
MANUÁLY  NA  TÁBOROVÉ  STAVBY 
 

Přepsal Fanda. 
 
KAMNA (Kuba) 
Nářadí: rýč, kladivo, venca, vodováha (vlastní výroby – víčko ešusu), lopata, lavor, zednická lžíce, kýbl 
Celkový čas stavby: cca 10 hodin 
Osoby: 2 + jílonosiči 
Potřeby: konstrukce kamen, 2x tály, roštík, roura s kolenem, roura, dvířka od kamen, trouba 
 
1. Počkáme, až se zjistí, kde se bude stavět kuchyně. Postavíme se zády k řece a základy 

konstrukce budeme umisťovat vpravo od děr (kůly kuchyně). Rouru s kolenem prozatím umístíme 
za „konec kuchyně“, aby koleno bylo za budoucí plachtou nad kuchyní. Roura musí být uprostřed 
zadní části kamen, tam kde je blíže k troubě.  

2. Touto dobou by měl jít už někdo, nejlépe někdo jiný než stavitelé kamen, na jíl. Jíl se našel roku 
2009 směrem k Neptunovi u bříz po levé straně v křovinách. Nejlépe lovit lopatou a s lavorem, do 
kterého dáváte jíl. A bude ho potřeba hodně.  

3. Je třeba vykopat dvě vodorovné díry pro kamna, aby byla uložena v zemi. Kopeme do takové 
hloubky, aby byla trouba zhruba 5 cm nad zemí. Poté umístíme první tál, na který umístíme 
vodováhu a rovnáme dle vodováhy.  

4. Roztřídíme a vyndáme cihly a kameny do „kuchyně“. Do základů používáme velké kameny, ale 
pokoušíme se (musíme) o rovnou plochu nahoře. Můžeme je i zakopat. Dbáme o to, aby před 
konstrukcí zepředu (topeniště) kameny končily kousek za ní. Postavíme zeď tak vysoko, aby byla 
pod začátkem dvířek. Před dvířky necháváme volný prostor kvůli popelu a ještě nestavíme vzadu, 
tam kde se umístí roura.  

5. Zbytek stran (kromě zadní) stavíme z kamenů, až na poslední 2 řady, které vyskládáme cihlami. 
Troubu obestavíme kameny i zezdola, aby nikde nevnikal vzduch / kouř.  

6. Vždy poskládáme úsek z kamenů (cihel) a když je konečný výsledek poměrně dobrý, teprve teď 
začínáme opatlávat jílem na stranách, které chceme spojit (oba dva kameny).   

7. Jíl mícháme v druhém lavoru, kde dáme jíl z řeky, který smícháme s jílem (případně trochou hlíny) 
z latrošky. Výsledná směs musí být trochu pevnější, ale pořád lehce roztíratelná. Těžko vysvětlit – 
nesmí být moc „vodová“. S jílem to nepřeháníme.   

8. Obestavění trouby by mělo být jenom ze spodní strany a dvířek. Ze zadní strany trouby by se 
neměly kameny dotýkat, ale sem tam pár doteků hran kamenů být může.  

9. Měli bychom dát 4 vrstvy cihel na sebe, aby vyšly až úplně nahoru. Můžeme využít kladiva 
k dopomoci cihel pod konstrukci. Ohniště stavíme tak, aby roštík byl v jedné přímce se spodkem 
konstrukce dvířek. Vytvoříme uprostřed díru, na kterou dáme roštík. Vyvýšení vytvoříme většími 
kameny a ohniště ukončíme až u trouby.  

10. Rouru budeme umísťovat doprostřed zadní stěny. Rouru umístíme na kameny a celkově 
obestavíme. Opět musíme utěsnit všechny mezery v konstrukci jílem. Koleno roury také dáme na 
kameny a vystavíme k tomu cestičku z kamenů. Roura by se měla zvyšovat.  

11. Necháme kamna vyschnout aspoň půl dne a poté jílové spoje natřeme vodním sklem. Potom 
můžeme nasadit oba dva tály. Umístíme rovnou rouru na koleno a kolem ní zasadíme pro větší 
pevnost 3 klacky velikosti cca 150 cm. Pomocí drátu upevníme rouru ke klackům. Teď již 
necháváme vysychat přes hlídačku. V případě krátké hlídačky musíme vzít ráno a večer nějaké 
chroští (pouze!) a zapálit ho uvnitř kamen. Teď by kamna měla být hotova.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPRCHA (Tříska) 
Nářadí: rýč, sakovák, venca, kladivo 
Čas: cca 10 hodin čistého času 
Osoby: 2 
Potřeby:  

