
Popis cesty automobilem na tábor 

Nejdříve je nutné dojet do Nové Vsi (u Oslavan), to lze jak z Oslavan, tak z Ivančic 

 

Na začátku návsi Nové Vsi budete míjet poštu (vlevo) a Restauraci U Slavíků (vpravo)(v mapě1.). 

Projeďte celou náves a na jejím konci za autobusovou zastávkou jeďte vpravo (je to křižovatka ve 

tvaru Y a hlavní cesta zatáčí ostře doleva)(2.). 

Dál jeďte vesnicí rovně. Po vaší levé straně minete místo s kontejnery na tříděný odpad a malý 

obchůdek s potravinami, za chvíli projedete kolem posledních domů a po pravé straně minete už jen 

samostatně stojící garáže(3.). 

Pokračujte po asfaltové cestě do údolí, dokud nenarazíte na křižovatku ve tvaru Y(4.), tam jeďte vlevo 

(stále asfaltová silnice). Cesta se začne trochu klikatit a povede do kopce. Za chvíli vyjedete z lesa a 

nad polem budete míjet malý sad a hájenku (vpravo od cesty)(5.). Kus nad hájenkou je opět 

křižovatka dvou zpevněných cest ve tvaru Y, odbočte na ní doprava. Cesta začne po chvíli klesat, po 

prudším sjezdu z kopce následuje zatáčka doleva a pár desítek metrů za ní už byste měli vidět vpravo 

větší odbočku(6.) na lesní cestu, která se stáčí doprava. Po této lesní cestě je to už jen asi 200 metrů 

do tábořiště(7.) (GPS: 49°7'21.275"N, 16°17'43.851"E). 

Těsně nad tábořištěm může být cesta, hlavně za mokra, hůře sjízdná. Pokud nechcete riskovat 

zapadnutí, tak nechte auto u zpevněné asfaltky, do tábora je to už vážně jen kousek. 



 

 

Popis trasy pro pěší a cyklisty 

Do bodu (4.) je to stejné jako pro auto. 

Pokračujte po asfaltové cestě do údolí, dokud nenarazíte na křižovatku ve tvaru Y (4.), tam jeďte 

vpravo (stále asfaltová silnice). Dostanete se do údolí řeky. Jeďte vlevo okolo velké „maskáčované“ 

budovy. Právě jste se dostali na žlutou turistickou značku. Po této široké lesní cestě pokračujte dál, 

po chvíli se zúží a začne stoupat do kopce. Na kopci projedete krajem pole (po levé straně je na kopci 

vidět hájenka). Za chvíli cesta vjede zase do lesa a to už uvidíte přístřešek na posezení a nad 

studánkou. Už nepokračujte po turistické značce. Od přístřešku se pěšinou vydejte z kopce dolů na 

louku. Projeďte loukou na její druhý konec a jste v táboře(7.) (GPS: 49°7'21.275"N, 16°17'43.851"E). 
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