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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání 

letního tábora pro děti. Zaměřuje se na analýzu konkurenčního prostředí, na sestavení 

marketingového mixu, kalkulace a rozpočtu. Tato práce obsahuje vlastní návrhy na 

pořádání letního tábora pro děti, vyřízení potřebné dokumentace, programové, 

personální, materiálové zabezpečení a ekonomické zhodnocení letního tábora.  

Abstract 

This bachelor thesis is focused on preparing a business plan for organizing a 

summer camp for children. It focuses on the analysis of the competitive environment, 

the assembly of the marketing mix, costing and budget. This work contains its own 

proposals for organizing a summer camp for children, handling, documentation, 

programming, personnel, material security and economic evaluation of a summer camp. 

Klí čová slova 

Podnikatelský plán, letní tábor pro děti, SWOT analýza, Porterův model pěti sil, 

marketingový mix, kalkulace, rozpočet. 

Keywords 

Business plan, a summer camp for children, SWOT analysis, Porter's five forces 

model, marketing mix, costing, budgeting. 
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ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma podnikatelský plán na pořádání 

letního tábora pro děti. A to nejen pro to že obor, který studuji je úzce spjatý 

s volnočasovými aktivitami, ale také proto, že jsem se již od útlého mládí dětských 

táborů účastnil a následně jsem působil jako oddílový vedoucí, hospodář 

a spoluorganizátor letních táborů pro děti ve spolku Pionýr.  

V této práci se budu věnovat sestavení podnikatelského plánu, strategickým 

analýzám, marketingu a propagaci, zajištění letního tábora po stránce ekonomické, 

kalkulaci a tvorbě rozpočtu, personálnímu zabezpečení, programu, potřebným 

dokumentům k vyřízení a uskutečnění letního tábora pro děti. 

Z dlouhodobého hlediska je důležité oslovení mladých rodin s dětmi, žijících 

zejména ve velkých městech a nabídnout jejich dětem přes letní prázdniny změnu 

stereotypu každodenního sezení u počítače a hraní počítačových her, hodin strávených 

u televize a u další novodobé techniky, která nás obklopuje na každém rohu a také 

nahradit letním táborem bezprizorní potulování se po venku a hledání zábavy.  

Letní tábor je zaměřen převážně na turistiku, tábornické dovednosti, 

na vzdělávání v obecných životních situacích, kdy se děti naučí sami si vyprat, zvládnou 

rozdělat oheň, vypomohou při běžných denních pracích v kuchyni, ti starší a zdatnější 

pomohou mladším a do určité míry se všichni naučí samostatnosti. Děti se na táboře 

musí obejít bez pomoci rodičů, naučit se vzájemné spolupráci a komunikaci se svými 

vrstevníky a také staršími dětmi. Poznávají nové kamarády a práci v týmu. Toho všeho 

a mnohého dalšího se děti na letním táboře budou účastnit a na závěr by si s sebou měli 

domů odnést cenné a nově nabyté vědomosti a zkušenosti, které do budoucna jistě 

zúročí. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout podnikatelský plán na pořádání letního tábora pro 

děti ve spolku Pionýr. Mezi dílčí cíle patří provedení strategické analýzy SWOT 

a analýzy konkurenčního prostředí, marketingový mix, sestavení kalkulace ceny 

a rozpočtu pro letní tábor, seznámení se s potřebnými právními úpravami a vyhláškami 

spojenými s pořádáním a organizováním letního tábora a vyřízením potřebných 

dokumentů a povolení pro uskutečnění akce. Naplánování táborového programu 

a přichystání potřebné dokumentace pro rodiče dětí a spolupracující personál. Abych 

mohl stanovených cílů dosáhnout, musím si nastudovat teoretické poznatky z oblasti 

týkající podnikatelského plánu, strategických analýz, marketingu, kalkulací a rozpočtů. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Při tvorbě podnikatelského plánu nejprve provedu strategickou analýzu 

potencionálních hrozeb nebo příležitostí za pomocí analýzy SWOT a analýzy 

konkurenčního prostředí. Zmapuji konkurenci ve městě Brně a zaměřím 

se na marketingový mix, zmíním potřebná povolení a dokumentaci pro uspořádání 

letního tábora pro děti, související zákony a vyhlášky, zajistím personál, materiál a 

naplánuji rámcový program tábora. Ke stanovení ceny za letní tábor použiji kalkulační 

vzorec, kdy na základě vykalkulované ceny, zjištěných nákladů a očekávaných výnosů 

sestavím rozpočet letního tábora. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této časti, jsou uvedeny nezbytné teoretické informace, které jsou 

základním kritériem při tvorbě podnikatelského plánu. Jedná se zejména o vytvoření 

podnikatelského plánu, analýzu konkurence, nastavení strategie podniku, vytvoření 

marketingového plánu prostřednictvím marketingového mixu a v neposlední řadě 

způsob stanovení ceny kalkulací a sestavění rozpočtu. 

2.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán tvoří hlavní část podnikové strategie. Je to písemný 

dokument, který vytváří sám podnikatel a slouží především pro plánování činnosti 

v podniku. Dává nám ucelený obraz o interních a externích faktorech podstatných 

pro podnikatelskou činnost. Tuto strategii využívá podnikatel zejména k interním 

účelům. Externí prvky mohou sloužit například jako důvěryhodnost pro poskytnutí 

kapitálu od banky. Podnikatelský plán zkrátka vykresluje cestu našeho podniku 

do budoucnosti (SRPOVÁ, 2010). 

K úspěšnému počátku, by mělo vést splnění následujících postupů: 

� získat motivaci a mít odhodlání podnikat, 

� zvážit osobní předpoklady pro podnikání, 

� objevit podnikatelský nápad, 

� připravit podnikatelský rozpočet, 

� zpracovat podnikatelský plán, 

� zvolit vhodnou právní formu podnikání. (SRPOVÁ, 2010, s. 54) 

2.2 Sestavování podnikatelského plánu 

Průběh vyhotovení podnikatelského plánu je velmi výhodný i pro podnikatele 

samotného. Pří vypracování podnikatelského plánu si ujasní, jaké metody a postupy 

musí učinit v jednotlivých okruzích. Než začneme sestavovat podnikatelský plán, 

je dobré znát odpovědi na mnoho otázek (SRPOVÁ, 2010): 

- Jak oslovit zákazníky? 

Ze strategie podnikatelského plánu musí být pro zákazníka zřejmé, jaký 
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z naší nabídky bude mít užitek oproti konkurenci. Zdůraznit, proč právě náš výrobek 

či služba je pro zákazníka výhodná a poskytnout odpovídající služby. 

To samozřejmě také souvisí s dobrou znalostí tužeb našich zákazníků. 

- Na kterých trzích bude nabízet svůj produkt? 

Při přípravě strategie musíme důkladně porozumět tržní situaci, ve které 

je třeba se orientovat a také znát svou konkurenci, tedy makrookolí, které nás 

ovlivňuje. 

- Jak silná je konkurence? 

Zmapovat své makrookolí vyžaduje znalost strategií naší konkurence. Jaké 

má výhody oproti naší nabídce, jaké metody a vývojové trendy využívá. To nám 

může poskytnout obraz o přednostech a slabinách vlastního podnikání. 

- Kolik bude potřeba zaměstnanců? 

Plánování počtu zaměstnanců se odvíjí od organizační struktury podniku. 

Při sestavování managementu je třeba znát schopnosti budoucích zaměstnanců, které 

je třeba pro své podnikání mít. 

- Zda bude mít dostatečný prostor? 

Při zohlednění prostor pro podnikání musíme brát na zřeteli zejména lokaci 

firmy. Poloha firmy se odráží od druhu podnikání, potřebách zákazníků, plánech 

stavby, nebo ekologických aspektů. 

Sestavení podnikatelského plánu podle (FOTR, 1993) by mělo splňovat 

určité náležitosti 

� stručnost a přehlednost; 

� jednoduchost; 

� orientovat se na budoucí období; 

� nezakrývat slabá místa a rizika podniku; 

� být co nejvěrohodnější a realistický; 

� upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu; 

� prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky; 
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� byt zpracován kvalitně i po formální stránce. 

Podnikatelský plán by měl obsahovat několik základních částí podle (FOTR, 

1993): 

� realizační resumé; 

� charakteristiku firmy a jejich cílů; 

� organizační řízení a manažerský plán; 

� přehled základních výsledků a závěrů technicky-ekonomické studie; 

� shrnutí a závěry; 

� přílohy. 

2.3 Struktura podnikatelského plánu 

V literatuře se neuvádí jednotné složení podnikatelského plánu. Obsah 

podnikatelského plánu je pro každý podnik jiný. Každý podnik si obsah 

podnikatelského plánu přizpůsobuje svému oboru podnikání. Některé body by měl 

obsahovat každý podnikatelský plán bez ohledu na, který typ podnikatelského plánu 

je vypracován. (KORÁB, 2007) 

Na ukázku uvedu dva, poměrně odlišné vzory struktury podnikatelského 

plánu, a to od dvou různých autorů. 

Například (KORÁB, 2007) sestavuje podnikatelský plán na základě těchto 

bodů: 

� titulní strana; 

� exekutivní souhrn; 

� analýza trhu; 

� popis podniku; 

� výrobní plán; 

� marketingový plán; 

� organizační plán; 

� hodnocení rizik; 

� finanční plán; 

� přílohy (podpůrná dokumentace). 

Zatímco (VEBER, 2008) sestavuje rozdílnou strukturu podnikatelského 
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plánu, a to: 

� obsah, 

� shrnutí, 

� všeobecný popis firmy, 

� klíčové osobnosti, 

� produkty, 

� okolí firmy, 

� prodej, 

� výroba, 

� jakost, 

� personální otázky, 

� finanční plán, 

� příloha. 

Pro podrobnější popis, jsem si zvolil strukturu podnikatelského plánu, kterou 

uvádí (KORÁB, 2007). 

2.3.1 Titulní strana 

Podává stručný souhrn o obsahu podnikatelského plánu. Měly by být 

uvedeny základní údaje o společnosti, jako název a sídlo, popis podniku a způsob 

podnikaní, jména podnikatelů, telefonní čísla, e-mail kontakty. 

2.3.2 Exekutivní souhrn 

Rekapitulace je nejdůležitější část podnikatelského záměru. Exekutivní 

souhrn je stručné shrnutí nejdůležitějších stránek podnikatelského plánu - silné 

stránky, očekávaní. Cílem je ve čtenáři vyvolat zvědavost, aby věnoval svůj čas 

pro dočtení tohoto dokumentu. 

2.3.3 Analýza trhu 

Sem patří analýza konkurenčního prostředí. Zde se uvádí informace 

o konkurenčních firmách, jejich silné a slabé stránky. Zahrnuje se také do této 

kapitoly přírodní faktory, politická situace, legislativa a také analýza odběratelů. 
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2.3.4 Popis podniku 

V této části se uvádí podrobný popis podniku. Uvádí se informace o vzniku 

firmy, o její velikosti, plánech a strategiích. 

2.3.5 Výrobní plán 

Výrobní plán zachycuje veškerý výrobní proces. 

„Do této části je vhodné připojit seznam těch produktů, které podnik vyrábí 

či které má v plánu uvést na trh a ohodnocení jejich konkurenceschopnosti. V neposlední 

řadě se na tomto místě uvádějí různé certifikáty jakosti, kterými podnik disponuj“ 

(KORÁB, 2007, s. 38). 

2.3.6 Marketingový plán 

Tato část plánu obsahuje způsob, jakým firma bude výrobky nebo služby 

distribuovat, oceňovat a propagovat. 

2.3.7 Organizační plán 

Organizační plán podniku zachycuje informace o vlastnících podniku, 

vedoucích pracovnících a jejich praktických zkušenostech a vzdělání. 

2.3.8 Finanční plán 

Finanční plán je důležitou částí podnikatelského plánu. Určuje potřebné 

rozsahy investic a poukazuje, nakolik je reálný podnikatelský plán jako celek. 

2.3.9 Přílohy 

Zde se uvádějí materiály, které nelze zařadit do samotného textu. 

2.4 Strategické analýzy 

Pro přípravu podnikatelského plánu jsou zapotřebí dobře zpracované 

strategické analýzy. 

„ Cílem analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny prokazatelné 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cíle a strategie 

podniku. Tento krok je pak základem pro posouzení vhodnosti současné strategie 
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či rozhodování o volbě nové strategie.“ (SEDLÁČKOVÁ, 2000, s. 3) 

2.4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza zahrnuje celkové vyhodnocení silných a slabých stránek 

společnosti, příležitosti a hrozeb. Zahrnuje sledování externího a interního 

marketingového prostředí (KOTLER, 2007). 

„Obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost 

faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného 

objektu, tedy v našem případě samotného podnikatelského záměru a budoucího podniku, 

a dále z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude 

zkoumaný objekt, tedy náš podnik vystaven.“ (KORÁB, 2007, s. 48) 

Analýza vnitřního prostředí dle Foreta (2008): 

Slouží k posouzení úrovně a kvality podnikového mikroprostředí. Jejíž 

pomocí si podnik může vyhodnotit své přednosti a nedostatky ve všech faktorech, 

které ovlivňují činnost podniku (vlastní organizace, dodavatelé, marketingoví 

zprostředkovatelé, veřejnost, zákazníci a konkurence). 

� Silné stránky dle Korába (2007): vysoká produktivita práce, skvělé řízení 

informací, značka, znalost trhu a trendu, nadšený a loajální tým a další 

interní faktory, díky kterým má podnik předstih před jinými konkurenty. 

� Slabé stránky dle Korába (2007): předlužení, špatná znalost trhu, dlouhá 

doba uvádění na trh, nevhodné strategické řízení, špatná nájemní 

smlouva, nekompetentní pracovníci a další faktory, které bráni rozvoji 

firmy a díky kterým podnik ztrácí před ostatními. 

Analýza vnějšího prostředí dle Foreta (2008): 

Tato analýza by měla podniku odkrýt příležitosti na trhu, co trh nabízí, 

ale také jaká reálná nebezpečí a nástrahy by mohly nastat, a které se již skrývají. 

Je dobré o nich vědět, předvídat, počítat s nimi, ale hlavní je na ně rychle 

zareagovat. 

� Příležitosti dle Korába (2007): rychle rostoucí trh, dostatek volných 

zdrojů, růst HDP a životní úrovně, snížení daní, přesah požadavků 

norem. 
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� Hrozby dle Korába (2007): zanikající trh, silná, rostoucí, nová 

konkurence, pokles poptávky, složitost zákonů, náklady. 

 
Obrázek č. 1: Analýza SWOT  

Zdroj: VLASTNICESTA.CZ, 2012 

2.4.2 Porterova strukturální analýza odvětví 

Podstatou určení konkurenčních strategii je uvedení podniku na trh 

ve spojitosti s okolním prostředím. (Obrázek č. 1) 

Jak Porterova strukturální analýza odvětví uvádí (PORTER 1994, s. 5): 

„Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách: 

� nově vstupující firmy; 

� nebezpečí substitučních výrobků; 

� vyjednávající vliv odběratelů; 

� vyjednávající vliv dodavatelů; 

� soupeření stávajících konkurentů.“ 
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Obrázek č. 2 - Porterův model pěti sil 

Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/ 

 

Nově vstupující firmy  - začleňují ty subjekty, které se chystají začít svou 

podnikatelskou a konkurenční činnost na našem trhu. Nově začínající firmy se snaží 

o získání podílu na trhu. 

Nebezpečí substitučních výrobků - nahrazují se podobnými produkty, 

již stejný produkt je už dávno na trhu. Podobají se nejenom svými funkcemi, 

ale zejména cenou. Čím víc je nový výrobek žádanější, tím víc klesá poptávka 

po tom původním. 

Vyjednávací vliv odběratelů - čím rozsáhlejší skupinu zákazníků 

a odběratelů má daná společnost, tím menší mají vyjednávací sílu z hlediska 

stanovení cen. 

„Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší 

kvality nebo lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě - to vše má úkol 

ziskovosti odvětví.“ (PORTER, 1994, str. 25) 

Vyjednávací vliv dodavatelů - dodavatelé mohou prosadit převahu 

při vyjednávání nad ostatními účastníky tím, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu 

nakupovaných výrobků a služeb. 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty - probíhá mezi firmami, které 
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podnikají na stejném trhu a nabízejí podobný sortiment. Používají se metody, jako 

je cenová konkurence, reklamní kampaně, uvedení produktu a zlepšený servis 

zákazníkům nebo záruky. 

2.4.3 Marketingový plán 

Je formulování strategického plánu, jakým způsobem se hodlá podnik 

prosadit na trhu proti konkurenci. Přístupem pro formulování strategického plánu 

je marketingový mix - 4P. 

2.4.4 Marketingový mix 

Marketingový mix, je nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení. 

Organizace využívá k dosažení svých vytyčených marketingových cílů, vytváří jej 

podle svých možností a dá se poměrně snadno měnit. (FORET, 2008) 

„Marketingový mix je charakterizován souborem nástrojů, jejichž 

prostřednictvím může marketing ovlivňovat tržby. Tradiční nástroje marketingového 

mixu se označují jako 4P: výrobek (product), cena (price), místo (place) a propagace 

(promotion).“ (KOTLER, 2003, s. 69) 

Základ podnikové funkce marketingu pro obchodní činnost tvoří 

marketingový mix, který uvažuje o výrobku či službě, ceně a struktuře zisku, 

distribučních kanálech a metodách jak poskytnout výrobek nebo službu 

k spotřebiteli, prodejních postupů a reklamě, servisu. (ROGERS, 1993) 

Marketingový mix zahrnuje tzv. 4P (FORET, 2008, s. 83): 

- Produkt (Product) - úroveň poskytovaných služeb, doplňkové služby, 

technická úroveň. 

- Ceny (Prices) - ceník, slevy, platební podmínky. 

- Distribuce /místo (Place) - distribuční cesty, pokrytí trhu, zásoby, doprava. 

- Propagace (Pormotion) - reklama, podpora prodeje, PR. 

Produkt (PRODUCT) 

V marketingu se produktem rozumí cokoli, co slouží ke splnění přání, 

k uspokojení určité lidské potřeby a co lze nabízet ke směně. Produktem mohou být 

nejen fyzické předměty, ale také služby, osoby, místa, myšlenky, kulturní výtvory 
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a další hmatatelné i nehmatatelné věci (FORET, 2008). 

Výrobek určuje příležitost pro prodej a zisk. Bez nich nelze vstoupit na trh. 

