerově Mlýně. 

V zimě můžete lyžovat v blízkém skiareálu Sv. Petr, Medvědín, Labská, Stoh, 
Hromovka a další, nebo na blízkých malých sjezdovkách v blízkosti Špindlerovky. 
Můžete si zajezdit i v upravovaných stopách na běžkách nebo si zajezdi na sáňkách 
na přilehlé sáňkařské dráze 

Adresa:                                                                                                       
Špindlerův Mlýn 141 
543 51 Špindlerův Mlýn 

Telefon: 
+420 737 256 627 

E-mail: 
info@chata-jelenky.cz 

Více info na:https://www.chata-jelenky.cz/ 

 

 

mailto:info@chata-jelenky.cz
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CHATA  LENKA  OSTRUŽNÁ 
 

 
 

Rekreační zařízení v majetku ZO OSŽ při AŽD Praha výrobní závod Brno. 

 

Chata leží v lesnaté krajině Ramzovského sedla v osadě Ostružná v nadmořské výšce 700 

metrů. Místo na rozhraní dvou pohoří. Z jedné strany Rychlebské hory s kopcem 

Ostružníkem/952 m/ a z druhé strany Hrubý Jeseník s horou Šerákem/1351 m/. 

Z Ramzovského sedla lehce dostupným lanovkou. Celé okolí je východiskem k výletům a 

turistice do oblasti Hrubého Jeseníku – na Šerák, Keprník, Praděd a na Rychlebské hory – 

Petříkov, Paprsek, Smrk, jeskyně Na Pomezí. 

 

V zimě je Ostružná se třemi vleky a běžeckými tratěmi ideální k zimním sportům.  

V letním období je možné navštívit koupaliště ve městě Jeseník vzdáleném od chaty 14 km.  

 

Ubytování: Kapacita objektu- 4 pokoje od dvou do šesti lůžek.  

Stravování – vlastní s možností vaření- kuchyně je společná vybavená kuchyňskou linkou s  

 elektrickým sporákem, dvě ledničky. Každý pokoj má své vlastní nádobí.  

- v blízké restauraci či nedalekém  hotelu 

Sociální zařízení společné. 

 

Doprava: vlakem do cílové stanice Ostružná, kde staví všechny spoje i rychlíky z Brna  i  

z  Prahy. Od nádraží je to k chatě 5 minut pěšky. 

 Autobus má zastávku u Obecního úřadu v Ostružné a vzdálenost cca 100 m k chatě.  

 

Parkování je možné na soukromém pozemku u chaty.  

 

Objednávky : paní Helena Otrusinová Křižíkova 32 Brno PSČ 612 00.  

Objednávky na telefon: 549 122 241 nebo email: otrusinova.helena@azd.cz 

 

 

 

Cena poukazu 

Osoba/den 

dospělý /dítě 270 Kč 

mailto:otrusinova.helena@azd.cz
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REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ OHL ŽS BRNO - OSTRUŽNÁ                                      
 

 
 

Chata leží v lesnaté krajině Ramzovského sedla v centru osady Ostružná v nadmořské výšce 

700 metrů. Místo na rozhraní dvou pohoří. Z jedné strany Rychlebské hory s kopcem 

Ostružníkem/952 m/ a z druhé strany Hrubý Jeseník s horou Šerákem/1351 m/. 

 

V zimě je Ostružná se třemi vleky a běžeckými tratěmi ideální k zimním sportům.  

V letní období je možné navštívit koupaliště ve městě Jeseník vzdáleném od chaty 14 km.  

Tento rekreační objekt leží cca 200 m od rekreačního zařízení – Chata Lenka. 

 

Ubytování ve 2- 6  lůžkový apartmán, sociální zařízení je na každém patře, společenská 

místnost v přízemí 

Stravování: vlastní, dispozici je vybavená kuchyň s lednicí, elektrickým sporákem,  

                              -restaurace, hotel nedaleko.    

Několik způsobů dopravy činní toto rekreační zařízení lehce dostupným.  

