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Piktogramy:

ubytování také v chatách prostor pro karavany elektrické přípojky kuchyňka k dispozici sprchy s teplou vodou

bezbariérový přístup pes povolen půjčovna loděk možnost rybaření přírodní koupaliště

Malý kemp Autokemp
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kvality profesního sdružení
Svaz podnikatelů ČR 
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a agroturistice
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- International hodnotící 
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Popis cesty: příměstské rekreační zařízení se nachází 4 km od Bystřice nad Pernštejnem, na odbočce v půli kopce na silnici č. 150 do Nového Města na 
Moravě. Chaty jsou umístěny na hrázi Domanínského rybníka.
Místo a okolí: středisko se nachází v nádherném okolí v těsné blízkosti CHKO Žďárské vrchy, vhodném pro pěší turistiku. Značené cesty vedou např. na Vírskou 
přehradu, zříceninu Zubštejn, do rekreační obce Tři studně apod. Nezapomenutelné zážitky nabízí návštěva hradu Pernštejn nebo westernového městečka 
Šiklův mlýn nedaleko Zvole nad Pernštejnem. V Novém Městě na Moravě je umístěna expozice Horáckého muzea a Horácká galerie. Nedaleko rozhledna 
s lyžařským vlekem Karasín.
Aktivity a služby: v areálu sociální zařízení a umývárna. Možné je zapůjčení žehličky nebo fénu na vlasy. Nedaleko pláže je k dispozici volejbalové hřiště; 
houpačky pro děti; pískoviště a velké ohniště. Zájemci o vodní sporty mohou využít možnosti zapůjčení loděk. Půjčovna sportovních potřeb nabízí stolní tenis; 
míče na volejbal a kopanou; badminton a stolní hry. V kanceláři provozní budovy je možno zakoupit povolenky k rybolovu v mimopstruhovém revíru MRS 
Domanínský rybník Bystřice Pernštýnská 2. Ubytovaní rekreanti mohou své osobní automobily parkovat v místě pobytu.
Ubytování: 32 lůžek ve standardně vybavených čtyřlůžkových chatách (lednička, kuchyňská linka, varná konvice, včetně nádobí, dvouplotýnkový vařič, 
lůžkoviny atd). Na přilehlém tábořišti je prostor pro 22 stanů. 
Stravování: vlastní vaření; prodejní stánek s rychlým občerstvením a základními potravinami je v sezóně v provozu od 9 do 22 hod. 

Ceny v Kč: chatky 2 850 - 4 000/týden; stan 30 - 40; karavan 70; obytný přívěs 40; osobní auto 30; 
osoba starší 15 let 30; děti 3 - 15 let 15; pes 5 – 15; rekreační poplatek 5/osoba.

Adresa: 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: +420 737 440 601, http://sweb.cz/domaninsky.rybnik/ 

1. Bystřice nad Pernštejnem
Příměstské rekreační zařízení Domanínský rybník

Sezóna: 15. V. - 30. IX.

Popis cesty: z Jihlavy směrem na Jindřichův Hradec, cca 10 km za Kostelcem odbočit doprava, za obcí Dolní Cerekev leží Bezděčín, farma a kemp je hned 
první dům po pravé straně.
Místo a okolí: statek tvoří několik staveb kolem velkého uzavřeného dvora a zahrady, v blízkosti je vlastní rybník s možností rybolovu; majitel hospodaří na 63 
ha půdy, chová krávy, osla a psa. V okolí město Telč s renesančním zámkem (památka UNESCO); Pelhřimov - historické centrum, Muzeum rekordů a kuriozit, 
Muzeum strašidel, Městské muzeum, vyhlídková věž; Jihlava - jihlavské podzemí, ZOO, vyhlídková brána, Muzeum Vysočiny, Vodní ráj; Slavonice - renesanční 
domy; rozhledna Pípalka a poutní místo na Křemešníku; Třešť - expozice betlémů; Žirovnice - zámek a perleťářská expozice; hrad Roštejn. 
Aktivity a služby: venkovní i kryté posezení a venkovní gril; možný převoz hostů na místo; praní prádla; rybaření; koupání do 3 km; půjčování drobného 
sportovního nářadí, horských kol, map a turistických průvodců; k dispozici stolní tenis a pétangue.
Ubytování: kemp pro 8 stanů či karavanů, polokryté sprchy a WC, elektrická přípojka, ohniště.
Stravování: vlastní vaření, k dispozici lednička a umývárna nádobí; restaurace v Batelově a Horní Cerekvi.

Ceny v Kč: stan 60 - 100; karavan 150; osoba 50; dítě do 12 let 30; auto 20; pes zdarma. 

Adresa: Ing. Vladimír Kameník, Farma Bezděčín 2, 588 51 Batelov, tel.: +420 567 214 786, +420 567 314 129, 
e- mail: kamenikova@ji.cz, www.kamenikova.cz

2. Bezděčín
Kemp na farmě

Sezóna: celoročně
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Popis cesty: z dálnice D1 exit č. 90 do Humpolce, odtud po silnici č. 34 směrem na Havlíčkův Brod, po cca 4 km těsně před obcí Skála zabočit doprava. 
Místo a okolí: veřejné turistické tábořiště a autocamp se nachází u rybníka Kachlička, 2 km od obce Skála nedaleko města Humpolec. V blízkém okolí zřícenina 
středověkého hradu Orlík; Humpolec - synagoga, antropologická expozice Muzea Dr. Aleše Hrdličky, Muzeum vah, naučná stezka Březina; hrad a památník 
J. Haška v Lipnici nad Sázavou.
Aktivity a služby: půjčovna loděk a sportovního náčiní; k dispozici volejbalové hřiště; pobyt zvířat povolen; kemp je bezbariérový.
Ubytování: 16 lůžek ve čtyřlůžkových chatách s kuchyňským koutem a ledničkou, studená i teplá voda v chatkách, sociální zařízení společné; prostor pro 
100 stanů nebo karavanů.
Stravování: vlastní vaření; v místě jsou dva kiosky s potravinami; teplé jídlo v místním občerstvení.

Ceny v Kč: stan 30; karavan 35; chata 250; děti od 6 do 15 let 15; osoba 20; auto 25.

Adresa: 582 55 Herálec, Obecní úřad Boňkov, tel.: +420 569 445 538 p. Jirák, +420 602 594 538, 
e-mail: bonkov@quick.cz

3. Boňkov
ATC Kachlička

Sezóna: celoročně

4. Fryšava
 Veřejné tábořiště Medlov 

Sezóna: 1. VII. – 31. VIII.

Popis cesty: z dálnice D1 exit 119 Velký Beranov do Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, ze Žďáru na Fryšavu přes Vysoké, Počítky, Sklené, na 
rozcestí Třech Studní na Fryšavu, ve Fryšavě již je ukazatel. 
Místo a okolí: camp je v bezprostřední blízkosti u rybníka Medlov; turistika; Pasecká skála, Dráteničky, Devět skal; Žďár nad Sázavou - poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře (památka UNESCO), zámek; Nové Město na Moravě - Horácká galerie, Horácké muzeum, Vírský mlýnek, koupaliště, squash, 
sauna, sjezdovka; rozhledna Rosička u Nížkova; sklářská huť ve Škrdlovicích a Karlově.
Aktivity a služby: zapůjčení míčů, badminton, pétangue; u hotelu Medlov je k dispozici minigolf a hřiště; možnost rozdělání ohně u stanu.
Ubytování: kapacita 200 – 250 stanů nebo karavanů, možnosti elektrického připojení, sprcha s teplou vodou. 
Stravování: individuální stravování, stánek s občerstvením, restaurace ve Fryšavě nebo v hotelu Medlov

Ceny v Kč: dospělý 30; dítě do 15 let 15; auto 30; stan 35; karavan 35; pes 15; rekreační poplatek 10.

Adresa: 592 04 Fryšava, (provozovatel Ing. Pavlína Dacerová, Lonkova 494, Pardubice 530 09),  
tel.: +420 775 312 899, e-mail: pavlina.dacerova@seznam.cz, taboriste.medlov@atlas.cz
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5. Hartvíkovice
Autocamp Wilsonka na Dalešické přehradě

Sezóna: V. - IX.

