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Žádost o odkoupení pozemku skautské základny Lísek 

 
Vážení zastupitelé města Písek, 
 
 
rádi bychom Vás seznámili s naším záměrem odkoupit pozemky naší dlouholeté skautské 
základny Lísek a zároveň Vás požádali o umožnění tohoto kroku. 
 
V následujícím dokumentu jsou shrnuty informace o našem středisku, naší základně a o důvo-
dech, které nás k tomuto kroku vedou. Dále přikládáme stanovisko obce Oslov, do jehož 
katastru pozemky patří, a také ústředí Junáka jakožto naší nadřízené organizace. 
 
Děkujeme za projednání, případný souhlas a těšíme se na další spolupráci. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Jan Korbel      
vedoucí střediska    

 
 
 
 
 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Stínadla Písek, pobočný spolek 
Na Stínadlech 321 
397 01 Písek 
IČO: 46659471 
ID datové schránky: xshhn4w 
webové stránky: www.stinadla.net 
e-mail: management@stinadla.net 
 
korespondenční adresa: 
Michal Lyga - Stínadla 
Nábřeží 1. máje 1835 
397 01 Písek 
 
kontaktní osoby: 
Jan Korbel - vedoucí střediska, telefon +420 774 732 873 
Václav Hönig - tajemník střediska, telefon +420 721 122 704 
 

 
 

http://www.stinadla.net/


   
 

2 

 Historie střediska Stínadla Písek 
 
Středisko Stínadla Písek bylo založeno při obnovení skautských organizací po revoluci v roce 
1989. Od začátku bylo obecně založené a jednotlivé oddíly (skauti, vlčata, světlušky a skautky) 
fungovaly poměrně samostatně. 
 
První letní tábor byl už v roce 1990 u rybníka Skaličný (Předotice u Písku, vlčata a skauti), resp. u 
Jetětic (světlušky), další tábory (1991 a 1992) potom na zelené louce u Malivského rybníka u 
Malčic („Údolí žab“). Od roku 1993 pravidelně pořádáme tábory na Lísku s výjimkou výjezdních 
či putovních táborů. 
 
Členská základna našeho střediska je stabilní - ve středisku máme momentálně kolem 50 dětí a 
15 aktivních vedoucích. Do vedení se průběžně zapojují odrůstající členové, kteří získávají zku-
šenosti ve středisku a také mimo při účasti na různých vzdělávacích akcích (rádcovské kurzy, 
čekatelské kurzy, vůdcovské kurzy, zdravotnické kurzy apod.). 
 

 Činnost střediska Stínadla Písek 
 
Činnost střediska je velmi různorodá. Pořádáme nebo se účastníme výletů do přírody, za 
kulturou i vzděláním, provozujeme nebo zkoušíme různé druhy sportů. Jsme otevřeni novým 
druhům aktivit vhodných pro naše členy a sami je vyhledáváme. Příklady z akcí minulého roku: 
 

florbalový turnaj, lezecké centrum, městská hra Mafie: „Hard Times“ v Českých Budějo-
vicích, maškarní a skautský ples, frisbee turnaj, setkání všech generací skautů ze Stínadel na 
Lísku, různé výlety a samozřejmě letní tábory 
 
Nezapomínáme ani na charitu a akce pro veřejnost. Naše středisko pořádá a zaštiťuje např. 
úspěšnou sbírku Postavme školu v Africe. Každoročně pomáháme s organizací a přípravou Cipí-
skoviště, humanitární sbírky či Silvestrovského výstupu na Mehelník.  
 

 Historie skautské základny Lísek 
 
Základnu na Lísku u Oslova jsme začali budovat v roce 1993. V té době šlo o několik luk, které 
byly zčásti zarostlé vysokým náletem a z velké části podmáčené vodou. Louky byly ohrazené 
starou rozpadající se oplocenkou. 
 
Během následujících asi deseti let jsme odstranili oplocenky, vykáceli nálety a hlavně odvodnili 
louky rozsáhlým systémem drenáží. Vybudovali jsme drobné dřevěné stavby, vykopali studnu a 
zkultivovali louky a potok, který vede přes tábořiště. K lesní cestě vedoucí kolem tábořiště jsme 
vysázeli smrčky, které nyní oddělují cestu od spodního hřiště. 
 
