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Areál Na Rybárnì - Rakolusky

Co areál :
!Restauraci s možností celodenního stravování

!Ubytování ve dvou až pìtilùžkových pokojích

!Salónek s krbem

!Pøíjemné posezení na venkovní terase s možností             

!  grilování

!Stolní tenis, petanque, šipky, stolní hry

!Veøejný pøístup k internetu

!Turistické informace

!Výdejna rybáøských povolenek pro cizince

!Prodej turistických známek

!Pùjèovna lodìk

!Možnost poøádání firemních a spoleèenských akcí

nabízí

Pùjèovny vodáckých potøeb

H2O Sport Sikyta 
Tel.: +420 377 562 174

Zruèská cesta 1743/104, Plzeò-Bolevec
Prodává a pùjèuje lodì, kanoe, nafukovací èluny,

pramice a motorové èluny. 
Vyrábí laminátové lodì a opravuje nafukovací èluny, rafty

SK Plzeò3 eCity
Tel: +420 721 509 380
Rakousky 20 / Plzeò

Pùjèovna lodí, možnost dopravy po ÈR

Provozovatel:
SK Plzeò 3-eCity

Habrmannovo nám.16, 
312 11  Plzeò

www.skplzen.info
mobil:    +420 602 466 049, 

   +420 724 206 615
mail: info@skplzen.info

Jezy na Berounce v Plzeòském kraji 
(smìr od Plznì)

Jez è.1  134,47 km  
jez v.1,6 m, vpravo dlouhý náhon papírny Bukovec, 

lodì pøeneseme po levém bøehu

Jez è.2  129,60 km  
jez v.1,2 m, vpravo ves Bukovec, jez pøekonáme pøenášením 

nebo spouštìním lodí, obojí vlevo

Jez è.3  125,17 km
jez v.1,2 m, vlevo Dolanský mlýn, lodì pøetáhneme vpravo 

pøes zbytky jezu nebo po pravém bøehu pøeneseme

Jez è.4  120,03 km
jez v.1,1 m, provalený, u osady Telín, sjízdný úplnì vpravo 

kolem ruiny tzv. "Spáleného mlýna"

Jez è.5  119,01 km
jez v.1,1 m, vlevo Valentovský mlýn, lodì snadno pøeneseme 

po pravém bøehu, popø. spustit lodì vpravo po jezu

Jez è.6  115,37 km
jez v.2,5 m, vpravo vodní elektrárna Darová,

lodì pøeneseme po levém bøehu

Jez è.7  111,39 km
jez v.1,4 m, vlevo Kaceøovský mlýn, jez je poškozený,

sjízdný jen v levé polovinì, pøenášení lodí po levém bøehu

Jez è.8  109,09 km
jez v.2,0 m, vpravo Žíkovský mlýn, jez je poškozený,

lodì pøeneseme nebo pøetáhneme po levém bøehu

Jez è.9  105,79 km
jez v.1,4 m, vpravo Libštejnský mlýn,

jez je ve špatném stavu, lodì pøeneseme po levém bøehu

Jez è.10  100,50 km
jez v.1,5 m, vlevo Liblínský mlýn, jez je poškozený, sjízdný malou 

propustí ve støedu hráze nebo se lodì pøenáší po pravé stranì

Jez è.11  93,57 km
jez v.1,1 m, vlevo barokní Podkrašovský mlýn,

jez sjíždìt v pravé polovinì nebo pøenést lodì po pravém bøehu

Jez è.12  88,19 km
jez v.1,0 m, vlevo Lejskùv mlýn, jez je sjízdný malou propustí 

u pravého bøehu nebo pøenést lodì po pravé stranì

Jez è.13  81,92 km
jez v.1,6 m, vpravo Zvíkovecký mlýn,
jez nelze sjíždìt, lodì pøeneseme vlevo


	jezy1
	1: mapa

	jezy2
	Stránka 1