Popis cesty: mezi dálnicí D1 na 65 km sjezd směrem na Ledeč nad Sázavou, 8 km do Hněvkovic, na křižovatce v Hněvkovicích doleva a pak rovnou podle 
ukazatele Zahájí do kempu. Dále směrové tabule Camp CAP.
Místo a okolí: zřícenina hradu Chřenovice a Podhradí; hrad Ledeč nad Sázavou; zaniklý hrad Lacembok; torzo hradu Borovsko; zřícenina tvrze Melechov; 
sklářská huť Anna.
Aktivity a služby: koupání na řece Sázavě; hřiště na volejbal; vodní sporty; půjčování sítí a míčů na volejbal; ohniště; pitná voda parkoviště u chatky.
Ubytování: 150 - 200 míst pro stany a karavany, 10 čtyř- až šestilůžkových chatek, přípojka pro elektrický proud. Toalety se sprchami a teplá voda k dispozici 
pro ubytované v chatách v samostatném objektu.
Stravování: kuchyňka se základním vybavením, kiosek s občerstvením.

Ceny v Kč: chata 450; osoba 40; stan 12; auto 15; zvíře 40. 

Adresa: Zahájí, 582 94 Hněvkovice, tel.: +420 604 185 905, +420 272 950 152

6. Hněvkovice
CAP

Sezóna: V. - 15. IX.

Popis cesty: z Třebíče po silnici č. 23 cca 17 km směr Náměšť nad Oslavou, projet obcí Vladislav, poté odbočka na Koněšín a Třesov. Jinou variantou je po 
cca 14 km zabočit vpravo do obce Studenec, odtud do Třesova, po 1 km jsou Hartvíkovice. Jimi projedeme podle místního značení ke kempu, který je vzdálen 
cca 1,5 km. 
Místo a okolí: autocamp se nachází v romantickém přírodním prostředí na březích Dalešické přehrady. V bezprostřední blízkosti je pláž s pozvolným přístupem 
do vody. Dominantou okolí je blízká Wilsonova skála, která poskytuje krásný výhled do údolí Dalešické přehrady. Okolí přehrady nabízí mnoho značených tras 
k vycházkám přírodou. V okolí se rozprostírají přírodní parky Rokytná, Třebíčsko, Jevišovka, údolí řek Jihlava, Oslava nebo Chvojnice.
Aktivity a služby: kulturní a sportovní akce; dobré podmínky k rybaření a vodním sportům; tři volejbalová hřiště a dětské hřiště, půjčovna lodí a sportovního 
náčiní, ruské kuželky. Turistika, cykloturistika, houbaření, rybolov, koupání v rybnících nebo v krytém bazénu v Hrotovicích a v Třebíči. Parkoviště.
Ubytování: v kempu je cca 7 ha volné plochy pro stany a karavany; elektrické přípojky jsou pro 60 karavanů; 12 třílůžkových chatek se společnou kuchyňkou 
a WC. Celková kapacita kempu je 2 500 osob. Možnost celoročního či celosezónního umístění maringotky.
Stravování: pro ubytované v chatkách je zde možnost vlastního vaření ve vybavené kuchyňce. Dále je možné zajištění obědů. Grilování, opékání, venkovní 
posezení. Součástí kempu je objekt s občerstvením, prodejem základních potravin. 

Ceny v Kč: osoba 25 - 30; dítě 20 - 30; stan 30 - 75; karavan 70 - 85; auto 50 - 60; rekreační poplatek 5; 
chatka (v ceně osoby + auto) 330 - 360; zvíře 30.

Adresa: 675 76 Hartvíkovice (Autocamp Wilsonka, Spojenců 913, 674 01 Třebíč), tel.: recepce: +420 568 645 628 
(VII. - VIII.), +420 728 666 157, +420 603 273 206, e-mail: autocamp@wilsonka.cz, www.wilsonka.cz
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Popis cesty: z dálnice D1 exit 90 směr Pelhřimov, z Pelhřimova po silnici č. 112 na Telč, v Nové Vsi odbočit doprava, projet vesnici Horní Dubenky až k lesíku, 
na křižovatce leží velký statek – samota. 
Místo a okolí: statek na samotě se zrekonstruovaným mlýnem - mlýnským muzeem, obklopený lesy a loukami, na statku majitelé chovají masný skot, který je 
celoročně na pastvě; nedaleko nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny Javořice; městské památkové rezervace Jihlava - Vodní ráj, ZOO, jihlavské podzemí; 
Telč (památka UNESCO); Jindřichův Hradec – zámek; Pelhřimov; Dačice a Slavonice; expozice betlémů v Třešti; zřícenina strážného hradu Janštejn; hrad 
Roštejn; hrad Kámen; v září Festival řemesel a vyznání. 
Aktivity a služby: při ubytovacím zařízení funguje informační středisko, je možná prohlídka mlýna a mlýnského muzea; návštěva dílny uměleckého kováře, 
výroby keramiky, brusírny skla; k dispozici společenská místnost, dětský koutek, pískoviště; půjčování sportovních potřeb; k dispozici stolní tenis; koupání 
v přírodním koupališti vzdáleném 1 km; v zimě běžecké lyžování. 
Ubytování: na zahradě za domem je kemp pro 10 stanů nebo karavanů, sociální zařízení v domě, elektrická přípojka k dispozici.
Stravování: vlastní vaření ve vybavené kuchyňce; restaurace v Počátkách (6 km); prodejna potravin v 0,5 km vzdálených Horních Dubenkách. 

Ceny v Kč: stan 60 - 90; karavan 130; osoba 50; dítě do 12 let 30; auto 40; pes 20; elektřina 40; slevy možné.

Adresa: Chadimův mlýn, Martin Chadim, 588 52 Horní Dubenky 33, tel.: +420 567 374 167, +420 723 374 167, 
e-mail: tikchad@post.cz, www.chadimmlyn.cz

7. Horní Dubenky
Chadimův mlýn

Sezóna: celoročně

Popis cesty: z Jihlavy nebo Pelhřimova po silnici č. 602 do vesnice Vyskytná, dále na jih směr Nový Rychnov; po 3 km u dřevěné autobusové zastávky odbočit 
vpravo (přestože osada Chaloupky je vlevo); po projetí skupinou několika domů pokračovat lesem až k farmě. 
Místo a okolí: farma na samotě u lesa s krásným výhledem na okolí, k farmě patří 30 ha zemědělské půdy; vhodné pro rodinnou dovolenou v lesnaté krajině 
Vysočiny; v blízkém okolí vrch Křemešník - poutní kostel, rozhledna Pípalka, lyžařský vlek; renesanční zámek a město Telč (památka UNESCO); hrad Kámen 
s expozicí jednostopých motorových vozidel; Pelhřimov - historické centrum, Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel, Městské muzeum, vyhlídková 
věž. 
Aktivity a služby: u domu je malé hřiště, venku posezení u ohniště; možnost zapůjčení míče, badmintonu, tenisových raket; prodej domácích produktů 
(brambory); vhodný terén pro cykloturistiku a pěší turistiku; pes povolen; koupání ve Vyskytné nebo Novém Rychnově.
Ubytování: v kempu u lesa nedaleko domu je prostor pro 5 stanů a 3 karavany; 2 sociální příslušenství u domu (WC, sprcha, umyvadlo), elektrická přípojka.
Stravování: k dispozici jednoduše vybavená kuchyňka.

Ceny v Kč: stan 50 – 80; karavan 130; osoba 50; dítě 30; auto 40; pes 30. 

