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Stříbrný rybník
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Úvodní slovo
Vážení přátelé, dovolte mi krátké představení
Kempu Stříbrný rybník.

komplexního volnočasového areálu pro občany města
i turisty tak, jak je to běžné v celé Evropě.

Kemp Stříbrný rybník je sportovně-rekreační areál
nacházející se v blízkosti Hradce Králové v dosahu
městské hromadné dopravy. Areál nabízí příležitost
pro klidnou rodinnou dovolenou i zábavu uprostřed
krásné přírody na pomezí Přírodního parku řeky Orlice
a hradeckých městských lesů.

Areál je v posledních letech díky rozsáhlým
modernizacím intenzivně využíván, proto je třeba
v návaznosti na již provedené úpravy dále pokračovat
v jeho údržbě a rozvoji tak, aby vyhověl současným
i budoucím požadavkům návštěvníků z domova
i zahraničí. Záměrem je vytvořit co nejvíce soběstačný
prostor v souladu se zásadami trvale udržitelného
podnikání. Sloužit by k tomu měla instalace solárních
panelů, důsledné třídění odpadu, využití vlastních
zdrojů vody apod.

Přírodní koupaliště Stříbrný rybník je zbudováno
na místě bývalého slepého ramene Orlice
a později písníku (písek byl využit při stavbě valů
Všesportovního stadionu) s částí podzemní vody,
které je doplňováno povrchovou vodou z Bělečského
náhonu. Pláže jsou písčité. V okolí se nachází množství
cyklotras a in-line okruh hradeckými lesy.
Areál od 1. ledna 2020 spravuje a provozuje
společnost Městské lesy Hradec Králové, která během
tří let areál přebudovala v kemp evropské úrovně

Důležitým faktorem je i další spolupráce s městem,
městskými firmami a sektorem cestovního ruchu.
Cílem je, aby areál byl ideálním výchozím místem pro
návštěvníky města i celého regionu. Skupinou, na
kterou se ve své komunikaci zaměřujeme především,
jsou rodiny s dětmi.

Kemp vznikl v roce 1963 a nyní po šedesáti letech se
díky městu Hradec Králové a společnosti Městské lesy
Hradec Králové podařilo naplnit původní myšlenku

Ing. Milan Zerzán
ředitel společnosti
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Historie areálu
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Hospodářská činnost
Ubytování
Chaty

V kempu Městské lesy Hradec Králové nabízejí ubytování, pronájmy prostor,
objektů a ploch. Pro spokojenost hostů doplňují postupně další nabídku
ubytování, vybavení a služeb. Z plánovaného dovybavení lze uvést výstavbu
domků v korunách stromů nebo bazénu. Důležitá je i kvalita koupání, které by
mělo být dosaženo vyčištěním dna přírodního koupaliště. V kempu by měl být
také postupně oddělen prostor chatek a stanového ubytování.

V nabídce je ubytování v patnácti nově zrekonstruovaných chatkách, v nichž je vždy dvanáct kompletně vybavených
lůžek včetně lůžkovin. V každé chatce je vlastní sociální zařízení, malá, ale plně vybavená kuchyňka (se základním
vybavením pro 12 osob, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou a indukční varnou deskou), televizor a přístup
k wifi zdarma. Před chatkou je k dispozici posezení se slunečníkem.
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Stany Tramp
V areálu je deset čtyřlůžkových a dva šestilůžkové
stany Tramp. Stany vyrobené z prodyšné přírodní
bavlny stojí na dřevěné podestě a jsou vybaveny
pohodlnými kompletně připravenými lůžky včetně
lůžkovin. K vybavení patří i el. zásuvka, lednička
a osvětlení. Před stany je posezení se slunečníkem.

Mobilhomy
V nabídce je ubytování v deseti pohodlných mobilhomech pro čtyři osoby se zavedenou vodou a elektřinou, ložnicí,
kuchyní, palandou vybavenou zábranou proti pádu a koupelnou.
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Stání pro karavany
Pro karavanisty je k dispozici dostatečně velká travnatá
plocha s přípojkami elektřiny. V kempu je také výlevka
na odpady z karavanů.

Stanové louky
Pro příznivce stanování
ve vlastních stanech
je připravená travnatá
plocha.