 

Doprava:  vlak- cílové stanice Ostružná, 

                  auto -možnost parkování u chaty 

 

Kontaktní osoba: pí. Koláčková  tel: 541 572 174  

 

 

 

Ostružná I 

 

celkem 37 osob 

2x třílůžkový, 

4x čtyřlůžkový, 

1x pětilůžkový ("horní 

apartmán") 

1x apartmán 5 lůžek 

celoroční provoz 

 

pokoj: 

1200,-Kč /osoba/týden 

170 Kč/osoba/den 

"horní apartmán": 

1500,- Kč osoba/týden. 

210 Kč/osoba/den 

Apartmán: 

1800,-Kč/osoba/týden 

260 Kč/osoba/den 

pokoj: 

1600,-Kč/osoba/týden 

230 Kč/osoba/den 

"horní apartmán": 

1900,-Kč/osoba/týden 

270 Kč/osoba/den 

Apartmán: 

2300,-Kč/osoba/týden. 

330 Kč/osoba/den 



5 

 

                     Rekreační zařízení u společnosti OHL ŽS, a.s. 
Popis, ceník a kontaktní údaje 

 
 

 

 

Kapacita RZ - provoz 

 

Cena - zaměstnanec 

 

Cena cizí 

Bítov 1 

8 osob 

2 x čtyřlůžkový pokoj 

květen - září 

2000,- Kč 

(týden celá chata) 

290 Kč/den celá chata  

2500,- Kč 

(týden celá chata) 

360 Kč/den celá chata 

Bítov 2 

9 osob 

1 pětilůžkový 

1čtyřlůžkový 

květen - září 

1.850,-Kč 

(týden celá chata) 

270 Kč/den celá chata 

2500,- Kč 

(týden celá chata) 

360 Kč/den celá chata 

Blažejov 

/ Ratmírov/ 

 

16 osob 

4 čtyřlůžkové chaty 

květen - září 

1000,-Kč 

týden chata 

140 Kč/den chata 

1.800,-Kč 

týden chata 

260 Kč/den chata 

Ostružná I 

 

celkem 37 osob 

2x třílůžkový, 

4x čtyřlůžkový, 

1x pětilůžkový ("horní 

apartmán") 

1x apartmán 5 lůžek 

celoroční provoz 

 

pokoj: 

1200,-Kč /osoba/týden 

170 Kč/osoba/den 

"horní apartmán": 

1500,- Kč osoba/týden. 

210 Kč/osoba/den 

Apartmán: 

1800,-Kč/osoba/týden 

260 Kč/osoba/den 

pokoj: 

1600,-Kč/osoba/týden 

230 Kč/osoba/den 

"horní apartmán": 

1900,-Kč/osoba/týden 

270 Kč/osoba/den 

Apartmán: 

2300,-Kč/osoba/týden. 

330 Kč/osoba/den 

Ostružná II 

/DS/ 

7 -8 osob 

1x třílůžkový, 

2x dvoulůžkový 

+ možnost 1 přistýlka 

celoroční provoz 

duben-září 

3.900,-Kč celá chata/týden, 

560 Kč/den celá chata 

říjen–březen 

5.500,-Kč celá chata/týden 

790 Kč/den celá chata 

duben-září 

4.400,-Kč, celá chata/týden, 

630 Kč/den celá chata 

říjen–březen 

6.000,-Kč celá chata/týden 

860 Kč/den celá chata 

Ostravice 

7 osob 

2 dvoulůžkové 

1 třílůžkový 

celoroční provoz 

 

4000,- Kč celá chata/týden 

570 Kč/den celá chata 

4500,- celá chata/týden 

640 Kč/den celá chata 

Pokojov 

/Rendlíček/ 

6 osob 

2 třílůžkové 

květen - září 

3.000,-Kč 

celá chata/týden 

430 Kč/den celá chata 

4.000,- 

celá chata/týden 

570 Kč/den celá chata 

 

Ostružná I- Děti do věku 3 let mají pobyt zdarma. 

 

Přihlášky - poukazy vydává paní Marie Koláčková, telefon: 541 57 2423 (2174) 

        e-mail: mkolackova@ohlzs.cz 

 

1. B í t o v – dvě chaty 
Popis zařízení 
Rekreační zařízení Bítov se nachází v okrese Znojmo v zalesněné oblasti Vranovské přehrady v k.ú. Bítov, na 

pronajatém pozemku od Lesů České republiky.  

Jedná se o dvě dřevěné chaty s podezdívkou a sedlovou střechou, u chaty venkovní posezení.  