Adresa: Miroslav Kovář, Nový Rychnov 117 - Chaloupky, 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 565 395 335, 
+420 606 521 310, e-mail: kovar.m@email.cz, http://webuser.katedrala.cz/sluzby/kovar

8. Chaloupky
 Kemp Chaloupky 

Sezóna: VI. – IX.
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Popis cesty: 12 km od Třebíče směrem na Stařeč a Mastník. Po projetí lesem za obcí Mastník a před hradem Sádek odbočit doleva, při této cestě je již značení 
na veřejné tábořiště. Jinou možností je jet z Třebíče na Slavice a Mikulovice. Projedete celou obcí Kojetice, za tenisovými kurty již leží tábořiště. 
Místo a okolí: v bezprostřední blízkosti hrad a Vinařské a kulturní centrum Sádek, kde se konají nejrůznější kulturní akce, cimbálový festival, den otevřených 
dveří hradu, atp. Město Třebíč - Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa jsou památky zapsané v UNESCO, říční lázně Polanka; Jaroměřice nad Rokytou – zámek; 
Moravské Budějovice - koupaliště, muzeum. U Sádku se nachází nejvýše položená vinice v ČR. 
Aktivity a služby: veřejné tábořiště leží u koupaliště; za ním jsou tenisové kurty; volejbalové hřiště; dále k dispozici kuželky; parkoviště u tábořiště; možnost 
rozdělání ohně.
Ubytování: prostor pro 20 stanů nebo karavanů; bez možnosti elektrické přípojky; sprchy bez teplé vody a sociální zařízení je k dispozici v provozní budově.
Stravování: individuální stravování; během sezóny je v provozu bufet; nedaleko restaurace v kulturním centru Sádek, dále v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Ceny: postavení stanu za symbolický poplatek.

Adresa: 675 23 Kojetice 142, tel.: +420 568 883 112, e-mail: ou.kojetice@quick.cz

9. Kojetice
Veřejné tábořiště Kojetice

Sezóna: konec VI. – konec IX.

Popis cesty: ze Ždírce nad Doubravou po silnici č. 37 směr Žďár nad Sázavou, v obci Krucemburk je tabulové značení do 1 km vzdáleného rekreačního 
zařízení.
Místo a okolí: kemp je umístěn nedaleko města Krucemburk v blízkosti rybníka Řeka. Okolí je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku. V rámci CHKO Žďárské 
vrchy jsou v blízkosti přírodní rezervace Štíří důl a Řeka, národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště.
Aktivity a služby: půjčovna loděk, šlapadel, pláž, přípojky na elektrický proud, teplá voda. 
Ubytování: 15 dvou-, tří- a čtyřlůžkových dřevěných buněk se společným sociálním zařízením, 3 čtyřlůžkové pokoje ve zděném objektu s kuchyňkou a vlastním 
sociálním zařízením, 200 míst pro stanování.
Stravování: restaurace, stánek s občerstvením, kiosky na pláži.

Ceny v Kč: dřevěné buňky 150 - 250/pokoj; zděné buňky 360/pokoj; stan 30 - 40; auto 25; osoba 30; pes 30; 
rekreační poplatek 5. 

Adresa: 582 66 Krucemburk, tel.: +420 569 697 187, e-mail: oukrucemburk@chnet.cz, www.krucemburk.net

10. Krucemburk
RS Autokempink Řeka

Sezóna: celoročně
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Popis cesty: z Telče po silnici č. 23 směrem na Jindřichův Hradec, v Mrákotíně doprava a po 50 m doleva směr Řásná. Po 3 km ve Lhotce odbočit vlevo, po 
150 m u rybníčka vpravo. Projet vsí rovně až na kopec, za lesíkem doprava. Po pískové cestě 150 m k tábořišti, které se rozkládá na tzv. Pátkově louce. 
Místo a okolí: Lhotka je klidná obec na okraji hlubokých lesů. V blízkosti nejvyšší vrchol Vysočiny Javořice; zřícenina hradu Štamberka; hrad Roštejn; přírodní 
rezervace Štramberk a kamenné moře; Míchova skála; Telč (památka UNESCO); koupání v čistých rybnících - Velký pařezitý, Horní a Dolní Mrzatec. Naučná 
stezka na břehu Velkého pařezitého rybníka.
Aktivity a služby: psi povoleni. Součástí tábořiště je hřiště na nohejbal a volejbal; tenisové kurty a lyžařský vlek v obci Mrákotín (3 km).
Ubytování: cca 20 míst pro stany, tábořiště je zařízeno velmi jednoduše – suché záchody a studená voda na umytí rukou.
Stravování: v obci je stylová restaurace a prodejna potravin. 

Ceny v Kč: karavan 35; stan 25 - 30; osoba 20; dítě 10; auto 10.

Adresa: Lhotka 11, 588 56 Telč, tel.: +420 567 317 051 – správce, +420 608 848 020, +420 567 317 393 – OÚ, 
+420 605 706 683, e-mail: lhotka@telcsko.cz

11. Lhotka
Tábořiště Horní Mrzatec

Sezóna: VI. - IX.

Popis cesty: z Telče po silnici č. 23 směrem na Jindřichův Hradec, v Mrákotíně doprava a po 50 m doleva směr Řásná. Po 3 km ve Lhotce odbočit vlevo, po 
150 m opět vlevo dle směrovek.
Místo a okolí: klidná obec na okraji hlubokých lesů. Camp je u rozlehlého statku na okraji obce, majitelé obhospodařují lesy a louky s třemi rybníčky a chovají 
ovce. V okolí jsou lesy plné zvěře a lesních plodů. V blízkosti nejvyšší vrchol Vysočiny Javořice; zřícenina hradu Štamberka; hrad Roštejn; přírodní rezervace 
Štramberk a kamenné moře; Míchova skála; Telč (památka UNESCO); koupání v čistých rybnících - Velký pařezitý, Horní a Dolní Mrzatec. Naučná stezka na 
hrázi Velkého pařezitého rybníka.
Ubytování: 20 míst v kempu na zahradě u domu, elektrické přípojky pro 6 karavanů, sociální zařízení včetně sprch s teplou vodou.
Stravování: k dispozici dřezy na mytí nádobí; v obci je stylová restaurace a prodejna potravin.
Aktivity a služby: prodej domácích produktů (med, vejce, ovčí produkty – kožešiny, deky z ovčí vlny); turistických map a průvodců; koupání a rybaření ve 
vlastním rybníku. Půjčování kol; badmintonu; míčů; ruských kuželek a dalších her (pétangue, kroket); stolní tenis a hřiště na fotbal; tenisové kurty a lyžařský 
vlek jsou v obci Mrákotín; psi povoleni.

Ceny v Kč: karavan nebo obytné auto 100; stan 60 - 100; dospělá osoba 60; dítě do 12 let 30; pes 20; auto nebo 
motocykl 20.

Adresa: Penzion & camp Javořice, Lhotka 10, 588 56 Telč, telefon: +420 567 317 111, +420 776 158 581, 
+420 777 317 111, e-mail: camp@javorice.cz, www.javorice.cz

12. Lhotka
 Camp Javořice 

Sezóna: VI. – IX.
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Popis cesty: z Telče po silnici č. 112 směrem na Horní Cerekev a Pelhřimov, po cca 10 km odbočit vpravo na Batelov, projet Rácovem a pokračovat 2 km na 
Lovětín. V Lovětíně dolů kolem kapličky na konec vesnice. Minicamp je u předposledního žlutého domu.
Místo a okolí: malý kemp se nachází u zrekonstruované selské usedlosti ze 16. století. V obci jsou dvě přírodní koupaliště; v blízkosti nejvyšší vrch Vysočiny 
Javořice; Malý a Velký pařezitý rybník; naučná stezka na břehu Velkého pařezitého rybníka; přírodní park s naučnou stezkou Čeřínek; hrad Roštejn; sklářská 
huť Janštejn; Telč (památka UNESCO); rozhledna Oslednice v Telči.
Aktivity a služby: prodej vlastních produktů (kozí mléko, vejce, med a ovoce); koupání; cykloturistika; houbaření; tenisový kurt zdarma; půjčování kol; kanoe 
a tenisových raket. Posezení; k dispozici ohniště.
Ubytování: minicamp je umístěn na louce cca 50 m od domu, příslušenství je v domě. 
Stravování: vlastní vaření k dispozici varná konvice, lednička, možnost umývání nádobí, restaurace v okolí.

Ceny v Kč: stan 70 - 90; karavan 100; osoba 50; dítě do 12 let 30; auto 30; pes 30.