Jde o průběžnou a dlouholetou práci a část z těchto činností pokračuje i dnes. 
 
K největším investicím do pozemků docházelo při jejich odvodňování a budování prostředků 
proti dalšímu podmáčení přítokem od rybníka. I s pomocí těžké techniky bylo třeba vykopat 
odvodňovací kanály, do kterých byly zasazeny desítky metrů betonových rour o průměru 30cm 
a stovky metrů melioračních trubek menšího průměru. Na zásyp byly použity desítky tun štěrku. 
Celkové náklady na kultivaci těchto pozemků odhadujeme na sto tisíc korun, přičemž do této 
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ceny je započítán pouze materiál a nutné práce externích dodavatelů. Převážná část práce byla 
provedena bezúplatně našimi silami a některé specializované úkony se nám podařilo zajistit 
velmi výhodně např. díky spolupráci s armádou. 
 

 Zapůjčené pozemky 
 
Pozemky máme v pronájmu od roku 1993 za roční úhradu 0,- Kč. Původní smlouva byla na dva 
roky (do konce roku 1994) a délka trvání byla postupně prodloužena dodatky v letech 1993, 
2002 a 2012. 
 

číslo pozemku typ pozemku využití výměra 

1067 k.ú. Oslov orná půda louka s hřištěm, toalety 1298 m2 

1068 k.ú. Oslov trvalý travní porost 
louka s hřištěm, prostor pro stany, 
drobné stavby, provozní a slavnostní 
ohniště apod. 

5154 m2 

-> Tyto pozemky přímo sousedí s příjezdovou cestou a také s několika pozemky různých majitelů, včetně soukromých. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Současné využití základny 
 
V současné době využíváme základnu jako zázemí pro pořádání různých společných akcí našeho 
střediska, od víkendových výletů až po letní tábory o prázdninách. Díky jednoduchým dřevěným 
stavbám je možné základnu obývat i ve zhoršených klimatických podmínkách, čehož využíváme 
také v zimním období. 
 
Díky naší stálé základně můžeme tábory a výlety organizovat s velmi nízkými náklady a mohou 
se jich proto zúčastňovat i děti s problematickým finančním zázemím. 
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Vybavení základny zapůjčujeme dalším dětským organizacím, především skautům, z různých 
částí republiky. 
 
Základna je nejvíce vytížena v letním období, kdy se zde téměř celé prázdniny pořádají letní 
dětské tábory. Například o letních prázdninách v roce 2014 zde byly dětské tábory těchto orga-
nizací: 
 

termín organizace 

27. 06. 2014 - 05. 07. 2014 skauti Čimelice 

05. 07. 2014 - 19. 07. 2014 skauti Jihlava 

19. 07. 2014 - 02. 08. 2014 skauti Roudnice n. Labem 

02. 08. 2014 - 09. 08. 2014 skautky České Budějovice 

09. 08. 2014 - 16. 08. 2014 občanské sdružení Tálín 

16. 08. 2014 - 23. 08. 2014 Římskokatolická farnost Benešov 

 
Mimo letní prázdniny byly u nás v roce 2014 na návštěvě také dětské organizace: 
 

Skauti Milevsko, Royal Rangers Praha, Skauti České Budějovice, Umělecká škola Bechyně, 
Brontové Týn nad Vltavou, Skauti Jindřichův Hradec 
 
Udržujeme také vztahy s místními obyvateli. Před prázdninami se u nás pravidelně pořádají 
dětské dny pro děti z Oslova a okolí. 
 

 Vybavení základny 
 
Základna se skládá z několika luk a části lesa. Některé části pozemku slouží jako dětská hřiště, 
další jsou určené pro klasické podsadové stany či tee-pee. Na části pozemků jsme vybudovali 
jednoduché dřevěné stavby: srub pro ubytování ve zhoršených klimatických podmínkách a k 
uskladnění vybavení, kuchyň, otevřená jídelna, dřevník a toalety. 
 
