Školicí středisko MBÚ AV ČR v Jáchymově: Chata Svornost
Mikrobiologický ústav AV ČR Praha 4, Vídeňská 1083, vlastní rekreační vilu v horní části lázeňského města Jáchymov. Budova je dvoupatrová s ústředním topením všech prostor. Umývárny jsou
vybaveny teplou vodou a sprchovými kouty.
K objektu patří i 20 m vzdálená srubová chatka „BETKA“, která je vytápěna elektrickými akumulačními kamny. Ve vzdálenosti 250 m od chaty Svornost je umístěn vlastní lyžařský vlek.

Hlavní budova
Přízemí:

jídelna (kapacita 40 míst, podávají se zde teplá jídla), tuto místnost lze využít i ke
školení. Je zde barevná televize, video, bufet (možnost nákupu kávy, čaje, piva,
limonád, sušenek, ovocných pohárů atd.), klubovna. WC muži a ženy, koupelna se
sprchovým koutem. Lyžárna.
Pokoj: č. 1 má 8 lůžek (3 palandy)
č. 2 má 2 lůžka

1. patro:

prostorná hala, umývárna s WC pro ženy a 2 sprchové kouty.
Pokoj: č. 3 má 2 lůžka
č. 4 má 2 lůžka
č. 5 má 3 lůžka
č. 6 má 3 lůžka + 1 přistýlku
č. 7 má 3 lůžka + 1 přistýlku

2. patro:

WC a umývárna pro muže a 2 sprchové kouty.
Pokoj: č. 8 má 3 lůžka
č. 9 má 3 lůžka + 1 přistýlku
č. 10 má 2 lůžka

Všechny pokoje jsou vybaveny šatními skříněmi a skříňkami, malými stolky s křesílky nebo židlemi.

Srubová chatka „BETKA“
Přízemí:
1. patro:

kuchyňka s el.vařičem a dřezem, WC, umývárna s teplou vodou
Pokoj: č. 1 má 4 lůžka (1 palanda)
Pokoj: č. 2 má 2 lůžka
č. 3 má 3 lůžka

K chatě Svornost je dobrý příjezd motorovými vozidly (v zimě nutné mít zimní pneumatiky, popř.
řetězy) s možností parkování.
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