Vybavení
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Recepce

Sociální zařízení

Kamerový systém

Dětské hřiště

Výlevka pro karavany

Převlékárny

Veřejné griloviště a ohniště

Prádelna

Půjčovna vybavení pro společenské hry

Kuchyňka

WIFI zdarma

Volejbalové hřiště

Pronájmy objektů
Teepee
Teepee nabízí posezení až pro 40
osob, vlastní bar a krb.
V bezprostřední blízkosti Teepee
se nachází ohniště s grilem.

Pódium
Venkovní pódium lze využít pro
společenské akce, například
koncerty. Plocha před pódiem je
zpevněná. V blízkosti jsou toalety.
Využít lze i bar a párty stany.
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Hala
Nově zrekonstruovaná hala má
kapacitu až 150 osob a je vybavená
dataprojektorem s plátnem, stoly
a židlemi pro 100 osob a kuchyňkou
s myčkou, lednicí a výčepním
zařízením.

Párty stany
K pronájmu jsou v nabídce dva párty
stany o velikosti 8 x 12 m. Jeden ze
stanů je vybaven osvětlením a dřevěnou
podlahou. Ke stanu je možné zapůjčení
pivních setů pro sezení.
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Pronájem areálu pro svatby, srazy, kulturní akce, trhy…
Areál disponuje uvedeným zázemím a je vybaven pro pořádání akcí
v malém i velkém rozsahu až pro několik tisíc návštěvníků. Možné
je pronajmout jednotlivé prostory a objekty nebo celý kemp včetně
ubytovacích kapacit.
Od roku 2022 je kemp zařazen mezi oficiální oddávací místa
v Hradci Králové. Pro tyto příležitosti bylo nad rybníkem postaveno
dřevěné molo.

Reklama
Společnost nabízí partnerům propagaci na
reklamních plochách uvnitř kempu a na oplocení
areálu. Současně propagace může probíhat na
akcích zde pořádaných.
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Rekreační funkce
Koupání

Přírodní koupaliště a vodní atrakce

Aktivity
Půjčovna: plážový volejbal, ruské kuželky, pétanque, staročeské kuželky, ping pong
Venkovní tělocvična: Tělocvična nabízí zajímavou alternativu pro trávení volného času.
Skládá se z 16 prvků. Rozdělena je na dvě části dle náročnosti.
Rybaření: Pro vlastníky rybářských lístků a po zakoupení povolenky je umožněno rybařit
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Občerstvení
Ubytovaní hosté i návštěvníci mají možnost stravování přímo v areálu. K dispozici je nová restaurace, která nabízí
kompletní menu k snídani, obědu i večeři.
Cyklisté, bruslaři a další jistě ocení nabídku oblíbeného kolobaru. V létě je v provozu také bar u pláže.

Pro pobyt v chatkách a mobilhomech jsou v nich k dispozici vybavené kuchyňky. Dále je pro ubytované hosty
možné využít společnou prostornou kuchyň vybavenou lednicemi, dvouplotýnkovými vařiči, mikrovlnou troubou,
rychlovarnou konvicí a základním nádobím.
Dále se v kempu nalézají dvě grilovací místa a k zapůjčení jsou přenosné grily.
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Aktivity ve spolupráci s třetími osobami
Půjčovna Topsports centrum
Půjčovna nabízí široký sortiment
kvalitního sportovního vybavení pro
příjemně strávený den. K zapůjčení jsou
kola i elektrokola, koloběžky, kolečkové
brusle, kolečkové lyže, šlapací káry,
paddleboardy a další.
Gladiátor aréna
V současné době je v aréně více
než 40 překážek a vznikají další.
V plánu je dětská část a také
klasická fitness sekce.
Wakeboarding
Novinkou roku 2022 je wakeboarding,
jízda na speciálním prkně taženém
kabelovým vlekem po vodní hladině.
Animační programy
Animační programy se v kempu konají
pravidelně a jsou určeny pro širokou
veřejnost, nejen ubytované v kempu.
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Teambuildingy a příměstské
tábory
Naši partneři pořádají
v areálu kempu pravidelné
sportovní a kulturní akce, dále
pak nabízejí širokou škálu
teambuildingových firemních
akcí, příměstských i klasických
táborů apod.