Zákazníci by měli mít zájem o nabízené zboží nebo služby především kvůli jejich 

kvalitě (ROGERS, 1993). 

Dle Foreta (2008) rozdělujeme produkt na tři základní úrovně: 

- Jádro produktu - představuje hlavní užitek, hodnotu, kterou 

je produkt schopen zákazníkům poskytovat, je tím, kvůli čemu 

si produkt zakoupí. 

- Reálný produkt - jedná se hlavně o kvalitu, patří mezi hlavní 

nástroje budování pozic na trhu (životnost, spolehlivost, přesnost, 

funkčnost, ovladatelnost). 

- Rozšířený produkt - tzv. rozšířené faktory, které zákazníkovi 

vylepšují pohled na daný produkt, a přesvědčuje ho o koupi. 

Většinou jde výhodné o služby spojené se zakoupením produktu, 

doprava k zákazníkovi, poradenství, aktualizace, instalace 

a uvedení do provozu. 

Životní cyklus produktu 

Životní cyklus produktu se obvykle dělí na 4 fáze: zavedení, růst, zralost 

(stabilita) a úpadek (zánik). Tyto 4 fáze se navzájem od sebe liší objemem 

a strukturou potřebných nákladů, objemem a tempem růstu prodeje, dosahování 

zisku i využívání dalších nástrojů marketingového mixu (FORET, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Obrázek č. 3 – Životní cyklus výrobku 

Zdroj:HALEK.INFO, 2008 

 

Cena (PRICE) 

Ceny dávají zisk a zisk nejenže zaplatí současné výlohy, ale vytvoří i rezervu 

pro budoucnost, kdy obchod nemusí prosperovat. Zisk je měřítkem úspěchu 

při získávání, uspokojování a udržení zákazníků. (ROGERS, 1993) 

„Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který vytváří příjmy 

pro podnik. Je rovněž důležitá pro zákazníky, protože určuje množství peněžních 

prostředků, jichž se musí zříci. Cena nemusí být vždy vyjádřena v peněžní formě. 

Stává se také jedním z prvků konkurenčního boje.“ (KAŇOVSKÁ, 2009, s. 58) 

„Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek 

či poskytovanou službu. Cena určuje, co podnik ze své činnosti na trhu získá. Jedná 

se o jedinou část marketingového mixu, která podniku přináší výnosy.“ (SVĚTLÍK, 

2003, s. 138) 

Podnik obvykle stanovuje cenu při: 

- Uvádění nového produktu na trh. 

- Uvádění zavedeného produktu do nové distribuční cesty či na nová 

území. 

- Nové nabídce pro zákazníka. 

 

Ať už je důvod stanovení ceny jakýkoliv ze tří uvedených možností, vzniká 

otázka, jak vysokou cenu je třeba za svůj výrobek či službu požadovat? 

Při nastavení příliš nízké ceny, se mohou objevit nevýhody jako například: 

- Přitahování špatného typu zákazníků, kteří přijdou kamkoli, jen aby  

ušetřili pár korun. 

- Přitahování konkurentů, kteří se dokáží vyrovnat vašim cenám nebo 

přijdou ještě s nižšími. 

- Vnímání zákazníků vaší služby či produktu jako levného a tedy méně 

hodnotného. 

Při nastavení příliš vysoké ceny, hrozí, že podnik ztratí tržby i zákazníky 

(KOTLER, 2003). 
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Místo, distribuce (PLACE) 

Distribucí rozumíme to, komu a kde se budou výrobky prodávat. Jednou 

z možností je prodej přímo zákazníkovi, jedná se o přímý marketing. Tato možnost 

tvoří jen zlomek z celkové distribuce produktů, největší množství produktů se 

k zákazníkovi dostává prostřednictvím tzv. distribučních kanálů. Rozumíme tím 

cestu od výrobce ke kupujícím (SVĚTLÍK, 2003). 

Dobrá distribuce znamená dodat zboží v pravý čas na správné místo. 

Distribuci lze provádět dle Rogerse (1993) třemi hlavními způsoby: 

- Odběrateli. 

- Přes zprostředkovatele (velkoobchodníci či maloobchodníci). 

- Přes více zprostředkovatelů (zástupci, komisionáři, koncesionáři, 

majitelé licencí, velkoobchodníci, maloobchodníci). 

Distribuci lze dnes provádět i jinými možnostmi dle Kotlera (2003): 

- Intranet; 

- Extranet; 

- E-mail; 

- Aukce; 

- Teleshoping; 

- Televize, Noviny; 

- Reprezentanti výrobců a další. 

Distribuční funkce dle Světlíka (2003): 

- Doprava; 

- Reklama; 

- Podpora prodeje; 

- Skladování; 

- Nákup a prodej; 

- Financování. 

Propagace (PROMOTION) 

,,Propagace v marketingovém pojetí je uvědomělá činnost, která informuje, 
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přesvědčuje a ovlivňuje nákupní chování zákazníka“ (SVĚTLÍK, 2003, s. 156). 

V marketingu existuje 5 základních forem komunikace = komunikační mix 

dle Světlíka (2003): Reklama, Podpora prodeje, Přímý marketing, Public relations 

a osobní prodej. 

Hlavním úkolem propagace je zaujmout a přesvědčit zákazníky, informovat 

je o produktech (nových i těch co již na trhu jsou), hledat nové klienty. Propagace 

je nejviditelnější částí marketingového mixu. 

2.5 Náklady 

„Náklady tvoří rozhodující část koloběhu hospodářských prostředků podniku 

a vyjadřují proces tvory nových hodnot.“ (HANUŠOVÁ, 2007, s. 45) 

Jednotlivé druhy nákladů mají v odlišných podnicích a v odlišných odvětvích 

s odlišnou výškou a to zejména proto, že výše nákladů je ovlivňována výrobními 

výhradami, objemem výroby a oceněním práce. (HANUŠOVÁ, 2007) 

Sledování nákladů má dosáhnout k plnění ekonomických úloh typu: 

� růst produktivity práce; 

� zvyšování rentability; 

� zvyšování kvality; 

� zvyšování kvality růst podniku; 

� snižování nákladů. (HANUŠOVÁ, 2007, s. 45) 

2.5.1 Členění nákladů 

Náklady se dají klasifikovat hned z několika hledisek (Hradecký, 2003): 

- Podle nákladových druhů: 

� prvotní - projevují se ve vstupech poprvé, jsou vynaložené jedenkrát; 

� externí - vznikají spotřebou či opotřebováním produktu; 

� jednoduché - obsahují jen jeden druh nákladů, vznikají 

spotřebováním produktů jiných organizací. 

- Podle účelu: 

� náklady technologické - vznikají jenom v technologickém procesu, 

týkají se určité kalkulační jednice; 
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� náklady na vytvoření, zajištění, a udržení podmínek - jedná se 

o režijní náklady. 

- Podle závislosti na objemu prováděných výkonů: 

� náklady variabilní (proměnné) - mění se s objemem výroby, např.: 

spotřeba elektrické energie, materiálu, vody, příplatky za práci přes 

čas apod.; 

� náklady fixní (pevné) - nemění se se změnou produkce, jedná se např. 

o nájemný prostor. 

2.5.2 Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich 

celková suma na kalkulační jednici slouží jako pomůcka vnitropodnikového řízení. 

V kalkulačních položkách se vyčíslují jednotlivé položky nákladů, které 

obsahují kalkulační vzorec (Tabulka č. 1). Tento vzorec není povinný používat 

firmami, a podnik si sám může sestavit jeho strukturu (SYNEK, 2001). 

Tabulka č. 1 – Obecný kalkulační vzorec 

Zdroj: Synek, 2001, str. 95 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

6. Zásobovací režie 

Vlastní náklady výkonu  

7. Odbytová režie 

Úplné vlastní náklady výkonu  

8. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu 

V kalkulačním vzorci rozlišujeme podle (SYNEK, 2001) dvě skupiny 

nákladů: 
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� přímé - přiřazují se k jednotlivým druhům výrobků; 

� režijní (nepřímé) - jsou to náklady společně vynakládané na celé kalkulované 

množství výrobků. Není možné je stanovit na kalkulační jednici přímo. 

2.5.3 Kalkula ční metody 

Metodou kalkulace rozumíme postup stanovení jednotlivých složek nákladů 

na kalkulační jednici. Výběr metody kalkulace zaleží na předmětu kalkulace, 

na způsobu přičítání nákladů a na podrobnosti členění nákladů (SYNEK, 2001). 

Kalkulační metody dělíme takto (SYNEK, 2001): 

1. kalkulace dělením: 

� prostá; 

� stupňovitá; 

� dělení s poměrovými čísly; 

2. kalkulace přirážková; 

3. kalkulace ve sdružené výrobě: 

� zůstatková (odečítací) metoda; 

� rozčítací metoda; 

� metoda kvantitativní zátěže. 

4. kalkulace rozdílové: 

� metoda standartních nákladů; 

� metoda normovaná. 

2.5.4 Druhy kalkulací 

Kalkulace lze členit více způsoby (SYNEK, 2001): 

Z hlediska doby sestavování: 

� předběžná - sestavována na základě předem stanovených nákladů; 

� výsledná - sestavována na základě skutečných nákladů. 

Dále se člení na: 

� operativní kalkulace - sestavována na základě předem stanovených 

(plánovaných) nákladů, jedná se o kalkulaci okamžitou; 

� plánované kalkulace - kalkulace je intervalová; 
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� propočtové kalkulace - uplatňuje se v podmínkách, kdy nejsou 

k dispozici přesné normy. 

Z hlediska struktury: 

� postupná; 

� předběžná. 

Z hlediska úplnosti nákladů: 

� kalkulace úplných nákladů; 

� kalkulace neúplných nákladů. 

2.6 Rozpočty 

Rozpočetnictví je hlavním nástrojem finančního a vnitropodnikového řízení. 

Rozpočet je orientovaný na sestavování budoucích nákladů, výnosů, hospodářského 

výsledku, přijmu a výdajů, které vyplývají z dlouhodobých a krátkodobých cílů 

podniku. 

„Rozpočet je plán, jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo 

vnitropodnikových útvarů na jejich plánovanou činnost v určitém období“ (SYNEK, 

2001, s. 119). 

2.6.1 Členění rozpočtů 

- Podle období 

� dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů; 

� roční rozpočty výnosů, nákladů a zisku; 

� krátkodobé (čtvrtletní, měsíční) a rozpočet peněžních příjmů 

a výdajů. 

- Podle stupně řízení 

� základní (jednotlivá hospodářská střediska); 

� souhrnné (vyšší stupně řízení). 

- Podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů 

� rozpočty zachycují všechny náklady a výnosy; 

� rozpočty zachycují jen část nákladů a výnosů. 



 

- Podle počtu variant plánu

� pevné (pro jednu variantu plánu)

� pohyblivé, 

2.7 Bod zvratu 

Bod zvratu (Break even Point) je bod ur

firma začne produkovat zisk. V tomto bod

příjmy. Pomocí bodu zvratu si m

se manažeři ve firmách zabývají (Š

� jaké je minimální množství výroby, které zabezpe

� jaké je minimální využití výrobní kapacity, p

� jaké jsou maximální výrobní náklady výrobku

� při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku

Analýza bodu zvratu vychází z t

výrobku, variabilních náklad

 

2.8 Analýza rizik podnikatelského plánu

Neodmyslitelnou sou

s nadějí na dosažení dobrých hospodá

doprovází nebezpečí podnikatelského neúsp
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čtu variant plánu 

pevné (pro jednu variantu plánu); 

pohyblivé, pružné, variantní (pro více variant plánu)

Bod zvratu (Break even Point) je bod určující množství objemu, od kterého 

ne produkovat zisk. V tomto bodě dojde k pokrytí náklad

íjmy. Pomocí bodu zvratu si můžeme odpovědět na řadu otázek, kterými 

i ve firmách zabývají (ŠKAPA, 2008). 

jaké je minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu

jaké je minimální využití výrobní kapacity, při které není výroba ztrátová

jaké jsou maximální výrobní náklady výrobku, aniž by byl ztrátový

i jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku. 

Analýza bodu zvratu vychází z těchto veličin: množství produkce, ceny 

výrobku, variabilních nákladů a fixních nákladů. (ŠKAPA, 2008, s. 48)

Množství produkce 

Graf č. 1 - Bod zvratu 

Zdroj: KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 2010

Analýza rizik podnikatelského plánu 

Neodmyslitelnou součástí podnikaní je riziko. Je spojeno na jedné stran

jí na dosažení dobrých hospodářských výsledků, na druhé stran

čí podnikatelského neúspěchu. 
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Na úspěšnost podnikatelského plánu mají vliv: 

� změny poptávky vedoucí k poklesu prodeje; 

� změny prodejních cen; 

� změny techniky a technologií, které mohou způsobit zastarání podnikatelské 

projektu; 

� nedosažení projektové výrobní kapacity. 

Uvedené body můžeme chápat jako faktory rizik. Tyto faktory lze ovlivňovat 

nebo jsou neovlivnitelné. (FOTR, 1999) 

2.8.1 Náplň řízení rizika 

Základním cílem kontroly rizika projektu je zvýšit naději na úspěch 

a minimalizovat nebezpečí neúspěchu. 

Cílem řízení rizika projektu je zjistit: 

� které faktory jsou málo důležité a jsou bezvýznamné; 

� které faktory jsou podstatné a nejvíce působí na riziko daného podniku; 

� jak velké je riziko a zda je toto riziko přijatelné; 

� jakými postupy je možné snížit riziko projektu na přijatelnou, 

ekonomickou a účelnou míru. 

Podkladem řízení rizika je jistý systematický postup práce s rizikem 

a nejistotou, směřující k zvýšení kvality přípravy a hodnocení projektu. 

Náplň řízení rizika se nejčastěji rozděluje do těchto skupin: 

� určení faktorů rizika projektu; 

� stanovení významnosti faktorů rizika; 

� stanovení rizika projektu; 

� hodnocení rizika projektu a přijetí opatření na jeho snížení; 

příprava plánu korekčních opatření. (FOTR, 1993). 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Tato část je věnovaná analýze současného stavu a konkurence, kterou 

provedu ve vztahu k dalším skupinám pořádající letní tábory pro děti, ve spolku 

Pionýr. Provozovatelé, pionýrské skupiny, právnické osoby, případně fyzické osoby 

pořádají letní tábory pravidelně o různých délkách i zaměřeních. Analýza 

konkurence je provedena v Brně a dále Jihomoravském kraji, kde působí spousta 

pionýrských skupin a oddílů. Nejčastěji jsou pořádány letní tábory o délce 14 dní, 

také se poslední dobou čím dál více pořádají pouze týdenní tábory např. se 

zaměřením na určitý druh sportu (volejbal, tenis, basketbal, hokejbal) nebo tábory 

pro rodiče s dětmi. Jako další jsou pořádány turistické, přírodovědné, cyklo a tábory 

motivované celotáborovou hrou. 

Nabídka táborů zaměřených na turistiku a tábornické dovednosti již není tak 

pestrá, stejně tak délka letního tábora 21 dnů je v současnosti spíše výjimečná. 

Tábor zaměřený na turistiku a tábornické dovednosti je také motivovaný 

celotáborovou hrou, má svůj rámcový program a cíl. Analýza současné situace 

ukazuje silné a slabé stránky při pořádání letního tábora. 

3.1 Vymezení a účel spolku Pionýr  

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, 

mládeže a dospělých. 

Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou 

a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů spolku. Podporuje tvorbu 

a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především 

s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti. 

Svou činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných 

pracovníků, jimž zajišťuje servisní zázemí. Prostřednictvím systému přípravy zajišťuje 

odbornou způsobilost a vzdělání pro vedení kolektivů dětí a mládeže a pro odborné 

a speciální funkce ve všech oblastech činnosti spolku. 

Podporuje a rozvíjí spolupráci s organizacemi a sdruženími dětí a mládeže v České 

republice a v zahraničí. (JIHOMORAVSKÝ PIONÝR, 2014) 



 

3.1.1 Organizační výstavba Pionýra

� Pionýrský oddíl

oddílu a vedoucího. Oddíl musí prokazovat pravidelnou, systematickou 

celoroční výchovnou 

pionýrskou skupinu, pionýrské centrum 

Pionýra; 

� Volnočasový klub

sdružení. Jeho posláním je výchovná 

dětmi a mládeží. Klub vyvíjí pravidelnou 

nenavazující, která umož

na činnosti klubu;

� Pionýrská skupina

zajišťovat oddíly, které registrovala. Pionýrská skupina má na rozdíl od oddílu 

a volnočasového klubu právní 

minimálně 15 členů

let (vedoucí a hospodá

� Pionýrské centrum

a zajišťuje oddíly, které reg

na PS, není-li stanoveno jinak;
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pionýrských skupin, p

Krajská organizace

� Celostátní úroveň
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Obrázek č. 4  – Logo Pionýra 

Zdroj: http://jihomoravsky.pionyr.cz/pionyr.cz 

výstavba Pionýra 

Pionýrský oddíl je základní organizační jednotkou sdružení. Skládá se z 

oddílu a vedoucího. Oddíl musí prokazovat pravidelnou, systematickou 

ní výchovnou činnost kolektivu dětí a mládeže. Oddíl spadá pod 

pionýrskou skupinu, pionýrské centrum či územně příslu

asový klub je zvláštní základní organizační a výchovnou jednotkou 

sdružení. Jeho posláním je výchovná činnost, zejména s neorganizovanými 

tmi a mládeží. Klub vyvíjí pravidelnou činnost, zpravidla však obsahov

která umožňuje i jednorázovou nebo nepravidelnou ú

innosti klubu; 

Pionýrská skupina má za účel řídit a organizačně, informa

ovat oddíly, které registrovala. Pionýrská skupina má na rozdíl od oddílu 

časového klubu právní subjektivitu. Pionýrská skupina musí mít 

ě členů do 26 let, přičemž minimálně dva z nich musí být starší 18 

et (vedoucí a hospodář skupiny); 

Pionýrské centrum je zvláštní organizační jednotkou Pionýra. Centrum 

uje oddíly, které registrovalo. Vztahují se na něj stejná ustanovení jako

li stanoveno jinak; 

Krajská organizace Pionýra je organizační jednotka členěná dle státoprávního 

ČR. Jejím smyslem je řídící, organizační a finan

pionýrských skupin, pionýrských center, oddílů či klubů, které registrovala. 