Adresa: Agrofarma Lovětín, Hana Čermáková, Lovětín 3, 588 51 Batelov, tel.: +420 567 314 640, 
+420 721 008 987, +420 728 897 388, e-mail: agrocerm@centrum.cz, agrocerm@tours.cz, 
www.jihlavsko.cz/agrocerm/, www.tours.cz/agrocerm/

13. Lovětín
Minicamp Lovětín

Sezóna: celoročně

Popis cesty: z Pelhřimova směrem na Červenou Řečici, po 6 km odbočit doleva směr Hořepník, projet kolem vesnice Bácovice a v lese odbočit ostře doleva. 
V Milotičkách za rybníčkem odbočit doleva k farmě.
Místo a okolí: ekologická farma s chovem ovcí a drůbeže, statek je obklopen vzrostlými stromy. V bezprostřední blízkosti je rybník s možností rybolovu.
Aktivity a služby: možnost zapůjčení jízdních kol; sportovního náčiní; stolních her; hraček pro děti; půjčení loděk a šlapadel u nedaleké přehrady Trnávka. Na 
zahradě je sportovní hřiště na volejbal a nohejbal; možnost využití kuchyňského dřezu na mytí nádobí; možnost praní prádla; půjčení žehličky; zahradní krb 
s grilem; ohniště; zahradní altán.
Ubytování: kemp pro 5 stanů nebo karavanů; elektrické přípojky; sprcha, WC, teplá voda.
Stravování: individuální vaření; možnost objednat snídaně v přilehlé jídelně. Restaurace v Červené Řečici (3,5 km).

Ceny v Kč: stan 100 - 140; karavan 180; auto 40; pes 50; osoba 50 za noc.

Adresa: Tomáš a Jana Křišťanovi, Milotičky 2, 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 565 535 154, +420 565 398 021

14. Milotičky
 Camp 

Sezóna: celoročně
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Popis cesty: z D1 exit 119 Velký Beranov směr Žďár nad Sázavou, potom do Nového Města na Moravě, z Nového Města směrem na Svratku po silnici č. 354, 
skoro na konci obce Milovy odbočit doleva a projet k rybníku Milovský. 
Místo a okolí: kemp se nachází v bezprostřední blízkosti rybníka Milovský; v okolí skály Dráteničky, Devět skal, Malínská Skála, Čtyři palice, Žákova hora, na 
některých z nich je možné provozovat horolezectví; terén vhodný pro cykloturistiku; hluboké lesy vhodné pro houbaření.
Aktivity a služby: parkoviště v areálu, psi povoleni, půjčovna loděk.
Ubytování: 50 míst pro stany, 50 míst pro karavany, elektrické přípojky.
Stravování: kuchyňka se základním vybavením; v místě jsou četné restaurace, obchod.

Ceny v Kč: osoba 25; děti do 15 let 15; stan 30; motocykl 20; auto 30; obytný vůz 50; přívěs 40; přívěs + stanová 
veranda 50; pes 20; el. přípojka 30; sprcha 20. 

Adresa: Milovy, 592 03 Sněžné na Moravě, tel.: +420 606 844 742 (správce), +420 566 664 300 (obecní úřad), 
e-mail: obec@snezne.cz

Sezóna: celoročně

Popis cesty: po silnici č. 19 z Pelhřimova na Tábor, u Lískovic odbočit doleva kolem pneuservisu směrem Moraveč 3 km. V Moravči je již místní značení ke 
kempu. 
Místo a okolí: camp se nachází ve vesnici a vybíhá z ní do lesnaté krajiny s množstvím hub, možnost pěších výletů i výletů na kolech; hrad Kámen s expozicí 
jednostopých vozidel; rozhledna Pípalka a poutní místo na Křemešníku; zámek Červená Lhota; zřícenina hradu Choustník; Chýnovské jeskyně; Pelhřimov 
- historické centrum, Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel, Městské muzeum, vyhlídková věž.
Aktivity a služby: streetbalové hřiště; stolní tenis; dětské hřiště; bazén 5x10m; venkovní terasa s posezením; společenská místnost s televizorem a krbem. 
300m od kempu je vzdáleno přírodní koupaliště s toboganem; tenisové kurty; volejbalové a fotbalové hřiště. Je možno zajistit jízdy na koních. Vhodné pro 
rybaření. Objekt má částečně bezbariérový přístup. 
Ubytování: 20 míst pro vlastní stany nebo obytné přívěsy s připojením na el. proud, jednoduše vybavené čtyřlůžkové chaty bez příslušenství a bez kuchyňky. 
Sprchy a WC jsou v hlavní budově. 
Stravování: možnost vaření na vlastním campingovém vybavení; polopenze s jednotnou stravou v restauraci v campu, od 19.00 hod - jídla na objednávku. 

Ceny v Kč: týdenní pobyt 2 800/chata; dospělí 60; děti 40; stan 40 - 60; karavan 70; obytný automobil 60; 
osobní auto 50; camper 90; pes 30; elektřina 70; motocykl 30; chatka mimo týdenní pobyty 600. 

Adresa: Camp Miloš Valek, Moraveč 16, 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 565 394 104, +420 607 656 896, 
e-mail: svalkova@seznam.cz, http://home.tiscali.cz/campvalek/

Sezóna: V. - VIII.,
září po domluvě

15. Milovy
ATC Milovy 

16. Moraveč
Camp Valek
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Popis cesty: z Třebíče směrem na Moravské Budějovice, v Jaroměřicích odbočit na Hrotovice a Dukovany, mezi Jaroměřicemi a Hrotovicemi v půli cesty 
odbočka Myslibořice doprava. V obci 100 m od této křižovatky u zastávky autobusu je hostinec Pelikán.
Místo a okolí: rekreační objekt s prostorem pro stanování se nachází v obci Myslibořice na Třebíčsku. V okolí je pěkná příroda s rozsáhlými lesy vhodná pro 
turistiku a cykloturistiku; v obci pošta, obchod a pohostinství. Nedaleko Dalešická nebo Vranovská přehrada a četné rybníky v okolí; Jaroměřice nad Rokytnou 
– zámek; Náměšť nad Oslavou – zámek; Jemnice - bazén se slanou vodou; Moravské Budějovice - koupaliště, muzeum; Hrotovice; Mohelenská hadcová step 
s naučnou stezkou; údolí Oslavy a Chvojnice; přírodní park Třebíčsko; přírodní park Rokytná; rozhledna Babylon u Kramolína.
Aktivity a služby: WC a sprchový kout s teplou vodou. Součástí vybavení je televize; rádio; rychlovarná konvice; lednice a vařič. Ve společenské místnosti je 
rozkládací sedačka s možností dvou přistýlek. Rožnění selátka; ruské kuželky; stolní tenis; ohniště. V obci fotbalové hřiště; tenisové hřiště. Parkování osobních 
automobilů možné. Squash; bowling a bazén v Hrotovicích.
Ubytování: 13 lůžek v pěti unimobuňkách; na oplocené louce možnost kempování ve vlastním stanu či karavanu – cca 10 stanů.
Stravování: individuální vaření, společenská místnost s kuchyňkou a kuchyňským vybavením. Restaurace v Myslibořicích a Hrotovicích.

Ceny v Kč: stan 50 - 70; dospělí 40; děti do 12 let 30; pes 20.

Adresa: Jan Pelikán, 675 60 Myslibořice 120, tel.: +420 568 864 351, +420 603 343 815, 
e-mail: r.pelikanova@quick.cz, www.sweb.cz/rekreace.mysliborice

Sezóna: celoročně

Popis cesty: z Ledče nad Sázavou směrem na Světlou nad Sázavou, v obci Ostrov odbočit na Pavlov, před obcí doprava a v obci opět doprava. Kemp se 
nachází asi 600 m pod obcí. 
Místo a okolí: kemp je umístěn v klidném prostředí nedaleko obce Pavlov. U kempu se nachází kaskáda malých rybníčků, které slouží k obnově populace 
drobných vodních živočichů. V obci je stanice ochrany přírody zabývající se chovem ohrožených druhů savců a ptáků a záchranou handicapovaných zvířat; 
nedaleko protéká řeka Sázava; přírodní rezervace Stvořidla; Foglarova Zlatá zátoka; hrad Lipnice nad Sázavou; 2000 let starý tis ve Vilémovicích; hrad v Ledči 
nad Sázavou; sklářská huť Anna v Bělé; ukázky sokolnictví.
Aktivity a služby: dětský koutek s pískovištěm, houpačky, hřiště na volejbal, nohejbal, fotbal, s půjčováním volejbalové sítě, míčů, kola, badmintonu, stálé 
ohniště s grilem.
Ubytování: 10 míst pro karavany a stany na zahradě u domu, elektrická přípojka, hřiště na volejbal, nohejbal, fotbal, pískoviště, houpačky a hračky pro děti.
Stravování: samoobslužná kuchyňka s jídelnou, stálé ohniště s grilem, teplá a studená voda, hostinec 800 m.

