ŘŘ áá d táá bořř išř těř LLM ná Košíám potocě
přo řok 2018
Tento táborový řád navazuje na Provozní řád vzniklý na základě řízení Městského úřadu
Tachov, odbor ŽP dne 3. 5. 2011. Jeho cílem je nastavit pravidla chování na pozemcích
Ligy lesní moudrosti v lokalitě Caltov.
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Odpovědnost za dodržování pravidel
Každý účastník táboření se svým příjezdem na pozemky LLM v lokalitě Caltov zavazuje
dodržovat tento táborový řád. Vedoucí skupin jsou zodpovědní za to, že seznámí s pravidly
všechny účastníky ze své skupiny. Stejně tak odpovědnost za znalost pravidel návštěvníků
tábora nesou ti, kdo návštěvu pozvali.

Krátkodobé zajíždění auty na louky
V době Ligového táboření v termínu 14. 7. – 29. 7. 2018 je zajíždění auty na louky možné jen
takto:
· 1. víkend = pátek 13. 7. – neděle 15. 7. do 16 h: Autem je možno zajet na cestu u
dolní louky maximálně na 1 hodinu (na vykládku a nakládku) v hodinách
uvedených v tabulce níže. V hodinách uvedených v tabulce lze zajet autem až
přímo na louku mezi týpí. U dolní louky bude připraveno cca 5 parkovacích míst,
auta musí stát zcela mimo asfalt, tak, aby byl zachován průjezd na lesní cestě v plné
šíři.
Na horní louku lze vjet na dolní část (jak se parkuje na brigádě) na co nejkratší
možnou dobu, případně až k týpím (max. na 1 h) v době dle tabulky. Poté je třeba auto
odvézt na parkoviště na druhé straně potoka. V neděli 15. 7. po 16.00 již není vjezd
k loukám možný z důvodu slavnosti zahájení tábora.
· 2. víkend = pátek 20.7. - neděle 22.7.: Platí pravidla jako první víkend – časový
rozpis viz tabulka.
· 3. víkend = jen sobota 28. 7. a neděle 29.7.: Platí pravidla jako pro první víkend –
časový rozpis viz tabulka. Slavnostní ukončení tábora bude v pátek 2 7 . 7 . v
podvečerních hodinách.
V jiných dnech ligového tábora není možno k loukám, tedy na lesní asfaltovou cestu za
závoru a značku zákaz vjezdu, zajíždět, i tak tvoří „zajížděcí dny“ téměř polovinu dnů
trvání táboření. V případě deštivého počasí buďte prosím k louce ohleduplní a snažte se ji
nepoškodit zbytečným nebo častým zajížděním.
Zajíždění na cestu u vjezdu
na dolní louku (max. 1 h),
resp. na spodní část horní
louky (co nejkratší dobu)
Pá 13.7.
So 14.7.
Ne 15.7.
Pá 20.7.
So 21.7.
Ne 22.7.
Pá 27.8.
So 28.8.
Ne 29.8.

7 – 23 h
7 – 23 h
7 – 23 h
7 – 23 h
7 – 23 h
7 – 23 h
ne
7 – 23 h
7 – 23 h

Zajíždění na
dolní louku
přímo
ke stanům
(max. 1 h)
7 – 21 h
7 – 21 h
7 – 16 h
ne
7 – 21 h
ne
ne
7 – 21 h
7 – 23 h

Zajíždění na
horní louku
přímo
ke stanům
(max. 1 h)
7 – 21 h
7 – 21 h
7 – 16 h
7 – 21 h
7 – 21 h
7 – 16 h
ne
7 – 21 h
7 – 23 h

Pro táboření na Kosím potoce v jiných termínech se použijí tato pravidla přiměřeně, dle
pokynů správce.
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Parkování
Dlouhodobé parkování je povoleno pouze na parkovišti na protějším břehu, než se táboří.
Příjezd k parkovišti je z hlavní silnice po druhém břehu Kosího potoka proti směru jeho toku
cca 750 m (za kapličkou doprava). Nikde jinde není možné parkovat (u kapličky, na silnici, u
cesty apod.). Přednost na parkování na parkovišti v době ligového táboření mají auta
nahlášená v přihlašovadle, auta účastníků brigád a auta tábořících celou dobu. Pokud
nebudete mít kde zaparkovat, je třeba si místo vysekat anebo parkovat v Michalových Horách
(domluvte se se správcem pozemků, případně náčelníkem tábora). Řidiči aut se starším datem
výroby jsou povinni umístit pod auto nádobu pro jímání případných úniků ropných látek.