Krajská organizace pionýra má právní subjektivitu; 

Celostátní úroveň Hlavními orgány sdružení Pionýr jsou:  
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subjektivitu. Pionýrská skupina musí mít 

 dva z nich musí být starší 18 

ní jednotkou Pionýra. Centrum řídí 

ěj stejná ustanovení jako 

č ěná dle státoprávního 

ční a finanční zajištění 

č ů, které registrovala. 
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- Výroční zasedání Pionýra je nejvyšším orgánem sdružení Pionýr a je 

svoláváno předsedou Pionýra na návrh České rady Pionýra zpravidla 

jednou za tři roky. Účastní se ho zástupci všech pionýrských skupin 

a pionýrských center. 

- Česká rada Pionýra zkratka je tvořena delegáty krajské organizace 

Pionýra a řídí sdružení mezi výročními zasedáními Pionýra. 

- Předseda Pionýra je statutárním orgánem sdružení Pionýr, je oprávněn 

za něj jednat ve všech směrech a je členem výkonného výboru České 

rady Pionýra. 

- Výkonný výbor České rady Pionýra je výkonným orgánem České rady 

Pionýra, uskutečňuje usnesení výročního zasedání Pionýra a České rady 

Pionýra, řídí činnost sdružení Pionýr mezi jednáními České rady 

Pionýra. 

Vedoucí, zástupci vedoucího, instruktoři, hospodář, revizor a ostatní funkcionáři 

voleného orgánu musí se svou funkcí písemně souhlasit, musí být seznámeni s právy 

a povinnostmi s funkcí spojených, v okamžiku jmenování musí být členy sdružení 

a musí mít kvalifikaci stanovenou vnitřní směrnicí sdružení. Oddílový vedoucí 

a zástupci oddílového vedoucího, revizoři, volení zástupci a ostatní funkcionáři musí 

dosáhnout věku 18 let, instruktoři věku 15 let. (ARCHIV JM PIONÝR, 2014) 

3.1.2 52. Pionýrská skupina Slunovrat  

52. PS Slunovrat má sídlo v Brně-Kohoutovicích na ulici Pavlovská 6 a sdružuje 

pod sebou tři oddíly. Oddíl Stopaři, oddíl Šipky a oddíl Jiřího Wolkera. Pionýrská 

skupina má na rozdíl od oddílu a volnočasového klubu právní subjektivitu a při 

pořádání táborů vystupuje jako provozovatel, který pověřuje oddíly a jejich proškolené 

pracovníky k vedení letních táborů. 

Pionýrská skupina má svého vedoucího, hospodáře a revizora. Každý ze tří 

oddílů pod skupinou má pak také svého hlavního vedoucího. 
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3.1.3 Oddíl Jiřího Wolkera 

Oddíl pořádající letní tábor pro děti má základnu v Brně-Lesná na ulici 

Dusíkova a je zaměřený na turistiku a táboření. Oddíl má vlastní celoroční činnost, při 

které probíhají pravidelné družinové schůzky dětí rozdělených dle věku vždy 1x týdně 

ve všední den v odpoledních hodinách. 

Náplní těchto družinových schůzek není jen turistika, ale také vzdělávání 

z oblasti přírodovědné, turistické, z místních znalostí, prospěšné činnosti, první pomoci, 

zručnost a zdatnosti.  

Celoroční činnost oddílu završuje letní 21 denní tábor. Po tuto dobu jsou 

všechny děti mimo dosah vlivu médií, počítačů, supermarketů a dalších vymožeností 

světa, jež nazýváme civilizovaný. Místo toho jim na jistou dobu nabízíme 

plnohodnotnou činnost s mnoha zážitky, většinou prostřednictvím her, při nichž 

se rozvíjejí nejen tělesné schopnosti dětí, ale především smysl pro spravedlnost, 

čestnost, fair play, kamarádství, pomoc druhému apod. Zanedbatelný není, kromě 

nesporného výchovného efektu, ani zdravotní přínos pobytu dětí ve zdravém prostředí 

lesa. 

Kolektiv vedoucích se snaží, aby děti vyrůstaly jako osobnosti a členové 

dětského kolektivu. Snaží se pomoci ve výchově ke  vzájemnému uznání a spolupráci. 

Umět se spoléhat samy na sebe, přijmout a poskytnout pomoc, zajímat se o druhé lidi 

a svět kolem sebe, umět diskutovat řešit problémy.  

Naší snahou je, aby děti již od útlého věku viděly, že volný čas, který mají, lze 

vyplnit smysluplnou a zajímavou činností.  (ODDÍL JIŘÍHO WOLKERA, 2009) 

 
Obrázek č. 5 – Základna oddílu Jiřího Wolkera 

Zdroj: http://www.mapy.cz/. 
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3.2 Analýza SWOT 

Letní tábory pořádané spolky Pionýra mají ve městě Brně a v celém 

Jihomoravském kraji poměrně široké zastoupení. 52. Pionýrská skupina Slunovrat 

a její oddíl Jiřího Wolkera pořádá letní tábory pro děti již více jak 40 let. Letní tábor 

je vzdálený cca 80 km od Brna v prostředí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, 

v malé obci Pustá Rybná, okres Svitavy. Zaměření je převážně na turistiku 

a tábornické dovednosti. V této oblasti může mít oddíl částečně konkurenci oddíly 

z vlastní pionýrské skupiny, které nesou název Stopaři, sídlící v Brně-

Kohoutovicích a oddíl Šipky se sídlem v Brně-Starém Lískovci a mají podobný 

směr zaměření.  

Silné a slabé stránky podnikatelského záměru budou analyzovány 

prostřednictvím analýzy SWOT. Jedná se o porovnání nabídek příležitostí 

a případných hrozeb, se kterými se letní tábor v Pusté Rybné může setkat. 
 

S – Strenghts (silné stránky) 

� dlouholetá tradice turistického oddílu; 

� dobré jméno oddílu; 

� kvalita tábora; 

� specifické zaměření na tábornické dovednosti; 

� vyškolení pracovníci; 

� výhodná cena; 

� klidné okolí; 

� pobyt na zdravém vzduchu mimo město. 

W – Weaknesses (slabé stránky) 

� tábor je více vzdálený od Brna; 

� vytížený personál; 

� slabá reklama a propagace; 

� omezený počet míst; 

� tábor je bez elektřiny; 

� tábor je hůře přístupný;  

� délka tábora. 

O – Opportunities (příležitosti) 
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� získání dotace; 

� rozšíření o více turnusů; 

� oslovení široké škály dětí vzhledem k zaměření tábora; 

� otevřenost do ostatních měst; 

� rozšíření nabídky služeb; 

� marketing. 

T – Threats (hrozby) 

� rostoucí konkurence; 

� zábavnější tábory; 

� vnitřní vztahy na pracovišti; 

� nedostatečná údržba; 

� opotřebení tábora; 

� nespokojenost; 

� pokles zájmu o tento typ tábora. 

3.3 Analýza konkurenčního prostředí 

Analýza konkurenčního prostředí je založena na zkoumání prostředí spolků 

zaměřených na pořádání letních táborů. Letní tábory jsou v současné době hojně 

využívány, i tak ale nabídka služeb převyšuje poptávku. Letní tábory jsou různě 

zaměřeny, od sportovních táborů, zaměřených na konkrétní sport, přes tábory 

motivované celotáborovou hrou, turistické, vzdělávací, dokonce i jazykové letní 

tábory jsou v současnosti již samozřejmostí. 

Pro letní tábor pořádaných spolkem Pionýra jsem provedl internetový 

průzkum trhu v Brně. Při analýze konkurenčního prostředí jsem použil Porterův 

model strukturální analýzy odvětví. 

Konkurenční rivalita 

V Jihomoravském kraji je nabídka letních táborů poměrně pestrá a konkurence 

vysoká. Vzhledem k zaměření podnikatelskému plánu, který je zacílen na letní tábory 

pořádané organizacemi ve spolku Pionýr se nabídka těchto táborů částečně snižuje, 

ovšem stále se na výběr nabízí okolo 55 letních táborů ročně, které pořádají spolky 

působící pod Pionýrem. Postupem času je roční trend v pořádání letních táborů mírně 
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klesající. V období let 2003-2006 byl průměr pořádaných letních táborů ve spolku 

Pionýra okolo 65 letních táborů ročně. Konkurence pořádá převážně 14 denní letní 

tábory pro děti v rozpětí cen od 2000 Kč do 4500 Kč. Není pravdou, že levnější tábory 

jsou tábory, které jsou z nějakého důvodu méně kvalitní, ale jde zejména také o to, na 

co jsou zaměřené a jaká je náročnost přípravy těchto táborů po stránce kvalifikovaného 

personálu, materiální, vybavenosti a finanční. Kratší tábory za vyšší ceny jsou převážně 

tábory zaměřené na sportovní činnost (např. tenis, volejbal aj.)  

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

U spolků v Pionýru není hrozba vstupu nových konkurentů příliš vysoká. 

V Jihomoravském kraji se jedná o cca 60 spolků, které svoje letní tábory pořádají již 

po desetiletí a jen málo z nich mění zaměření svých letních táborů, aby zvýšili svoji 

konkurenceschopnost na trhu. Zda se podaří jednotlivým spolkům udržet na trhu, záleží 

na přístupu k zákazníkům, kteří jsou náchylní na změny, růst cen a kvalitu 

poskytovaných služeb. Stále si ale mohou vybrat z početného množství letních táborů, 

kam své dítě umístit.  

Hrozba vzniku substitutů 

V současné době je poptávka nejen po kvalitních letních táborech, ale v případě 

početnějších rodin může hrát významnou roli v rozhodování, kam své dítě umístit i cena 

letního tábora. Proto je důležité nepodcenit kalkulaci ceny mého letního tábora a snažit 

se najít tu správnou cestu stanovení ceny, úměrné nabízeným službám, komfortu, 

kvalitě a odbornosti personálu, programové stránce celého tábora a také vzdělávací 

stránce. Je důležité se komplexně věnovat přípravě a dbát i na maličkosti, které 

by mohly potenciálního zájemce od mého tábora odradit. 

Síla kupujících 

Podnikatelský plán na pořádání letního tábora je zaměřen na děti ve věku 6 - 15 

let. Mezi výhody patří bezesporu to, že oddíl Jiřího Wolkera má ve městě Brně velice 

dobré jméno a jeho tábory jsou považovány za velice kvalitní. Převážná většina nových 

dětí přichází na doporučení. Je zapotřebí se zacílit na mladé rodiny s menšími dětmi, jak 

je známo, čím dříve dítě na tábor pojede, tím větší předpoklad je, že na tábory bude 

jezdit i v budoucnu. Ve městě Brně se nachází hodně oddílů a skupin, které pořádají 

letní tábory, proto je velice důležité umět nabídnout rodičům dětí něco navíc. V případě 
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oddílu Jiří Wolkera je to dlouholetá tradice a zkušenost s pořádáním letních táborů 

a personál z hlediska odborné kvalifikace na vysoké úrovni. Mezi další klady patří 

dokonale připravená náplň letního tábora po stránce programové. 

Síla dodavatelů 

Vzhledem k mému letnímu táboru, který je umístěn nedaleko města Polička 

v okrese Svitavy se veškeré nákupy provádí také s ohledem na cenu právě v tomto 

menším městě. Za roky strávené pořádáním letních táborů je také v okolí dohodnutý 

nákup pečiva v nedaleké pekárně i se svozem dvakrát týdně do místní jednoty. Mléko 

a mléčné výrobky vozí mlékárna taktéž do místní jednoty jednou týdně. Zelenina 

je odebírána z velkoskladu a masné výrobky a nakládání s nimi podléhají přísným 

hygienickým normám a proto je zapotřebí dbát na jejich důkladné tepelné zpracování 

a podání nejlépe v den nákupu. Na letním táboře je možné z části přizpůsobit stravování 

specifickým požadavkům např. na bezlepkovou a vegetariánskou stravu. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Ve vlastním návrhu podnikatelského plánu se budu věnovat letnímu táboru pro 

děti v Pusté Rybné, funkci pořadatele letního tábora a jeho povinností, zajištění 

propagace a marketingu, kalkulaci a rozpočtu letního tábora pro děti. Dále rámcové 

přípravě tábora a sestavení programu, personálnímu obsazení tábora, zákonům, 

a vyhláškám, které upravují pořádání letních táborů pro děti a dokumentům potřebným 

s vyřízení a uskutečnění letního tábora. 

Ke zpracování jsem si vybral letní stanový tábor pro děti v obci Pustá Rybná, 

vzdálený cca 15 km od města Polička, zaměřený na turistiku a tábornické dovednosti.  

Letní tábor pro děti v Pusté Rybné 

Při organizaci takového typu akce je velice důležité zacílit věkovou skupinu 

osob, kterou chceme na letní tábor dostat, proto jsem oslovil co nejširší skupinu rodičů, 

bývalých členů a jejich kamarádů, okolí městské čtvrti, kde má oddíl Jiřího Wolkera 

sídlo a nabídl jejich dětem možnost zúčastnit se letního tábora a mnohému novému se 

přiučit. Prostřednictvím takto oslovených rodičů a jejich dětí jako účastníků tábora se 

pokusím naplnit kapacitu a letní tábor zrealizovat v co nejvyšší možné kvalitě. Tábor 

v Pusté Rybné je stanový, v místě není možnost napojení na elektrickou energii. I když 

to na první chvíli vypadá nemožné strávit 21 dnů bez elektrické energie, opak je 

pravdou. Tato maličkost v žádném případě nebrání plynulému chodu tábora. K dětem je 

zajištěn kvalifikovaný personál s mnoholetými zkušenostmi v oboru pořádání letních 

táborů a prací s dětmi. Družiny dětí jsou seskládány v rozmezí věku 6-15 let, kde 

každou má na starosti plnoletý vedoucí a instruktor.  

Příprava letního tábora pro děti v Pusté Rybné 

V přípravě vycházím ze získaných podkladů, které byly použity při přípravě 

a realizaci letního tábora v Pusté Rybné v srpnu 2013. Termín konání tábora byl v datu 

2. 8. – 23. 8.. Kompletní příprava letního tábora se veze již z Brna, na místě se řeší 

pouze mimořádné změny např. v programu při dlouhodobě špatném počasí. Děti jsou do 

družin vybírány tak, aby zde měly zastoupení menší i starší, silnější i slabší. Takový 
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kolektiv je ideální pro dlouhodobou spolupráci a společné fungování. Při nástupu na 

letní tábor bývá dle počtu přihlášených dětí vytvořeno 6 družin po 8-12 dětech. Odlišení 

jednotlivých družin bývá za pomocí barev (červení, žlutí, oranžoví, hnědí, fialoví 

a zelení) 

K základům úspěšného naplánování letního tábora patří vždy rámcová příprava 

letního tábora. 

Rámcová příprava letního tábora: 

� Stanovení termínu letního tábora, všeobecná příprava (leden); 

� Téma celotáborové hry (motivace), příprava a sběr informací k tématu 

(únor); 

� Rozdělení táborových dní a oslovení táborových pracovníků (březen); 

� Přihlášky na letní tábor, platba tábora, výjezd táborových pracovníků 

(duben); 

� Reklama, propagace - internet, facebook, základní školy, volnočasová 

centra, letáky (březen-duben); 

� Vyřízení potřebných povolení - obec Pustá Rybná, CHKO, lesy ČR, 

krajská hygienická stanice (duben); 

� Pokyny pro účastníky tábora a jejich rodiče (duben-květen); 

� Stavba tábora, nákup materiálu, kompletace táborového programu 

(červen – červenec) 

� Nákup potravin, poučení pracovníků (před začátkem tábora – srpen). 

4.1 Marketingový mix (4P) 

Pro potřeby podnikatelského plánu je marketingový mix nezbytně nutný. V mém 

osobním zájmu je získat dostatečné množství dětí na letní tábor, abych jej mohl 

zrealizovat. Důležité je správné zacílení skupiny v mém případě na rodiče s dětmi, 

seznámit je s kvalitou nabízené služby a učinit takovou nabídku, aby využili k účasti 

právě můj letní tábor. K tomu mi poslouží tzv. marketingový mix (4P – Product, Price, 

Promotion, Placement ). 
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4.1.1 Produkt (product)  

Letní tábor v Pusté Rybné nabízí klidné prostředí v přírodě, které rodiče dětí 

z velkého města jako je Brno jistě ocení. O děti se postará kvalifikovaný personál 

vedoucích a pracovníků letního tábora. Tábor je zaměřen na turistiku a praktické 

tábornické dovednosti. Je motivovaný celotáborovou hrou a programovou náplň tvoří 

i pravidelné celodenní výlety a poznávací výlety do okolí v lokalitě chráněné krajinné 

oblasti Žďárské vrchy. Děti budou 24 hodin denně po dobu 21 dní na čerstvém vzduchu 

mezi svými vrstevníky v dětském kolektivu. Tábor bude jak poznávací a vzdělávací, tak 

také pojatý zábavnou formou za účelem, aby se jim na táboře líbilo a následující rok na 

tábor opět přijeli.  

4.1.2 Cena (price) 

Cena za letní tábor bude stanovena jednak porovnáním s konkurencí. Dále provedu 

výpočet ceny pomocí kalkulačního vzorce. Cena letního tábora bude zahrnovat: dopravu, 

stravné, pitný režim, mzdy personálu, odměny pracovníkům u dětí, pojištění dětí a pracovníků, 

vstupy, náklady na stavbu a provoz tábora, náklady na propagaci, opravy a údržbu, zásobování 

a pojištění tábora, náklady na telefony a pronájem, programové, materiálově-technické 

zabezpečení a zdravotnický materiál. Platbu za tábor bude možné provést převodem na účet, 

v hotovosti nebo poštovní poukázkou. 

4.1.3 Místo (place) 

Letní tábor pro děti v Pusté Rybné je stanový tábor se zázemím v podobě 

dřevěné jídelny s kuchyní, skladovými prostory a cca 50 stany pro děti, vedoucí, 

hlavního vedoucího tábora, hospodáře, zdravotníka, kuchaře a programové vedení 

tábora.  

Tábořiště se rozkládá cca 1 km nad obcí Pustá Rybná nedaleko lesa mezi remízky 

a loukami. Jedná o chráněnou lokalitu CHKO Žďárské vrchy, proto pořádání letního 

tábora v této oblasti podléhá mnoha povolením v ohledu na zachování ochrany přírody. 



42 
 

 
Obrázek č. 6 – Místo tábora v Pusté Rybné 

Zdroj: https://www.google.cz/maps/ 

4.1.4 Propagace (promotion) 

Propagace letního tábora probíhá již od jara, a to několika různými způsoby. 