Ceny v Kč: dospělí 40; děti do 12 let 30; stan 50 - 70; karavan 90; auto 50; motocykl 30; pes 30; 
rekreační poplatek 10. 

Adresa: 584 01 Ledeč nad Sázavou, Pavlov 28, Ing. Josef Pavelka, tel.: +420 603 294 558, 
e-mail: josef_pavelka@quick.cz, www.mujweb.cz/cestovani/minicamp 

Sezóna: celoročně

17. Myslibořice
Hostinec Pelikán 

18. Pavlov
 Minicamp Pila
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Popis cesty: ATC Pávov se nachází 1 km od dálnice D1 na sjezdu směr Jihlava a hned po asi 500 m se zabočí doprava přímo na Pávov.
Místo a okolí: v blízkosti Jihlava – jihlavské podzemí, ZOO, vyhlídková brána, Muzeum Vysočiny, Vodní ráj; Telč (památka UNESCO); v bezprostřední blízkosti 
campu les s možností houbaření; cykloturistika.
Aktivity a služby: čtyři tenisové kurty, hřiště na nohejbal nebo volejbal, půjčovna šlapadel, ohniště, koupání v Pávovském rybníku, dětský koutek.
Ubytování: 56 dvou až čtyřlůžkových chatek, velký prostor pro stany a karavany. 
Stravování: v areálu je restaurace, bufet, vlastní vaření v jednoduše vybavené kuchyňce. 

Ceny v Kč: chata 130; stan 35; osoba 50; děti do 15 let 30; auto 50; motorka 50; kolo 20; zvíře 50; obytný 
automobil a mikrobus 130; karavan 100; přívěs 50; bus 250; hotelbus 350; el. přípojka 50; sprchový žeton 10; 
vjezd 10.

Adresa: TJ Sokol Bedřichov, Pávov 90, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 210 295, e-mail: sokolbedrichov@email.cz

19. Pávov
ATC Pávov 

Sezóna: V. - IX.

Popis cesty: z Třebíče přes Malešice na Hrotovice, na křižovatce za Hrotovicemi směr na Rouchovany. V Rouchovanech směrem na Přešovice a po levé straně 
odbočte ke kempu.
Místo a okolí: camp a tábořiště na břehu rybníka Stejskal má upravené vstupy do vody s ohraničeným brouzdalištěm. Věž v Rouchovanech, starobylá vesnice 
Matenice, v blízkém okolí rozhledna Babylon v Kramolíně.
Aktivity a služby: skluzavka; skokanská věž; zapůjčení sportovních potřeb - soupravy pro stolní tenis; míče; sítě; badminton; volejbalové hřiště s pískovým 
povrchem a betonový stůl pro stolní tenis; v přípravě je fotbalové hřiště; v sezóně je v provozu také půjčovna lodiček a šlapadel; koutek pro děti vybaven 
houpačkami, kolotoči; prolézačkou a pískovištěm. V objektu jsou k dispozici také místa pro pořádání velkých táborových ohňů; případně k opékání selat. 
Každoročně je organizována akce Miss koupaliště Rouchovany.
Ubytování: 14 čtyřlůžkových chatek (základní nádobí, vařič, chladnička, elektrické osvětlení), 100 míst pro karavany a až 300 míst pro stany. Camp je vybaven 
elektrickými přípojkami. Součástí campu jsou dvě budovy s kompletním sociálním zařízením (WC; sprchy a umývárna nádobí s teplou vodou).
Stravování: dvě restaurace, vlastní vaření.

Ceny v Kč: chatky: od 75/lůžko; za celou chatu od 400; (mimo prázdniny 50/lůžko bez lůžkovin); stan 30 – 40; 
karavan 60; auto 25; motocykl 10; pes 30; rekreační poplatek 5.

Adresa: 675 57 Rouchovany (provozovatel Obecní úřad Rouchovany, Rouchovany 35, tel.: +420 568 865 220, 
e-mail: obec.rouchovany@quick.cz), tel.: +420 568 865 220, v sezóně +420 568 865 238,  
e-mail: camp.rouchovany@quick.cz, web.quick.cz/camp.rouchovany

20. Rouchovany
Rekreační rybník Stejskal

Sezóna: 20. IV. – 20. X.



15

Popis cesty: z Třebíče cca 26 km směr Hrotovice a Dukovany po silnici č. 351, cca po 22 km na křižovatku se značkou STOP, tuto křižovatku přejet rovně a po 
4 km obec Rouchovany. Zhruba uprostřed vesnice odbočit vpravo a jet po směrovkách koupaliště směr Přešovice. Camp stojí cca 1,5 km za vesnicí. 
Místo a okolí: camp leží za vesnicí v těsném sousedství obecního kempu a rybníka Stejskal. V obci je nová hala s tělocvičnou a tenisovými kurty. Nedaleko 
je koupaliště a několik rybníků; v blízkém okolí je i možnost rybolovu (cca 35 ha sportovní vody v Rouchovanech). V oblasti jsou značené cyklotrasy; možné 
výlety do přírodních parků v okolí - Rokytná, Třebíčsko; Dalešická přehrada; údolí řek Jihlava, Oslava, Chvojnice; Výrovická a Jevišovická přehrada; národní 
přírodní rezervace s naučnou stezkou Mohelenská hadcová step; rozhledna Babylon; keramická dílna v Koněšíně; zámek a památník Hrotovice; středověká 
osada Mstěnice; Dalešický pivovar; zámek Jaroměřice nad Rokytnou.
Aktivity a služby: možnost grilování a opékání; prodej vlastních brambor; k dispozici dětský koutek; stůl na stolní tenis; volejbalové hřiště; ruské kuželky; 
pétangue; šipky. Majitel zajišťuje povolení k rybolovu. Turistika; cykloturistika; houbaření; rybolov; koupání v rybnících nebo v krytém bazénu v Hrotovicích 
a v Třebíči; v Hrotovicích squashový kurt; krytá tenisová hala a kuželkářská dráha.
Ubytování: 8 čtyř- až pětilůžkových chatek s kompletně vybavenou kuchyňkou včetně lednice a společným sociálním zařízením. Je nutné vzít s sebou ložní 
prádlo. Dále 20 míst pro stany a 10 míst pro karavany s přípojkou. 
Stravování: vlastní vaření ve společné vybavené kuchyňce; restaurace v Rouchovanech.

Ceny v Kč: chatka pro 4 osoby (2 dospělí, 2 děti + auto) na týden 2 500; stan 20; karavan 30; osoba 20; 
děti do 6 zdarma; dítě do 15 let 10; pes zdarma.

Adresa: 675 57 Rouchovany (Jaroslav Nováček, 675 57 Rouchovany 22), tel.: +420 568 866 450, +420 603 415 723

21. Rouchovany
Nova Camp Rouchovany 

Sezóna: 15. VI. – 10. IX.

Popis cesty: z Telče po silnici č. 112 směrem na Řídelov, na rozcestí za Telčí odbočit směrem na Řásnou, za Řásnou po 1 km stále po hlavní silnici, potom 
odbočit vpravo, 100 m za kempem Velkopařezitý.
Místo a okolí: ke koupání slouží velmi čistá voda rybníka Velký Pařezitý, dále je v blízkosti rybník Plodový. V okolí campu se nachází přírodní rezervace Velký 
Pařezitý, nejvyšší vrchol Vysočiny Javořice (3 km) 837 m.n. m., na vrcholu je postaven vysílač, Míchova skála - seskupení skalisek s výhledem do kraje; hluboké 
lesy plné hub a borůvek. Studánka Páně - upravený pramen znamenité vody vyvěrající opět nedaleko od vrcholu Javořice. Telč - historické jádro zapsáno do 
světového kulturního dědictví UNESCO, Práskolesy – památná lípa (stáří asi 700 let), hrad Roštejn - gotický hrad, lovecké sídlo ukryté v hlubokých lesích. 
Zřícenina hradu Štamberka - zbytky prastarého hradu ve skaliscích nad osadou Lhotka. Horní a Dolní Mrzatec - lesní rybník pod kopcem zříceniny hradu 
Štamberka, koupání v panenské přírodě. 
Aktivity a služby: půjčovna sportovního náčiní, hřiště na volejbal a nohejbal, dětské pískoviště.
Ubytování: 3 třílůžkové chaty, 13 chat čtyřlůžkových a 1 chata s osmi lůžky. WC společné. 6 míst pro stany.
Stravování: možnost zajištění stravy v restauraci 100 m od chatek. Jinak vlastní vaření v kuchyňce vybavené základním nádobím. 

