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Dlouhodobé usnesení Vedení STTO ze dne 9.10.2014
Koncepce úprav táborové základny v Nebeské Rybné na období 2014-2016
Původní předlohu návrhu vypracoval:
Návrh předložil:

Aleš Jindřich, správce TZ
Michal Macek, předseda STTO

Východiska projektu a předběžná usnesení
1) Táborová základna má za účel sloužit jako rekreační objekt pro členy STTO, dále jako
zázemí pro tábory STTO a jako rekreační objekt pro další dětské skupiny, bývalé členy,
přátele STTO ad.
2) Táborová základna neslouží jako odkladiště nepotřebných nebo méně potřebných věcí z
majetku STTO nebo jeho členů, neslouží jako něčí chalupa.
3) Veškeré změny, včetně drobných, budou na TZ prováděny pouze v duchu této koncepce,
nikoli na objednávku jednotlivých činovníků nebo členů STTO. O shodě případné
zamýšlené změny s touto koncepcí rozhoduje Vedení STTO. Veškeré případné dočasné
změny budou prováděny pouze tak, aby ještě před skončením akce mohly být odstraněny a
nepřekážely dalšímu používání TZ ve smyslu této koncepce.
4) Za naplňování koncepce a za dozor nad prováděním úprav zodpovídá správce TZ.
Cíle projektu
1) Táborová základna má být soběstačná. Pro její hladký provoz a bezproblémové užívání
nemá být potřeba cokoli dovážet, odvážet; cokoli předělávat, opravovat apod. v Praze nebo
jinde.
2) Táborová základna má být nízkonákladová. Investice do vybavení základny nebo do její
přestavby povedou ke snížení energetické a finanční náročnosti užívání objektu. Cílovým
stavem je stav, kdy výtěžek z pronájmů osobám mimo STTO pokryje veškeré celoroční
náklady na používání základny včetně nákladů vznikajících během táborů STTO.
3) Táborová základna má být víceúčelová. Prostory TZ a okolí musí sloužit zejména táborům
STTO, ale stejně dobře také školením STTO, zimním táborům STTO, dále rekreaci členů a
akcím dalších dětských skupin.

4) TZ má být plnohodnotně využitelná po celý rok a zároveň má být schopna hostit jak
krátkodobé (2-3 dny) akce, tak dlouhodobé intenzivní akce (7 a více týdnů táborů).
5) TZ má být bezpečná všem uživatelům a tato bezpečnost má být doložitelná příslušnými
revizemi a kontrolami příslušných orgánů.
6) TZ má být pojištěna.
Obecná opatření
1) Snížení nákladů na provoz základny. Výměna spotřebičů, žárovek, baterií apod., levné
vytápění a příprava jídel, zateplení objektu, alternativa k vývozu jímky odpadních vod.
2) Udržení pořádku ve vnitřních prostorách i kolem chalupy. Cílenými úpravami vytvářet
motivaci uživatelů TZ k udržování pořádku.
3) Usnadnění používání TZ všem uživatelům. Zjednodušení vytápění, přípravy jídel ad. tak,
aby nebylo potřeba proškolovat veškeré uživatele a aby byla snížena rizika znehodnocení
nebo poškození vybavení TZ.

Konkrétní opatření
Opatření s prioritou „1“ – nejvyšší priorita
Relativně nákladná opatření přímo vedoucí k naplnění jednoho nebo více cílů koncepce
1) Odkup pozemků v okolí TZ (pozemek č. 5671 a pozemek č. 5674 v katastru obce Rokytnice
v Orl. h., katastrální území Nebeská Rybná).
2) Odkup pozemků, kde stává tábořiště, od Orlicka a. s.
3) Zřízení čistírny odpadních vod nebo filtru umožňující odtok nebo vsakování vody z jímky u
TZ, aby nebylo dále třeba vyvážet jímku.
4) Zateplení zbývajících částí objektu. Zateplení patra od sklepa, zateplení jídelny.
Opatření s prioritou „2“ – střední priorita
Relativně málo nákladná opatření vedoucí přímo k naplnění jednoho nebo více cílů
1) Zařídit odvětrávání skladu, předělat jej na sklad potravin.
2) Přivést do skladu elektřinu.
3) Vyměnit dveře do skladu, dveře do umýváren a na záchody za dveře v barvě dřeva.
4) Zřídit v předsíňce mezi kuchyní a schody do patra místo určené k přezouvání.

