
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ NECHRANICE 
symbol odpočinku všech zaměstnanců Vězeňské služby České republiky 

Kemp na břehu proslulé Nechranické nádrže v okrese Louny  
Provozovatel - věznice Nové Sedlo  

 

Ubytování     

Je možné ve třech nevytápěných chatkách a buňce stojící stranou hned za vjezdem do kempu. V každé 

jsou čtyři lůžka. Chatky byly v roce 2021 renovovány a je v nich zavedená elektřina.  

Vzhledem k vnitřnímu prostoru buňky bylo možné ji vybavit chladničkou s malým mrazákem, varnou 

konvicí a indukční deskou.   

Opodál jsou k dispozici sprchy, WC a umývárna na nádobí, za níž se nachází kovový stůl vhodný pro 

rybáře na čištění ryb.  

K ubytování je třeba vzít s sebou ložní prádlo, deku a polštář, či spací pytle.  

Altán 

Altán je nově vybudovaný a v provozu od roku 2018, je vybaven plně funkčním komfortním krbem.  

V altánu je veškeré zázemí k vaření i k pečení. Vybaven je elektrickou troubou dvěma indukčními 

deskami, dvěma varnými konvicemi, dvěma mikrovlnkami a třemi lednicemi, jejichž součástí je i 

mrazák. Každá chatka má svoji lednici. Nádobí je v dostatečném množství i při plně obsazeném kempu.  

Je možnost zde posedět a sníst i uvařené jídlo či relaxovat večer. Při chladnějších večerech je možno 

stáhnout po boku mrazuvzdorné folie zabraňující přístupu chladu.   

Kapacita kempu  

V areálu je také možnost postavit stan či karavan. Terén pro karavany je upravený na zhruba 10 míst, 

stanů (rozhoduje velikost) je možno postavit max. 10.  

Na pozemku kempu je zhruba 10 parkovacích míst, parkoviště je umístěno hned za vjezdem po levé 

straně.   

Je možnost zde postavit vlastní karavan na celou sezónu, tj. od 1.4. do 31.10.  

Personální zajištění  

Stabilně je v kempu přítomen správce, který chod organizuje, přiděluje chatky podle poukazů, místa 

na karavany a stany a také řeší případné problémy, poradí, pomůže.  

V jeho nepřítomnosti ho zastupuje Ing. Hana Fárková nebo Ing. Miroslav Kardoš, v jejich nepřítomnosti 

další personál z oddělení logistiky.  

Administrativní zajištění provozu kempu – Ing. Hana Fárková.   

Technické zajištění provozu kempu –   Ing. Miroslav Kardoš.  

 



Stravování  

Možnost pohodlné přípravy vlastní stravy. Kemp je vybaven grilem a udírnou a několika vyznačenými 

ohništi. Rekreační zařízení sousedí s kempem, kam lze dojít na občerstvení i stravování. V okolí cca 20 

km jsou další stravovací zařízení či nákupní centra, a to v Kadani, Žatci a Chomutově.   

Sportovní vyžití    

V areálu je upravované hřiště na volejbal (možnost zapůjčení sítě), ping-pongový stůl, rakety na tenis 

a badminton, míče na házenou, fotbal. Vše je zdarma.   

Děti 

Kemp je vhodný i pro ty nejmenší. Je zde houpačka, dětský domeček a prolézačky. Areál je oplocený a 

zamyká se.  

Možnost výletů do okolí 

➢ V okolí se nachází historická města Žatec, Kadaň, Chomutov (dojezd 15 - 20 km). 

➢ V Žatci se nachází poměrně nová rozhledna tkz. „Maják“ vybudovaná z dotací Evropské unie.   

➢ Střed oblasti Krušnohoří (Klínovec, Boží dar) nebo České středohoří (Milešovka, Raná).  

➢ Ve vzdálenosti 15 km směrem na Podbořany se nachází zámek Krásný dvůr, kde se natáčeli 

Básníci s úchvatným parkem v anglickém stylu.   