Přesun věcí
K přepravě věcí od auta k týpí budou k dispozici dvě kárky (v době konání ligového
táboření zaparkované na parkovišti na druhém břehu a opatřeny kódovacím zámkem). U
závory na sjezdu z hlavní silnice lze krátkodobě parkovat (za dodržení pravidla nebránit
průjezdu na lesní cestu), přeložit věci na kárku, pak odjet s autem na parkoviště. Druhou
možností je přeložit věci na kárku rovnou na parkovišti. Neostýchejte se požádat ostatní
táborníky o pomoc se zavazadly.

Určení místa pro stavbu stanu
Místo určené pro postavení vašeho obydlí je dáno přihlašovadlem. V případě, že si
nebudete jistí, kde se vámi objednané místo přesně nachází, zeptejte se správce luk.

Tyče na stavbu týpí a šeltrů
Každá sada tyčí má svého majitele a měla by být označena. Je zapotřebí se domluvit s
majitelem tyčí na jejich půjčení. V případě, že potřebujete sadu tyčí a s nikým nejste
domluveni, obraťte se nejlépe s dostatečným předstihem na správce pozemků. Tyče se
skladují opřené o břevno, přivázané mezi stromy na vyhrazených místech v lese. Tyče není
možné opírat pouze o suché větvičky. Při větším větru pak padají a lámou se! Po opření o
břevno, je dobré svázat každou sadu ještě dohromady provazem

Ohniště
Při rozdělávání ohňů je nutno dodržovat lesní zákon, tj. oheň se nesmí rozdělávat do 50 metrů
od lesa. Ohniště je dovoleno zakládat v týpích, šeltrech a jim obdobných táborových
stavbách. Vybudování ohniště v prostoru louky podléhá schválení správce pozemků. Je
nutno chránit luční drn. Ohniště musí být obloženo plochými kameny, které zabraňují
jeho vypalování. Kameny se skladují na vyhrazených místech po okrajích louky. Oheň
nesmí zůstat bez dozoru. Všechna budovaná ohniště musí být po skončení táboření
dokonale zahlazena dle pokynů správce pozemků.

Dřevo
Dřevo je v lese povoleno sbírat pouze ze země a to do průměru 7 cm. Větší palivové dřevo je
složeno na dřevišti. Účastníci brigád mají přednostní právo na pořezané a naštípané dřevo
v dřevníkách. Každý, kdo ukončí práci na dřevišti, uklidí pracovní nástroje i případné dřevěné
odštěpky.
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Pitná voda
Pitná voda se bere u kohoutku za dřevištěm. Voda vytéká ze studny, splňuje parametry pitné
vody a každý rok je vypracován laboratorní rozbor. Neznečisťujte místo náběru, nečistěte si
v okolí náběru zuby, neprovádějte zde hygienu.

Mytí
Používání šamponů, zubních past a parfemovaných mýdel není možno přímo ve vodním toku.
Je potřeba se oplachovat na náplavě a umožnit tak filtraci přes pobřežní písek. Nejlépe je
plivat zubní pastu a vylévat mýdlovou vodu do vsakovací jámy.

Odpad
Tekutý odpad vylévejte do vsakovací jámy, která je umístěna minimálně 10 metrů od vodního
toku. Při tábořeních používejte takové mycí a čisticí prostředky, které minimalizují zátěž
životního prostředí. Kompostovatelný odpad se umísťuje na kompost za vchodem na horní
louku. Ostatní odpady se třídí do připravených kontejnerů. Pokud kontejnery přistaveny
nejsou (např. při víkendovém táboření), odváží si všichni své odpadky zpět s sebou. Likvidaci
odpadu z kontejnerů smluvně zajišťuje firma Ekodepon, která podává zprávy o uložení
odpadu Městskému úřadu v Plané. Na společných táborech třídíme: kompostovatelný odpad,
sklo, papír, plasty a ostatní odpad. Náčelník tábora nebo správce pozemků zpravidla pověří
člověka zodpovědného za hospodaření s odpady.

Záchod
Na tábořišti jsou k dispozici 5 kadibudek. Další dvě jsou soukromé (kmene Walden a
Sacagawea). Kadibudky musí být umístěny na pozemcích LLM v dostatečné vzdálenosti od
vodního toku. V době konání ligového táboření bude jedna veřejná umístěna na druhém
břehu, druhá bude blíže u horní louky, o přesném místě bude rozhodnuto (nejspíš to bude
někde poblíž kompostu) – informujte se u správce pozemků. Kadibudka se pravidelně
zasypává hrabankou, pilinami, hoblinami, popřípadě hlínou, dle aktuálních pokynů správce
pozemků. Hygienické potřeby obsahující plast do latríny nepatří! Nakládá se s nimi jako s
ostatním odpadem.

