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Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) 
 
 
„Zahrádky“ - Borová Lada ( ř. km 413 ) 
 
Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 
 
Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při levém břehu Teplé Vltavy mezi 
řekou a silnicí, 2 km pod obcí Borová Lada. Členitý terén se stromy.  
 
Termín: 15. 6. - 15. 9. (dle počasí a návštěvnosti) 
 
suché záchody, studna s pitnou vodou, kiosk s občerstvením, přístřešek s užitkovou vodou, 
hřiště na odbíjenou. 
 
 
 
Autokemp a chatová osada Vltava - Horní Vltavice ( ř. km 403 ) 
 
Kontakt: TJ Vltava, Horní Vltavice, tel.: 388 436 189, 728 980 430 
 
Popis: na rozlehlé louce při levém břehu Teplé Vltavy pod zalesněným svahem, v úseku cca 
200-400 m před mostem v Horní Vltavici 
 
Termín: 1. 5. - 30. 9. (dle počasí a návštěvnosti) 
 
WC, pitná voda, kryté umývárny a sprchy (pro ubytované ve stanech a karavanech teplá voda 
za poplatek), kiosk s občerstvením, dřezy na mytí nádobí, hřiště na odbíjenou, elektrické 
přípojky a centrální ohniště. Možnost vypůjčení jízdních kol (pouze na objednávku).  
 
Ubytování v 8 srubech (42 lůžek) s vlastním vytápěním, elektrickým osvětlením a 
kuchyňskými kouty. 
 
 
 
Vodácké tábořiště Lenora - Houžná  ( ř. km 396 ) 
 
Kontakt: Soukromá farma Vlčí jámy, Hošna a synové, Strážný, tel.: 388 438 568 
 
Popis: přírodní tábořiště na louce při pravém břehu Teplé Vltavy, cca 5OO m po proudu za 
silničním mostem v Lenoře. Vyšší travnatý břeh, nízký písčitý výstup pod jezem 
 
Termín: 1. 5. - 15. 9. 
 
Chemické záchody, pitná voda ze studny, kiosk s občerstvením 
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Veřejné tábořiště Soumarský most ( ř. km 389 ) 
 
Kontakt: AMK Volary, Mlýnská 284, Volary, tel:  388 333 271, 605 832 012 (tábořiště A), 
605 831 917 (tábořiště B). 
 
Popis: přírodní tábořiště v lesnaté krajině v ostrém říčním meandru po obou březích Teplé 
Vltavy v úseku cca 100-500 m za silničním, tzv. "Soumarským mostem". 
 
Areál je rozdělen řekou a přírodním porostem na části A, C (pravý břeh) a část B (levý břeh). 
Vyšší travnaté břehy, nízké písčité výstupy. 
 
Termíny: Část A, C: 1. 7. - 31. 8.; část B: 8. 5. - 15. 9.  
 
Suché záchody, pitná voda, ubytování v 5 chatkách (3 chatky na pravém břehu;  2 chatky na 
levém břehu), kiosky s občerstvením a prodejna základních potravin, prodej palivového 
dřeva, 2 volejbalová hřiště. 
 
 
 
Vodácké tábořiště Nová Pec  ( ř. km 364 ) 
 
Kontakt: Obecní úřad Nová Pec, tel./fax: 388 336 024 (8-16 hod.) 
 
Popis: na louce při pravém břehu na začátku Lipenské přehradní nádrže za silničním mostem 
u Nové Pece. Nízký písčitý výstup (pláž) 
 
Termín: 15. 6. - 15. 9. (podle návštěvnosti). 
 
WC, pitná voda, buňka s umývárnou, sezónní bufet s občerstvením, restaurace. 
 
Možnost využití převozu lodí přes Lipno. 
 
 
 
Kemp „Pod Hrází“ Vyšší Brod ( ř. km 319 ) 
 
Kontakt: Alexandra Ouředníková, 5. května 11, Vyšší Brod, tel.: 380 746 427  
 
Popis:na pravém břehu Vltavy, pod hrází vyrovnávací nádrže Lipno II. Vysoký kamenný 
regulovaný břeh se schody a nástupní plošinou u vody. 
 
