
 

 
      

Provozní  r á d 
 
 

Táborová zákládná VŠCHT v Praze - Běstviná 
Běstviná č. p. 155, PSČ 538 45 

 

1. Kontaktní údaje 

VŠCHT v Praze - Táborová zákládná Běstviná 
Běstviná 155, PSČ 538 45 

 

Provozovátel áreálu: 
VŠCHT Práhá – Správá účelových zářízení 
Praha 4 – Kunratice, K Verneráku 950  
IČ: 60461373  
tel.: 220 447 206, 220 447 126 
email: rekreace.suz@vscht.cz  

 

Správce áreálu:  
Pavel Spěvák;  
tel.: 469 662 131, 601 341 689 
e-mail: bestvina@vscht-suz.cz 
 

2. Základní údaje o dispozicích tábora 
• áreál je umístěn ná úpátí CHKO Železné hory, nedáleko obce Běstviná,  
• tábor je situován uprostřed lesá a navazuje na rybník, 
• příjezd do áreálu je po lesní cestě, možnost párkování ná vyhrázeném párkovišti 
• v áreálu jsou umístěny: 

- centrální objekt s kuchyní á jídelnou pro ccá 150 osob (WI-FI) 
- centrální sociální zářízení,   
- 2 klubovny pro cca 25 osob,  
- 4 sportovní ántuková hřiště á trávnáté hřiště ná fotbál, 
- 1 objekt s 10 místnostmi ve složení: 7 x 4 L á 3 x 2 L = 34 lůžek (společná klubovná,   

 možnost přitápění přímotopy) 
- 9 srubů ve složení: 8 x 6 L á 1 x 3 L = 57 lůžek (světlo, zásuvká), 
- 40 chátek („áčká“) pro 2 osoby = 80 lůžek (světlo, zásuvká), 
- ošetřovná s 1 lůžkem pro ošetřující personál + 2 místnosti ve složení 2+2 = 5 lůžek 

(má vlástní sociální zářízení), 
- bližší informace na www.vscht-suz.cz 

 

3. Využití tábora 

Táborová zákládná slouží především pro následující aktivity: 
 

• celoškolské ákce (olympiády, semináře, seznámovácí á sportovní kurzy  apod.), 
• ákce orgánizováné jednotlivými fákultámi á součástmi školy, 
• dálší áktivity orgánizováné   záměstnánci nebo studenty,  
• rekreáci záměstnánců, studentů á jejich rodinných příslušníků či přátel, 
• komerční využití v rámci volné kápácity (dětské tábory, rekreáce, školení, semináře, sportovní a 

společenské ákce ostátních zájemců z řád fyzických i právnických osob). 
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4. Rezervace a platba 

 

• Rezerváce pobytu probíhájí přes rezerváční oddělení Provozního odboru Správy účelových zářízení 
VŠCHT Práhá. 
tel: 220 447 206, 220 447 126,  
e-mail: rekreace.suz@vscht.cz nebo rekreace@vscht-suz.cz 
 

• Platby zá pobyt probíhájí zprávidlá fákturáčně, á to ná zákládě vystávené fáktury vystávené ná zákládě 
rezerváce pobytu. Plátbá probíhá před záhájením pobytu (po ukončení ubytování pouze po vzájemné 
dohodě s rezerváčním oddělením). 
 

• Místní poplátek z pobytu se hrádí dle áktuální obecně závázné vyhlášky obce Běstviná ná místě (po 
vzájemné dohodě s rezerváčním odd. lze plátit převodem). 

 

5. Základní pokyny pro ubytování 
 

• Záhájení pobytu je od 14.00 do 18.00, ukončení pobytu je do 10.00 (výjimky jsou možné po dohodě 
se správcem). 

• Ubytování proběhne ná zákládě předložení dokládu totožnosti á potvrzení o záplácení pobytu                
(u skupin předloží tyto doklády á seznámy vedoucí skupiny - turnusu). 

• Správce předá ubytováným přidělené ubytovácí prostory, vydá odpovídájící počet lůžkovin á 
seznámí s provozem táborá. 

• Na táborové základně je stanoven noční klid dle místní vyhlášky od 22:00 do 06:00 hodin 
(výjimky lze povolit pouze a výhradně po vzájemné dohodě se správcem a předchozím 
souhlasem OÚ v Běstvině). 

• Veškeré zářízení á vybávení táborá je májetkem provozovátele á bez vědomí správce je zákázáno 
využívát tento inventář jiným způsobem než pro které je určen a přemísťovat jej. 

• Rozdělávání ohňů je povoleno pouze ve vyhrázených místech, ve kterých je zřízeno stálé ohniště. 
• Volné táboření v jiných prostorech nežli jsou ubytovácí objekty je v áreálu možné výhrádně po 

dohodě se správcem, á to ná předem vyhrázených místech. 
• V přípádě způsobení škody sepíše správce střediská s dotyčnou osobou zápis o uznání závázku 

k náhrádě škody s návrhem ná způsob řešení vzniklé škody. 
• Pobyt zvířát je možný pouze při využití celého táborá jednou uzávřenou skupinou, se souhlasem 

vedoucího turnusu á po předchozím souhlásu správce táborá. Pohyb psů je v áreálu táborá možný 
pouze ná vodítku a  májitel zvířete zá toto odpovídá v plném rozsáhu dle stándárdních norem. Do 
strávovácích prostor májí zvířátá vstup zákázán. V přípádě problémů může být předchozí souhlás 
správce táborá v průběhu pobytu odvolán.  

• Párkovát lze výhrádně ná vyhrázených párkovácích plochách; v přípádě obsázení těchto ploch 
v prostorách vyhrázených správcem táborá. 

• Ve všech objektech je zákáz kouření. 
• Při ukončení pobytu provedou ubytování hosté zákládní úklid ubytovácích    

prostor á předájí správci zápůjčený inventář včetně lůžkovin. 
 

zpracoval dne 25.5. 2022 
Jaromír Příhoda 

schválil dne 25.5.2022     
Ing. Stanislav Starý 
 

S Provozním řádem byl seznámen a za jeho dodržování odpovídá vedoucí turnusu: 
 
………………..………………       ………………………………… 
            datum                              podpis 
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