
SKAUTSKÉ TÁBOŘIŠTĚ TRNÁVKA
JUNÁK, středisko bratří Mašínů Praha, Čihákova 20, 19000 Praha 9

Naše tábořiště se nachází na Vysočině, 3 km od Červené Řečice, 13 km od Pelhřimova.
Je umístěno v hlubokém zalesněném údolí říčky Trnavy (místně známé pod názvem Trnávka).

Louka se skládá ze dvou částí spojených úzkým hrdlem, takže může ubytovat dva 
samostatné menší tábory, které se vzájemně neruší.
Celková výměra je 6200 čtverečních metrů a kapacita maximálně 50 tábořících, ať už společně 
nebo ve dvou oddělených táborech. Nadmořská výška430 m.

Louka je orientována od JV k SZ, takže v létě má přímý sluneční svit ráno a večer, 
zatímco v poledním čase je většinou zastíněna stoletým smrkovým lesem. Tento les ohraničuje 
louku na jižní straně, severní hranici tvoří meandrující řeka.Východní hranice je tvořena lesním 
potůčkem, který slouží jako zdroj pitné vody (převaření nutné).



Podložím tábořiště jsou naplaveniny různé kvality, od vysoce propustných písčitých po 
hůře propustné jílovité. Tábořiště je zatravněno a pravidelně sekáno. Není na něm žádné 
technické zázemí. Každý rok je potřeba vykopat latrinu a odpadovku a pak je zahladit.

Řeka v místě tábořiště je široká 6 až 10 metrů a hloubka rychle kolísá podle srážkové 
situace. Většinou lze v okolí tábořiště plout na kanoích. V období bez dešťů je voda poměrně 
čistá, po dešti se snadno zakaluje. Dno tvoří u hlavního přístupu jemný štěrkopísek až písek, 
jinak je převážně kamenité (oblázky).

SPOJENÍ SE SVĚTEM

Tábořiště se nachází 15 km od dálnice D1, Exit 75 Hořice. Celková vzdálenost od okraje 
Prahy (Chodov) je 87 km.
V Červené Řečici zastavuje několik linek dálkových autobusů od/do Prahy.
Nejbližší železnice se nachází v Pelhřimově, odkud je to asi 15 km po turistických cestách.

Přístup na vlastní tábořiště je přímý po louce jak osobním tak i nákladním automobilem. 
Tento přístup slouží k navezení a odvezení táborového materiálu. Během táboření není pohyb 
automobilů po tábořišti žádoucí z důvodu ochrany travního porostu.
Vpřípadě deštivého počasí se používá štěrková lesní cesta, která vede souběžně s tábořištěm 
asi 20 metrů v hloubi lesa.

Na louce je dobrý až výborný příjem signálu všech mobilních operátorů.

BLÍZKÉ OKOLÍ

Asi 200 metrů po proudu na protějším břehu je skupina 5 chat bez jakýchkoli rušivých 
vlivů. Asi 500 metrů po proudu na stejném břehu je bývalé podnikové rekreační středisko 
(chatky), nyní kemp provozovaný holandskou firmou s rodinnou klientelou, rovněž bez rušivých 
vlivů.

Proti proudu je údolí bez trvalého osídlení, na různých místech bývají při řece skautské 
tábory, rovněž bez rušivých vlivů.

VZDÁLENĚJŠÍ OKOLÍ

Tři kilometry od tábořiště je Červená Řečice se základními nákupními možnostmi, poštou 
a zastávkou dálkových autobusů. O deset kilometrů dále je severní okraj Pelhřimova se zónou 
supermarketů a ve vzdálenosti 15 km z tábořiště je okresní nemocnice se stálou pohotovostí.

PRONÁJEM

V některých letech je tábořiště během prázdnin k dispozici k pronajmutí popřípadě k 
výměně za jiné místo. Pro bližší informace kontaktujte středisko.