Chaty jsou od sebe vzdáleny asi 300 m. Obě chaty mají dva čtyřlůžkové pokoje s kuchyňkou.   

Chaty jsou vybaveny základním nádobím a dvouplotýnkovým vařičem. Pro chladné období je 

v pokojích elektrický radiátor. V chatě je voda z vodovodního řádu obce bez kanalizace, 

chemické WC. Chata je využívána pouze v letní sezoně (květen - září). 
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2. B l a ž e j o v 
Popis zařízení: 

Rekreační zařízení Malý Ratmírov se nachází mezi Telčí a Jindřichovým Hradcem 

v kouzelném prostředí jižních Čech. Zařízení je situované s výhledem na rybník, kde jsou dvě 

lodě (kánoe a pramice) 

Jedná se o 2 chatky rozdělené na čtyři buňky, kde každá z nich má dvě patrové dřevěné 

postele a předsíňku se základním kuchyňským vybavením. Zařízení je celkem pro 16 osob. 

Voda na vaření a mytí je ve společných sociálních zařízeních vzdálených od chatek cca 70 m, 

které patří Slovanu Jindřichův Hradec. U chatek je pěkná dřevěná veranda se zahradním 

nábytkem. Za rekreačním zařízením jsou tenisové kurty, které mohou rekreanti za úplatu 

využívat. 

Chata je využívána pouze v letní sezoně (květen - září). 

 

3. O s t r u ž n á - dvě chaty 
Popis zařízení 

     Rekreační zařízení v Ostružné se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníku, na žel. trati 

Hanušovice-Jeseník, v bezprostřední blízkosti lyžařských vleků.  

Jedná se o velkou jednoposchoďovou budovu s 8 pokoji pro 32 rekreantů a apartmánu pro 5 

osob, společenská místnost (televize, knihovna, společ.hry) a lyžárna. V přízemí i poschodí je 

WC a sprchový kout. Vytápění chaty je prováděno elektrickým kotlem s akumulačními 

nádržemi. V chatě možnost připojení přes wi-fi. 

Druhá chata je dřevěná, s kamennou podezdívkou a sedlovou střechou. Chata je pro sedm 

osob. V přízemí malý dvoulůžkový pokoj, společenská místnost s krbem a kuchyňským 

koutem. V podkroví jsou dva třílůžkové pokoje.  Vytápění chaty přímotopy se zásobníkem a 

čerpadlem ve sklepě. V obou  chatách je  vodovod z místního vodovodního řádu. 

Provoz na těchto RZ je celoroční. 

 

4. P o k o j o v   
Popis zařízení 
     Rekreační chata se nachází v chatařské oblasti Rendlíček (v lesním porostu) u obce 

Pokojov, v blízkosti krásného rybníka, který se nachází mezi Žďárem n/Sáz. a Křižanovem. 

Jednoposchoďová dřevěná chata s verandou a sedlovou střechou je pro šest rekreantů. 

V přízemí je společenská místnost s kuchyňským koutem  

a základním kuchyňským vybavením. V poschodí jsou dva třílůžkové pokoje. Chata je 

celkově v  dobrém stavu,  

s rozvodem vody z vlastní studny (pouze užitková), splachovací WC a sprchový kout. Topení 

je zajištěno akumulačními kamny a krbovými kamny na tuhá paliva. 

Provoz pouze v letní sezoně (květen - září). 

 

5. O s t r a v i c e 
Popis zařízení 
Rekreační středisko Ostravice se nachází v překrásné lesnaté oblasti moravsko-slezských Beskyd. Jedná se  

o zařízení odpovídající rodinnému domku, s podezdívkou a půdní vestavbou, kde jsou 3 pokojíky pro sedm 

rekreantů. Dva pokoje dvoulůžkové a jeden třílůžkový. V přízemí je velká kuchyně s obývacím pokojem, 

sprchovým koutem a WC. V pokoji je krb, rozkládací pohovka, kterou je možno také využít ke spaní a televize. 

