
REKREAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ 

NECHRANICE  
Pohodová dovolená pro všechny věkové kategorie  



Kde nás najdete  

• Věznice Nové Sedlo nabízí možnost rekreace ve vlastním rekreačním 
zařízení nacházejícím se na břehu Nechranické přehrady v okrese 
Chomutov.  

• Kemp se čtyřmi chatkami se nachází na pozemku, který je oplocen, zčásti 
zalesněn a vzdálen od vodní nádrže cca 50 m. Je zde možnost koupání  
a vodních sportů, surfování i rybaření. 

• Je určen pro všechny věkové kategorie a k odpočinku po náročné práci  
ve věznici.     

• Zařízení bylo v roce 2018 zrekonstruováno. Byl postaven altán, hlavní 
zázemí kempu,  včetně nádherného krbu a proběhli i další opravy  
a úpravy.    

 



Ubytování     Altán 

• Je možné ve třech nevytápěných 
chatkách s podsklepením (úložné 
prostory) a jedné upravené buňce. 
V každé jsou čtyři lůžka. 

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

• V zařízení jsou k dispozici sprchy, 
WC, umývárna na nádobí a prostor 
určený k čištění ryb. 

• Altán je úplně nový, jehož 
kolaudace proběhla v červnu 2018. 
Na podzim jsme ještě dostavěli 
krásný krb.  

• V altánu je veškeré zázemí k 
vaření i k pečení (elektrický 
sporák, konvice, mikrovlnka,  
lednice jejichž součástí je i mrazák) 
včetně nádobí v dostatečném 
množství. Je zde možnost  
k posezení a konzumaci.  

• Dále je možnost grilování  
a rožnění popř. využití udírny.    
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Kapacita kempu  

• V areálu je také možnost postavit stan či karavan.  

• Terén je upravený na zhruba 20 míst s parkovací plochou.  

• Je možnost zde postavit vlastní karavan na celou sezónu  
tj. od 1.4. do 31.10. popř. na dobu Vámi určenou.  

Správce  

Stabilně je v kempu přítomen správce, který chod 

organizuje, řeší případné problémy, poradí, pomůže.  



Stravování  

 Možnost pohodlné přípravy vlastní stravy.  

 

 Rekreační zařízení sousedí s kempem, kam        

lze dojít na stravování i občerstvení.   

 

 V okolí do 15 km jsou další stravovací 

zařízení či nákupní centra v Kadani, Žatci  

a Chomutově.    



Sportovní vyžití    Děti   

• V areálu je hřiště na 
volejbal, ping-pongový 
stůl, možnost zapůjčení 
sítě, raket na tenis  
a badminton, míče na 
házenou, fotbal.  

• Kemp je vhodný i pro ty 
nejmenší  

• Areál je oplocený a zamyká 
se.  

• Jsou zde houpačky, 
prolézačky a dětský 
domeček s pískovištěm.  



Možnost výletů do okolí 

V okolí se nachází historická města Žatec, Kadaň, Chomutov (dojezd  
15 km) viz https://www.mesto-zatec.cz/ , https://www.mesto-zatec.cz/ 

V Žatci se nachází Chrám chmele a piva, Chmelařské muzeum, 
rozhledna tkz. „Maják“ vybudovaná z dotací Evropské unie viz 
http://chchp.cz/cz/zatecky-region 

Schillerova rozhledna v Kryrech viz  
http://www.kryry.cz/schillerova-rozhledna/  

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

Ve vzdálenosti 15 km směrem na Podbořany se nachází chlouba rodu 
Černínů  zámek Krásný dvůr, kde se natáčeli „Básníci“ s úchvatným 
parkem v anglickém stylu viz  
https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs/fotogalerie 
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Pozvánka  

 

 

       

Budeme rádi, když přijmete 

naše pozvání a kemp v době 

Vaší dovolené navštívíte. 

 



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.  
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CENÍK   

• Cena pro 1 osobu/den  50,- 

• Dítě 6 – 15 let   30,- 

• Děti do šesti let    zdarma 

------------------------------------------------------------------ 

Cena za místo pro stan či karavan 65,- 

Parkovné za automobil v areálu/den 45,- 

Parkovné za motocykl v areálu/den 40,- 

Parkovné za přívěs. vozík v areálu/noc  20,-  

Paušální poplatek (zahrnuje náklady na vodu, elektřinu, 

likvidaci odpadu, palivové dříví) 

 

Za dospělou osobu/dítě 6 – 15 let/den       60,-/40,- 

 

Elektrická přípojka/den               60,- 

 

Poplatek za psa/den               25,- 

 

Paušální poplatek za stan/sezónu 3500,- 

 

Paušální poplatek za karavan/sezónu        6900,- 

(pro dospělé osoby + 2 děti, parkovné, náklady za vodu, 

likvidace odpadu, palivové dříví) 

(Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)  

 

Rekreační poplatek od 18 let/noc               10,- 

Při pobytu nad 30 dní jednorázový paušál  300,-  

 



Krásnou dovolenou přeje tým realizující 
přípravu kempu. 



Kontakty  

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

 

Hana Fárková  

Referent majetkové správy   

Tel:   415 779 266 

Mob:     601 123 069 

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