- 4x tlusté kůly (asi 275 cm) → bývají předurčené 
- 8x svlak ( 8x 100 cm) 
- provazy (prasečák) – cca 10 m 
- podlážka pod nohy 
- barel na vodu 
- hřebíky: 4x krovák, 12x 120ka 
- nářadí: kladivo, krumpáč, rýč 

 
1. Vybereme vhodné místo pro stavbu (cca 2 x 5 m). 
2. Vykopeme díry → postavíme si barel na zem a podle toho díry vykopeme.  
 Mezery na: 
   - délku barelu cca 65 cm;  
   - šířku barelu cca 60 cm. 
3. Díry by měly být asi 55 – 65 cm hluboké. 
4. Do děr vsadíme kůly (tak aby byly výřezy dovnitř) a zasypeme je hlínou tak, aby pevně držely 

(můžeme do děr přidat kameny pro zpevnění).  
5. Každou stranu zpevníme dvěma svlaky. Na přední a zadní straně dáme jeden kůl zevnitř do 

zářezů a druhý níže (zářezy nejsou potřeba).  
6. Po stlučení dáme barel nahoru a ujistíme se, že nijak nepadá ani na jednu stranu. Poté 

vezmeme provazy a barel přivážeme. Jedním provazem zepředu a druhým zezadu a poslední 
provaz vedeme od jednoho zadního kůlu dopředu, nad trubku vedoucí z barelu a následně zpět 
dozadu k druhému kůlu. 

7. Před sprchu položíme podlážku. 
  
 

 



STOLY  V JÍDELNĚ (Citrón) 
Nářadí: venca, kladivo 
Čas: 4 hodiny 
Počet osob: 3 osoby 
Potřeby:  

- 12 krováků 
- 4 klády na stoly (délka 4 m) 
- 4 klády na lavičky (délka 4 m) 
- stoly (dle délky) 
- 6 vzpěr pro lavičky a stoly cca 2 m dlouhé 
- 16 ks prasečáku na vazby 

 
1. Nejprve si změříme vzpěry tak, aby všude trochu přečuhovali. 
2. Položíme je na zem a předtlučeme si krováky.  
3. Po předtlučení si změříme jak mají být vysoko (pro lavičky 30 cm od země a pro stoly 60 cm od 

země). 
4. Po změření zatloukáme. 
5. Po zatlučení položíme lavičky a stoly tak, aby byly ideálně postavené k sezení u stolu. 
6. Přivazbíme a pokládáme stoly tak, aby byly stejně vysoko a nekývaly se (přitlučeme).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATRÍNA (Matěj) 
Nářadí: krumpáč, lopata, rýč, malý / velký venca, kladivo, případně malá sekera, igelity, hřebíky: 5x 
120 a 2x 80 
Čas výroby: max. 24 h., ale záleží na odhodlání a postavách pracantů 
Počet osob: 2 - 3 
Materiál: 2x kůl 230 cm, 2x kůl 185-190 cm, 1x opěrací kláda 300 cm, 1x sedící kláda 430 cm, vzpěry 
pro opěradlo, 4 malé kůly 30-35 cm, jednu kládu 190 cm. 
 
1. Vykope se díra o rozměrech: délka 300 cm, šířka 100 cm, hloubka 155 cm. 
2. Když máte díru, uděláme konstrukci sedátka. 
3. Uděláme „X“ z kůlů. Ten větší dejte dozadu. Vzdálenosti kůlů od sebe by měly být 35 cm. Kůly 

zatlučte do země.  
4. Do „X“ vložte sedací kládu. 
5. Opěrací kládu zatlučte 40 cm od sedací klády. 
6. Pokud se opěrací kláda prohýbá přitlučte vzpěry. 
7. Zatlučte 2 malé kůly vedle „X“ a za kůly dejte jednu kládu na nohy.  
8. Pokud chcete můžete zatlouct 2 hřebíky na toaletní papír.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAK POSTAVIT STAN (Jára) 
Nářadí: 1x kladivo, 1x venca 
Potřebujete: 3x stěny z prken, 1x stěnu s dveřmi, 8x kolík cca 50 cm dlouhý, 2x postele, 2x podlážky, 
4x tyče na konstrukci střechy, 1x plachta, 12 hřebíků cca 5 cm, 8 hřebíků cca 3 cm, cca 20 papíráků, 1 
provázek 25 m, 1 hřebík, hliníková konev  
Počet osob: 5 osob 
Rozměry stěny: 190 x 190 cm, vchod šířka 55 cm. 
 