Vodní a další stavby
Jakékoli zásahy do vodního toku podléhají schválení referátem ŽP a Povodí Vltavy.
Táborovou lávku přes Kosí potok je nutné po skončení letních táborů rozebrat a uskladnit na
místě určeném správcem pozemků. Jakékoli budování sklípků, pecí, skladovacích míst je
možné pouze po souhlasu správce luk.

Kolíky
Opravdový pozor dejte na odstranění všech kolíků ze země. Pevný kolík je skutečným
nepřítelem nejen chodidel lidských, ale i zemědělských strojů, které se o louku starají. Pokud
nejde kolík vytáhnout, uřízněte nebo ulomte ho nejlépe pod úrovní okolní země.

Bolševníky
Pozor na kontakt s listy Bolševníku. Šťáva, kterou uvolňují, je fototoxická. Pokud ulpí na
pokožce a je slunečno, může dojít k vážným kožním problémům. Nažloutlé bolševníky jsou
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chemicky ošetřené, prosím nelámejte je, nedotýkejte se jich.

Psi
Pohyb psů v lese a na lesních komunikacích je omezen platností lesního zákona. Na loukách
není pohyb psů omezen. Majitel plně zodpovídá za svého psa. Problémoví psi by se měli
pohybovat s košíkem. Majitel odpovídá za úklid výkalů.

Táborový poplatek
Za táboření v letní sezóně na loukách LLM se vybírá táborový poplatek do pokladny LLM.
Ten slouží k zajištění péče o pozemky. Hradí se z něj i příspěvek na dopravu brigádníků,
ochranné pomůcky, nářadí, spotřební materiál, údržba techniky apod.
Dítě do 6 let
0 Kč/noc
Mládež 7-15 let
1 0 Kč/noc
Člen LLM
20 Kč/noc
Nečlen LLM
40 Kč/noc
Neúčast na brigádě
+30Kč/noc
Navýšení o neúčast na brigádě se vztahuje na účastníka od dovršeného 16. roku
stáří.
Každý další vjezd a výjezd na parkoviště
(mimo příjezd a odjezd) + 50 Kč.

Způsob rezervace pro táboření mimo společný tábor LLM
Využijte přihlašovadlo, kde označíte všchny potřebné údaje. Rezervaci schvaluje správce,
stejně tak řeší případné kolize. Odvolání proti rozhodnutí správce je možné k náčelnictvu
LLM, popřípadě ke kontrolní a revizní komisi.

Brigády
Během roku probíhají na tábořišti brigády, které organizuje správce pozemků. Jsou
inzerovány na internetových stránkách LLM, v kalendáriu LLM, popřípadě v Totemové
desce. Odpracované dny jsou evidovány a slouží jako jedno z kritérií v případě kolize
požadavků, viz článek výše. Odpracované brigádní dny zaručují nižší táborový poplatek.

Vztah k subjektům v sousedství
V měsících září a říjnu, při táboření více jak 20 osob, bude toto nahlášeno písemně měsíc před
začátkem akce LLM lesní správě LČR a provozovateli honitby Interwild s.r.o. Účastníci akcí
v tomto období omezí pohyb v porostu po 18. hodině. Mimo toto období bude vždy akce pro
více jak 20 lidí nahlášená telefonicky revírníkovi LČR, obraťte se na správce pozemků.
Účastníci nebudou jakkoli poškozovat myslivecká zařízení a budou se snažit omezit hluk v
denních i nočních hodinách.

Krizové situace (povodně, větrné kalamity, požáry)
V případě jakéhokoli nebezpečí je nutno hlásit situaci na níže v kontaktech uvedená telefonní
čísla.
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Kontaktní jména
Za LLM:
Správce pozemků: Ing. Aleš Sedláček – Tokaheya, tel.: 604 286 554
Zástupce správce pozemků: Pharm.Dr. Petr Harant – Gu, tel.: 608 703 042
Za LČR:
Revírník Antonín Kryštof: tel.: 724 524 781
Za Interwild:
Jiří Fiala, tel.: 602 429 832
Pavel Štěrba, tel: 724 163 688
Kontakt pro krizové situace:
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Planá: p. Švarcbek, tel.: 602 143 268
Povodňová komise Planá, předsedkyně: Mgr. Martina Němečková, tel.: 774 660 019
Vedoucí odboru správního MěÚ Planá, členka povodňové komise Města Planá: Eva
Čermáková, tel.: 721 837 568, 374 752 921.
Povodí Vltavy, závod Berounka, dispečink:
Petr Vicenda, tel. 724 050 229, 377 307 356
Odvoz odpadu:
Ekodepon s.r.o., pan Hruška, tel.: 374 692 289
Aktualizoval Aleš Sedláček, správce luk 30.4.208
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