Termín: 1. 5. - 30. 9.  
 
Vybavení: WC, umývárny a sprchy (teplá voda na mincovní automat), kiosk s občerstvením a 
základními potravinami (teplá jídla), volejbalové hřiště, dětské hřiště, pingpongový stůl, 
elektrické přípojky. 
 
Možnost ubytování v 8 čtyřlůžkových chatkách 
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Vodácké tábořiště „U Tří veverek“ ( ř. km 313 ) 
 
Kontakt: Zdeněk Švehla, Urbinská 146, Č. Krumlov 
 
Popis: nevelké přírodní tábořiště na okraji lesa při levém břehu řeky v tzv. "Ohybu Vltavy". 
Nízký místy písčitý břeh, upravený palisádový výstup. Tábořiště je svým poklidným 
charakterem a malou kapacitou (max. 5O stanů) vhodné spíše pro rodiny s dětmi. 
 
Termín: 1. 5. - 30. 9. 
 
Vybavení: suché záchody, pitná voda, kiosk s občerstvením, základními potravinami a 
venkovním posezením, volejbalové hřiště. Vhodné místo pro koupání (písčitý břeh). 
 
 
 
Vodácký kemp „U Nojdy“ - Rožmberk n. Vlt. (  ř. km 307 ) 
 
Kontakt: Martin Neudorfl, Rožmberk nad Vltavou, Tel.: 380 749 816 

    e-mail: kempunojdyrozmberk@razdva.cz 
 
Popis: na rozlehlé louce při pravém břehu Vltavy, za cestním mostem 1,5 km po proudu od 
jezu v Rožmberku. Vysoký břeh, upravené dřevěné palisádové výstupy. 
 
Termín: 1. 5. - 15. 10. 
 
Vybavení: WC, pitná voda, 2 kryté umývárny a sprchy (teplá voda za poplatek), kiosk s 
rychlým občerstvením (teplá jídla), krytá venkovní restaurace s teplou kuchyní (hotová jídla, 
minutky, grilovaná kuřata), posezení u krbu, tzv. "Lulu bar", veřejný telefon, elektrické 
přípojky, volejbalové hřiště, stůl na ping-pong, hrací automaty (šipky), stolní fotbal aj.  
 
Možnost ubytování v 6 čtyřlůžkových chatkách na první louce pod lesem, 
 
 
 
Vodácké tábořiště „Pod Čeřínem“ Branná ( ř. km 298 ) 
 
Kontakt: Petr Novák, čp. 269, Malšice 
 
Popis: přírodní tábořiště na 3 loukách na okraji lesa při pravém břehu Vltavy, před brodem 
proti osadě Branná. Členitý terén se stromy, vyšší travnatý břeh. 
 
Termín: 15. 6. - 31. 8. 
 
Suché záchody, pitná voda, žlaby na mytí, kiosk s občerstvením, za poplatek možnost 
stanování v Tee-pee (lépe rezervovat předem). 

mailto:kempunojdyrozmberk@razdva.cz
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Autokemp „Na Pískárně“ ( ř. km 293 ) 
 
Kontakt: ATC Na Pískárně, Větřní, tel.: 380 750 804, 602 161 740 
 
Popis: oblíbený rozlehlý autokemp o délce až cca 500 m na levém břehu Vltavy před levým 
ohybem řeky, 4 km před Větřní severozápadně od obce Hašlovice. 
 
Areál se dvěma rybníčky a přirozenými porosty stromů i křovin, oddělujících plochu pro 
volné táboření v zadní části kempu v ohybu řeky. Vyšší břehy s nízkými výstupy. WC, pitná 
voda, kryté umývárny a sprchy (teplá voda na mincovní automat), bistro s teplou kuchyní, 
kiosk s občerstvením (prodej základních potravin), 2 volejbalová hřiště, prodej povolenek na 
sportovní rybolov (revír VItava 26). 
 
Povoleno volné rozdělávání ohňů na ploše pro stanování. Možnost ubytování ve 30 
čtyřlůžkových chatkách u vjezdu v přední části kempu. 
 