1. Nejprve si všechny stěny postavíte do čtverce. 
2. Potom si jedna osoba vezme kladivo a hřebíky (5 cm) a stluče všechny stěny. Až to bude mít, 

musí vám to stát.  
3. Jakmile stěny stojí, vezměte si 4 tyče a na jedné z nich uděláte loďák a pak budete motat kolem 

těch dalších. A tak budete motat, až vám zbude tak 10 cm, tam uděláte uzel.   
4. Zatloukněte si do rohů ve stanu hřebíky, aby tam držela čtyřnožka.  
5. Umístěte čtyřnožku.  
6. Sepněte si plachtu a pak dejte na čtyřnožku.  
7. Srovnejte plachtu. 
8. Provlíkněte provázek.  
9. Zaháčkujte plachtu a utáhněte ji.  
10. Zatloukněte 4 kůly na postel a postel na ty kůly připevněte (postel 60 x 180 cm).  
 
 
 

 
 
 
 
 



STOŽÁR, TABU a díry na družinové vlajky (Honza) 
Nářadí: 2x lopata, 1x krumpáč, 1x rýč, 1x venca, 1x železný kýbl na kameny 
Doba kopání jámy na stožár: 2 – 4 hodiny plus čas stavění: 1 hodina 
Počet lidí na stavění: 5  
Potřeby: 6x hřebík 80, 2x kladka, 1x lanko, 1x stožár = hladkou kládu, kameny, 1x kůl 60 cm 
 
1. Vykopeme díru na stožár (50 x 50 cm, hlubokou 120 cm). Hlínu si necháme na nějaké hromadě. 
2. Pak přineseme stožár a koncem ho dáme k díře. 
3. Na špičku stožáru přitlučeme hřebíkem první kladku a druhou kladku na druhý konec stožáru asi 

230 cm od konce, aby když se stožár dá do díry, tak aby byla dolní kladka 130 cm nad zemí.  
4. Na kladky napneme lanko. 
5. Stožár dáme do vykopané díry a hlínou a kameny ho zaházíme.  
6. TABU – vezmeme kameny a jimi vyskládáme okraj „ryby“ (délka 2 m, šířka 1 m) a vysypeme ji 

pískem.  
7. Vezmeme 60 cm dlouhý kůl a zatlučeme ho vencou. Takto to uděláme 5x poblíž tabu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁSTĚNKA (Míša) 
Nářadí: kladivo 
Čas: 1 hodina 
Počet osob: 1 – 3 osoby (vyšší než 160 cm) 
Požadavky na prostor: prostor na roztažení maskovačky 450 x 300 cm 
Potřeby: zhotovit jídelnu (výjimka stoly), maskovačka, papíráky asi 36 ks 
Postup:   

1. Roztáhneme plachtu tak, aby pevný provaz (na její druhé straně) mířil ke kopci (delší strana) a 
druhý k mešáku (kratší strana). Plachtu pak složíme, abychom ji mohli přemístit a zároveň 
neztratit „provazy“. Plachtu přemístíme do jídelny (k pravému zadnímu rohu) a podélně 
roztáhneme.  

2. Pak natlučeme papíráky do konstrukce (asi píď od sebe), kde bude maskovačka a na ně 
pověsíme plachtu (nahoru pověsíme delší „provaz“). Do pravého bodu (rohu) pověšíme 
maskovačku tak, aby měla pravý úhel (90°) s horním „provazem“. 

3. Pak, až přibijete i levou stranu (aby kus přečníval), vypněte plachtu tak, aby byla napnutá a 
aby „výplň“ byla po celé délce nástěnky. To uděláte tak, že chytnete maskovačku níž (u 
„výplně“) a pověsíte ji na hřebíky k „provazům“.  

4. Pak si vemte asi 5 kolíků a zatlučte je do země přes maskovačku. Zbytek ohněte směrem do 
kopce. Pak si vemte ještě jeden a tím zajistěte maskovačku, až ji (levou stranu) budete ohýbat 
směrem doprava.  

Vysvětlivky: píď = měřidlo používané ve středověku. Je to prostor mezi malíčkem a palcem, které jsou 
jako jediný z prstů natažené.  
 