5) Zřídit poličky v umývárnách.
6) Vyměnit zařízení umýváren za méně opotřebované, vyčistit umývárny. Vyklidit nebo zařídit
prostor pod koryty tak, aby umývárny nepůsobily jako odkladiště nepoužívaných věcí.
7) Vyměnit vodovodní baterie za pákové.
8) Sehnat a na TZ umístit funkční pračku.
9) Vhodně umístit lednici z chodbičky, aby nepřekážela, ale zůstala dobře dostupná. Provést
případná potřebná opatření k bezproblémovému chodu ledničky.
10) Přivést elektřinu do jídelny, vytvořit zásuvky.
11) Předělat rozmístění vypínačů (dát vypínače zevnitř místnosti) v jídelně.
12) Vyměnit světla v jídelně namísto zářivek.
13) Obložit jídelnu palubkami namísto současného obložení.
14) Zeštíhlit sloupy v jídelně.
15) Vytvořit a do jídelny umístit lavice ke stolům namísto ošklivých a starých židlí.
16) Vytvořit v patře prostor pro ukládání dřeva, oddělit ho od prostoru pro sušení věcí.
17) Trvale oddělit v patře prostor kamen od prostoru herny nízkou, tepelně odolnou příčkou.
18) Vyměnit okno v pokoji napravo naproti schodům za větší.
19) Vyměnit obložení patra a pokojů za palubky.
20) Vytvořit na pro16 místo pro sušení věcí.
21) Vytvořit místo pro sušení věcí v patře.
22) Vytvořit na pro16 systém zabezpečující věci určené pro používání výhradně STTO.
23) Opravit schody od vchodu k silnici.
Opatření s prioritou „3“ – nízká priorita
Nenákladná řešení vedoucí nepřímo k jednomu nebo více cílům
1) Využít první chodbu za venkovními dveřmi jako sklad čistících prostředků, košťat a mopů,
kýblů ad.
2) Dát do sprch lepší závěsy.
3) Zřídit držáky na toaletní papír a ručníky.
4) Ohoblovat stoly v kuchyni a nalakovat je.
5) Zajistit do jídelny nové stoly a židle. Zrenovovat staré.

6) Výměna trouby za novou
7) Výměna digestoře za funkční.
8) V herně vyměnit koberec a nábytek za lepší.
9) Vyměnit koberečky na schodech.
10) Vyrobit kvalitní závěs do kanceláře.
11) Popsat umístění věcí v kanceláři.
12) Zřídit více a lépe umístěného úložného prostoru v pokojích.
13) Popsat místa pro uložení věcí na pro16.
14) Vytvořit lepší systém na odkládání lyží na 16.
15) Vyvést světlo na můstek před 16.
16) Vytvořit sklápěcí systém přemostění schodů ve sklepě směrem k udírně.
17) Zkultivovat prostor před vstupem do sklepa.
18) Vyměnit světlo nad venkovním sezením.
19) Zpevnit dveře do sklepa.
Opatření s prioritou „V“ – výhledová opatření
Relativně náročná opatření nevratně měnící fungování TZ, vyžadující vlastní schvalovací proces
týkající se buď provedení opatření nebo jeho provedení, resp. neprovedení vůbec.
1) Tvorba nových schodů od hlavního vchodu k silnici.
2) Zavedení plynových sporáků.
3) Zřízení centrálního vytápění.
4) Vytvoření hřiště u potoka před chalupou.
5) Vytvoření výdejního okénka mezi kuchyní a jídelnou.
6) Vytvoření okna v kanceláři.
7) Zřízení odvětrání sprch a umýváren.
V Praze, 9.10.2014
za Vedení STTO

Michal Macek, předseda

Adam Stejskal, místopředseda

Jan Křivánek, místopředseda