Propagace na dnu dětí  

Ve spolupráci s volnočasovým centrem Maják v Brně-Lesné se každoročně koná 

den dětí, kde jsou pro děti organizovány zábavné soutěže. Součástí je i představení 

zúčastněných subjektů a nabídka jejich služeb, v našem případě tohoto dne využiji jako 

promo akci letního tábora a pozvu zúčastněné rodiče s dětmi na letní tábor a nabídnu 

jim kvalitní tábor s tím, že jejich dítě se může mnohému novému přiučit. 

Webové stránky a facebook 

Propagace formou internetu je efektivní formou reklamy, vzhledem k často 

navštěvovaným webovým stránkám oddílu rodiči. Na domovské stránce webu je uveden 

odkaz s nabídkou na letní tábor a veškeré informace k němu, zde si také rodič může 

stáhnout přihlašovací formulář dítěte na tábor, vyplnit jej a elektronickou formou mi ho 

zaslat. Obdobná kampaň bude vedena i na oddílových facebookových stránkách, kde 

průběžným zveřejňováním příspěvků o letním táboře a nabídkou letního tábora zacílíme 

reklamu zejména na věkově mladší populaci, která facebook hojně využívá. 
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Náborové letáčky  

Další formou oslovení potenciálních účastníků jsou náborové letáčky, které 

budou umístěny do základních škol a na veřejně přístupná místa na úřady, do firem a na 

reklamní plochy volně sloužící k propagaci v blízkém okolí základny oddílu.  

 
Obrázek č. 7 – Náborový letáček 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Personální zabezpečení 

U žádného tábora nesmí být méně než 2 dospělí pracovníci, přičemž funkce, 

které zastávají, mohou být v souladu s obecně platnými předpisy kumulovány. 

4.2.1 Provozovatel letního tábora 

Každý letní tábor má svého provozovatele. Jde o právnickou, případně fyzickou 

osobu - většinou občanské sdružení (spolek), organizaci nebo instituci. Provozovatel 

pověří konkrétní osobu, aby se vedení ujala a o tábor se postarala. Taková pověřená 

osoba se stává představitelem provozovatele pro jednání s rodiči a v mém případě se 

jedná se o hlavního vedoucího letního tábora, provozovatel také jmenuje zástupce 

hlavního vedoucího tábora, pro potřeby zastupování hlavního vedoucího tábora, 

v případě jeho nepřítomnosti. Tato pověřená osoba provozovatele zodpovídá za letní 
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tábor a náležitosti s ním spojené, jak např. proškolení táborových pracovníků dle 

platných zákonů, vyhlášek, metodických postupů MŠMT a s potřebnou kvalifikací. 

Obsazení funkcí na letním táboře záleží na velikosti a formě tábora, na věku účastníků 

a na obecně závazných předpisech. (JIHOMORAVSKÝ PIONÝR, 2014) 

Povinnosti provozovatele letního tábora 

� provozovatel tábor připravuje, organizuje, svým jménem provozuje a po všech 

stránkách za něj odpovídá; 

� zodpovídá za jednání táborových pracovníků a ostatních účastníků na táboře 

a při činnosti s přípravou a průběhem související. Odpovídá za škodu, která při 

výše uvedené činnosti vznikne; 

� schvaluje záměr konat letní tábor; 

� jmenuje vedoucího tábora, prvního zástupce vedoucího tábora a schvaluje 

obsazení ostatních táborových funkcí; 

�  zajišťuje povolení tábora od majitele pozemku, popř. objektu; 

� nahlašuje před zahájením letního tábora místo, termín a počet účastníků tábora 

hygienikovi příslušnému podle místa konané akce, praktickému nebo dětskému 

lékaři, obecnímu úřadu, místnímu oddělení Policie ČR v souladu s obecně 

platnými právními předpisy; 

� schvaluje rámcový program a rozpočet tábora; 

� zajišťuje materiálně-technické zabezpečení letního tábora a vytváří táborovým 

pracovníkům všechny nezbytné podmínky pro jejich práci; 

� uzavírá dle potřeby s táborovými pracovníky dohody o výkonu funkce, dohody 

o provedení práce, dohodu o hmotné odpovědnosti s hospodářem příp. vedoucím 

tábora, příkazní smlouvy popř. další dohody a smlouvy potřebné k zabezpečení 

přípravy, chodu a uzávěrky letního tábora; 

� před zahájením tábora proškoluje táborové pracovníky ze zásad bezpečnosti 

práce požární ochrany, hygienických požadavků na provoz LT a ze zásad 

poskytování první pomoci; 

� dle použitého vybavení tábora seznamuje pracovníky s provozními předpisy 

a zásadami bezpečnost práce s daným zařízením; 

� kontroluje své tábory, v případ2ě zjištěný závažných nedostatků jím či jiným 

orgánem je povinen neprodleně zajistit odstranění těchto nedostatků; 
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� schvaluje Zprávu o výsledcích hospodaření LT a vyhodnocuje tábor. 

4.2.2 Personální obsazení letního tábora 

O děti se po celou dobu tábora stará vyškolený personál plnoletého vedoucího 

a instruktora. Je důležité přesně znát práva a povinnosti vztahující se k jednotlivým 

funkcím na letním táboře. 

� Hlavní vedoucí se stará o chod celého tábora a řídí své pracovníky. 

� Zástupce hlavního vedoucího se stará o chod tábora v případě nepřítomnosti 

hlavního vedoucího v táboře. 

� Zdravotník je k dispozici 24 hodin denně v táboře. 

� Hospodář letního tábor má na starosti finance a stará se o ekonomickou 

stránku tábora, jezdí na nákupy, objednává a vyzvedává zboží, prodává 

drobné zboží a vyúčtovává doklady. 

� Oddílový vedoucí je plnoletý a stará se o družinku dětí. 

� Instruktor dělá pomocníka vedoucímu a je také u družiny. 

� Provozní osoba – stará se o technické záležitosti a opravy v táboře. 

� Kuchaři – 2-3 osoby, které se starají o chod kuchyně a o vaření. 

Hlavní vedoucí  

Hlavní vedoucí je stěžejní osobou celého tábora. Jeho kompetence 

jsou nejvyšší z celé hierarchie pracovníků letního tábora. Má na sobě také 

největší zodpovědnost, v případě že se něco někomu stane, zodpovídá se 

vždy hlavní vedoucí. Měl by mít dobré organizační schopnosti, přemýšlet 

realisticky a rozhodovat s rozvahou. Organizuje chod celého tábora, dohlíží 

na hospodaření na zajištění chodu tábora po stránce programové, řídí vedoucí 

a instruktory u dětí, dohlíží na práci zdravotníka a vede potřebnou 

dokumentaci. Minimální věk hlavního vedoucího je 18 let a musí získat 

„Osvědčení hlavního vedoucího“ na školení akreditovaném MŠMT. Měl by 

mít praxi s prací s dětmi a mít za sebou absolvovaných několik dětských 

táborů. (HERMANOVÁ, 2012) 

Zástupce hlavního vedoucího 
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Zástupce hlavního vedoucího přebírá odpovědnost, pravomoci 

a povinnosti hlavního vedoucího v jeho nepřítomnosti na letním táboře. 

Povinností je věk starší jak 18 let. Požadovaná je praxe na letních táborech 

a práce s dětmi. Měl by mít také dobré organizační schopnosti, aby byl 

schopen plně zastoupit hlavního vedoucího v jeho nepřítomnosti. 

(HERMANOVÁ, 2012) 

Oddílový vedoucí 

Oddílový vedoucí musí být starší 18 let. Spolupracuje s instruktorem. 

Stará se o děti v družině, dohlíží na jejich hygienu, stravování, zachovává 

k dětem kamarádský přístup, řeší individuální situace s dětmi. Nadřízenými 

osobami oddílového vedoucího jsou hlavní vedoucí, zástupce hlavního 

vedoucího, hospodář a zdravotník. Musí absolvovat školení pro pracovníky 

tábora. (HERMANOVÁ, 2012) 

Instruktor 

Instruktor musí být starší 15 let. Pokud není zletilý, musí mít 

potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře stejně jako děti, zákonný 

zástupce podepisuje souhlas s výkonem funkce instruktora na dětském táboře 

a prohlášení o bezinfekčnosti. Instruktor se řídí pokyny oddílového nebo 

hlavního vedoucího a nemůže samostatně pracovat s dětmi. (HERMANOVÁ, 

2012) 

Zdravotník  

Zdravotníkem může být osoba, která: 

• má úplné středoškolské nebo vyšší zdravotnické vzdělání v oboru 

všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra, 

nebo zdravotnický záchranář, nebo 

• má absolvovaný kurz první pomoci pro dětské tábory, nebo 

• studuje minimálně 4. rokem lékařství 

Na každém dětském táboře je účast zdravotníka povinná. Zdravotník 

se rovněž podílí na přípravě táborového programu a to z důvodu dohledu nad 
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jeho fyzickou zátěží, která musí být úměrná věku a schopnostem dětí, dohlíží 

na zabezpečení příslušných předpisů zdravotní stránky tábora a kontroluje 

skladbu stravy při sestavování jídelníčku. Kontroluje a dohlíží na dodržování 

hygienických požadavků, kontroluje osobní hygienu dětí a dodržování 

hygienických zásad v kuchyni. 

Zdravotník si na začátku tábora převezme děti od rodičů 

i s dokumenty o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti a léky, které dítě 

užívá. Vede zdravotní dokumentaci o všech zúčastněných dětech a se 

zdravotní dokumentací seznámí hlavního vedoucího tábora a oddílové 

vedoucí a upozorní je na zdravotní odchylky. Vydává dětem léky, ošetřuje 

zranění, stará se o nemocné umístěné na izolaci, doprovází děti k lékaři 

a na vyšetření, vede knihu úrazů, má povinnost mít vybavenou lékárničku dle 

předpisů a doplňovat jí o spotřebovaný materiál, a pokud se mezi účastníky 

objeví infekční nemoc, má povinnost nahlásit to na krajské hygienické 

stanici. O úraze musíme informovat zákonného zástupce dítěte. Pokud je 

u úrazu podezření na trestní čin, podá hlášení příslušnému útvaru Policie 

České republiky. Na konci tábora nebo při případném dřívějším odevzdání 

dítěte zákonnému zástupci zdravotník předá formulář se seznamem 

zdravotních potíží a úrazů a způsobem jejich léčby. Zákonný zástupce musí 

zdravotníkovi podepsat jeho převzetí. (HERMANOVÁ, 2012) 

Hospodář 

Podmínkou pro hospodáře je věk nad 18 let a znalost oboru. Musí mít 

organizační schopnosti, protože se podílí na sestavování rozpočtu tábora 

a disponuje se svěřenými financemi. Řídí se pokyny hlavního vedoucího 

a spolupracuje s ním. Před táborem i během tábora zajišťuje zásobování 

a skladování potravin, vede podrobný přehled o hospodaření tábora 

a pokladní knihu. Po skončení tábora provede inventuru zásob a zpracuje 

výsledek hospodaření tábora. Hospodář musí podepsat dohodu o hmotné 

zodpovědnosti. (HERMANOVÁ, 2012) 

Kuchař 
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Základním předpokladem pro funkci kuchaře je znalost přípravy jídla 

ve společném stravování. Kuchař musí být držitelem zdravotního 

potravinářského průkazu, který vydává praktický lékař. Musí pečlivě 

dodržovat hygienické podmínky, mezi něž patří osobní hygiena, způsobilost 

kuchyně a příprava stravy dle podmínek. Osobní hygienou je myšlena čistota 

těla, mytí rukou vhodným mycím či dezinfekčním prostředkem, vyčištěné 

a ostříhané nehty, čistá obuv a oblečení, upravené či zakryté vlasy a nesmí 

nosit prsteny. Hygiena pracoviště zahrnuje nejen péči o kuchyň, ale 

i o sklady. Prostory kuchyně by měly být větrané. Kuchař musí zajistit 

přípravu pokrmů z plnohodnotných nenarušených, kvalitních potravin, 

kontrolovat záruční lhůty potravin, čerstvost a pokrmy podávat na čistém 

nádobí. Spolu s hospodářem a zdravotníkem má za úkol sestavit jídelníček, 

který musí schválit hlavní vedoucí. Kuchař je závislý na správném a včasném 

zásobování hospodáře a může si vyžádat děti na pomoc při přípravě stravy.  

(HERMANOVÁ, 2012) 

4.3 Hygiena a bezpečnost práce 

Je třeba dodržovat požadavky jak na činnost pracovníků – vedení tábora, 

zdravotníka, kuchaře a jeho pomocníků, hospodáře a ostatních táborových pracovníků, 

tak na stavební a technické vybavení kuchyně, skladů, úroveň ubytování, na dočasné 

stanové táborové základně.  

Základní úkoly v oblasti hygieny pro kuchaře a oblast stravování, které je třeba 

zajistit a respektovat upravuje:  

� zákon č. 258/2000 Sb., Ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů  

� vyhláška č. 106/ 2001, dle novely vyhláškou č. 148 / 2004 Sb. ze dne 24. 3. 

2004 vydaná ve Sbírce zákonů ČR, ze dne 7. 4. 2004 o hygienických 

požadavcích na zotavovací akce pro děti 

� vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 
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závažných, kterou byla novelizována vyhláška 107/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

4.4 Letní tábor a právní předpisy a vyhlášky 

4.4.1 Zákon č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

Upravuje uzavírání pracovních smluv: 

Dohoda o pracovní činnosti 

Je třeba si uvědomit, že pokud uzavřete dohodu o pracovní činnosti, vztahuje se 

na Vás řada ustanovení zákoníku práce o pracovní době a přestávkách v práci – zkuste 

si promyslet dodržování týdenní pracovní doby a povinných přestávek na odpočinek, 

školení bezpečnosti práce a požární ochraně, ochranných pomůcek, náhradě škod, 

náhradách na služebních cestách, náhrady při škodách, přihlášení, odvody a odhlášení 

k zdravotním o sociálním pojištění, registrace a platba daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti. (KLUBKO, 2011) 

Dohoda o provedení práce 

Relativně jednoduché je realizování dohody o provedení práce – posekání louky, 

příprava rozpočtu a kalkulace tábora, jídelníčku a na něj navazujících objednávek, 

zpracování účetnictví akce, jde o jednorázové práce do 300 hodin v rámci kalendářního 

roku. Neodvádí se zdravotní a sociální pojištění, uplatňuje se srážková daň v současné 

výši 15%. (KLUBKO, 2011)  

4.4.2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1.1.2014 

� dohoda o výkonu funkce, doporučuje se uzavřít písemně, váže se na popisy 

náplní funkcí;  

� problematika náležitého dohledu; 

� v případě náhrad není omezena výše škody ze zákona.  

4.4.3 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Nejčastěji připadá v úvahu porušování trestního zákoníku v těchto případech: 

� ohrožování mravní výchovy;  
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� podávání alkoholických nápojů a šíření kouření a jiných toxikomanií;  

� pohlavní zneužití;  

� majetkové trestní činy;  

� neposkytnutí pomoci;  

� zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby;  

� obecně nebezpečné trestné činy (založení požáru, nedovolené zásahy do 

plynu a el. rozvodů, ohrožení životního prostředí).  

4.5 Materiálově-technické zabezpečení 

Délka trvání letního tábora 21 dnů, tudíž je zapotřebí dopředu zajistit a nakoupit 

veškerý materiál. Na sporty se nakoupí nové pomůcky, kopací míče, volejbalové míče, 

rakety na badminton, líný tenis, ringo, švihadla, tenisáky a další. 

Dále je nutné nakoupit veškerý materiál, který bude použitý v programu 

v průběhu tábora. Materiál na rukodělky, na hry a také na běžnou činnost, při osobním 

volnu. Mimo to se musí zaopatřit také technické věci, pily, sekery, hřebíky, topora, 

dokoupení potřebného vybavení do kuchyně apod. 

V průběhu tábora je možné dokupovat materiál v nedalekém městě Poličce. 

4.6 Program letního tábora 

Letní tábor v Pusté Rybné je vždy motivovaný celotáborovou hrou. Program je 

pestrý, naplánovaný do každého detailu. Každý den začíná budíčkem v 7:30 ráno 

a končí večerkou pro starší ve 21:30. Po ranní rozcvičce a snídani dojde na řadu 

kontrola stanů a ranní nástup, kde se vyhlásí táborové zkoušky a přejde se k dopolední 

činnosti. Následuje oběd, polední klid, odpolední program, svačina, podvečerní 

program, večere a večerní družinové programy nebo osobní volno. (Příloha č. 8 : 

Táborový program) 

4.7 Ekonomické zajištění letního tábora 

Vzhledem k dlouholeté tradici oddílu a pravidelnému každoročnímu pořádání 

letního tábora nemám problém s naplněním tábora. V posledních letech je velký zájem 



51 
 

rodičů s převážně menšími dětmi. Pro zajištění hlavních příjmů tábora je vykalkulován 

účastnický příspěvek. Sponzorské dary bývají většinou věcné ve formě materiálu. 

4.7.1 Kalkulace 

Za použití kalkulačního vzorce jsem provedl kalkulaci jednotlivých druhů 

nákladů a následně sestavil rozpočet tábora a stanovil účastnický poplatek za letní tábor. 

Kalkulace je provedena na kapacitu 60 dětí 22 personálu. Celkem tedy na 82 lidí. 

V kalkulaci nesmím opomenout i to, aby celková cena za tábor pokryla náklady 

na pracovníky, kteří jsou součástí letního tábora (strava, vstupy, doprava).  

4.7.1.1 Variabilní náklady 

Přímý materiál 

Přímý materiál je rozdělen na stravu pro děti a pro vedoucí – stravovací norma je 

stanovena 60 Kč/den. Dále je zde kalkulováno s náklady na programové zabezpečení 

tábora ve výši 150 Kč/den a na nákup zdravotnického materiálu (vybavení lékárničky). 

 

Tabulka č. 2 – Přímý materiál 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přímý materiál Kč/den 21 dní celkem 
za den 

tábora 
celkem 21 dní 

Jídlo děti - stravovací norma 60,00 1 260,00 75 600,00 - - 

  
Kč/den 21 dní celkem 

  

Jídlo vedoucí - stravovací norma 60,00 1 260,00 27 720,00 
  

Programové zabezpečení - - - 150,00 3 150,00 

Zdravotnický materiál - - - - 500,00 

 
103 320,00 

 
3 650,00 

 

Přímý materiál 
celkem za tábor přímý materiál/den přímý materiál/dítě/den 

106 970,00 5 093,81 84,90 

Přímé mzdy 

Jedná se o mzdy a odměny pracovníků letního tábora. S pracovníky je uzavřena 

dohoda o provedení práce a z výdělku je následně odvedena daň v současné výši 15%.  