Prostor ke stavbě stanů je rozdělen do dvou kruhů (např. pro dívčí a chlapecký tábor) a na 
zvláštní prostor pro tee-pee starších účastníků (roverů a rangers, vedoucích). Celkem máme k 
dispozici 25 podsadových stanů a 2-3 tee-pee. 
 
Ve srubu je dlouhá palanda pro přespání, velký stůl s lavicemi, kamna a malá kuchyňka. Velká 
kuchyň a otevřená jídelna je dimenzovaná pro pohodlný pobyt účastníků letních táborů. 
 
Součástí prostoru mezi stavbami je studna se zdrojem pitné vody. 
 
Jednotlivé stavby nerozšiřujeme, ale pouze rekonstruujeme. Rekonstrukce financujeme jak z 
vlastních zdrojů, tak z různých dotací, přičemž nakupujeme pouze materiál a práce provádíme 
sami. 
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Příklady dotací souvisejících s provozem základny: 
 

rok částka  účel instituce 

2009 26.341,- obnova tee-pee Město Písek, Jihočeský kraj, Junák 

2009 75.182,- oprava kuchyně a jídelny Město Písek, Jihočeský kraj 

2010 45.851,- oprava kuchyně a jídelny Junák, Město Písek 

2011 14.727,- oprava kuchyně a jídelny Město Písek 

2012 47.524,- oprava kuchyně, jídelny a části srubu Junák, Jihočeský kraj 

2012-14 28.580,- obnova stanových celt Jihočeský kraj, Město Písek (automaty) 

2014 24.801,- oprava WC Jihočeský kraj 

 

 Proč chceme odkoupit pozemky 
 
Lísek je naše domácí základna, náš druhý domov. Většina z nás na základnu jezdí dlouhá léta. 
Prožili jsme zde a stále prožíváme zvláštní a důležité okamžiky nejen naší organizace, ale i na-
šich osobních životů. Trávíme zde volný čas s našimi nejlepšími kamarády. 
 
Na základně se cítíme být doma, přestože jsme tu „pouze“ v pronájmu. Rádi bychom tento stav 
změnili a stali se majiteli těchto pozemků, které nám velmi pomáhají v naší vlastní činnosti a ke 
kterým máme dlouholetý vztah. 
 
Jsme přesvědčeni, že jsme v posledních více než dvaceti letech dokázali, že jsme dobrými 
správci těchto pozemků a naše činnost zde je ku prospěchu jak samotné lokalitě, tak všem ná-
vštěvníkům základny. 
 
V neposlední řadě by se v případě pozemků v našem vlastnictví rozšířily možnosti čerpání do-
tací, sjednávání pojištění apod. 
 

 Plánované využití a rozvoj základny 
 
Základnu dlouhodobě plánujeme využívat stejným způsobem, jakým ji využíváme v současné 
době. Chceme zachovat přírodní ráz celého tábořiště a jsme proti připojení k sítím, včetně sítě 
elektrické energie. 
 
Nechceme a nebudeme kolem základny stavět plot. Základna je z větší části plně přístupná tu-
ristům, kteří k nám zabloudí a kteří si zde mohou odpočinout nebo nabrat pitnou vodu. 
 
Budeme rádi, pokud základnu budou i nadále využívat další dětské organizace. O tom, že zá-
kladna i její okolí, včetně města Písku, mají co nabídnout, svědčí i to, že se k nám všichni rádi 
vracejí. 



   
 

6 

 
 

 Závěr 
 
Prosíme o důkladné zvážení naší žádosti. Jsme přesvědčeni, že změna vlastníka bude v tomto 
případě ku prospěchu všech zúčastněných stran a pomůže v dlouhodobém zachování tohoto 
unikátního prostoru pro další návštěvníky. 
 
V případě souhlasu s odprodejem pozemku naší organizační jednotce se zavazujeme k za-
chování a provozování přírodního tábořiště a poskytování tohoto zázemí dalším dětským 
organizacím. 
 
Žádáme o přihlédnutí ke všem zmiňovaným faktům a stanovení ceny maximálně 30 Kč/m2, tj. 
193.560 Kč celkem. 
 
V žádném případě nehodláme pozemky prodávat či převádět na jiný subjekt. Nebráníme se ani 
možnosti do smlouvy zakotvit předkupní právo pro Město Písek. 