Občerstvení
Adventure park
V Adventure parku mohou
ubytovaní hosté i návštěvníci
vyzkoušet laser game, archery
game, minigolf, rally dráhu,
nafukovací atrakce a další.

Akce
Areál byl postupně doplněn o potřebné zázemí pro pořádání akcí. Vybudované jsou venkovní i vnitřní prostory tak, aby
uspokojily pořadatele přehlídek, koncertů, srazů apod. Možné je pronajmout i celý kemp včetně ubytovacích kapacit.
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Vize
Současně s provozem se Městské lesy Hradec Králové a.s. ve spolupráci s městem Hradec Králové
intenzivně věnují vizi pro další budování areálu.

Ubytování
Domky nad vodou
Domky v korunách stromů
Výstavba pevných stání pro karavany „stellplace“
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Aktivity

Koupání

Multifunkční sportovní hřiště

Krytý bazén se samostatným vstupem

Rozšíření nabídky pro návštěvníky

Zajištění prodloužení sezóny vodních aktivit

Stravování

Akce

Výstavba nové restaurace

Ve spolupráci s městem a jednotlivými pořadateli
návýšení počtu mimosezóních akcí

Rozdělení a zrychlení obsluhy návštěvníků kempu

Provoz kempu
Osazení solárními panely na výrobu elektřiny

Rozvoj animačních programů

Zajištění celoročního provozu kempu

Rozšíření ubytovací kapacity (školy, karavanová stání)
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Cíle
Cílem provozovatele je postupně vybudovat areál, který bude svojí úrovní odpovídat pětihvězdičkové kategorii *****
dle Asociace kempů České republiky. Kemp by měl splňovat veškeré nároky rodin s dětmi z domova i zahraničí a stát
se nejkomplexnějším, nejvybavenějším a nejmodernějším zařízením podobného druhu v České republice. Pro turisty
by Kemp Stříbrný rybník měl být ideálním místem pro pobyt a výlety do celého regionu.
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Certifikace a ocenění

Asociace kempů České
republiky zařadila Kemp
Stříbrný rybník do kategorie
čtyř hvězd.

Díky vysoké kvalitě našich
služeb nejen pro cyklisty
jsme se stali certifikovaným
zařízením Cyklisté vítáni.

Podle hlasování veřejnosti
se převzetí areálu Kempu
Stříbrný rybník naší
společností stalo událostí
roku 2020 v Hradci Králové.

Díky dodržování vysokého
standardu hygienických pravidel
jsme držiteli známky Safe Travels.

Za období 2020–2022 došlo k významnému zhodnocení městského majetku, navýšil se počet návštěvníků, zlepšila
se struktura celoročního ubytování. Významným příjmem do městského rozpočtu mimo nájem jsou také poplatky za
ubytování a využívání dalších služeb poskytovaných městskými organizacemi.
V areálu se koná větší počet různorodých akcí a aktivit, které jsou navíc provázány s městskými lesy.
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Parkoviště
Jídlo

MHD č. 11 a 17

Hygiena
Aktivity

Ubytování
Ostatní

Vstup do areálu
Recepce

P

P

Zlaté chaty
Stříbrné chaty
Stany Tramp
Stanové louky
Karavanová stání
TeePee
Mobilhome
Útulna Pohoda
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Směr
kemp

5

Restaurace
Občerstvení
Venkovní kuchyňka
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Směr
lesní
okruh

Sociální zařízení
Výlevka karavanů
Půjčovna sportovních potřeb
Volejbalové hřiště
Dětské hřiště

8
7

Molo s posezením
Vodní atrakce
Gladiátor aréna

P

Rally dráha

P

Minigolf a nafukovací atrakce
Archery a laser game
Vodní lyže
Wellness na molu
Nohejbalové hřiště
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Vodní pólo
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Ohniště
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Altán
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Pláž
Pódium a letní kino
Herna a společenská místnost
Párty stan
Stabilní karavany, celoroční stání

Kemp Stříbrný rybník
Lhotecká 183/95, Malšova Lhota
500 09 Hradec Králové
e-mail: kemp@vslesy.cz
tel.: +420 607 135 822
IČ: 25962523 DIČ: CZ25962523
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www.kempstribrnyrybnik.cz
staňte se
našimi fanoušky