 

Tabulka č. 3 – Přímé mzdy 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 Přímé mzdy 
počet 

pracovníků 
mzda/den 

mzdové 

náklady/den 
21 dní 

daň 15%  

(DPP) 

Hlavní vedoucí 1 200,00 200,00 4 200,00 630,00 

Hospodář 1 200,00 200,00 4 200,00 630,00 

Zdravotník 1 200,00 200,00 4 200,00 630,00 

Programoví vedoucí 3 150,00 450,00 9 450,00 1 417,50 

Technický pracovník 1 150,00 150,00 3 150,00 472,50 

Kuchaři 3 150,00 450,00 9 450,00 1 417,50 

Pracovníci u dětí 12 100,00 1 200,00 25 200,00 3 780,00 

Přímé mzdy  22 
 

2 850,00 59 850,00 8 977,50 

 

Odměny pracovníkům u dětí 

počet 

odměněných 
jednorázově 

odměny 

celkem 

daň 15% z 

DPP 

12 1 000,00 12 000,00 1 800,00 

 

Přímé mzdy 
celkem za tábor den tábora přímé mzdy/dítě/den daň celkem 

82 627,50 2 850,00 47,50 10 777,50 

Ostatní přímé náklady 

Mezi ostatní přímé náklady patří pojištění dětí a pracovníků, dále pak doprava 

v případě delších výletů. 

Tabulka č. 4 – Ostatní přímé náklady  

Zdroj: vlastní zpracování 

Ostatní přímé 

náklady 
Kč/den/dítě dítě/21 dní 60 dětí/21 dní   

Pojištění dětí 5,71 120,00 7 200,00   

  Kč/den/prac. 
prac./21 

dní 

22 pracovníků/21 

dní 
  

Pojištění pracovníků 5,71 120,00 2 640,00   



53 
 

  počet výletů 
cena za 

dítě a prac. 
počet cest 

celkem za 

děti (60) 

celkem za 

pracovníky 

(12) 

Doprava na výlety 4 30,00 8 14 400,00 2880 

  dítě/tábor 
děti (60) 

celkem 
pracovník/tábor 

pracovníci 

(12) celkem 
  

Vstupy  50 3000 50 600   

 

Ostatní přímé náklady  
celkem za tábor den tábora 

Ostatní přímé 

náklady/dítě/den 

30 720,00 1 462,86 24,38 

 

Variabilní náklady celkem 

Jsou náklady, které se mění při změně počtu dětí. 

Tabulka č. 5 – Variabilní náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

VARIABILNÍ NÁKLADY  celkem za tábor den tábora 
jednotková 

cena/dítě/den 

Přímý materiál 106 970,00 5 093,81 84,90 

Přímé mzdy 82 627,00 2 850,00 47,50 

Ostatní přímé náklady 30 720,00 1 462,86 24,38 

Variabilní náklady celkem 220 317,50 9 406,67 156,78 

4.7.1.2 Fixní náklady 

Na rozdíl od variabilních se jedná o náklady, které se při změně počtu dětí 

nezmění. 

Provozní režie 

Náklady na stavbu a provoz tábora, náklady na propagaci a reklamu, náklady na 

opravy a údržbu, náklady na zásobování a dopravu autobusem tam i zpět z letního 

tábora. 
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Tabulka č. 6 – Provozní režie 

Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní režie celkem za tábor dítě/den 

Náklady na stavbu tábora 3 000,00 2,38 

Náklady na provoz tábora 2 000,00 1,59 

Náklady na propagaci  1 000,00 0,79 

Náklady na opravy a údržbu 5 000,00 3,97 

Náklady na zásobování (auto) 3 000,00 2,38 

Náklady na pojištění tábora 1 200,00 0,95 

Doprava autobusem na tábor a zpět 12 000,00 9,52 

Provozní režie  27 200,00 21,59 

Správní režie 

Jedná se o náklady na telefonování a na pronájem prostor pro schůzky s rodiči. 

Tabulka č. 7 – Správní režie 

Zdroj: vlastní zpracování 

Správní režie celkem za tábor dítě/den 

Telefony 2 100,00 1,67 

Prostory pro schůzky rodičů 2 000,00 1,59 

Správní režie  4 100,00 3,25 

Fixní náklady celkem 

Tabulka č. 8 – Fixní náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

FIXNÍ NÁKLADY  Celkem za tábor dítě/den 

Provozní režie 27 200,00 21,59 

Správní režie 4 100,00 3,25 

FIXNÍ NÁKLADY CELKEM 31 300,00 24,84 

4.7.1.3 Kalkulace letního tábora  

Tabulka č. 9 – Kalkulace letního tábora  

Zdroj: vlastní zpracování 

KALKULACE TÁBORA CELKEM  Celkem za tábor dítě/den 

Přímý materiál 106 970,00 84,90 

Přímé mzdy 82 627,50 47,50 
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Ostatní přímé náklady 30 720,00 24,38 

Provozní režie 27 200,00 21,59 

Správní režie 4 100,00 3,25 

CELKOVÉ NÁKLADY 251 617,50 181,62 

 

Účastnický poplatek: 4 500,00 Kč 

Tržby v případě obsazení 60 dětmi: 270 000,00 Kč 

4.7.2 Výpočet bodu zvratu 

Dle vzorce na výpočet bodu zvratu jsem spočítal hranici dětí, při kterých 

bude tábor ziskový. V případě rizika nenaplnění kapacity letního tábora disponuje 

oddíl rezervami z celoroční činnosti, kterými je schopen dorovnat případnou ztrátu 

vzniklou nenaplněním potřebné kapacity letního tábora. V případě nulového nebo 

záporného hospodářského výsledku lze také k financování využít dotační příspěvek. 

 

Tabulka č. 10 – Výpočet bodu zvratu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzorec pro výpočet bodu zvratu: 

Q = FN / (p-b) 

FN - fixní náklady 

p - cena ks, b - variabilní náklady na ks 

Fixní náklady 

Provozní režie 27 200,00 

Správní režie 4 100,00 

Režie pracovníků 126 140,00 

Fixní náklady celkem 157 440,00 

  

Cena za dítě (p) 4 500,00 

Variabilní náklady na dítě (b) 1 620,00 

Výpočet bodu zvratu 
Q = FN / (p-b) 

54,67 

4.7.3 Rozpočet 

Rozpočet je nedílnou součástí financování letního tábora. Jeho správné 
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nastavení před začátkem tábora slouží pro pokrytí nákladů spojených s provozem, 

personálním obsazením, materiálově-technický zabezpečením tábora aj. 

Tabulka č. 11 – Rozpočtové cash-flow 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozpočtové cash-flow 

Výnosy 270 000,00 

Náklady 251 617,50 

CELKEM 18 382,50 

 

Tabulka č. 12 – Rozpočtová výsledovka 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozpočtová výsledovka 

tržba za tábor obsazený 60 dětmi 270 000,00 Kč 

náklady na provoz tábora 251 617,50 Kč 

obchodní marže: 18 382,50 Kč 

zaokr. dolů na 1000 18 000,00 Kč 

Daň z příjmu za běžnou činnost 19% 3 420,00 Kč 

Hospodářský výsledek 14 962,50 Kč 

4.8 Rizika 

Každý podnikatelský záměr má v sobě určité riziko. V případě realizace 

letního tábora je riziko v naplnění kapacity tábora. Jsou zde poměrně vysoké režijní 

náklady a proto je zapotřebí věnovat maximální úsilí propagaci, abychom letní tábor 

zaplnili do posledního volného místa. Riziko je tedy v možnosti přihlášení malého 

počtu dětí na letní tábor. V případě malého počtu přihlášených dětí má oddíl rezervy 

z celoroční činnosti. Případnou ztrátu lze také pokrýt získanou dotací. 

Dalším rizikem je zranění dětí, ke kterým může kdykoliv dojít. Proti tomuto 

riziku je pionýrská skupina pojištěna, a pokud zraněný nahlásí zranění včas, má 

nárok na odškodnění. Pokud ale poškozený nenahlásí zranění v den, kdy se mu 

přihodilo a přijde až za několik dní, zraněný nedostane žádné odškodnění. 

Dalším rizikem při tak dlouhém letním táboře je počasí. V případě déle 

trvajícího deště se okolní terén stane velmi těžce zvladatelný, pohyb po tábořišti a 

jeho okolí bude omezený. Operativně dojde ke změně programu, který bude 

soustředěn do suchých prostor např. do jídelny. 
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V případě dlouhotrvajících vysokých teplot hrozí dětem úpal z uzavřených 

prostor (stanů) nebo z přehřátí, při delším vystavení slunci hrozí úžeh. Těmto 

rizikům lze předejít hydratací organismu, pohybovat se ve stinných místech 

tábořiště, vyhýbat se přímému slunečnímu záření a nosit pokrývku hlavy. 

4.9 Návrhy 

Letní tábor pro děti je zaměřen zejména na turistiku a tábornické dovednosti. 

Oproti jiným táborům je výrazně delší a proto se domnívám, že stanovená cena zcela 

odpovídá tomu, co tábor nabízí. Na trhu se nabízí letní tábory za stejné, i vyšší ceny, 

jejich délka je ale o týden nebo dokonce o dva týdny kratší. Rozdíl je zejména 

v zaměření tábora a v některých případech ve vyšším komfortu např. v ubytování ve 

zděných budovách nebo v chatkách a s přípojkou elektrické energie. Mezi plusy letního 

tábora v Pusté Rybné dále patří precizně zpracovaný program a motivace celotáborovou 

hrou. 

V současné době zájem o běžnou tábornickou činnost, turistiku, poznávání 

přírody a výuku praktických dovedností použitelných do běžného života upadá. 

Účastníci tábora jsou z velké části děti bývalých členů oddílu a jejich kamarádů. Pro 

získání nových účastníků a naplnění kapacity letního tábora lze využít např. příspěvek 

ve formě dotace od Pionýra, nebo grantu získaného za projekt od města Brna, od 

Jihomoravského kraje a tak částečně rodinám s dětmi na tábor přispět. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského plánu na 

pořádání letního tábora pro děti. 

K tomu abych dosáhl stanoveného cíle, jsem si nejprve nastudovat teoretické 

poznatky z oblasti týkající podnikatelského plánu, rizik podnikatelského plánu 

pomocných analýz SWOT a Porterova modelu pěti sil, marketingového mixu, kalkulací 

a rozpočtů. Nástrojem pro zjištění příležitostí a hrozeb byla SWOT analýza, 

k posouzení konkurence jsem využil Porterův model pěti sil.  

V analýze současného stavu jsem se zmínil o vymezení, účelu a struktuře spolku 

Pionýra, dále jsem popsal Pionýrskou skupinu s právní subjektivitou a tudíž 

i organizátora akce a pověřený oddíl Jiřího Wolkera, který letní tábor pro děti pořádá. 

Zaměřil jsem se na analýzu SWOT a na Porterovu analýzu konkurenčního prostředí. 

Z provedených analýz jsem došel k závěru, že v obdobném či srovnatelném oboru 

podnikání není velká konkurence vzhledem k zaměření letního tábora na turistiku 

a tábornické dovednosti. Analýza konkurence ukázala několik oddílů s podobným 

zaměřením, avšak vzhledem k umístění ve městě Brně a to na jeho opačném konci 

mému táboru nekonkurují. Letních táborů pod spolkem Pionýr se ročně koná okolo 55 

s meziroční sestupnou tendencí. SWOT analýza poukázala na silné stránky dobrého 

jména oddílu Jiřího Wolkera, spolehlivost a kvalitu personálu, který se po celou dobu 

tábora o děti stará. Byly identifikovány i slabé stránky a to, že tábor je pouze stanový, 

na dobu tří týdnů, více vzdálený od Brna a bez možnosti napojení na elektrickou 

energii.  

V části vlastního návrhu jsem nejprve popsal letní tábor v Pusté Rybné, jeho 

zaměření na turistiku a tábornické dovednosti. Dále způsob rozdělení dětí do 

táborových družin a práci s nimi. V této části jsem také nastínil rámcovou přípravu 

tábora z dlouhodobého hlediska. 

Neopomenutelnou částí bylo také sestavení marketingového mixu. Skupina 

rodičů s dětmi pro oslovení nabídkou k účasti na letním táboře byla správně zacílena, 

webová prezentace a propagace za pomocí letáků splnila svůj účel a zaplnila tábor do 

posledního volného místa a to v poměrně brzké době od zveřejnění na oddílovém webu. 
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Dále jsem zmínil, jak ideálně obsadit personál letního tábora s jednotlivými 

právy a povinnostmi pro dané funkce Také zajistit potřebné materiálově-technické 

zabezpečení letního tábora. Mimo to jsem v této části zveřejnil některé zákony 

a vyhlášky týkající se pořádání letních táborů.  

Po stránce ekonomické, za pomoci kalkulačního vzorce jsem stanovil cenu pro 

účastníka, kdy při vyšší obsazenosti kapacity letního tábora dosáhnu zisku. V případě, 

že by se tábor nenaplnil nebo by více dětí na poslední chvíli onemocnělo nebo svoji 

účast odřeklo, i v takovém případě oddíl disponuje značnými rezervami na pokrytí 

případné drobné ztráty. Další možností je využití dotačního příspěvku, ať už z krajské 

organizace Pionýra, nebo grantu od města Brna na základě vypracovaného projektu. 

Po kalkulaci nákladů jsem sestavil rozpočet tak, aby zcela vykryl veškeré náklady 

spojené s provozem letního tábora v Pusté Rybné i s dostatečnou rezervou pro 

mimořádné, nepředvídatelné případy.  

Dále jsem se věnoval přípravě letního tábora po stránce listinné, kde v přílohách 

této práce jsou uvedeny potřebné dokumenty k zajištění a zorganizování letního tábora 

pro děti.  

Po provedení a vyhodnocení všech analýz jsem dospěl k závěru, že cíl, který jsem 

si na začátku práce stanovil, byl splněn. Letní tábor se snadno naplní, konkurence 

v oboru není velká. Zejména díky dobrému jménu oddílu a v současné době již 

i částečně netradičnímu zaměření letního tábora na turistiku a tábornické dovednosti, 

díky kvalifikovanému personálu, do detailu propracovanému programu a celotáborové 

hře, v dobrém poměru ceny a všech těchto nabízených služeb dětem, doby dítěte 

strávené na letním táboře v příjemném a zdravém prostředí bude tento plán na trhu 

velmi zajímavý. 
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                        P�íloha �. 1: Schvalovací list letního tábora

pro rok

Vyhotoveno ve �ty�ech výtiscích. Po jednom obdr�í:

A. Základní údaje

Po�adatel: I�:

Adresa sídla:

PS�:
Statutární orgán:

Termín: a�
Místo konání:

PS�:

Kraj: Tel. spojení na tábor:

Trasa putování (povinn� vypl�ují putovní, vodácké a podobné tábory):

B. Organizace tábora

Slo�ení tábora: Typ tábora:

v�kov� prostupné (6 a� 15 let) stanový

pro v�kovou kategorii od do chatkový

pro rodi�e s d�tmi v budov�

jiné: jiný:

C. Personální zabezpe�ení tábora

Instruktor� (15-18) p�ímo pracujících s d�

Vedoucích p�ímo pracujících s d�tmi:

Provozních pracovník� tábora:

Hlavní vedoucí tábora

Jméno a p�íjmení: Datum narození:

Adresa: PS�: M�sto:

Druh kvalifikace: Tel.:

Zdravotník tábora

Kvalifikace: druh:

Osoba zodpov�dná za stravováníJméno:

Kvalifikace: druh:

Jméno a p�íjmení:

let praxe:

rok získání: let praxe:

rok získání:

z nich je registrováno v Pionýru:

z toho do 18 let:

z nich je registrováno v Pionýru:

z nich je registrováno v Pionýru:

z toho registrovaných v Pionýru:

Schvalovací list zotavovací akce � tábora

Obec:

M�sto:

Po�et táborových pracovník�:Po�et d�tí na tábo�e:

1. po�adatel akce, 2. hlavní vedoucí tábora pro dokumentaci tábora a k prokázání zmocn�ní k právním 

úkon�m,

3. krajská organizace Pionýra proti podpisu na schvalovacím list�, 4. Pionýr cestou krajské organizace 



                 P�íloha �. 1: Schvalovací list letního tábora 

D. Hospoda�ení tábora

Hospodá� tábora Jméno a p�íjmení:

Kvalifikace: druh:

Finan�ní údaje (v K�)

Cena pro ú�astníka:

E. P�ílohy
E.1 Seznam táborových pracovník� schválený po�adatelem

E.2 Fotokopie dokladu o kvalifikaci hlavního vedoucího

E.3 Rámcový program, denní a táborový �ád

E.4 Rozpo�et tábora schválený po�adatelem

E.5 Mapka p�ístupu do tábora v�etn� podrobného popisu cesty na místo konání tábora

(Pionýru a krajské organizaci Pionýra se p�ikládají ke schvalovacímu listu pouze p�ílohy E.2 a E.5.)

F. Prohlá�ení hlavního vedoucího zotavovací akce

G. Plná moc k jednání

Já, , statutární orgán po�adatele tábora, zplnomoc�uji 

hlavního vedoucího tábora, kterým je ,

datum narození , bytem:

ke v�em právním úkon�m spojeným s p�ípravou a realizací p�edm�tného letního tábora.

V , dne

Plnou moc ve stanoveném rozsahu p�ijímám.

V , dne

Schvalovací list zpracován dne:

podpis zmocn�nce

Akce schválena dne:  

podpis zmocnitele

rok získání:

Byl pou�en a souhlasí s tím, aby správce archivoval jeho údaje v souladu s p�íslu�nou sm�rnicí sdru�ení a

následn� po uplynutí archiva�ní doby provedl skartaci. Bere na v�domí, �e sv�j souhlas m��e kdykoliv písemn�

odvolat.

Výdaje na dopravu na tábor a z tábora:neregistrovaného v Pionýru:

Provozovatel se zavazuje zajistit pro�kolení osob �inných p�i akci p�ed zahájením výkonu funkcí.