Ceny v Kč: lyžařská chata 1 000; lůžko na chatce 130; čtyřlůžková chata 520; třílůžková chata 390; automobil 30; 
motocykl 20; karavan 50; stan 40; osoba ve stanu 30; pes 30; rekreační poplatek 14.

Adresa: Řásná, (provozovatel Sportovní klub Telč, Masarykova 222, 588 56 Telč), tel.: SK Telč: +420 567 243 456, 
+420 602 944 173, chatová osada: +420 567 379 446, +420 721 869 764, e-mail: sk.telc@tiscali.cz, 
www.volny.cz/sk.telc/

22. Řásná
 Chatová osada

Sezóna: celoročně



na VysočiněCamping

Autokempink Pilák



17

Popis cesty: z dálnice D1 exit č. 112 směr Jihlava, dále po silnici č. 406 do Telče, odtud po silnici č. 112 směrem na Řídelov, na rozcestí za Telčí odbočit směrem 
na Řásnou, za Řásnou po 1 km stále po hlavní silnici, potom odbočit vpravo přímo do kempu.
Místo a okolí: camp leží v blízkosti hlubokých lesů plných hub a borůvek; ke koupání velmi čistá voda rybníka Velký pařezitý, dále je v blízkosti rybník Plodový. 
V okolí campu se nachází přírodní rezervace Velký pařezitý; možnost výstupu pěšky značenými turistickými trasami i výjezdu na kole na nejvyšší vrchol Vysočiny 
Javořice 837 m. n m. - na vrcholu je vysílač; Míchova skála - seskupení skalisek s výhledem do kraje; Studánka Páně; Telč - památka UNESCO; Práskolesy – památná 
lípa; hrad Roštejn; zřícenina hradu Štamberka - zbytky prastarého hradu ve skaliscích; Horní a Dolní Mrzatec - lesní rybník pod kopcem zříceniny Štamberka.
Aktivity a služby: v areálu je hřiště pro míčové sporty, kurty u rybníčku za kempem. Půjčování sportovních potřeb: stolní tenis, síť a míče na odbíjenou a nohejbal, 
půjčování kol lze zprostředkovat prostřednictvím půjčovny v Telči. Přeprava hostů ze 7 km vzdálené Telče je možná.
Ubytování: 2 dvou- a čtyřlůžkové chatky se společným sociálním zařízením ve dvou bezbariérových objektech, třílůžkové chatky s WC, sprchou, kuchyní. Pro stany 
je zde až 90 míst, pro karavany 36 míst s přípojkou na elektrický proud; 6 míst pro karavany s přípojkou na vodu a elektrický proud. Součástí campu je také penzion 
s 24 lůžky v osmi pokojích, pro 4 pokoje je společné sociální zařízení. 
Stravování: k dispozici je centrální kuchyňka, celodenní provoz místní restaurace, v areálu se nachází kiosek se základním potravinovým a drogistickým zbožím.

Ceny v Kč: chata 140 - 220/lůžko; stan 40; karavan 80; osobní auto 40; obytné auto 100; motocykl 30; elektrická přípojka 
50; osoby do 6 let zdarma; osoby 6-15 let 20; osoby nad 15 let 40; pobytová taxa 12; pes (veterinární prohlídka) 30.

Adresa: Eduard Jakwerth, Řásná 10, 588 56 Telč, tel.: +420 567 379 449, +420 607 558 432, fax: +420 567 243 719, 
e-mail: campvelkoparezity@tiscali.cz, http://home.tiscali.cz/campvelkoparezity/

23. Řásná
Camp Velkopařezitý, s. r. o.  

Popis cesty: ze Žďáru nad Sázavou po silnici č. 37 směr Škrdlovice, tam již je místní značení na 1 km vzdálené Velké Dářko.
Místo a okolí: tábořiště leží v CHKO Žďárské vrchy; v okolí značené cyklostezky; přírodní rezervace Dářko a Radostínské rašeliniště; naučné stezky v CHKO 
Žďárské vrchy; skály Tisůvka, Žákova hora, Lisovská skála, Devět skal, na některých z nich je možné provozovat horolezeckou činnost; možná návštěva skláren 
ve Škrdlovicích a Karlově; Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou (památka UNESCO); rozhledna Rosička u Nížkova; 
tenisové kurty v obci Škrdlovice.
Aktivity a služby: houbaření, koupání ve Velkém Dářku, ohniště, volejbalové hřiště, sprchy s teplou vodou. 
Ubytování: 75 míst pro stany nebo karavany, elektrické přípojky. 
Stravování: vlastní vaření; tři restaurace ve Škrdlovicích.

Ceny v Kč: stan 35; osoba 35; dítě do 15 let 25; pes 10; auto 20; karavan 50; elektřina 45/den.

Adresa: Veřejné tábořiště Velké Dářko, 592 21 Škrdlovice (provozovatel Bezručova 67, Žďár nad Sázavou), 
tel.: +420 607 504 209 

24. Škrdlovice
 Veřejné tábořiště Velké Dářko 

Sezóna: celoročně

Sezóna: 1. V. – 20. IX.
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Popis cesty: z dálnice D1 exit 112 směrem na Havlíčkův Brod, na silnici č. 38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem na ½ cesty, ve Štokách je směrovka ke 
kempu přímo na kopci.
Místo a okolí: kopcovitá krajina vhodná pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžování, houbaření; přírodní koupaliště se nachází v 300 m od kempu; hrad Lipnice 
nad Sázavou; města Přibyslav; Polná; Jihlava – ZOO, muzea, galerie, divadla, jihlavské podzemí, Vodní ráj, Hornická naučná stezka; Havlíčkův Brod nebo Telč 
– renesanční domy a zámek (památka UNESCO). 
Aktivity a služby: 300 m vzdálené přírodní koupaliště; skluzavka; stolní tenis; dva tenisové kurty; volejbalové hřiště; dvě fotbalové hřiště; lze zajistit vyjížďky 
na koni; možnost zapůjčení badmintonu; míče; volejbalové sítě; televize k zapůjčení. Oheň lze rozdělat na vyhrazeném místě.
Ubytování: 20 míst na stany a 7 míst pro karavany, k dispozici jsou elektrické přípojky, 13 pokojů se sociálním zařízením, 8 pokojů na chatě bez sociálního 
zařízení na pokoji.
Stravování: jednoduše vybavená kuchyňka pro hosty (bez nádobí, s mikrovlnou troubou), prodej základních potravin, restaurace v blízkém okolí.

Ceny v Kč: s WC 170/lůžko; bez WC 140; stan 50; osoba 40; děti do 15 let 30; auto 50; zvíře 25 – 50.

Adresa: 582 53 Štoky 94, tel.: +420 569 459 129, +420 603 318 965, fax: +420 569 459 129, 
e-mail: avzo.tsc.zo@quick.cz, www.kempycr.cz

25. Štoky
Autokemp Vysočina

Sezóna: celoročně

Popis cesty: z dálnice D1 exit 81 Koberovice směrem na Ledeč nad Sázavou. Za Kamennou Lhotou odbočit doprava na Bojiště, za Bojištěm doprava na 
Dobrovítovu Lhotu. Tam je již značení na tábořiště – na odbočce doleva dolů se dostanete ke kempu. K vlaku na Ledeč nad Sázavou nebo na Světlou se 
dostanete po lanové lávce přes řeku Sázavu.
Místo a okolí: tábořiště leží přímo na řece Sázavě; v blízkosti zřícenina tvrze Melechov; hrad Ledeč nad Sázavou; církevní stavby v Loukově a Dolním Městě; 
zřícenina hradu Zahrádka; zřícenina tvrze Proseč u Humpolce; hrad Lipnice nad Sázavou; 2000 let starý tis ve Vilémovicích; přírodní rezervace Stvořidla. 
Aktivity a služby: tábořiště je určeno především pro příznivce vodáckého sportu a rybáře; k dispozici ohniště, volejbalové hřiště; parkování v areálu přímo 
u stanu. Toalety, sprchy, teplá a pitná voda; kemp je bezbariérový. 
Ubytování: prostor pro více než 100 stanů a 10 karavanů, elektrické přípojky na místě.
Stravování: penzion s restaurací, obchod s potravinami, dva kiosky.