Kuchyně je velmi dobře vybavená, včetně vestavěných kuchyňských spotřebičů. Chata se vytápí elektrickými 

přímotopy. V chatě je vodovodní přípojka s pitnou vodou a odpadní jímka. U chaty je krásný přístřešek 

s venkovním krbem  

a masivním nábytkem. Také je zde vybudován přístřešek pro auta a na dřevo do krbu. Celé zařízení bylo 

zatepleno a opraveno.  
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KOŘENOV, PENZION LESNÍ CHATA 

 

 
 

Horský hotel je umístěn v krásném prostředí v nadmořské výšce 700 m. n m. na pomezí 

Krkonoš a Jizerských hor v klidné části obce Kořenov, mezi Harrachovem a Tanvaldem. Jeho 

nespornou výhodou pro jarní, letní i podzimní období je, že je umístěn přímo na hlavní 

cyklistické a turistické trase. Hotel je vhodný pro klienty, kteří hledají stylové komfortní 

ubytování na horách s možností zimních i letních sportovních aktivit. 

 Hostům je k dispozici restaurace, bar, klubovna s TV, relaxační zóna, whirlpool, sauna, 

stolní tenis, dětský koutek s X-boxem a NOVÁ prostorná venkovní terasa. 

 

Ubytování: 2–3lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV 

Stravování: polopenze 

Služby: restaurace, společenská místnost, úschovna kol a lyží, ohniště s možností grilování 

Koupání: přírodní koupaliště v Harrachově, bazény hotelů v Harrachově 

Doprava: vlastní, vlak – žst. Kořenov – 800 m, auto – parkování u hotelu 

Poznámka: možnost pobytu se psem za poplatek 100 Kč/den (nemá přístup do společných 

 

Kontakt: Tereza Gojná, tel. 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org 

 

Termíny pobytů a další informace naleznete na emailu recepce@lesnichata-korenov.cz  

  
 
 
 

 

 

mailto:Tereza.Gojna@osz.org
mailto:recepce@lesnichata-korenov.cz
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PŘÍSPĚVEK 500 KČ NA ČLENA A RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA PLATÍ  

POUZE PŘI OBJEDNÁNÍ PŘES ČD TRAVEL 

NABÍDKA REKREACE v apartmánovém domě ORION  

v r. 2019 
 

ŘECKO, Leptokarie, Olympská 

riviéra 

Kontaktní osoba: 

Daniela Švábová 

tel.: 972 241 920 

mob.: 737 275 107 

 

POBYTY JSOU URČENY POUZE 

ČLENŮM OSŽ (všem bez rozdílu 

zaměstnavatele) a jejich rodinným 

příslušníkům. Objednávky budou 

zpracovávány postupně tak, jak budou 

docházet na mezinárodní oddělení 

OSŽ. 

Ceny jsou dotovány z prostředků 

ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ 

ŽELEZNIČÁŘŮ!!! 

Žadatel použije k objednání rekreace 

formulář „Závazná objednávka 

rekreace v apártmánovém domě 

ORION v Řecku v roce 2019“, který je 

součástí nabídky.  

Závaznou objednávku potvrdí žadateli 

předseda ZO OSŽ, který tím potvrzuje 

jeho členství v OSŽ. Bez tohoto 

potvrzení (razítko a podpis) nelze 

poukaz s dotací z prostředků OSŽ poskytnout.  

Vyplněnou a potvrzenou objednávku zašle žadatel na adresu:  

Odborové sdružení železničářů 

mezinárodní oddělení 

Dům Bohemika 

Na Břehu 3 

190 00 Praha 9 - Vysočany 

 

Závaznou objednávku můžete také zasílat naskenovanou e-mailem na adresu: 

daniela.svabova@osz.org V tom případě již originál NEPOSÍLEJTE poštou.  

mailto:daniela.svabova@osz.org
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UBYTOVÁNÍ: SKALKA HOTEL*** 

SLOVENSKO, ZÁPADNÍ SLOVENSKO 

 
Dvojklikem otevřete galerii 

 
 

 

 

 

Hotel: SKALKA HOTEL*** 

GPS hotelu: 49.133479, 18.685747 

Lokalita: ZÁPADNÍ SLOVENSKO 

Typ zájezdu: pobytový 

 Vlastní doprava 

Hana Bartošová | garant zájezduhana.bartosova@osz.org 

  telefon      972 241 928, 731 679 946 

 
 

mailto:%20%7Bemail%7D
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Poloha: lázeňské město Rajecké Teplice se nachází 5 minut od hotelového parku. Lázeňské 

městečko leží 12 km jižně od Žiliny v údolí obklopeném pohořím Martinských holí, 

Súlovských vrchů, Malé a Velké Fatry. Tato poloha přímo vybízí k lyžařským aktivitám.  

