
V Praze 5.9.2004-09-05  
Vypracoval: Aleš Sedláček, správce LLM  
 
Táborový řád pro pobyt na tábořišti Kosí potok 
 
Táboření na loukách: 
Je nutno konzultovat se správcem LLM. Táboření hlásíme dopředu myslivcům a lesnímu správci pro 
dobré sousedské vztahy. Je vhodné minimalizovat hlučení v podvečerních hodinách, kdy myslivci 
často střílí na posedech. 
 
Kontaktní jména: 
Správce LLM: Aleš Sedláček- Tokaheya 
Tel.: 604 286 554 
 
Lesní správce: Ing. Josef Rovenský 
Revírník: Eduard Lešák 
Včelař: Jiří Lazna 
 
Poplatky: 
Při tábořeních na pozemcích se zpravidla vybírají táborové poplatky, které slouží k údržbě pozemků. 
 
Psi: 
Psi nesmí volně pobíhat po lese ani cestách LČR. Na loukách není pohyb psů omezen. Majitel plně 
zodpovídá za svého psa. Problémoví psi by se měli pohybovat s košíkem. 
 
Včely: 
Pozor na včely! Někdy jsou hodně agresivní. Není vhodné se k úlům přibližovat. Vedeme jednání 
s včelařem na postupném útlumu této činnosti na našich loukách.  
 
Ohniště: 
Ohniště je dovoleno zakládat v týpích, šeltrech. Vybudování ohniště v prostoru louky a v těsné 
blízkosti lesa podléhá schválení správce pozemků. Ohniště v lese je nepřípustné. Je nutno chránit luční 
drn. Ohniště musí být obloženo plochými kameny, které zabraňují jeho vypalování. Kameny se 
skladují na vyhrazených místech po okrajích louky. Jakýkoli oheň nesmí zůstat bez dozoru. Všechna 
budovaná ohniště musí být po skončení táboření dokonale zahlazena dle pokynů správce, který přijde 
místo po táboření před odjezdem skupiny osobně převzít. 
 
Nakládání s odpady: 
Pokud nejsou umístěny nádoby na tříděný odpad, veškerý odpad si tábořící odváží s sebou. 
Kompostovatelný odpad je možno spálit a studený popel rozptýlit nebo zakopat dostatečně hluboko 
neb umístit do odpadové jámy. Odpadová jáma na biologický odpad nesmí být v bezprostřední 
blízkosti vodního toku musí být pravidelně zasypávaná hlínou. 
 
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 plivat zubní pastu 
a vylévat mýdlovou vodu do vsakovací jámy.  
 
Dřevo 
Dřevo je v lese povoleno sbírat pouze ze země a to do průměru 10 cm. Větší palivové dřevo je složeno 
na dřevišti. Správce určuje jeho využití 
 
Záchod 
Pokud není vybudovaná latrína, je nutno chodit do dostatečné vzdálenosti od tábořiště a vše zahrabat 
do hloubky. Není možno konat potřebu v blízkosti vodních toků a zdrojů. Latrína se po každém požití 



zasypává hrabanku, popřípadě hlínou, dle aktuálních pokynů správce. Hygienické potřeby obsahující 
plasty, se umísťují do připravených hygienických sáčků a dále se s nimi nakládá jako s netříděným 
odpadem. 
 
Parkování 
Parkování na levém břehu potoka v prostoru uzavřeném závorou je možno pouze s povolenkou LČR, 
zařizuje správce. Na druhém břehu je možno parkovat na příjezdové cestě před vjezdem na louky i bez 
povolenky LČR. Přesné místo určí správce. Řidiči aut starší výroby jsou povinni umístit nádobu pod 
vanu motoru pro jímání případných úniků ropných látek. 
 
Závora 
Správce zapůjčuje klíče od závory v opodstatněných případech. Závoru není možno nechávat 
otevřenou. Při každé jízdě je jí nutno za sebou zavřít a uzamknout. 
 
 
 