Ceny v Kč: osoba 30; dítě do 15 let 20; stan 30 - 40; motocykl 10; auto 30; mikrobus 40; karavan nebo bus 50; 
obytný přívěs 40; pes 10; rekreační poplatek 5. 

Adresa: Trpišovice, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: +420 569 453 622, +420 728 614 243, +420 569 456 497 

26. Trpišovice
Veřejné tábořiště Stvořidla

Sezóna: 1. VI. – 30. IX.
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Popis cesty: z Třebíče směrem na Jihlavu. Na konci Třebíče přejet železniční přejezd a hned za přejezdem (cca 50 m) vpravo. Stále z kopce asi 1 km, za 
mostkem vpravo je vjezd do kempu. 
Místo a okolí: kemp leží za městem Třebíč v údolí, v rekreační části Poušov, na břehu řeky Jihlavy. V okolí přírodní parky Rokytná a Třebíčsko; Dalešická 
přehrada; údolí řek Jihlava, Oslava, Chvojnice, Rokytná; národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step s naučnou stezkou; rozhledna Babylon; 
zámeček Vlčí kopec; zámek Náměšť nad Oslavou; památník Bible kralické Kralice nad Oslavou; keramická dílna v Koněšíně. V oblasti je mnoho značených 
a doporučených cyklotras, vedoucích přírodními parky nebo po málo frekventovaných komunikacích.
Aktivity a služby: cykloturistika; výlety po památkách; sportoviště v Třebíči - squashové kurty; tenisové kurty; minigolf; fitness centra; zimní stadion; 
lehkoatletický areál; cvičná stěna pro lezení; říční lázně Polanka a krytý bazén. 
Ubytování: 20 dvou-, tří- a čtyřlůžkových chatek s celkovou kapacitou 61 lůžek. Dále pak je možno do kempu umístit 15 karavanů nebo 20 stanů. Kemp je 
vybaven elektrickými přípojkami pro karavany. 
Stravování: vlastní vaření ve společné kuchyňce, která však není vybavena nádobím. 

Ceny v Kč: chatky 95 - 120 /osoba; karavan 60 - 100 + 30/osoba; děti 15; stan 50 + 30 /osoba; děti 15. 

Adresa: František Jůza, Poušov 849/13, 674 01 Poušov, tel.: +420 568 853 683, +420 568 850 641, 
e-mail: online@trebicnews.cz

27. Třebíč
Camp Poušov

Sezóna: 1. V. – 31. VIII.

Popis cesty: ze Žďáru nad Sázavou směrem Sněžné, ve Třech Studních odbočit doprava, projet vesnicí a úplně na konci vesnice za hrází odbočit doprava 
přímo u silnice ke kempu.
Místo a okolí: rekreační rybník Sykovec o rozloze 17 ha je nejvýše položeným rekreačním rybníkem Českomoravské Vysočiny. Je to chovný rybník, ale 
bez možnosti rybaření. V těsné blízkosti rekreační obec Tři Studně v CHKO Žďárské vrchy; přírodní rezervace v okolí; horolezecký terén – skály Pasecká, 
Drátenická, Bílá, Malinská, Lisovská, Devět Skal; dálková cyklotrasa č. 103 Jeseník – Znojmo prochází přímo obcí, Posázavská cyklotrasa č. 19 prochází 
Novým Městem. Nové město na Moravě (Horácké muzeum, Vírský mlýnek, zámek, Horácká galerie); Žďár nad Sázavou - Kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené Hoře (památka UNESCO), Regionální muzeum, Muzeum knih); Devět skal; pralesovitý les s naučnou stezkou Žákova hora – Tisůvka; rybník Medlov; 
pěší turistika a cykloturistika.
Aktivity a služby: půjčovna sportovních potřeb, horských kol, stolní tenis, pramičky a vodní šlapadla, badmintonu, míčů; hřiště na volejbal nebo nohejbal, 
vlastní parkoviště; ohniště na vyhrazených místech.
Ubytování: 60 stanových míst, 15 míst pro karavany s el. přípojkou, 4 ubytovací čtyřlůžkové buňky (jedno/dvoupokojové) s kuchyňkou.
Stravování: individuální vaření, prostor pro kuchyňku (nutné vlastní vybavení); v hlavní budově občerstvení, velká společenská místnost se zahrádkou, stánek 
s potravinami.

Ceny v Kč: dítě do 14 let 20; osoba 35; stan 35; auto 35; karavan 50; motorka nebo vlek 20; pes 20; 
el. přípojka 45; buňka 350 - 480/den/buňka; rekreační poplatek 15.

Adresa: Vlachovice 38, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: +420 566 619 264, +420 604 441 175

28. Tři Studně
Sykovec 

Sezóna: 15. VI. - 20. IX.
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Popis cesty: camp se nachází na úpatí známého poutního místa - vrchu Křemešníku. Po ujetí 17 km po silnici č. 602 z Jihlavy směrem na Pelhřimov v půli 
cesty odbočíme na Vyskytnou. Po projetí obcí se dáme směr Sázava. Cca 600 m za vsí přijedeme k přírodnímu koupališti. Po přejetí jeho hráze se ocitneme 
přímo v tábořišti.
Místo a okolí: tábořiště obklopují rozsáhlé křemešnické lesy bohaté na lesní plody. Vrch Křemešník je poutním místem s poutním kostelem a rozhlednou 
Pípalka. V nejbližším okolí města Pelhřimov - historické centrum, Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel, Městské muzeum, vyhlídková věž; Jihlava 
– jihlavské podzemí, ZOO, vyhlídková brána, Muzeum Vysočiny, Vodní ráj; Humpolec - Muzeum Aleše Hrdličky; hrad Orlík; Telč (centrum zapsané na seznam 
UNESCO); Želiv – klášter; hrad Roštejn.
Aktivity a služby: na tábořiště navazuje přírodní koupaliště se dvěma travnatými plážemi a písečným přístupem do vody. Součástí přírodního koupaliště je také 
skákací prkno a dětská skluzavka. K dispozici hřiště na volejbal; nohejbal a tenis a stolní tenis. Možnost rybolovu na sousedním rybníku. Půjčení sportovních 
potřeb zdarma. 
Ubytování: místo pro 35 stanů nebo karavanů, elektrické přípojky.
Stravování: stánek s občerstvením; v obci je obchod se smíšeným zbožím a hospoda.

Ceny v Kč: dítě do 6 let zdarma; 6 – 15 let 15; nad 15 let 20; osobní automobil 20; stan 20 - 30; obytný přívěs 30; 
obytný automobil 40; rekreační poplatek za dospělou osobu 5; zvíře 10; el. přípojka 35/den.

Adresa: Vyskytná, 394 05 Vyskytná u Pelhřimova, tel.: +420 565 395 032, +420 777 216 173, 
e-mail: jaros.mirek@seznam.cz, www.taboriste.unas.cz

29. Vyskytná
Veřejné tábořiště

Sezóna: VI. - VIII.; ubytování je možno
dohodnout i mimo sezonu.

Popis cesty: sjezd z dálnice D1 č. 146 Velké Meziříčí nebo exit 162 Velká Bíteš - Křižanov - Pikárec - Moravec - Mirošov – Blažkov. Při příjezdu do Blažkova 
směrem na Zvoli, na konci Blažkova odbočíme doleva na novou asfaltovou cestu (okolo hřbitova). Cesta nás dovede do areálu cca 500 metrů, přibližně po 400 
metrech mineme po levé straně „služební vjezd“, za ním pokračujeme dál k hlavní bráně.
Místo a okolí: kemp se nachází v prostředí westernového městečka, zasazeného do hezkého údolí s mlýnem. Ve Žďáru nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře (památka UNESCO); další barokní stavby od architekta J. Santiniho v okolí; Bystřice nad Pernštejnem; hrad Pernštejn; Nové 
Město na Moravě – Horácká galerie, Horácké muzeum, Vírský mlýnek, koupaliště, squash, sauna, sjezdovka; CHKO Žďárské vrchy. 
Aktivity a služby: bohatý kulturní program, jízda na koni, rýžování zlata, ZOO, půjčovna kostýmů, galerie Divokého Západu a vzniku Šiklova Mlýna, kulečník, 
šipky, karty, dva tenisové kurty, volejbalové hřiště, aqua centrum, sauna. V okolí lze provozovat cykloturistiku (cyklisté mají 50% slevu na vstupném do areálu) 
a turistiku.
Ubytování: velký prostor pro vlastní stany. 
Stravování: polopenze, plná penze, Saloon, steak House El Paso, Cowboy Hall, cukrárna Cafe House, rychlé občerstvení restaurant Union Pacifik, individuální 
stravování.