 

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí (nepřetržitá služba), restaurace, kavárna, park, WiFi 

v celém hotelu zdarma, výtah, balneo a relax provoz (solární louky, nefritové lůžko, 

oxygenoterapii, magnetoterapii, infra kabinu, fitness centrum, rašelinové a senné zábaly, 

aerosolové inhalace, masáže a wellness, finská a parní sauna, vířivka). V areálu hotelu 

adventure golf, dráha pro inline bruslení, víceúčelové hřiště, venkovní šachy, pétanque, 

půjčovna kol a nordic walkingových holí, první discgolfový park na Slovensku, dětský koutek 

a venkovní dětské hřiště.  

 

Koupání : termální bazény Aphrodite**** vzdáleném cca 5 minut chůze, v letním období 

koupaliště Laura, termální koupaliště v Rajci 

 

Lyžování : střediska Rajecká Lesná (6 km), Čičmany (12 km), Fačkovské sedlo (20 km), 

Martinské hole (20 km) a Vrátná dolina (35 km) 

 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, televize, 

lednička, telefon  

 

Stravování: polopenze (rekondiční pobyt plná penze): snídaně formou bufetu, (při menším 

počtu než 15 osob snídaně kontinentální), obědy a večeře výběr ze 3-4 jídel, kromě 

příjezdového dne  

 

Balíčky procedur (v závazné objednávce do poznámky vyplňte vybraný balíček 

procedur např. KLASIK, příp. napište bez procedur)!:  
 

ZIMA (leden-březen): 5 procedur - 1x wellness s whirpoolem, finská a parní sauna, 1x 

klasická masáž (15 min), 1x kombimech.masáž + oxygen  

 

ACTIVITY (duben-září): 11 procedur - 2x wellness Skalka (50 min), 1x bazén Aphrodite 

(2 hod), 1x aromaterapeutická masáž (15 min), 1x lávové kameny (50 min), 1x oxygen (15 

min), 1x kombimech. masáž + oxy (25 min), 1x koloběžka (1,5 hod), 1x kolo 1 osoba (1 den), 

1 pár hůlek Nordic walking (1 den), 1x adventure golf 1 osoba (1 hra)  

 

KLASIK (duben – prosinec): 11 procedur - 3x wellness Skalka (50 min), 1x bazén 

Aphrodite (2 hod), 1x oxygen (15 min), 1x kombimech. masáž + oxy (25 min), 2x klasická 

masáž (25 min), 1x lávové kameny (50 min), 1x nefritová masáž (35 min), 1x rašelina (20 

min)  

 

REKONDIČNÍ POBYTY (i pro "vybraná povolání ČD"):  

 

13 procedur : 2x bazén Aphrodite (2hod), 1x nefritové lůžko, 1x klasická masáž (25 min), 1x 

aromatická masáž (25 min), 2x wellness Skalka, 1x mechanomasáž, 2x oxytén, 1x senný nebo 

rašelinový zábal, 1x fitness cvičení, 1x nabídka činnosti z "aktivity" parku  

 

SILVESTROVSKÝ POBYT: cena zahrnuje Silvestrovskou večeři s programem. 
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Doprava : vlastní, parkování v areálu hotelu zdarma  

 

Cena zahrnuje: ubytování, stravu a dopravu dle popisu, komplexní cestovní pojištění 

 

Poznámka: pobyt se psem není možný 

 

OSŽ poskytuje pro své členy a jejich rodinné příslušníky  
 

BONUS OSŽ na zimní pobyty(dvě procedury zdarma, 1x nefritové lůžko, 1x infrasauna), na 

letní pobyty (1x hra Adventure golf, 1x welness Skalka 50 minut).  

 

Pro nárok na tuto slevu je nutné ověření na závazné objednávce (razítko a podpis předsedy 

ZO OSŽ, který potvrdí členství žadatele v OSŽ). „Žádost“ s ověřením od ZO OSŽ na e-mail: 

hana.bartosova@osz.org  
Ověření prosím umístěte pod podpis žadatele 

 

  

mailto:hana.bartosova@osz.org