P�ibli�ná vý�e vyu�ívaných prost�edk� z ve�ejných rozpo�t�:

Dále dává souhlas správci, tedy sdru�ení Pionýr se sídlem Senová�né nám. 977/ 24, Praha 1, aby zpracovalo jeho

údaje p�es ur�ené zpracovatele tj. základní �lánky sdru�ení a jejich nad�ízené slo�ky a k tomu, aby správce mohl

pou�ít tyto údaje            pro organizování a zabezpe�ení zotavovací �innosti.

Hlavní vedoucí zotavovací akce stvrzuje správnost osobních údaj� a je p�ipraven na vyzvání je dolo�it.

let praxe:

Tato plná moc má platnost ode dne jejího vystavení do dne ukon�ení tábora, který je uveden 

na první stran� tohoto schvalovacího listu.

Stravovací norma (osoba/den):

Výdaje na nájem (ubytování):

Bere na v�domí, �e osobní údaje budou pou�ity správcem p�edev�ím pro spolupráci s orgány státní správy a

samosprávy a to hlavn� za ú�elem bezproblémového provozu zotavovacích akcí.

registrovaného v Pionýru:



                       P�íloha �. 2: Závazná p�ihlá�ka na letní tábor

Do�lo dne : Zaplaceno : Osobní �íslo : Tyto údaje nevypl�ovat.

Nová�ek : V�k. kategorie : T�ída :

E-mail :

Upozor�uji na tyto alergie a zdravotní potí�e :

Plavec - neplavec - uplave ______ metr�. ( nehodící se �krtn�te).

Cena tábora byla stanovena na K� 4.500,- K� �ástka je splatná do 30. 5. 2013.

Odstoupení od Závazné p�ihlá�ky na LT : - od 30 do 14 dn� v�etn� p�ed termínem zahájení LT = storno 10% z ceny LT

od 13. dne a mén� p�ed termínem zahájení LT = 50% z ceny LT.

�ádn� vypln�nou p�ihlá�ku nutno odevzdat do 1. 4. 2013

52. pionýrská skupina Slunovrat, Brno, Pavlovská 6 - oddíl Ji�ího Wolkera

Sou�asn� sd�luji, �e mi je známo, �e ka�dý ú�astník letního tábora podléhá táborovému �ádu

a podrobuje se pokyn�m vedoucích. Nedodr�ení táborového �ádu m��e být potrestáno i vylou�ením z LT.

Dopravu pro dít� si hradí rodi�e sami. Náv�t�vy rodi�� v tábo�e nejsou z výchovných a zdravotních d�vod� povoleny.

Z á v a z n á   p�ihlá�ka na letní tábor v Pusté Rybné
termín :   2. 8. 2013 - 23. 8. 2013 = 21 dn�

P�ÍJMENÍ :

Datum narození :

JMÉNO : P�ezdívka :

Tel./mobil matka :

Smluvní podmínky : 

Vrácení pen�z v p�ípad� onemocn�ní na LT nebo v p�ípad� opo�d�ného p�íjezdu nebo p�ed�asného

Zdravotní poji��ovna - kód :

Adresa : PS� :

Telefon dom� : Mobil vlastní : Tel./mobil otec :

V Brn� dne : ________________________

_______________________ _____________________________

podpis dít�te podpis zákonných zástupc� dít�te

Záznamy vedení tábora : ( prosím nevypl�ovat )

List ú�ast. O�k.pr�kaz Zdrav.pr�kaz Pr�k.zdr.poj. Dat.p�íjezdu Dat.odjezdu Táborové dny

Zdravotní filtr datum : výsledek :
Alergie, léky :

Zavazadla p�evzata  =  ANO - NE 

Zdravotnická dokumentace p�evzata :  ANO - NE Podpis p�ebírajícího :

Potvrzení p�i p�ed�asném odjezdu z tábora :.

vydání pro ú�astníky tábora, poji�t�ní ú�astník�.

Bez t�chto - v�ech doklad� nem��e být dít� na tábor p�ijato.

Na d�kaz souhlasu s vý�e uvedenými údaji a smluvními podmínkami podepisuji.

Nedílnou sou�ástí této Závazné p�ihlá�ky je LIST Ú�ASTNÍKA, jeho� sou�ástí je potvrzení o zdravotní 

zp�sobilosti a prohlá�ení o bezinfek�nosti. Prohlá�ení o bezinfek�nosti nesmí být star�í ne� JEDEN den 

p�ed zahájením tábora.   Dít� List ú�astníka povinn� odevzdá spolu s pr�kazem zdravotní poji��ovny 

p�i nástupu na tábor. Vybere hlavní vedoucí letního tábora nebo zdravotník letního tábora.

odjezdu = 100,- K�/ den - nep�ítomnost víc ne� 4 dny v�etn� (úspora stravného).

V cen� poukazu tábora je zahnuto: doprava, cestovné,strava 5 x denn�,ubytování,programové a provozní náklady



                  P�íloha �. 2: Závazná p�ihlá�ka na letní tábor

Funkce :

P�ÍJMENÍ : JMÉNO : P�ezdívka :

Datum narození : Zdravotní poji��ovna :

Adresa : Telefon dom� :

Mobilní telefon :

PS� : E-mail :

�íslo OP : Telefon do zam�stnání :

�kola - zam�stnání :

            adresa :

Pionýrská kvalifikce (jaká/rok) :

�kolení - kurz  (jaký/rok) :

Upozor�uji na tyto alergie a zdravotní potí�e :

Plavec - uplavu ______ metr�.

Smluvní podmínky (Dohoda o výkonu funkce) : 

1.  Táborový pracovník bude vykonávat v dob� od..................do.....................    funkci : . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.  Výkon této funkce nezakládá táborovému pracovníkovi nárok na fina�ní odm�nu, �i jiné obdobné pln�ní.

7.  Táborový pracovník odpovídá provozovateli a ú�astník�m tábora za �kody zavin�né úmysln� nebo nedbalostí.

10. Provozovatel m��e tuto dohodu o výkonu funkce okam�it� zru�it, pokud táborový pracovník poru�il hrubým

 zp�sobem zákony a normy vztahující se k �innosti, káze� nebo táborový �ád, nebo kdy� jeho p�ítomnost na 

 tábo�e není vhodná z d�vod� udr�ení kázn� a výchovného p�sobení na ostatní ú�astníky tábora.

V Brn� dne : ________________________

Z á v a z n á   p�ihlá�ka na letní tábor v Pusté Rybné
termín :   2. 8. 2013 - 23. 8. 2013 = 21 dn� - táborový pracovník

3.  Po dobu pobytu na  tábo�e bude táborovému pracovníkovi jako ú�astníku tábora poskytnuto ubytování, strava a p�íslu�ná 
mzda.

podpis táborového pracovníka

_____________________________

podpis provozovatele

________________________
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9.  Táborový pracovník m��e tuto dohodu o výkonu funkce zru�it, jestli�e podle léka�. posudku nem��e dále konat práci bez 
ohro�ení svého zdraví, nebo zdraví ostatních ú�astník� tábora, nebo z jiných d�vod� po dohod� s provozovatelem tábora. S 
výjimkou situace, kdy tomu brání jeho zdravotní stav, se táborový pracovník zavazuje plnit svoji funkci a zajistit bezpe�nost 
sv��ených ú�astník� a vybavení objekt� tábora a� do p�edání funkce pov��enému zástupci provozovatele.

4.  Táborový pracovník bude vykonávat dohodnutou funkci podle instrukcí provozovatele, p�íkaz� p�íslu�ných �len� vedení 
tábora a jeho p�ímých nad�ízených a bude jim zodpovídat za �ádný výkon své funkce a sv��ených úkol�.

5.  Táborový pracovník bude dodr�ovat závazné právní p�edpisy a normy vztahující se k provád�ným �innostem a bude dbát na 
jejich dodr�ování i ze strany ostatních ú�astník� tábora.

6.  Doba výkonu funkce táborového pracovníka je ur�ena jeho povinností po celou dobu tábora bu	 aktivn� vykonávat svou 
funkci nebo být p�ipraven k výkonu této funkce. Táborový pracovník se zavazuje, �e se nebude vzdalovat z tábora bez souhlasu 
hlavního vedoucího tábora.

8.  Provozovatel se zavazuje vytvo�it tábor.prac.odpovídající podmínky pro bezpe�ný a �ádný výkon jeho funkce.



                      P�íloha �. 3: List ú�astníka

1. Od ______ do _________ 2013 - jméno, p�íjmení ____________________________

adresa : ______________________________________, telefon ____________

2. Od ______ do _________ 2013 - jméno, p�íjmení ________________________

adresa : ______________________________________, telefon ____________

Alergie :

Léky :

V ________________   dne __________________ 2013.

V ________________   dne __________________ 2013.

razítko a podpis léka�e

                 * �e se nem��e o�kování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Dále upozor�uji na tyto mo�né zdravotní problémy (nap�. alergie, trvale u�ívané léky aj. ) :

je   -   není               zp�sobilé zú�astnit se zotavovací akce
Potvrzuji : * �e vý�e uvedené dít� se podrobilo stanoveným pravidelným o�kováním nebo,

                 * �e je proti nákaze imunní nebo,

Jméno a p�íjmení :                                                                       narozené :

bytem : 

Posudek o zdravotní zp�sobilosti dít�te
( vydá praktický léka� pro d�ti a dorost, který dít� registruje-platnost jeden rok )

V souladu se zákonem �. 274/2003 Sb., kterým se m�ní n�které zákony na úseku ve�ejného

zdraví (nap�. Zákon 258/2000 Sb.) podle § 9, odst. 3  -  rozhoduji, �e dít� :

Prohlá�ení o bezinfek�nosti nesmí být star�í ne� JEDEN den p�ed zahájením tábora. Dít�

 povinn� odevzdá spolu s pr�kazem zdravotní poji��ovny p�i nástupu k odjezdu do tábora.

podpis zákonných zástupc� dít�te 

vedoucích. Nedodr�ení táborového �ádu m��e být potrestáno i vylou�ením z tábora. Dále jsem vzal/a na 

v�domí,,�e náv�t�vy rodi�� v tábo�e nejsou z výchovných a zdravotních d�vod� povoleny.

V cen� poukazu tábora není zahrnuto poji�t�ní ú�astník� ani poji�t�ní storno poplatk�.

Upozorn�ní zákonných zástupc� dít�te :

Upozor�uji u svého dít�te na :

Sou�asn� sd�luji, �e mi je známo, �e ka�dý ú�astník letního tábora podléhá táborovému �ádu a podrobuje se pokyn�m

je úpln� zdravé, v rodin� ani v míst� z n�ho� nastupuje do tábora není infek�ní choroba 

dozor nebo léka�ský dohled. Dít� je schopno zú�astnit se tábora od _____ do ______ 2013.

údaj� tohoto prohlá�ení vzniklo ohro�ení táborového kolektivu.

Adresy zákonných zástupc� dít�te, �i jiných k pé�i o dít� pov��ených osob, dosa�itelných v dob� konání tábora :

Jsem si v�dom/a právních a finan�ních d�sledk�, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých

a okresní - krajský hygienik ani o�et�ující léka� nena�ídil dít�ti karantenní opat�ení, zvý�ený zdravotní

Prohla�uji, �e moje dít�  - jméno, p�íjmení :__________________________________________________

datum narození : _____________________  

adresa, z n�ho� dít� do tábora nastupuje : ___________________________________________________
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L I S T   Ú � A S T N Í K A 
Letní tábor - Pustá Rybná - rok 2013

Prohlá�ení zákonných zástupc� dít�te - bezinfenk�nost :



                  P�íloha �. 3: List ú�astníka

V souladu se zdravotními p�edpisy pro zotavovací akce rozhoduji závazn�, �e

pan / paní ����������..�������������, dat. nar. ���������..

je zdravotn� zp�sobilý dle Zákona 258/200 Sb., vykonávat funkci výchovného pracovníka 
na letním tábo�e - zotavovací akci pro d�ti a mláde�.
Je zp�sobilý práce v kuchyni dle Vyhlá�ky �. 106/2001 - pomocné práce.

Zvlá�tní pokyny :

O�kování TETANUS - datum :

V Brn� ���������. ���������������
razítko a podpis léka�e

Poznámka :
"Posudek" vydává praktický léka�, který Vás registruje

Posudek o zdravotní zp�sobilosti pracovníka na letním tábo�e

52.pionýrská skupina SLUNOVRAT
Turistický oddíl Ji�ího Wolkera

623 00 Brno, Pavlovská 6
I�O 643 29 364

"Posudek" vydává praktický léka�, který Vás registruje

Já, __________________________________________ (jméno, p�íjmení)

datum narození : _____________________  

adresa, : ______________________________________________
prohla�uji, �e nejevím známky akutního onemocn�ní ( nap�. hore�ky nebo pr�jmu),
a ve 14 kalendá�ních dnech p�ed odjezden jsem nep�i�el do styku s osobou nemocnou
infek�ním onemocn�ním nebo podez�elou z nákazy  ani mi nebylo na�ízeno karenténní 
opat�ení.

Jsem si v�dom(a) právních následk�, které by mne postihly, kdyby toto mé 
prohlá�ení bylo nepravdivé.

V ������. dne : ��������.                        �������������.
.                                                                                              podpis pracovníka
Poznámka :
"Prohlá�ení" nesmí být star�í jednoho dne 

Prohlá�ení pracovníka o bezinfek�nosti :



                                    P�íloha �. 4: Informace o letním tábo�e v Pusté Rybné 2013

Cena: Osobní �íslo : Jméno :

Kde :

Termín :

Ceny :

Doprava : 

Vedení LT :

Adresa LT

Ostatní :

Platba LT

Dal�í :

SRAZ :

NÁVRAT :

Na srazu

Vypln�nou p�ihlá�ku za�lete do 1. dubna 2013 - hlavnímu vedoucímu

2. Po�tovní poukázkou - na po�t�

3. Pokladní slo�enkou na pokladn� Komer�ní banky, �íslo ú�tu je :

4. Hotov� na sch�zce rodi��

variabilní symbol je osobní �íslo va�eho dít�te - naho�e t�chto Informací

Zaplatit tábor m��ete n�kolika zp�soby :

1. Fakturou - jen na po�ádání u hlavního vedoucího letního tábora

Na Va�e d�ti se t��í kolektiv vedoucích a instruktor� oddílu Ji�ího Wolkera.

Radovan Mrkva

hlavní vedoucí tábora

internetové stránky : www.psslunovrat.cz nebo http://oddilwolket.psslunovrat.cz/

Odstoupení od Závazné p�ihlá�ky na LT :

* od 13 dne a mén� p�ed termínem zahájení LT = storno 50% z ceny LT

Vrácení pen�z v p�ípad� onemocn�ní na LT nebo v p�ípad� opo�d�ného p�íjezdu nebo p�ed�asného

odjezdu = 100,-- K�/den - nep�ítomnost víc ne� 4 dny (úspora stravného).

odevzdáte zdravotnickou dokumentaci - kopii karti�ky zdrav. poj., List ú�astníka - jeho� sou�ástí je potvrzení 

o zdravotní zp�sobilosti a bezinfek�nost (ta nesmí být star�í ne� JEDEN den p�ed zahájením tábora).

Dokumentace slou�í pouze pro pot�eby hlavního vedoucího p�íp. zdravotníka.

Adresa : Radovan Mrkva, Hybe�ova 15, 602 00 Brno

S sebou budou mít d�ti bat��ek na cestu - sva�inu a ob�d (ve�e�e bude zaji�t�na), pití, plá�t�nku, KPZ, apod.

blí�e popsáno v Seznamu pot�ebných v�cí

Bez t�chto v�ech doklad� nem��e být dít� na tábor p�ijato.

Spojení a dal�í informace :

Telefony : mobil 602 89 25 26, do zam�stnání 543 426 055, dom� 530 320 210, E-mail : mrkva@sssbrno.cz

Na tuto sch�zku ji� nebudou zasílány pozvánky.

S sebou - zápisník, tu�ku p�íp. peníze k zaplacení tábora.

p�edání d�tí a zavazadel prob�hne takté� na tomto míst�.

V cen� pokazu tábora je zahrnuto : doprava, cestovné, strava 5 x denn�, ubytování ve stanech,

�ástka - cena poukazu je splatná do 30. 5. 2013 

2. 8. 2013 - v 8:30 - rodi�e d�ti dovezou k DDM Junior u hlavního nádra�í v Brn�.

P�edání d�tí a zavazadel prob�hne takté� na tomto míst�.

23. 8. 2013 - v 18:30 - rodi�e si d�ti vyzvednou u DDM Junior u hlavního nádra�í v Brn�.

programové a provozní vydání pro ú�astníky tábora, poji�t�ní ú�astník�.

Ka�dý ú�astník letního tábora podléhá Táborovému �ádu a podrobuje se pokyn�m 

vedoucích. Nedodr�ení táborového �ádu m��e být potrestáno i vylou�ením z tábora.

v budov� St�ediska slu�eb �kolám Brno, Hybe�ova 15.

d�ti spí v podsadových stanech po dvou, budou rozd�leny do dru�in po 8-10 d�tech, které vede plnoletý

4.500,- K�

hlavní vedoucí tábora - Radovan Mrkva 

zdravotník tábora - Jana Smékalová - zdravotní sestra

Letní tábor PS Slunovrat, Brno, Pustá Rybná, po�ta POLI�KA, PS� 572 01

autobusem tam i zp�t 

52. pionýrská skupina Slunovrat, Brno, Pavlovská 6 - oddíl Ji�ího Wolkera

I n f o r m a c e   o   letním tábo�e v Pusté Rybné - 2. - 23. 8. 2013

V p�ípad�, �e dít� na tábor nepojede - prosím, za�lete táborový poukaz zp�t.

Sch�zka rodi�� se bude konat dne 10. �ervna 2013 - pond�lí od 17:00 do 18:30 hodin

Po uplynutí této doby souhlasím se smluvní pokutou 0,20% za ka�dý den prodlení.

* od 30 do 14 dn� v�etn� p�ed termínem zahájení LT = storno 10% z ceny poukazu LT

vedoucí a instruktor, d�ti se budou podílet na provozu tábora - pomoc v kuchyni, no�ní hlídky (dle v�ku),

zásobování tábora. Táborový program je motivován celotáborovou hrou a sou�ástí tohoto programu

 jsou i celodenní výlety a pro star�í d�ti pu�ák. Mo�nost koupání je v potoce za táborem, nádr�i

v Pusté nebo rybníce vzdáleném asi 8 km. Mytí v teplé vod� je zaji�t�no v táborové "koupeln�".