➢  V Kryrech je Schillerova rozhledna s vyhlídkovou plošinou v nadmořské výšce 383 metrů.  

 

Jak se k nám dostanete 

Doprava je individuální nebo autobusem ze Žatce, Kadaně či Chomutova do obce Vikletice, za osadou 

odbočit směr kemp Vikletice nebo cca 1,5 km pěšky.  

 



Kontakty  

Pro další informace a rezervace se obracejte na níže uvedený kontakt: 

Ing. Hana Fárková  

Referent majetkové správy   

Tel:   415 779 244 

Mob:     601 123 069 

E-mail:  HFarkova@vez.nse.justice.cz  

 

Chrám chmele a piva v Žatci  

 
Dostupné z: Chrám chmele a piva v Žatci. Dostupné z: https://www.mesto-
zatec.cz/mesto/fotogalerie/fotogalerie-107cs.html#&gid=1&pid=14 
 

Město Žatec  

 
Dostupné z: Město Žatec.  
Dostupné z: https://www.mesto-zatec.cz/mesto/fotogalerie/fotogalerie-
107cs.html#&gid=1&pid=14 
 

 

https://www.mesto-zatec.cz/mesto/fotogalerie/fotogalerie-107cs.html
https://www.mesto-zatec.cz/mesto/fotogalerie/fotogalerie-107cs.html
https://www.mesto-zatec.cz/mesto/fotogalerie/fotogalerie-107cs.html
https://www.mesto-zatec.cz/mesto/fotogalerie/fotogalerie-107cs.html


Schillerova rozhledna v Kryrech  

 
Dostupné z: Autor: SchiDD – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, dostupné z:  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39512550 
 

Zámek Krásný dvůr  

 
Dostupné z: Zámek Krásný dvůr, autor: Helena Heckelová.  
Dostupné z: https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs/fotogalerie 
 

Fotografie kempu  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39512550
https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs/fotogalerie


 

         

 

      

 



     

 

 

     

 

 



 

 

CENA ZA 

POBYT 

/den

PAUŠÁLNÍ 

POPLATEK 

**/den

CENA 

CELKEM 

BEZ DPH 

KONEČNÁ 

CENA 

60,00 Kč 67,00 Kč 127,00 Kč 140 Kč

32,00 Kč 45,00 Kč 77,00 Kč 85 Kč

zdarma zdarma zdarma zdarma

cena bez 

DPH

konečná 

cena 

77,00 Kč 85 Kč

73,00 Kč 80 Kč

45,00 Kč 50 Kč

42,00 Kč 46 Kč

21,00 Kč 23 Kč

4 091,00 Kč 4 500 Kč

8 000,00 Kč 8 800 Kč

**PAUŠÁLNÍ POPLATEK 

27,00 Kč 30 Kč

15,00 Kč 15 Kč

OSOBY 

Cena za místo pro stan či karavan / den

Elektrická přípojka ke karavanu příp. stanu /den 

*Parkovné za automobil v areálu/den

Parkovné za motocykl a v areálu/den

Parkovné za nákl. přívěsný vozík v areálu/den

**Paušální poplatek za stan /sezónu

**Paušální poplatek za karavan/sezónu

STANY, KARAVANY, AUTOMOBILY

Poplatek za psa / den 

Poplatek z pobytu v období 1.4. – 30.9./den 

Zahrnuje maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti, parkovné, náklady za vodu, 

likvidace odpadku, palivové dříví. 

Poplatek z pobytu při ubytování na dobu delší než 60 dní se již neúčtuje.

CENÍK ZA UBYTOVÁNÍ V REKREAČNÍM ZAŘÍZENÍ   

VS ČR NECHRANICE PLATNÝ OD 1.4.2022

Cena pro 1 sobu 

Dítě 7 – 15 let včetně 

Děti do 6 let včetně

Poplatek z pobytu pro obec Chbany

*Poplatek za parkování se platí v případě stání delším než 5 hodin za den, jinak je zdarma. 