 
 
Veřejné tábořiště Nové Spolí ( ř. km 286 ) 
 
Kontakt: Jiří Augustin, Český Krumlov, tel.: 777 640 946, e-mail: kemp.ck@seznam.cz 
 
Popis: na louce při pravém břehu Vltavy, před fotbalovým hřištěm v Novém Spolí, asi 2 km 
před centrem Českého Krumlova, 1 km za jezem Konopa. Vyšší travnaté břehy. 
 
Termín: 1. 6. - 30. 9. 
 
WC, pitná voda, umývárny a sprchy (teplá voda za poplatek), kiosk s občerstvením a krytým 
posezením (300 míst), veřejný telefonní automat, volejbalové hřiště. 
 
Výhledově se plánuje výstavba penzionu a restaurace. 
 
 
 
Vodácké tábořiště „Hacienda“ ( ř. km 272 ) 
 
Kontakt: Jana Jakešová, Za Nádražím 252, Český Krumlov, tel.: 380 743 709, 380 716 285, 
607 640 946 
 
Popis: malé přírodní tábořiště na louce v mírném ohybu řeky při levém břehu Vltavy, v 
blízkosti osady a "staronového" kiosku Hacienda, 1,5 km před mostem u Rájova. Tábořiště 
má spíše rodinný charakter s omezenou kapacitou pro 25 - 30 stanů.  
 
Termín: 1. 5. - 30. 9.  
 
WC, pitná voda, žlab na mytí s teplou vodou, kiosk "Hacienda" s občerstvením (prodej 
základních potravin), altán s krbem, telefon a přístup na internet. 
 
 

mailto:kemp.ck@seznam.cz
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Veřejné  tábořiště Zlatá Koruna  ( ř. km 269 ) 
 
Kontakt: Roman Kučera, Zlatá Koruna 23, Český Krumlov, tel.: 777 140 146 
               Václav Nejedlý, Zlatá Koruna 26, Český Krumlov, tel.: 380 743 194 
 
Popis: na rozlehlé louce a sníženém úzkém pruhu u řeky při pravém břehu Vltavy za 
dřevěným silničním mostem ve Zlaté Koruně. Vyšší břeh s dřevěnými palisádovými výstupy. 
 
Termín: 1. 5. - 30. 9. 
 
WC, umývárna, sprchy s teplou vodou za poplatek (mincovní automat), kiosk s občerstvením 
a krytým venkovním posezením, veřejný telefonní automat.  
 
 
 
Veřejné tábořiště Dívčí Kámen ( ř. km 259 ) 
 
Kontakt: p. Honetschlager, Holubov 233, Křemže, tel.: 380 741 700  
 
Popis:rozlehlé přírodní tábořiště na levém břehu Vltavy, v romantickém údolí pod zříceninou 
hradu Dívčí Kámen, 200 - 400 m před vyústěním z Křemžského potoka. Vyšší travnatý břeh s 
nízkými výstupy. 
 
Termín: 1. 5. - 31. 8. 
 
Suché WC, pitná voda, kryté žlaby na mytí, kiosk s občerstvením, veřejný telefonní automat, 
prodej palivového dřeva 
 

Veřejné tábořiště Boršov nad Vltavou „Poslední štace“ ( ř. km 250 ) 
 
Kontakt: Renata Čerklová, Boršov nad Vltavou, tel.: 387 251 073, 602 272 659 
 
Popis: na levém svažitém břehu Vltavy, asi 400 m pod jezem v Březí. K táboření je vyhrazen 
vzdálenější snížený pruh louky u řeky pod svahem před mírným ohybem Vltavy a pozemek 
blíže k jezu na svahu vedle občerstvení s terasou. 
 
Termín: 20. 5. - 31. 8. 
 
WC, umývárna a sprchy s teplou vodou, občerstvení s krytou terasou (teplá jídla), prodej 
paliva. 
 
Možnost ubytování v sezónní ubytovně s vlastním sociálním zařízením (kapacita 32 lůžek). 
 
 
 


