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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
Zellhof je starý dvorec kapituly v Mattsee, který roveři a skautští vedoucí přestavěli pod vedením Moniky a 
Adiho Kronbergerových na mezinárodni tábořiště pro mládež, o něž se stará tým dobrovolníků. 
 
Poloha:  Zellhof leží přímo u Grabensee, jednoho z nejteplejších jezer Salzburska vhodných ke 

koupání uprostřed oblasti Trumerských jezer, cca 1,5 km od městečka Mattsee a 20 km 
severně od Salzburku. 

 
Infrastruktura: 30.000 m2 velká louka pro stanování 
  4 samozásobitelské budovy, celoročně v provozu (2 domy jsou centrálně vytápěny) 
  vedlejší budova s toaletami a umývárnami zvlášť pro dívky a chlapce 
  300m2 veliká hala pro případ špatného počasí 
  fotbalové a volejbalové hřiště 
  kaple 
  pláž s molem 
  pračky, sušičky  
  nouzový telefon 

bezplatné připojení k internetu 
 
Tábořiště:  30.000 m2 plochy pro stanování 
 
Herrenhaus:  samozásobitelský dům „dům hospodáře“ 
  kapacita 60 osob 

  vícelůžkové pokoje (palandy pro 6 až 10 osob na pokoji) 
  3 dvojlůžkové pokoje 
  2 samostatné kuchyně, nádobí k dispozici 
  3 společenské místnosti 
  centrální vytápění 
  umývárny s WC a sprchami s teplou vodou, zvlášť pro chlapce a pro dívky 

Minimální počet osob není stanoven, protože dům je vhodný i pro dva oddíly současně, 
přičemž má každý oddíl k dispozici vlastní pokoje, samostatnou kuchyň, společenskou 
místnost a umývárny. 

 
Stöckl: samozásobitelský dům „vedlejší hospodářská budova“ 

  kapacita 45 osob, minimální počet 30 osob v hlavní sezóně 
 2 desetilůžkové pokoje s 5 palandami 
 2 desetilůžkové pokoje s 1 dlouhou palandou s 5 matracemi nahoře a 5 matracemi dole, 

vlastní WC a umývárna 
  1 dvojlůžkový pokoj 
  samostatná kuchyň, nádobí k dispozici 
  1 společenská místnost s kamny na dřevo 
  centrální vytápění 
  umývárny zvlášť pro dívky a pro chlapce, sprchy s teplou vodou 
 

1 malý apartmán pro 4 osoby (2 palandy) s kuchyňskou linkou, WC a sprchou, 
Apartmán je nezávislá jednotka a je možné si ho pronajmout buď v kombinaci se Stöcklem 
nebo zvlášť . 
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Saustall: samozásobitelský dům „chlívek“ (nevhodný v zimě) 
  kapacita 24 osob, minimálně 15 osob v hlavní sezóně 

1 dvoulůžkový pokoj, hromadná ložnice pro 22 osob: dvě řady vedle sebe položených  
matrací 

  samostatná kuchyň až pro 70 osob, nádobí k dispozici 
velká společenská místnost s otevřeným krbem a kamny na dřevo 

  umývárny se sprchami s teplou vodou, zvlášť pro dívky a pro chlapce 
 
Tischlerei:  samozásobitelský dům „truhlárna“ (nevhodný v zimě) 
  kapacita 24 osob, minimálně 15 osob 
  vícelůžkové pokoje (pokoje vybavené palandami pro 4 až 12 osob) 
  možnost přistýlek 
  kuchyně až pro 200 osob, nádobí k dispozici 
  velká společenská místnost (hala) 
  nouzová toaleta s umyvadlem 
  WC, umývárny a sprchy s teplou vodou ve vedlejší budově (sprcha na 0,50 EUR mince) 
  VÍCEÚČELOVÁ HALA pro 200 osob, ideální pro velké tábory 
 
Ochrana přírody:  
 Zellhof leží uprostřed krásné chráněné krajinné oblasti, ohniště proto musí být navršena 

alespoň 15 cm nad zemí (hlína je k dispozici). Žádné odtokové kanálky kolem stanů (náspy 
jsou smysluplnější), žádné odpadní a vsakovací jámy. Mimo tábořiště, prosíme, zůstávejte 
na cestách a nechoďte vysokou travou. 

 
Pravidla pro tábořiště:  
 Pro všechny táborníky je závazný Zákon na ochranu mládeže Salcburské spolkové země a 

rakouský Zákon na ochranu přírody. Oba jsou vyvěšeny v táborovém obchůdku. Prosíme 
zachovávejte přiložená pravidla pro tábořiště! 