Náv�t�vy rodi�� jsou z výchovných a hygienických d�vod� zakázané.

Tábor je umíst�n na louce u lesa, skládá se ze stan�, d�ev�né boudy - kuchyn�

Tábor le�í v katastru obce Pustá Rybná, asi 15 km od m�sta Poli�ky - �eskomoravská vrchovina

2. - 23. 8. 2013

s jídelnou a dal�ích táborových staveb vlastní výroby, elekt�inu nemáme, pro vodu chodíme ke studánce



                    P�íloha �. 5: Seznam v�cí na letní tábor

* velké no�e -dýky

* cenné v�ci, �perky a velké finan�ní �ástky

*  volkmeny, diskmeny, MP3-p�ehráva�e,televizory, rádia, mobilní telefony, apod.

* tetris, tamago�i, gameboy, apod.

        rukavice(brigády,d�evo),uzlova�ka, KPZ,malý bat��ek na záda, láhev PVC, baterku 
a �árove�ky, igelit �í�e 1 metr a délka 2 metry, rýsová�ky, prody�ný pytlík na �pinavé prádlo
* sekera v obalu - povinn� pro d�ti od 5. t�ídy vý�e, velký batoh na pu�ák-d�ti od 7. t�. vý�e
* léky - 1 x nosní kapky, 1 x kapky proti ka�li, léky proti alergii - jen ten kdo trpí na alergii

* spací pytel (nejlépe mumie) vlo�ka do spacáku, nafukovací matrace p�íp.karimatka,deka,py�amo
* t�ídílná jídelní miska (e�us), l�íce, hrní�ek, 2 ut�rky, zavírací kapesní n�� - ostrý na �krábání brambor
* oble�ení - tepláková souprava, náhradní tepl. kalhoty, plát�né kalhoty na výlety, svetr, teplá zimní bunda, spodní prádlo

        tri�ka s dlouhým a krátkým rukávem, ko�ile - mikiny, pono�ky tenké i teplé,teplá �epice,k�iltovka 

* ostatní - dobrá ned�ravá a dosti veliká plá�t�nka - VELMI NUTNÁ, p�íp. i starý de�tník

* hygienické pot�eby - ru�níky, kapesníky, mýdlo v krabi�ce, kartá�ek a pasta na zuby,toaletní papír
        zrcátko, opalovací krém,n�co proti hmyzu - nejlépe s mechanickým rozpra�ova�em
* boty - pevné vy�lápnuté nakrémované, dobré net�sné holínky, tenisky, sandály, nazouváky

V�e sbalit do star�ího kufru-bedny, TA�KY jsou velice nevhodné-ve stanu neskladné a nep�ehledné.

* sví�ky, petrolejky, zápalky ( mimo KPZ )

* kapesné - p�im��ené - mo�nost úschovy u hlavního vedoucího

Seznam zakázaných v�cí !

* potraviny - mimo na cestu (sva�inu a studený ob�d)

* n��ky, pravítko, �t�tec, vodovky, pastelky, psací pot�eby, blok, zápisník, dopisní papír, známky, korespon�áky

    Samoz�ejm�, �e si d�ti budou prát pono�ky, spodní prádlo malým vysv�tlí rodi�e co znamená "prát si".
       Mytí a praní v  teplé vod� bude p�i slu�b� v kuchyni.

* prací a �istící prost�edky, krém na boty, impregnace, apod.
* �icí pot�eby, n��ky

Seznam doporu�ených v�cí :

* KPZ, plát�ný �átek, uzlova�ku, plá�t�nku, zavírací kapesní n��, láhev na vodu

* Na sebe : plát�né kalhoty, oddílové triko, mikinu �i v�trovku, dobré pevné boty
* jídlo - sva�inu a studený ob�d

52.pionýrská skupina Slunovrat, Brno, Pavlovská 6 - oddíl Ji�ího Wolkera

Seznam v�cí na letní tábor
Letní tábor - Pustá Rybná - rok 2013

Seznam povinných v�cí - výbavy pro táborníka :

Seznam v�cí do bat��ku na cestu 

Ozna�te dít�ti jídelní nádobí a l�íci.
Zavazadla - kufr, igelitový pevný pytel opat�ete jmenovkou a zbalte tak, aby p�e�ily transport autem.

* kus starého plátna, korálky, bavlnky, m�d�ný drát, tenký provázek na drhání, zbytky k��í, ko�e�inky
 - v�e na rukod�lky, star�í  tri�ko na batiku

* hudební nástroje, zp�vníky

* mapa ��árské vrchy 1 : 50 000
* ���ra a kolí�ky na prádlo, ramínko na �aty, kapsá� na pov��ení do stanu



P�íloha �. 6: �ád letního tábora v Pusté Rybné 2013 

�ÁD LETNÍHO TÁBORA V PUSTÉ RYBNÉ 2013     

1) Ka�dý ú�astník je povinen poslouchat vedoucího, instruktora a 

vedoucího dne a v�ichni jsou povinni poslouchat hlavního vedoucího. 

2) Ka�dý ú�astník je povinen udr�ovat �istotu t�la, ducha, stanu, tábora a 

jeho okolí. 

3) Ka�dý ú�astník je povinen zacházet �etrn� s vybavením tábora, 

p�ípadnou �kodu musí okam�it� hlásit vedoucímu dne. 

4) Ka�dý ú�astník, který utrpí újmu na zdraví, je povinen vyhledat 

zdravotníka a oznámit tuto skute�nost svému vedoucímu. 

5) �ádný ú�astník nesmí opustit tábor bez v�domí hlavního vedoucího 

tábora. 

6) �ádný ú�astník nesmí vstoupit do cizího stanu, bez souhlasu 

ubytovaného. 

7) Ka�dý ú�astník je povinen jíst pouze v jídeln�, jíst ve stanech není 

dovoleno. 

8) Ka�dý ú�astník je povinen odevzdat v�echny nalezené v�ci vedoucímu 

dne. 

 Hlavní vedoucí letního tábora v Pusté Rybné 2013 



                           P�íloha �. 7: Re�im dne

7:00 Budí�ek pro slu�bu  v kuchyni a vedoucí 
7:30 Budí�ek
7:35 Rozcvi�ka a mytí
8:00 Snídan�
8:30 Prohlídka stan�
8:45 Ranní shromá�d�ní
9:00 Dopolední program
11:45 P�íprava na ob�d
12:00 Ob�d
13:00 Odpolední program
15:45 P�íprava na sva�inu
16:00 Sva�ina
16:30 Podve�erní program
18:45 P�íprava na ve�e�i
19:00 Ve�e�e
19:30 Ve�erní program
20:30 Ve�erní shromá�d�ní
21:00 Ve�erní mytí / Ve�erka pro mlad�í
21:30 Ve�erka
21:45 No�ní hlídky

Letní tábor v Pusté Rybné 2013

Termín: 2. - 23. 8. 2013

R E � I M    D N E 



                 P�íloha �. 8: Táborový program 2013

Den Datum Dopoledne Odpoledne Podve�er Ve�er Noc

9:00 - 11:45 13:30 - 15:45 16:30 - 18:45 19:30 - 20:30 21:30 - 7:30

1. 2.8. Pá
sraz, odjezd na 

tábor
p�íjezd na tábor zabydlování

v 18 hod. úvod 
do d�je

2. 3.8. So
dru�. programy-
název, kostýmy

dod�lávky bojovka
zkou�ky 

vyhlá�ení
táborák

3. 4.8. Ne
d�evo-

kuchy�,táborák
p�ístavy-strateg. hra

dru�inové 
programy

dod�lávky, táb. 
oble�ení

4. 5.8. Po
sportovní turnaje - 

jednotlivci 
ARAFATCUP

dru�inové 
programy

dru�inové 
programy

osobní volno

5. 6.8. Út
celode�ák (dlouhý 

výlet na 9 skal)
celode�ák (dlouhý 

výlet na 9 skal)

celode�ák 
(dlouhý výlet na osobní volno

52.pionýrská skupina SLUNOVRAT

Turistický oddíl Ji�ího Wolkera
623 00 Brno, Pavlovská 6

Letní tábor v Pusté Rybné - táborový program 2013 - jednotlivé dny

5. 6.8. Út
výlet na 9 skal) výlet na 9 skal)

(dlouhý výlet na 
9 skal)

osobní volno

6. 7.8. St rukod�lky ak�ní hra-bojovka
dru�inové 
programy

ve�erní s 
p�espáním

spaní mimo 
tábor

7. 8.8. �t
celode�ák k oáze - 

voda-stopovací 
celode�ák

celode�ák k oáze - 
voda-stopovací 

celode�ák

celode�ák k 
oáze - voda-

stopovací 
celode�ák

osobní volno

8. 9.8. Pá
va�ení + men�í 

bojová hra o jídlo
va�ení + rukod�lky

va�ení + 
rukod�lky

dru�inové 
programy

9.
10.8. 
So

rychlá bojovka brigáda v lese brigáda osobní volno táborák

10.
11.8. 
Ne

d�evo rukod�lky na bazar
dru�inové 
programy

osobní volno
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11.
12.8. 
Po

bazar
bazar-Chalífa má 

narozeniny
bazar

dru�inové 
programy

12.
13.8. 

Út
celode�ák celode�ák celode�ák osobní volno

13.
14.8. 

St
sportovní hry sportovní hry

dru�inové 
programy

osobní volno ve�erní hra

14.
15.8. 
�t

celode�ák k vod� celode�ák k vod�
celode�ák k 

vod�
osobní volno

15.
16.8. 

Pá
pozi�ní hra pozi�ní hra pozi�ní hra osobní volno

16.
17.8. 
So

orien�ák orien�ák 
dru�inové 
programy

dru�inové 
programy

táborák

17.
18.8. 
Ne

d�evo rychlá bojovka
dru�inové 
programy

osobní volno

18.
19.8. 
Po

ak�ní bojovka
dru�inové 
programy

dru�inové 
programy

táborák

19.
20.8. 

Út
celode�ák - Poli�ka celode�ák - Poli�ka

celode�ák - 
Poli�ka

osobní volno

20.
21.8. 

St
pozi�ní hra - poklad pozi�ní hra - poklad

pozi�ní hra - 
poklad

pozi�ní hra - 
poklad

spaní mimo 
tábor

21.
21.8. 
�t

pozi�ní hra - poklad pozi�ní hra - poklad
pozi�ní hra - 

poklad
táborák táborák

22.
22.8. 

Pá
dru�inové programy balení, odjezd --- ---
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Snídan� Sva�ina Ob�d Sva�ina Ve�e�e Ve�e�e II.

7:30 - 8:00 10:00 12:00 - 12:30 16:00-16:30 19:00 - 19:30 21:30

2.8. 
Pá

P
�íjezd

*** *** ***
Babi��ina sekaná, 
bramborová ka�e, 

okurek

Oblo�ené 
chleby

3.8. 
So

2
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Rajská s rý�í    
Vep�ová pe�en� na ko�ení, 
t�stovina, zeleninový salát, 

�aj

Chléb,  
pomazka, 
�aj, 

bombony

�o�ka na kyselo, 
va�ené vejce na 

tvrdo, okurek, chléb, 
�aj

Oblo�ené 
chleby

4.8. 
Ne

3
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Hrstková polévka, 
�evab�i�i, brambory, 
zeleninový salát, �aj

1 loupák, 1 
rohlík, 

jogurt, �aj
Oblo�ené chleby

Oblo�ené 
chleby

5.8. 
Po

4
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Kulajda, Ku�ecí 
maso na bazalce, du�ená 

rý�e, �aj

Pomazánka,
chléb, mléko

Buchti�ky s krémem, 
�aj

Oblo�ené 
chleby

6.8. 
Út

5
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Hov�zí,  
Segedinský gulá�, 
houskový knedlík, 

�aj

Oblo�ené 
chleby

7.8. St 6
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Krupicová s 
vejcem     Holanský �ízek, 

bramborová ka�e

Rohlíky - 2 
ks, máslo, 
raj�e, �aj

Bramborový gulá�, 
chléb,okurek, �aj

Oblo�ené 
chleby

8.8. 
�t

7
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Hov�zí se 
zavá�kou    Vep�ová 
pe�en�,bramborový 

knedlík, du�ené zelí, �aj

Houska, 
máslo, 

zelenina, �aj
Oblo�ené chleby

Oblo�ené 
chleby

9.8. 
Pá

8
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka �esneková, 
koprová omá�ka, 

knedlík, vejce, �aj

Oblo�ené 
chleby

10.8. 
So

9
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Hov�zí, Hov�zí 
maso du�ené, rajská 
omá�ka, t�stoviny

Balí�ek - s 
sebou, 
brigáda

Va�ené brambory s 
máslem a tvahohem

Oblo�ené 
chleby

11.8. 
Ne

10
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka zeleninová, ku�ecí 
�ína, rý�e, salát, �aj

2 ks rohlík, 
jogurt �aj, 

mléko

opékaná uzenina, 
chléb, ho��ice, 

ke�up, �aj  

Oblo�ené 
chleby

12.8. 
Po

11
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Zeleninová, 
Sma�ený kv�ták, va�ené 

brambory
pudink Oblo�ené chleby

Oblo�ené 
chleby

Jídelní�ek - jednotlivé dny
Letní tábor - Pustá Rybná - 2. 8. - 23. 8. 2013

Balí�ek - s sebou - celode�ák

da
tu

m

de
n

Potraviny na VA�ENÍ, brambory, vejce, 
zelenina, chléb, balí�ek na výlet
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13.8. 
Út

12
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Uzená s 
krpoupami, Uzené 
maso va�ené, br. 

ka�e, okurek

Oblo�ené 
chleby

14.8. 
St

13
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka  hrstková       
Vep�ové maso,  

Zad�lávaný hrá�ek s 
kuku�icí, va�ené brambory, 

�aj

Houska, 
pomazánka, 

�aj

Sma�ené bavorské 
vdole�ky na sladko i 

na slano, �aj

Oblo�ené 
chleby

15.8. 
�t

14
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka kv�táková                       
Ku�ecí plátek na 
paprice,  du�ená 

rý�e, �aj

Oblo�ené 
chleby

16.8. 
Pá

15
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka zeleninová, ku�ecí 
plátek na bazalce, 

brambory, �aj

1 loupák, 1 
rohlík, 

jogurt, �aj
Oblo�ené chleby

Oblo�ené 
chleby

17.8. 
So

16
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Gulá�ová polévka, sekaná 
s bramborovu ka�í, okurek, 

�aj

Houska, 
pomazánka, 

�aj

Telecí párek, 
ho��ice, okurek, 
ke�up, chléb, �aj

Oblo�ené 
chleby

18.8. 
Ne

17
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Zeleninová, 
Va�ené vejce na tvrdo, 

du�ený �penát, brambory

Chléb, 
pomazánka, 

�aj

T�stoviny s mákem, 
tvarohem, str. 

perníkem, kokosem, 
máslo, �aj

Oblo�ené 
chleby

19.8. 
Po

18
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka hrachová, 
Sma�ený vep�ový �ízek, 

bramborový salát bez 
majonézy,  �aj

Pudink, 
rohlíky 2 ks, 

mléko

Bramborový gulá�, 
chléb, �aj

Oblo�ené 
chleby

20.8. 
Út

19
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka Hov�zí,  
Ku�ecí perkelt, 
t�stoviny, �aj

Oblo�ené 
chleby

21.8. 
St

20
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka �o�ková  Ku�ecí 
�ína, du�ená rý�e, 

zeleninový salát, �aj

Balí�ek - s 
sebou

Krupi�ná ka�e 
sypaná sko�icí a 

kakaem

Oblo�ené 
chleby

22.8. 
�t

21
Oblo�ené 

tácy
P�esnídávka

Polévka zeleninová, ku�ecí 
plátek na bazalce, 

brambory, salát, �aj

1 loupák, 1 
rohlík, 

jogurt, �aj
Oblo�ené chleby

Oblo�ené 
chleby

23.8. 
Pá

odjezd

Oblo�ené 
tácy

P�esnídávka ***

Balí�ek - s sebou - celode�ák

Balí�ek - s sebou - celode�ák, st�ídání 
d�tí - na O polévka

balí�ek - s sebou  zlatá  MÁJKA a vep�ová �íze�ek

Balí�ek - s sebou, kolá� marmeládový, 
rohlík - 1 ks
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Slu�ba :

K o n á n í :
dopolední
odpolední
podve�erní

52.pionýrská skupina SLUNOVRAT

Turistický oddíl Ji�ího Wolkera
623 00 Brno, Pavlovská 6

Letní tábor v Pusté Rybné

Den : 

Datum : 

2. - 23. 8. 2013

DENNÍ ROZKAZ

Vedoucí dne : _____________________
                      vedoucí dne

podve�erní
ve�erní
no�ní

Pochvaly

Pokárání 
R�zné
Svátek - narozeniny 

Odeslání z tábora

Po�asídopoledne
odpoledne
ve�er

Pustá Rybná, _________ 2013.



