
U rybníka 
 

Umístění: Horská chata U rybníka leží u rybníka .Je po celkové rekonstrukci z r. 2006 a  je umístěna v 

rekreační oblasti Mariánská (900 m.n.m.), v Krušných horách, nedaleko lázeňského města Jáchymova 

 

Ubytování: Celková kapacita je 35 lůžek v osmi 3 až 5 lůžkových apartmánech s vlastním WC a 

sprchou, internetem, stravování  je v nedaleké chatě ,2 apartmány jsou bezbariérové 

 

Vybavení:  internet, společenská místnost – jídelna, parkoviště,  trezor, sauna, vnitřní bazén 2x3 m, 

společenský sál (cca 14 x 6m) ,k dispozici jsou učebny, které  lze využít i jako tělocvičnu, dětský 

koutek, ping - pong, šipky, kulečník, bar, lyžárna, kolárna, mytí kol, 3 hřiště na malou kopanou 
 

Okolí: Jáchymov – Museum  (3 km), , Aquapark Jáchymov (3 km), Mariánská – umělá stěna, rybník (6 km), -

salaš s 350 ks oveček, Boží Dar (7 km) – turistický okruh – Ježíškova cesta, Božídarské rašeliniště, povrchová 

štola č.1, Ostrov nad Ohří – venkovní bazén, kaple sv. Anny, Karlovy Vary  (22 km), hrad Loket , Klášterec nad 

Ohří – stálá expozici porcelánu, Horní Hrad-magické místo , Kadań – hrad, městské hradby, Chomutov – ZOO 

lesopark, Kamencové jezero, Plešivec – lanové centrum, zážitkový park, areál Eduard – lukostřelba, Zoorbing,  

 

Sportovní vyžití: koupání v rybníku přímo u objektu, u břehu písčité dno, stolní tenis, šipky, v blízkosti 

mini tělocvična, venkovní hřiště (nohejbal, volejbal), značené turistické stezky, přírodní travnaté louky, krytý 

bazén s tobogánem – Jáchymov, minigolf – 3 km, Mariánská -možnost jízdy na koni, 

 

Lyžování: Nový lyžařský vlek přímo na Mariánské 100 m od chaty, půjčovna kol a snowboardů. 

Sjezdové lyžování, vlek pro začátečníky. Ze hřebenu nad Mariánskou (cca 700 m od objektu ) 5 

sjezdových tratí se třemi vleky, umělé zasněžování, večerní lyžování. Skibus zdarma na Neklid a 

Klínovec. Sáňkování, bobování, běžecké lyžování - Krušnohorská magistrála.  

 

Spojení: autobusová zastávka Jáchymov – Mariánská 

               vlakem žel.st. Karlovy Vary a dále bus do Mariánské 

Lékařská služba : pohotovost -  nemocnice Ostrov tel. – 353 364 255,  

                               nemocnice Karlovy Vary- pohotovost – děti – 353 222 67 

KHS – Karlovy Vary, Závodní 94, 360 21, tel. 353 328 311, epodatelna@khskv.cz  
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