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PROJEKT   DALŠÍHO  VYUŽITÍ  A  ROZVOJE   TÁBORA   
NA   DRAČÍ   SKÁLE 

 
 
 
1. Kdo jsme   

           Občanské sdružení Dračí Skála vzniklo v roce 2004 
sdružením osob pořádajících  tábory pro děti a mládež – tábory  Na 
dračí skále. Tyto se realizují  od roku 1995, a trvale dochází 
k velkému nárůstu zájemců – ze strany dětí a rodičů. Historicky 
první turnus tábora měl pouze 67 dětí rozdělených do 6 oddílů a 
proběhl na základně v Horním Jelení. Od té doby uplynula celá řada 
běhů v lokalitách Pecka, Budislav, Potštejn a Zlatý potok (Horní 

Orlice). V posledních letech jsou pořádány 3 turnusy s cca 130 dětmi, rozdělenými do 11 
oddílů. Novinkou je zavedení oddílu T- teenager pro mládež od 15 do 18 let se specifickým 
programem. Zájem mládeže o účast v tomto oddílu je více než překvapující. 
            Kromě letních táborů v čase mimo prázdniny pořádáme pro děti  i volnočasové 
aktivity během školního roku (sportovní víkendy, paintballové turnaje, lukostřelecké soutěže 
atd.). 
             Předmětem záběru sdružení  jsou  děti ve věku 6-18 let.  
             Cílem našich aktivit s dětmi je prevence kriminality a snaha vyplnit jejich volný čas  
zejména o prázdninách a ulevit pracujícím rodičům. Během dvanácti let naší činnosti jsme 
připravili pěkné prázdniny plné dobrodružství a zábavy několika tisícům dětem zejména 
z východních Čech. Většina těchto dětí s námi jezdí opakovaně každý rok, někteří dokonce 
rozšířili naše řady jakožto vedoucí na letních táborech 
Jako cíl si občanské sdružení vytklo: 

- práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase  
- protidrogová činnost 
- prevence kriminality mládeže 

 
2.Získání lokality  
           Zařízení v Horní Orlici (lokalita 
tábora - v panenské přírodě, nedaleko města 
Králíky) vlastnila odborová organizace ŽOS 
Nymburk a v letošním roce se jej rozhodla 
prodat. Původní záměr prodat lokalitu 
ruskému zájemci byl zvrácen  a tehdejší 
majitel se nakonec po složitých jednáních 
rozhodl lokalitu tábora prodat našemu 
občanskému sdružení. Následovalo složité 
získávání a přesvědčování možných 
sponzorů, a po doplnění vlastními 
prostředky se podařilo na podzim roku 2007 
dát požadovanou částku dohromady. Dne 



27.11.2007 byla podepsána kupní smlouva, zaslány finanční prostředky do notářské úschovy 
a byl podán návrh na přepis v katastru nemovitostí. 
          Vzhledem k tomu, že obecným trendem v České republice je úbytek pevných lokalit 
dětských táborů a základen, jejich postupná likvidace či zchátrání v lepším případě přestavba 
na penziony a jiný typ rekreačního zařízení, vidíme získání lokality naším sdružením, které si 
nečiní žádné podnikatelské ambice, ale hodlá zachovat původní účel – tedy činnost pro děti, 
jako malý zázrak.  
           Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům ze strany firem a 
společností. Tyto firmy tak daly najevo, že jim není lhostejná výchova mládeže, jejich růst a 
správné formování. Rádi také vzpomeneme na  vlastní členy, kteří do projektu vložili své 
osobní prostředky. 
 
3.Plán další činnosti – tábory 
            V roce 2008 hodláme rozšířit současné 3 turnusy táborů na 4. Toto je nutné zejména 
závazkem našeho sdružení vůči sponzorům nabídnout tábor i dětem jejich zaměstnanců. 
Předpokládáme, že dojde k plnému obsazení, nebo spíše přetlaku zájemců a to z důvodu stále 
rostoucího zájmu rodičů o naše tábory. Hovoříme tedy o 4 bězích po 14 dnech a cca 130 
dětech na turnus. 
            Programově jsou turnusy zajištěny velkými celotáborovými hrami, které jsou již 
připravovány od 11/07. 
            Do budoucna – po dílčích úpravách předpokládáme využití lokality i mimo 
prázdninové měsíce. Provoz v chladných měsících je však podmíněn změnou otopného 
systému. 
 
