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Objekt Bukovina leží v mikroregionu Český Ráj, nedaleko 

Turnova. Od obce Hrubá Skála je vzdálen 1,5 km. Nachází se v 

bezprostřední blízkosti zámku Hrubá Skála, který byl vystavěn na 

skalním pískovcovém masivu ve druhé polovině 14. století. 

Proslulé je rovněž Hruboskalské skalní město. 

Obec Hrubá skála je vzdálena cca 1 km od státní silnice 

spojující Turnov a Jičín. Do obce je dobré spojení jak vlakové, 

tak autobusové. Z obce jsou dobře dostupná všechna turisticky 

významná místa v okolí - hrady Trosky a Kost, město Turnov, 

hora Kozákov, Prachovské a Klokočské skály a další přírodní a 

kulturní památky.  

Rekreační zařízení Bukovina 



 V obci není žádný průmysl. Významný je však turistický ruch, 

který přitahuje překrásná příroda se skalními městy, mnoha 

rybníky s možností koupání i množstvím hradů a zámků v okolí. 

Jsou zde četné možnosti pěší turistiky a cykloturistiky. V zimním 

období lze využít překrásné terény pro běžkaře, pro sjezdové 

lyžování jsou odtud dobře dostupné Krkonoše nebo sjezdovka na 

nedalekém Kozákově.   



Zařízení se skládá z hlavní a vedlejší budovy 

 

a) charakteristika hlavní budovy: 

• 25 lůžek ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 

v prvním patře a obytném podkroví 

• společná sociální zařízení na každém podlaží 

• společná kuchyň v přízemí objektu vybavená veškerým 

kuchyňským zařízením 

• sklípek, společná jídelna a krbová místnost 

• objekt je vytápěn centrálním plynovým topením a je 

uzpůsoben pro celoroční provoz 

 



 

b) charakteristika vedlejší budovy: 

• jedná se o společnou ubytovnu 

• dvě místnosti v prvním patře s celkovou kapacitou 17 lůžek 

• společná sociální zařízení v přízemí budovy 

• objekt není vytápěn a jeho využití je možné pouze mimo 

topnou sezónu 

 

V areálu střediska je upravený pozemek, který je možné 

omezeným způsobem využívat pro sportovní a rekreační akce a 

venkovní posezení. 



hlavní budova 

Rekreační středisko Bukovina 

vedlejší budova 

hlavní a vedlejší budova 
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Přilehlý areál rekreačního střediska 



Poplatky za ubytování 

Základní ubytovací sazba:  

(pouze pro zaměstnance, studenty UJEP a děti zaměstnanců) 

Druh sazby / den: 
Cena bez 

DPH 
DPH 10% 

Cena celkem 

(vč. DPH) 

- zaměstnanci UJEP při rekreačních pobytech 

245,45 Kč 10% 24,55 Kč 270,00 Kč - studenti UJEP při pobytu mimo výuku 

- děti zaměstnanců UJEP do 18-ti let 

- studenti UJEP při výukových akcích 213,63 Kč 10% 21,37 Kč 235,00 Kč 

- 
kapacita celého střediska – 42 lůžek 

(hlavní a vedlejší budova, je-li provozována) 
8.459,10 Kč 10% 845,90 Kč 9.305,00 Kč 

- kapacita hlavní budovy    – 25 lůžek 4.622,72 Kč 10% 462,28 Kč 5.085,00 Kč 



Poplatky za ubytování 
Ostatní ubytovací sazby:  

Druh sazby / den: 
Cena bez 

DPH 
DPH 10% 

Cena celkem 

(vč. DPH) 

- hosté při pracovních akcích a seminářích 
304,54 Kč 10% 30,46 Kč 335,00 Kč 

-  komerční využití 

- 
kapacita celého střediska – 42 lůžek 

(hlavní a vedlejší budova, je-li provozována) 
12.181,82 Kč 10% 1.218,18 Kč 13.400,00 Kč 

- kapacita hlavní budovy    – 25 lůžek 6.600,00 Kč 10% 660,0 Kč 7.260,00 Kč 

Ostatní služby:  

Druh sazby / den: 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena celkem 

(vč. DPH) 

- parkovací poplatek (1 automobil/den) 61,98 Kč 21% 13,02 Kč 75,00 Kč 

-  poplatek za pobyt psa nebo kočky (1 zvíře/den) 78,52 Kč 21% 16,48 Kč 95,00 Kč 



• elektronická objednávka email: rekreace@rt.ujep.cz 

 

Přihlášky k rekreaci 

• objednávka poštou 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Odbor hospodářské správy 

Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem 

Provozní řád:   https://www.ujep.cz/cs/rekreace 

 

• telefonicky (pouze informace) 

Bc. Pavla Bendová, DiS.      tel.: +420 475 28 6375 

Objednávky je vždy nutné zaslat elektronicky. 
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Mapa okolí 



Těšíme se na Vaši návštěvu.  