Ceny v Kč: vlastní stany 30/osoba. 

Adresa: 592 56 Zvole nad Pernštejnem, tel.: +420 566 567 400, +420 602 750 130, e-mail: western@western.cz, 
www.western.cz

30. Zvole nad Pernštejnem
Šiklův mlýn

Sezóna: pro stany VII. - VIII. 
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Popis cesty: z dálnice D1sjezd č.119 - Velký Beranov 25 km do Žďáru nad Sázavou. Ve Žďáře nad Sázavou slouží jako orientační bod Pilská nádrž, u které 
autokempink Pilák leží. Městskou hromadnou dopravou č.2 ze železniční stanice Žďár nad Sázavou na konečnou zastávku MHD u Pilské nádrže.
Místo a okolí: autokempink leží na březích Pilské nádrže nedaleko hotelu Tálský mlýn, ohraničené lesem CHKO Žďárské vrchy. Ve Žďáru nad Sázavou poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (památka UNESCO), muzea, galerie; rozhledna Rosička u Nížkova; Nové Město na Moravě - Horácká galerie, 
Horácké muzeum, Vírský mlýnek, koupaliště, squash, sauna, sjezdovka.
Aktivity a služby: parkoviště, WC v chatkách na pokoji; sprchy; půjčovna kol; pobyt zvířat povolen; televize ve společenské místnosti.
Ubytování: 8 chat Javorina (40 míst) s vlastním sociálním zařízením, 23 chat Reneta (90 míst) se společným sociálním zařízením, 11 stanů s podsadami (22 
míst), 300 míst pro stany a karavany s elektrickými přípojkami.
Stravování: restaurace, individuální vaření.

Ceny v Kč: ubytovací poplatek 15 – 40; stan 40 – 50; karavan 50 – 60; pětilůžková chata 850; čtyřlůžková chata 
460.

Adresa: 591 02 Žďár nad Sázavou 2 - zámek, tel.: +420 566 623 267, +420 566 625 086, 
e-mail: cerum@cerum.cz, www.cerum.cz

31. Žďár nad Sázavou
Autokempink Pilák 

Sezóna: 1. V. - 30.  IX.

Popis cesty: ze Žďáru nad Sázavou směr Praha (Ždírec nad Doubravou), těsně před koncem Žďáru zahnout doleva na vedlejší silnici směr Polnička. Po 500 m 
odbočit vlevo ke kempu Pilák, okolo hotelu Tálský mlýn, pak dle značení mezi dřevěné chaty vlevo. 
Místo a okolí: autokempink Pohoda se nachází v příjemném a klidném prostředí Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou. Ve Žďáru nad Sázavou poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (památka UNESCO), muzea, galerie; rozhledna Rosička u Nížkova; Nové Město na Moravě - Horácká galerie, Horácké 
muzeum, Vírský mlýnek, koupaliště, squash, sauna, sjezdovka.
Aktivity a služby: půjčování sportovních potřeb (míč, badminton, soft tenis); pro děti je k dispozici pískoviště pro děti; kemp je vybaven sociálním zařízením 
s teplou vodou; parkovací místo u stanu nebo chaty; pobyt zvířat povolen; půjčování loděk a šlapadel a volejbalové hřiště na Pilské nádrži. 
Ubytování: 3 obytné buňky, rovné prostranství pro 50 stanů, karavanů nebo přívěsů s možností přípojky elektrického proudu.
Stravování: možnost nákupu základních potravin v nedalekém restauračním zařízení, dále restaurace v hotelu Tálský mlýn a ve Žďáru nad Sázavou. Půjčení 
vařiče nebo grilu.

Ceny v Kč: dospělý 25 - 30; děti do 15 let 15; stan 30 – 40; osobní auto 25 – 30; vlastní maringotka 100; 
karavan 40 - 50; přívěs 20; obytné auto 45 - 50; motorka 20 - 25; pes 20; přípojka elektro/den 50; 
rekreační poplatek 10.

Adresa: 591 01 Žďár nad Sázavou, U pily 29, tel.: +420 724 172 532, +420 605 405 817, 
e-mail: atcpohoda@seznam.cz, http://sweb.cz/atcpohoda

32. Žďár nad Sázavou
ATC Pohoda 

Sezóna: VII. - VIII.
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Popis cesty: z D1 exit č. 81 do Želiva nebo z Humpolce 10 km směrem na Tábor, camp je značen místním značením.
Místo a okolí: tábořiště se nachází na pravém břehu řeky Želivky na okraji obce Želiv. V okolí tři přehrady: Vřesník, Sedlická přehrada a Trnávka; klášter 
v Želivi; město rekordů Pelhřimov – Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel, Městské muzeum, vyhlídková věž; rozhledna Pípalka a poutní místo na 
vrchu Křemešník; hrad a památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou; hrad Kámen s expozicí jednostopých motorových vozidel. 
Aktivity a služby: hřiště na volejbal a nohejbal, ohniště u chat, koupání v řece Želivce.
Ubytování: 12 čtyřlůžkových chat s ledničkou a tekoucí studenou vodou, sociální zařízení společné, 30 míst pro stany, 4 místa pro karavany.
Stravování: 0,5 km vzdálená restaurace, v kempu kiosek, v chatkách vlastní vaření v kuchyňkách bez vybavení.

Ceny v Kč: chata 250 - 300; stan 25; osoba 25; auto 25; zapojení karavanu 35; pes 25; rekreační poplatek 8.

Adresa: 394 44 Želiv 246, tel.: +420 565 581 239, e-mail: kempzeliv@email.cz, www.volny.cz/behina/kemp

33. Želiv
Veřejné turistické tábořiště

Sezóna: celoročně

Popis cesty: z dálnice D1 exit 90 Humpolec, po silnici č. 34 směrem na Jindřichův Hradec, v Kamenici nad Lipou odbočit na Žirovnici, tam na hlavní křižovatce 
značeno směr vlakové nádraží 3 km doprava odbočka na kemp.
Místo a okolí: Žirovnice – zámek s možností nočních prohlídek; zřícenina hradu Landštejn; zámky v Telči (památka UNESCO), Jindřichově Hradci a Dačicích; 
Počátky - Městské muzeum Počátky a rodný dům Otokara Březiny; Kamenice nad Lipou – zámek, památná lípa, židovský hřbitov; úzkokolejná železniční trať.
Aktivity a služby: koupání v rybníku; stolní tenis půjčování pálek, míčků na stolní tenis, sítě na volejbal, míče, horských kol; hřiště na volejbal; vhodný terén 
pro cykloturistiku; možný rybolov; pes povolen; ohniště k dispozici.
Ubytování: 26 čtyřlůžkových chat, 8 osmilůžkových buněk, prostor pro 200 stanů a 30 karavanů s přípojkou na elektrický proud.
Stravování: kuchyňka v buňkách (lednička), restaurace v Žirovnici, možnost vaření, nádobí k dispozici.

Ceny v Kč: chata 380; čtyřlůžkový pokoj 420/den; stan 40 – 50; karavan 50 - 65; 
po stanovou oblast děti do 6 let zdarma; do 15 let 25; dospělí 35.

Adresa: Nádražní, 394 68 Žirovnice (sídlo firmy: Nad výmolem, 394 68 Žirovnice), tel.: +420 565 493 002, 
+420 721 809 563, objednávky: +420 565 494 348

34. Žirovnice
Kemp Panistávka

Sezóna: 15. VI. – 15. IX.
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Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
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Tel.: +420 564 602 111
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