4.Plán další činnosti – rozvoj lokality  
             Je nám zcela jasné, že vlastnictví je zavazující a v budoucnu představuje investice do 
údržby a rozvoje, tak aby lokalita mohla i v dalších letech sloužit dětem a mládeži. Za 
poslední léta , přestože naše sdružení platilo ročně v rámci nájmu cca 300.000,-kč, bohužel 
docházelo pouze k investicím do řešení nejnaléhavějších a  havarijních stavů. Předpokládáme 
vytvoření fondu oprav a finance dosud odcházející na nájem včetně navýšení - další turnus - o 
100.000,- Kč,  budou průběžně spotřebovávány na dílčí opravy , údržbu a zlepšení stavu. Níže 
uvedený výčet úkolů však ukazuje nedostatečnost tohoto fondu k větším akcím, proto bude 
záhodno pokusit se získat pomoc od sponzorů. Jednou z možných forem úspor je využití 
vlastních neodborných kapacit – zavedení akcí typu „Brontosaurus“ – akce pro členy, 
případně další mladé zájemce a provedení pomocných a neodborných či přípravných prací 
vlastními silami. Odborné práce je však již nutno zajistit dodavatelsky, příp. spřátelenými 
společnostmi ( rodiče dětí, bývalí oddíloví vedoucí...) 
Krátkodobé plány 

- oprava žlabů, svodů vody, obehnání hlavní budovy kanalizací na dešťovou vodu 
- položení drenážního vedení nad kanalizaci za účelem odvodu vody od budovy 
- oprava dílčích netěsností a trhlin na plechových střechách hlavní budovy a přístaveb 
- oprava dřevěného domku nad čističkou (prasklý hřebenový hranol + uhnilé spodky 

budovy) 
- rekonstrukce stroje čističky 
- oprava bazénu-vytlučení poškozeného dna + nové vybetonování dna, oprava 

poškozených míst stěn bazénu, nátěr ploch 
- nátěry hangáru, chatek 

Střednědobé plány 
- oprava srubů – stěn, nosných pilířů, krytiny střechy 
- změna dispozice kuchyně, úprava kuchyňského traktu 



- terénní úpravy (před toaletou – shromažďování vody) 
- opravy chatek – odkopání zeminy dotýkající se dřev. konstrukcí, nátěry střech, 

výměna poškozených dílů 
- injektáž stěn hl. budovy proti pronikání spodní vody 
- vybudování půdních prostor v hl. budově – vznik skladu, 2 x pokojů 
- vybudování otopného systému v budově – pravděpodobně dřevoplynový kotel Atmos 

+ akumulace do vody  
- úprava systému vody – využití vlastní studny 

Dlouhodobé plány 
- přestavba dispozice 2 srubů, jejich zateplení pro možnost zimního využití 
- výměna podlah 1.n.p.hl. budovy (došlo k zakrytí dřevěných podlah linoleem, tím ke 

zničení podlah) změna dispozice místností 1.n.p. 
- nástavba šikmé sedlové střechy nad stávající rovnou střechou nad jídelnou, případně 

dle technického stavu výměna stropu. Nástavbou střechy vybudovat novou klubovnu 
pro vedoucí a přípravnu programů 

- výstavba jednoduchého venkovního večerního centra – kina-amfiteátr 
- postupné přebudování kdysi postavených „přílepků“ k hlavní budově – chlapecké 

toalety přízemí, dívčí toalety 1 n.p., koupelna, sklad kuchyně 
- výměna oken, zateplení budovy, fasáda 
  

         Výše uvedený výčet dokládá, že vlastními silami není možné výše uvedené plány 
v krátké době realizovat. Bude vhodné požádat o možnost pomoci silné společnosti, kraj, 
případně město. 
Za tuto pomoc můžeme poskytnout reklamní odkaz na internetové stránky, reklamu na 
budovu, zajištění poukazů na tábory , případně možnost out dooru nebo akce na stmelení 
týmu formou prodlouženého víkendu se zaměřením na akční aktivity. Tyto programy včetně 
dalšího servisu bychom byli schopni zajistit 
 

 
 Osobou zodpovědnou za realizaci projektu je Mgr. Radka Nečasová. V  realizačním 
týmu jsou dobrovolníci a nadšenci , kteří s mládeží pracují na našich táborech. 
  

 

Naši činnost je možno dlouhodobě sledovat a ověřit na www.draciskala.virt.cz. 

30.11.2007 
 
Mgr Radka Nečasová 
předseda o.s. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