 
 
 
 
 
 
 



APITÁNSKÝ MŮSTEK (Pecl) 
Nářadí: velký nebo malý venca, kladivo, sekera, sakovák, lopata 
Doba stavby: 2 hodiny 
Počet lidí na stavbu: 2  
Materiál:  

- 6x kůl, délka 130 cm, průměr 5 cm ( A ) 
- 2x kůl, délka 50 cm, průměr 5 cm ( B ) 
- 3x krajinka 2 x 56 x 10 cm ( C ) 
- 4 x krajinka 2 x 185 x 14 cm ( D ) 
- 1x kůl, délka 270 cm, průměr 10 cm ( E ) 
- 5x krajinka 2 x 185 x 7 cm ( F ) 
- 2x krajinka 2 x 60 x 20 cm ( G ) 
- 2x krajinka 2 x 40 x 10 cm ( H )  
- 1x svlak 4 x 50 x 4 cm ( I ) 
- strašně moc krát hřebík délky 80 ( J ) 
- 6x krovák ( K ) 
- 1x kormidlo ( L ) 
- 1x matice ( M ) 
- 1x držadlo na kormidlo ( N ) 

 
1. Zatlučeme kůly A zhruba 70 cm hluboko.  
2. Na ně položíme krajinky C. 
3. Na ně položíme krajinky D a na krajích zatlučeme přes kůly krováky a uprostřed 80 ( J ). 
4. Na přední kůly přitlučeme 80´ krajinky F. 
5. Ve vzdálenosti 40 cm na boku zatlučeme kůly B asi 30 cm hluboko.  
6. Ve výšce 20 cm na boční dva kůly zatlučeme svlak ( I ) a na něj krajinku H a potom G. 
7. Vykopeme díru 1 m a zasadíme kůl E a na něj přitlučeme držadlo na kormidlo N. Pak už jen 

nasadíme kormidlo L a zajistíme maticí M. Pro lepší otáčení je možno kormidlo promazat nějakým 
olejem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODPADOVKA (Dřeppe) 
Nářadí: lopata, rýč 
Čas: max. 90 min. 
Ideální počet kopáčů: 2 
 

1. Vyhraďte si místo, kde budete kopat (130 x 60 cm). 
2. Kopejte do vyměřené hloubky (80 cm). 
3. Položte 5 klacíků (cca průměr 3 cm). 
4. Položte na roštík klacíky s jehličím (po celé ploše).  

 
 
ODPADOVKA (Čtvrtek) 
Nářadí: 1x rýč, 1x lopata, 1x sakovák 
Doba stavby: 3 – 5 hodin 
Počet lidí na stavbu: 2  
Materiál: větve, smrkové větvičky 
Postup: Vykopeme díru (hloubka: 85 cm, šířka: 80, délka: 130 cm). Dáme na ní větve a na větve 
smrkové větvičky.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONSTRUKCE  NA  ODKLÁDÁNÍ  RUČNÍKŮ (Dřeppe) 
Nářadí: venca, kladivo 
Čas: max. 30 min 
Potřeby:  

- hřebíky 
- rozměry kůlů: VLČÁCKÉ – 2 kůly, délka 80 cm (65 cm nad zemí) 

  SKAUTSKÉ – 2 kůly, délka 90 cm (75 cm nad zemí) 
   DOSPĚLÁCKÉ – 2 kůly, délka 120 cm (105 nad zemí) 

- prkno (120 x 7 cm) 
 

1. Zatlučte 2 kůly. 
2. Přibijte prkno. 

 
 
 
 
ODKLÁDÁNÍ RUČNÍKŮ A KELÍMKŮ (Čtvrtek) 
Nářadí: 1x venca, 2x kladiva 
Doba stavění: 10 – 20 min. 
Počet lidí na stavbu: 2 
Materiál: 2 kůly (100 cm), 2 hřebíky, 1 prkno 
Postup: Zatlučeme do země 2 kůly, položíme na ně rovné dřevo a přitlučeme ho ke kůlům. 
 
 
 
 
 
KOŠ jak se dělá (Rozum) 
Nářadí: velký venca, 3 hřebíky 
Čas: maximum 30 min. 
Potřeba lidí na koš: 3 lidi 
Potřeby:  

- 1 trojúhelník o straně 50 cm 
- 3 kůly (83 cm) 
- 1 pytel (98 cm) 

 
1. Začne se nejdříve kůlama. 
2. Pak přiložíme trojúhelník. 
3. Třetí fáze bude pytel.   

 
 
 
JAK SE DĚLÁ STOLEK NA MYTÍ NÁDOBÍ (Rozum) 
Nářadí: velký venca, 4 hřebíky 
Čas stavění: max. 31 min.  
Potřeba lidí: 2 
Potřeby: stůl (155 x 94 cm), 4 kůly 57 cm 
 

1. Bude potřeba kůly. 
2. Potřeba bude stůl. 
3. Zatlučeme kůly do země. 
4. Na kůly položíme stůl. 
5. Přibijeme do stolu hřebíky.  

 