 
Psi:   Psi nejsou na Zellhofu povoleni. 
 
Odpad a úklid: Při úklidu společných prostor (WC, umývárny, společné prostory tábořiště) se oddíly na 

tábořišti střídají a používají k tomu vlastní čistící prostředky. Prosíme třiďte odpad už ve 
vlastním táboře a vyvarujte se zbytečných obalů. Zřídili  jsme vlastní recyklační místo – 
recycling centre. 

 
Obchůdek (kiosek) /alkohol:  
 Prosíme nevozte s sebou vlastní alkohol. 
 V obchůdku lze zakoupit nealkoholické nápoje, pivo a víno. 
 Tvrdý alkohol není na Zellhofu povolen. 
 
Ubytovaní v budově: Přivezte si prosím vlastní prostěradlo a spacák. 
 
Dřevo: Dřeva na táborové stavby je dostatek v různých délkách (prosíme nic neřezat!!!). 
 Dřevo na topení je zahrnuto v ceně. 
 
Koupání a vodní aktivity:  
 Jezero Grabensee leží v chráněné krajinné oblasti a je soukromé. Máme povoleno využívat 

ho od 7 do 20 hodin. Každý oddíl je povinnen zajistit členům svého oddílu během koupání 
zodpovědný dozor (zůstávající na břehu). Prosíme dbejte pravidel pro koupání a používání 
lodí, která jsou k dispozici v kiosku. Surfy, plachetnice a vory nejsou na Grabensee 
povoleny. 
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Noční klid:  od 24 do 7 hodin 
 
Nakupování: sedlák v Zellhofu (0 km): mléko, máslo, vejce 

 pekařství Neuhofer: s dodávkou do Zellhofu denně v 7:30 (nutno alespoň den 
předem objednat) 

 Mattsee (1,5 km):  pekařství, supermarkety 
 Perwang, Obertrum: řeznictví 
 
Lékařské zabezpečení: 
 Mattsee (1,5 km):  záchranná služba, praktický lékař, lékárna, zubař 
 Seeham (1,5 km):  praktický lékař, zubař 
 Salcburk (25 km)  nemocnice 
 
Aktivity na tábořišti: 

 možnost koupání (přístup z vlastního mola), volejbal, fotbal, stolní tenis, kanoe,  pramice, 
jízdní kola, hala pro případ špatného počasí, prostor pro hry v terénu, les, úkoly k získání 
nášivek za ochranu životního prostředí a přátelství 

 
Skautská vesnička Zellhof je místem, kde se dají velmi snadno uskutečnit mezinárodní 
setkání. Společné mezinárodní aktivity organizují oddíly samy. Všichni vedoucí jsou zváni 
každé pondělí v 21:00 do kruhu vedoucích (Lagerleiterrunde). Zde lze probrat a připravit 
mezinárodní aktivity pro nadcházející týden. Jako nejlepší den pro realizaci se osvědčila 
středa. Zellhofský tým vám rád pomůže. 

 
Aktivity v blízkém okolí: 
 Mattsee –  minigolf – tenis – půjčovna lodí – pěkné túry – naučné stezky – síť cyklistických 

stezek – jízda na koni 
 
Výlety: město Salcburk: pevnost Hohensalzburg, zámek Hellbrunn s vodními hrátkami a zoo, 

přírodovědecké muzeum a další muzea, plovárna, Mozartům rodný dům…;  
 
 Großglockner (nejvyšší hora Rakouska), Solná komora, horské túry, Kaprun s letním 

 lyžováním a alpskou vodní elektrárnou, solné doly, ledová jeskyně, krápníková  jeskyně, 
soutěsky, kaple „Tiché Noci“ v Oberndorfu, Vídeň, Mnichov … 

 
Rezervace: Rezervace je pro nás závazná, jakmile bude na náš účet připsáno 25%  celkové částky. V 

případě storna pobytu tento poplatek propadá. Zbytek ceny prosíme zaplaťte na Zellhofu v 
hotovosti. 

 
Zellhofský team:  

Zellhofský team tvoří skauti-dobrovolníci různých národností. Rádi vám během vašeho 
táborového pobytu poradíme a pomůžeme, stačí za námi přijít do obchůdku. 

 
Bankovní spojení:     Adresa na tábor: 
 
příjemce: Pfadfinderdorf Zellhof    jméno 
číslo účtu: 1027465     oddíl 
banka: Raiffeisenbank Salzburger Seenland  Pfadfinderdorf Zellhof 
kód banky: 35047     A-5163 Mattsee 
BIC: RVSAAT2S047     Österreich 
IBAN: AT02 3504 7000 0102 7465   email: zellhof@zellhof.at 
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