                P�íloha �. 11: Kniha jízd

Datum Jízda z p�es do km ú�el

Výpo�et spot�eby dle velkého technického pr�kazu :

m�sto mimo m�sto kombinovan�

pr�m�r

Cena PHM

pr�m�r

Cena PHM za 1 km

Cena amortizace za 1 km

Cena celkem za PHM

Cena celkem za amortizaci

CENA CELKEM

Celkem km

52. pionýrská skupina Slunovrat, Brno, Pavlovská 6

Letní tábor v Pusté Rybné - 2. - 23. 8. 2013

Kniha jízd na letním tábo�e
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Pekárna

Mlékárna

Maso

Mrazírny

Ostatní

Pekárna 

Mlékárna

Maso

Mrazírny

Ostatní

Vedoucí dne:                                             

Co je t�eba objednat :

Slu�ba do kuchyn�:                                           

Co je objednáno :

Jídelní�ek :

Program :

DENNÍ OBJEDNÁVKOVÉ LISTY
52. PS Slunovrat, Brno, Pavlovská 6 - oddíl Ji�ího Wolkera

Letní tábor v Pusté Rybné - 2. - 23. 8. 2013
Den :
Datum :                       



P�íloha �. 13: �ádost o uvoln�ní pracovníka na letní tábor 

�ádost 

o uvoln�ní pracovníka pro letní tábor v Pusté Rybné 

na základ� vyhlá�ky FMPSV �. 18/1991 Sb. a p�ílohy k ní 

S odvoláním na uvedenou vyhlá�ku, �ádáme Vás zdvo�ile o uvoln�ní pracovníka 

p. ______________ bytem _____________________________  

rodné �íslo______________ 

na dobu od ________________ do _________________ 

pro �innost na letním tábo�e ___________________,  

který je po�ádán  52. PS SLUNOVRAT 

V tábo�e bude jmenovaný vykonávat funkci 

______________________________________ 

Uvedená vyhlá�ka umo��uje vyu�ít §124 Zákoníku práce, který uvádí mo�nost náhrady 

mzdy za dobu nezbytn� nutného pracovního volna, které uvol�ující organizace poskytne 

pracovníkovi dle uvedeného právního p�edpisu. Vedoucí organizace m��e na základ�

vý�e uvedené vyhlá�ky uvolnit pracovníka na pot�ebnou dobu letního tábora, zpravidla 

na nejvý�e 15 pracovních dn�. 

   
podpis �adatele  razítko a podpis hlavního vedoucího 52.PS SLUNOVRAT

Vyjád�ení zam�stnavatele 

Souhlasíme s uvoln�ním pracovníka na dobu od _______________ do 

________________ to je celkem ____ pracovních dn�. Za tuto dobu p�íslu�í 

pracovníkovi odpovídající náhrada mzdy. 

   
  razítko a podpis zam�stnavatele



P�íloha �. 14: Náv�t�vní �ád letního tábora 
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                   P�íloha �. 15: Pou�ení táborových pracovník�

Povinnosti : * absolvovat p�edepsaná �kolení

* ú�astnit se p�ípravy tábora - program + zaji�t�ní chodu, tj. organizace a provoz tábora

* dodr�ovat ustanovení ZP, sm�rnic pro LT, hygienické a zdravotní p�edpisy,

táborový �ád, re�im dne a ostatní p�íkazy HVT

* být d�tem i ostatním pracovník�m vzorem v chování a jednání

* dodr�ovat zákaz kou�ení a pití alkoholu na tábo�e, p�ed d�tmi

* neprodlen� hlásit v�echny mimo�ádné události ( úrazy,onemocn�ní, kráde�e,káze�ské

p�estupky - �ikanování, apod.) hlavnímu vedeoucímu LT

* nevzdalovat se z tábora bez v�domí HVT - soukrom�

* ú�astnit se porad organizované vedením tábora

* pe�ovat o spole�ný majetek tábora

* v ka�dé dob� se pln� v�novat d�tem

* znát zdravotní stav sv��ených d�tí

* pln� podporovat a prosazovat pokyny a rozhodnutí vedení LT p�ed d�tmi

Práva :

* vy�adovat vytvo�ení odpovídajících podmínek pro výkon funkce

* zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví

* vy�adovat pomoc vedení tábora p�i �e�ení úkol�

* ú�astnit se p�ípravy tábora

Povinnosti oddílových vedoucích, resp. vedoucích dru�in a v�ech pov��ených pracovník�
k vedení táborových dru�in, tj. i neplnoletých.
* ú�astní se p�ípravy programu
* seznam se a dodr�uj  rámcový plán tábora, táborový �ádem, re�im dne, povinnosti OV,

materiály sv��ených d�tí - zdravotní stav, plavci, apod.
* odevzdá p�i nástupu na tábor svou dokumentaci - p�ihlá�ku pracovníka, zdrav. potvrzení, apod.
* v ka�dé dob� se pln� v�nuj d�tem, "tvoje pracovní doba je 24 hodin denn� "
* nesmí� p�edat d�ti pod dozor jiného vedoucího bez v�domí HVT, nenechávej d�ti bez dozoru
* podporuj relativní samostatnost d�tí p�i rozhodování

Letní tábor v Pusté Rybné - 2. - 23. 8. 2013
Pou�ení pracovník� letního tábora

Povinnosti a práva pracovník� na letním tábo�e

Vedoucí u d�tí :

* podporuj relativní samostatnost d�tí p�i rozhodování
* pln� prosazuj názory a záv�ry vedení LT - nepodkopávej jiným nohy
* problémy, protesty, nesouhlas projednej nejprve s HVT nebo kolektivem na rad�
* bez vyzvání se ú�astni v�ech táborových rad, navrhuj v�cné p�ipomínky, odm�ny a tresty
* bu� svým chováním vzor pro d�ti i ostatní praovníky
* udr�uj po�ádek v prostoru tábora - sv�j stan musí být vzorme pro d�ti
* dohlédni na stolování d�tí, jídla je dostatek, ale nesmí se jím plýtvat
* bu� tolerantní k ostatním pracovník� tábora - jsou to té� v�t�inou amate�i
* nevzdaluj se z tábora bez nahlá�ení HVT (ani ty, ani tvoje dru�ina)
* dodr�uj zákaz vstupu do kuchyn� ( pokud nemá� slu�bu), o�et�ovny a stan� vedení tábora
* kontroluj odívání d�tí - hlavn� po západu slunce
* v�echny "tvé" d�ti musí vycítit, �e jsi "jejich" vedoucí, povykládej si s n�mi, dozví� se víc ne�

jejich rodi�e, ukládej d�ti ke spánku, nejmen�ím m��e� p�e�íst i pohádku
* dodr�uj p�ísný zákaz kou�ení a pití alkoholu p�ed d�tmi i v tábo�e
* nechej si poradit od ostatních, t�eba ti to usnadní práci
* ne v�echny informace z rad jsou ur�eny pro d�ti, rozmysli si co jim bude� tlumo�it
* nep�ece�uj, ale i nepodce�uj schopnosti d�tí, podr�e je v okam�iku, kdy se jim neda�í
* osobní volno není osobním volnem tvým, ú�astni se programu d�tí
* ví�, jestli tvé d�ti ji� napsali dom� a kdo u� dostal dopis z domova
* scénky - program k táborovému ohni si s d�tmi pe�liv� p�iprav a najdi si pro sebe také n�jakou roli
* organizuj práci svého rádce - pomocníka - je to tv�j budoucí nástupce
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* st�ídají se vedoucí od dru�in a programové vedení - viz p�íprava dn� z Brna
* má-li den, o dru�inu se stará jeho rádce

* p�ebírá slu�bu od 6,45 hodin na celých 24 hodin - organiza�n� i programov�, budí slu�bu
do kuchyn� v 7,00 hodin, pomáhá poslední hlídce budit vedení

* je odpov�dný za dodr�ování v�eho programu a �innosti v tábo�e, zejména dodr�ování re�imu dne,
kontroluje pr�b�h poledního klidu, no�ních hlídek a pln�ní zadaných úkol�

* dává - píská - povely ke v�em �innostem na tábo�e
* zm�ny v programu - hlásí, konzultuje s programovým vedením a hl. ved. tábora
* o mimo�ádných událostech informuje NEPRODLEN� hl. ved. tábora nebo programové vedení
* vede ranní a ve�erní nástup - kontaktuje p�ed nástupem HVT a PRG
* po ve�erním nástupu provede kontrolu tábo�i�t� - ná�adí, sportovní ná�iní, papírky, apod.
* vede ve�erní radu - p�íprava na "sv�j" den
* neprohlí�í stany a nezú�ast�uje se prohlídky
* má mo�nost se najíst p�ed výdejeme stravy, aby mohl organizovat výdej stravy a mytí nádobí

po jídle - e�usy
* dva nebo nejpozd�ji jeden den p�ed "svým" dnem konzultuje v�e s PRG
* zodpovídá za to, �e no�ní hlídky budou v se�it� zapsány do 20,00 hodin

1. Znát + um�t + d�lat + iniciativa ( nejlépe 24 hodin denn�) .
2. Co musí d�ti, to musím i já.
3. Co nesmí d�ti, to nesmím ani já.
4. D�lám to, co �íkám a naopak.
5. Bu� d�lám a nebo ned�lám.
6. Kdy� n�co zkazím, zblbnu nebo zvrtám, tak to �eknu.
7. Kdy� mám v�eho po krk, tak se hlámí o osbní volno a pak jedu dál naplno.

* Práva a povinnosti pracovník�, povinnosti vedoucích dru�in, povinnosti vedoucího dne
* Sedmero pro táborové pracovníky
* Dále viz pro�kolení bezpe�nosti práce a hygienické minimum
* Jídlo - se svými d�tmi v jídeln� jíme, umýváme si spole�n� jako dru�ina e�usy
* Ponocování a co z toho - dal�í den musí� být fit
* Spaní - ka�dý ve svém stanu - no�ní hlídka vás sleduje

Vedoucí dne :

SEDMERO pro táborové pracovníky

Co �íci pracovník�m na za�átku tábora 

* Spaní - ka�dý ve svém stanu - no�ní hlídka vás sleduje
* Otev�ený ohe� ve stanu
* Hlavní vedoucí má právo na�ídit povinné spaní
* �ikanování d�tí - mezi sebou a mezi vedením
* Své dení�ky s táborovou p�ípravou si �ádn� uschovejte p�ed d�tmi

* P�edstavit se a celé vedení tábora, kdo co je a kde kdo spí
* Organizace tábora * Slu�by na tábo�e
* Táborový �ád * No�ní hlídky a hlídání
* Re�im dne * Kronika
* Denní rozkaz * Ranní a ve�erní nástupy - �azení
* Zp�sob pískání - povely * �azení do jídelny - jídlo spole�né a mytí
* Zdravotní filtr e�us� spole�né
* Otev�ený ohe� ve stanech, kuchyni apod.
* Vypnutí stan�, sedání na podsady, spreje na celty - ho�lavina, pr�í - nesahat na celtu
* Su�ení mokrého prádla, oble�ení, bot�, spacák� apod.
* Po�ádek ve svém stanu, celém tábo�i�ti, jídlen� apod.
* Ranní prohlídky ve stanu
* P�j�ování si ná�adí a materiálu, *p�j�ování sportovních pot�eb
* Zdravotní potí�e - zdravotník, o�et�ovna - zákaz vstupu
* Kdo co zni�í, tak to také nahradí

Co �íci d�tem na za�átku tábora 
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Potvrzuji svým podpisem, �e jsem byl(a) seznámen(a) p�i nástupu do funkce na letním

tábo�e se základními pravidly bezpe�nosti práce a bezpe�ného chování p�i �innosti s d�tmi na

místech, kde se nachází, se základními pravidly organizace prac�vník� p�i zaji��ování BOZP, 

odpov�dnosti za úrazy ( Klubko - Bezpe�nost p�i práci s d�tmi ). Poskytování a pou�ívání osobních 

pracovních prost�edk� a pom�cek, o mo�ných zdrojích a riziku vzniku úraz�, se seznamem

zakázaných prací a s pokyny k zaji�t�ní po�ární ochrany.

* sm�rnice pro po�ádání letních tábor�

* organizace a provoz letního tábora

* táborový �ád, re�im dne, denní rozkaz

* organizace táborové ostrahy

* plánem táborové �innosti, rámcový program, výchovný plán

* povinnosti vedoucího dru�iny, vedoucího dne a slu�eb

* zákaz po�ívání alkoholu a kou�ení p�ed d�tmi a v tábo�e

* zákaz vzdalovat se z tábora bez povolení HVT

* zákaz p�ijímat náv�t�vy v tábo�e

Potvrzuji, �e jsem byl(a) seznámen(a) s technologiemi a pracovními postupy, zacvi�en(a) k obsluze

v�ech stroj� a p�ístroj�, se kterými p�i výkonu své funkce p�íjdu do styku, se zákazem práce na 

52.pionýrská skupina SLUNOVRAT

Turistický oddíl Ji�ího Wolkera

623 00 Brno, Pavlovská 6

Letní tábor v Pusté Rybné - 2. - 23. 8. 2013

P R O T O K O L
o pro�kolení bezpe�nosti práce a hygienického minima

v�ech stroj� a p�ístroj�, se kterými p�i výkonu své funkce p�íjdu do styku, se zákazem práce na 

jiných strojích a za�ízení, ne� u kerých mám práci a byl(a) jsem seznámen(a) s p�edpisy o zachá-

zení s elektrickým proudem v rozsahu pracovníka seznámeného.

* zákaz vstupu do kuchyn� - mimo slu�bu v kuchyni

manipulace s kráje�em na chléb, mlýnky na maso, no�i a ostatním

kuchy�ským ná�iním

* zákaz vstupu za kuchy� do ná�a�ovny

manipulace se sekerou, pilou, ná�adím

Potvrzuji seznámení s rozborem nej�ast�j�ích p�í�in úraz�, s povinností pou�ívání p�id�lené OOPP

(ochranné od�vy a pracovní pom�cky), traumatologickým plánem, umíst�ním lékární�ek s p�edpisy 

v rámci prevence v po�ární ochran�, umíst�ní ru�ních hasících p�ístroj� a zp�sobem jejich pou�ití.

* havarijní a poplachové sm�rnice

* rozd�lávání ohn� na tábo�e - táborák, ohe� v kuchyni a umývárn�

* zákaz kou�ení v tábo�e a lese

Byl jsem seznámen(a) s odpov�dností vedoucího za zdraví a bezpe�nost d�tí a mláde�e, se zp�so-

bem ohla�ování a evidence úraz�, i poskytnutí první pomoci.

* zdravotní stav d�tí v dru�in�

* d�ti plavci a jací, d�ti neplavci

* postup p�i úraze - PP

Potvrzuji, �e jsem byl(a) seznámen(a) s hygienickým minimem v tomto rozsahu :
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Hygiena na zotavovacích akcí - koupání, be�ná hygiena, úklid stan� - pr�b��ný a 

generální, úklid - v�trání spacák� a oble�ení v�. bot.

Hygiena prost�edí - hygiena umýváren, toalet, kuchyn�, nezávadnost provozu, správné

zacházení s odpadky, zbytky, vymezení prostoru a jejich názvosloví.

Du�evní hygiena - nároky na ú�astníka, práce s d�tmi v této oblasti, p�ístup k d�tem

a mláde�í

Hygiena stravování  - pití a pitný re�im, vzorky, stravování, jídelní�ek, slo�ení stravy,

jeji kvalita a �etnost opakování, uchovávání potravin, úklid a hygiena ve stra-

vovacích prostorách, zakázané a rizikové potraviny, ochranné od�vy 

a p�edpisy k nim

Elementární nákazy a otravy  - nákazy a otravy spojené se za�ívacím ústrojím,

nákazy a otravy ze �patn� uskladn�néhých potravin, nákazy a otravy získané 

od zví�at, prevence, ochrana, doporu�ené postupy p�i zaji��ování

Epidemiologie  - zji�t�ní, hlá�ení, izolece v�. p�edpis� pro izolaci

zákaz p�ijímání náv�t�v v tábo�e - povoluje vedoucí tábora

Pro�kolení táborových pracovník� bylo provedeno dne 2.8.2013 na letním tábo�e v Pusté Rybné.

Seznámení provedl : , v plné moci

Podpis : Razítko PS :

Jmenný seznam táborových pracovník�, kte�í byli pro�koleni dne 2.8.2013 : 

Jméno, p�íjmení podpis

1.

2.

3.

4.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



P�íloha �. 17: Havarijní a poplachové sm�rnice 

Letní tábor v Pusté Rybné � 2. � 23. 8. 2013 

HAVARIJNÍ POPLACHOVÉ SM�RNICE 

I. Zp�sob vyhla�ování 
pískáním na pí��alku nebo voláním "POPLACH " 

II. Poplach vyhla�uje 
a) vedoucí dne 
b) no�ní hlídka 
c) kdokoliv z ú�astník� a to v t�chto p�ípadech:  

* p�i hrozící nebo vzniklé p�írodní katastrof� (povode�, zem�t�esení, uragán, apod.) 
* p�i po�áru se vyhla�uje po�ární poplach " HO�Í "  
* p�i zpozorování cizí osoby v tábo�e, pokud není v doprovodu vedoucího tábora nebo  
  táborových pracovník�, zvlá�t�, je-li tato osoba v bezprost�ední blízkosti stan�, 
  sklad� a kuchyn� tábora 
*p�i napadení no�ní hlídky 
*cvi�ný poplach m��e vyhla�ovat POUZE hlavní vedoucí tábora  

III. P�i vyhlá�ení poplachu 
* d�ti se shromá�dí se svými vedoucími p�ed stany, na pokyn vedoucího tábora odvádí d�ti na  
   ur�ená místa, pop�. plní jeho jiné pokyny 
* instrukto�i a vedoucí se okam�it� hlásí u hlavního vedoucího a plní jeho pokyny (v jeho  
  nep�ítomnosti zastupuje zástupce hlavního vedoucího) 
* ostatní pracovníci tábora plní zadané havarijní úkoly podle �lánku IV., po jejich spln�ní se  
  hlásí u vedoucího tábora a plní jeho dal�í pokyny
* ru�í se slu�by, vedoucí dne se stará o svoji dru�inu, hlídky zabezpe�ují instrukto�i a vedoucí 
podle pokyn� hlavního vedoucího nebo zástupce hlavního vedoucího 

IV. �innost jednotlivých funkcioná��
a) hlavní vedoucí tábora - �ídí �innost v tábo�e 
b) zástupce hlavního vedoucího - zabezpe�uje stan a ve�kerou dokumentaci hlavního 
vedoucího, v p�ípad� nep�ítomnosti hlavního vedoucího, �ídí �innost v tábo�e 
c) hospodá� - zabezpe�uje hospodá�skou dokumentaci a stan s ve�kerou dokumentací hlavního 
vedoucího, v p�ípad� nep�ítomnosti hlavního vedoucího a zástupce hlavního vedoucího �ídí 
�innost v tábo�e, zabezpe�uje sklad inventá�e 
d) zdravotník - zabezpe�uje zdravotnickou dokumentaci, poskytuje první pomoc, odsun 
nemocných, ve spolupráci s hlavním vedoucím (ne samostatn�) odvá�í nemocné k léka�i 
e) vedoucí kuchyn� - zabezpe�uje kuchyni, sklad potravin 
f) vedoucí dru�in se v�nují se d�tem, pop�. odvádí je na ur�ené místo za tábor a jsou neustále 
s d�tmi 
g) instrukto�i a zástupci vedoucích a ostatní pracovníci - postupují podle pokyn� hlavního 
vedoucího nebo zástupce hlavního vedoucího, okam�it� po vyhlá�ení poplachu se u n�ho hlásí  

V. Zneu�ití signálu 
Zneu�ití signálu pro poplach a svévolné vyhlá�ení poplachu bude p�ísn� potrestáno. 

V Pusté Rybné dne 2.8.2013                   ��....��������.  
                hlavní vedoucí letního tábora 


