
UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH V HLAVNÍ SEZÓNĚ 

Hlavní sezóna je od   –  2. 7. 2022  do  3. 9. 2022 

Ubytování od soboty do soboty. Nástup k pobytu v sobotu od 14:00. Ukončení 

pobytu v sobotu do 10.00 hod. 

Parkovné a další služby k chatkám a informace k zálohovým platbám. 

Služba Cena vč. DPH Poznámky 

Týdenní pobyt 

1 chatka (čtyřlůžková) / 7 
nocí 

7.500 Kč / týden cena vč. lůžkovin, 
spotřeby el. energie a 
vody 

Pobyt 1-6 nocí 
1 chatka (čtyřlůžková) / 1 
noc 

1.070 Kč / den cena vč. lůžkovin, 
spotřeby el. energie a 
vody 

(pro pobyty 1-4 noci 
příplatek za lůžkoviny 50 
Kč/osobu) 

Přitápění do chatek (24 
hod.) 

90 Kč / den nebo 7,9 Kč/1 KWh 

Rekreační poplatek obci 
Dráchov 

20 Kč / den pouze dospělé osoby nad 
18 let 

 

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH MIMO SEZÓNU 

Jarní sezóna je od  1. 4.  do 1. 7. 2022 

Podzimní sezóna je od  4. 9. do 31. 10. 2022 

Parkovné a další služby k chatkám a informace k zálohovým platbám. 

Služba Cena vč. DPH Poznámky 

Týdenní pobyt 

1 chatka (čtyřlůžková) / 7 
nocí 

6.000/ týden cena vč. lůžkovin a 
spotřeby vody 

Pobyt 1-6 nocí 
1 chatka (čtyřlůžková) / 1 
noc 

 850 / den cena vč. lůžkovin a 
spotřeby vody 

(pro pobyty 1-4 noci 
příplatek za lůžkoviny 70 
Kč/osobu) 

Vytápění chatek  120 Kč/den nebo 7,20 Kč/1 KWh 

https://www.kempfousek.cz/cenik/#chatky-dalsi
https://www.kempfousek.cz/cenik/#zalohove-platby
https://www.kempfousek.cz/cenik/#chatky-dalsi
https://www.kempfousek.cz/cenik/#zalohove-platby


Rekreační poplatek obci 
Dráchov 

20 Kč / den pouze dospělé osoby nad 
18 let 

  



PARKOVNÉ A DALŠÍ SLUŽBY K CHATKÁM 
Služba Cena vč. DPH Poznámky 

Parkovné osobního automobilu 50 Kč / den jeden automobil lze zaparkovat 
přímo vedle každé chatky 

Parkovné motocyklu 25 Kč / den   

Vozík za auto 20 Kč / den   

Parkovné mikrobusu 60 Kč / den   

Poplatek za psa, kočku 70 Kč / den psi musí být v kempu na vodítku 
a musí mít ochranný košík 

Jednorázový příplatek za 
povlečení  

70 Kč / osobu při krátkodobém pobytu (1-4 
noci) 

Zapůjčení molitanu navíc 160 Kč / týden vč. lůžkovin a povlečení 

Zástěna proti sluníčku 30 Kč / týden   

Zapůjčení grilu 190 Kč / týden 40 Kč/den 

 Použití pračky                                          60 Kč/den  

 

KARAVANOVÉ STÁNÍ A STANOVÁNÍ V KEMPU FOUSEK (DRÁCHOV) 
Služba Cena vč. DPH Poznámky 

Dospělá osoba nad 18 let 50 Kč / den   

Dítě 6-18 let 30 Kč / den   

Umístění karavanu 150 Kč / den   

Umístění stanu 60 Kč / den   

Volně stojící přístřešek 40 Kč / den   

Ubytování v místním karavanu 240 Kč / den 1 lůžko 

  360 Kč / den 2 lůžka 

  460 Kč / den 3 lůžka 

  540 Kč / den 4 lůžka 

Parkovné osobního automobilu 50 Kč / den   

Parkovné motocyklu 25 Kč / den   

Přípojka el. energie a vody 90 Kč / den 140 Kč/den mimo sezonu 

Poplatek za psa, kočku 70 Kč / den psi musí být v kempu na vodítku 
a mít ochranný košík 

Rekreační poplatek obci 
Dráchov 

20 Kč / den pouze dospělé osoby 18-70 let 
vč. 

Žeton na osprchování v soc. 
zařízení 

30 Kč doba sprchování 4 minuty 

 

 

 

 

 



 

 

STANOVÉ TÁBOŘIŠTĚ OKOLO ŘEKY LUŽNICE 

Tábořiště je díky svému umístění vhodné obzvláště pro vodáky. 

Služba Cena vč. DPH Poznámky 

Dospělá osoba nad 15 let 30 Kč / den   

Dítě 6-15 let 15 Kč / den   

Umístění stanu 40 Kč / den   

Parkovné osobního automobilu 40 Kč / den   

Parkovné motocyklu 25 Kč / den   

Umístění karavanu, obytného 
přívěsu, obytného vozu 

60 Kč / den   

Poplatek za psa, kočku 70 Kč / den psi musí být v kempu na vodítku 
a musí mít ochranný košík 

Rekreační poplatek obci 
Dráchov 

20 Kč / den pouze dospělé osoby 18-70 let 
vč. 

 

 

 

Stornovací podmínky 

Pokud klient zruší pobyt před nástupem, hradí majiteli tyto storno poplatky: 

30 dnů a více před zahájením pobytu                       10 % z ceny zálohy za pobyt 

Méně než 30 dnů před zahájením 
pobytu 

20 % z ceny zálohy za pobyt 

Méně než 10 dnů před zahájením pobytu              50 % z ceny zálohy za                                                                                                    

pobyt 
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