
PRAVIDLA PŘI NAKUPOVÁNÍ VYBAVENÍ

Je mnohem lepší investovat do dražšího vybavení, které ale vydrží, 
než neustále kupovat nové a nové levnější věci. Víte totiž, že se na 
vybavení můžete téměř stoprocentně spolehnout. Navíc se mnohem 
lépe používá staré vybavení,  se kterým jste sžití  a víte,  co od něj 
čekat, než si neustále navykat na nové kousky.
Snaž se vyhýbat armyshopům. Armáda sice používá velice kvalitní 
vybavení,  ale  do  oběhu  se  dostávají  většinou  jeho  kopie  (nože, 
batohy a podobně). Určitě můžeš v armyshopu koupit zajímavou věc, 
která se bude hodit, ale ve specializovaném outdoorovém obchodě 
pořídíš stejnou věc sice dráž, ale mnohem kvalitněji.

STRÁNKY O OUTDOOROVÉM VYBAVENÍ

• http://www.outdoorinfo.cz   recenze outdoorového vybavení
• http://www.svetoutdooru.cz/   na  českém  internetu  nejvíce 

obsáhlá stránka o outdooru (recenze, bazar, rady, návody; vše 
rozdělené do přehledných kategorií)

• http://www.junshop.cz/   Skautský obchod, kde nalezneš nejen 
skautské potřeby, ale také vybavení do přírody a další  – za 
rozumnou cenu:-))

• Známé české outdoorové řetězce, na které se dá spolehnout
• http://www.alpsport.cz/  
• http://www.hanibal.cz/  
• http://www.hudy.cz/  
• http://www.rockpoint.cz/  

Závěrem
Nezapomeň, že na vybavení stojí úspěch celé akce, takže se připravuj 

s rozvahou. Nicméně chybami se člověk učí:-)
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NĚCO NA ÚVOD

Vybavení  a  pomůcky,  které  používáme  na  našich  putováních, 
táborech  a  dalších  akcích   mimo  civilizaci,  bývá  často  zárukou 
úspěchu celého podniku. Nejen jeho kvalita, ale také praktičnost a 
množství, které ho máme, může radikálně změnit možnost jeho užití. 
V této kapitole se zaměříme na krátký souhrn toho, co je třeba si do 
přírody na akce jako jsou puťáky a výpravy brát a na to dávat pozor.

Jednodenní akce
• Dostatek jídla a pití (pozor na volbu vhodné lahve)
• Alespoň 2 funkční nabité telefony na skupinu
• Lékárna
• Dostatek vhodného oblečení (+ ochrana proti dešti; to lze ale 

vykrýt použitím membránového oblečení, které nepromokne, 
do této kategorie spadá také skautský kroj)

• Boty (musí být rozchozené)
• Nůž
• Zdroj ohně (nejlépe kombinace sirek a křesadla)
• Mapa dané oblasti
• Zápisník, tužka
• KPZ
• Uzlovačka
• Finanční rezerva
• Šátek
• Další věci podle zaměření akce

Co navíc na vícedenní akci
• Velký batoh, ve kterém vše unesu (je nutné mít pevný zádový 

systém s nastavitelnou velikostí a co nejpevnějším bederním 
pásem; ideální  je dvoukomorový batoh s horním a spodním 
plněním)

• Karimatka  (nafukovací,  nebo  pěnová;  pro  skautské  účely  je 
ideální karimatka z materiálu EVA – šířka 1cm; perfektní je v 
kombinaci s houpací sítí)



• Spacák  (bereme  samozřejmě  podle  klimatických  podmínek; 
platí pravidlo, že na sníh je potřeba péřový, všude jinde stačí 
duté vlákno)

• Náhradní  boty  (na  vícedenní  akci  je  ideální  kombinace 
nepromokavých  membránových  bot  –  z  tohoto  hlediska  je 
nejlepší GORE-TEX a sandálů)

• Náhradní  oblečení  (nejdůležitější  je  dostatek  ponožek; 
technické  ponožky  jsou  příjemnější  na  chůzi,  než  obyčejné 
bavlněné; to stejné platí i pro trička)

• Stan, nebo materiál na přístřešek (na pohodlný přístřešek pro 
2  pohodlně  vystačí  klasická  polyethylenová  plachta  2x3 
metry, pozor ale na dostatečnou gramáž materiálu)

• Hygienické potřeby (na cestách hygienu udržuj, je to základ k 
udržení zdraví)

• Ešus se lžící (ešus je nejlepší z nerezu, dobře se omývá i když 
je opálený a není zdraví škodlivý; bereme lžíci, protože zbytek 
příboru je zbytečný

• Vařič  a  bomba (pokud nevaříme na přímém ohni;  pozor  na 
kompatibilitu  vařiče  a  bomby  –  firma  Campingaz,  která  je 
velice rozšířená, má oproti všem ostatním firmám na světě u 
určitých vařičů jiný systém nasazování, nebo závitu)

• Zdroj světla (nejlepší je čelovka)

KOLIK TOHO BRÁT A JAK BALIT

Při  balení  je  nutné  dobře 
zvážit,  zda  budu  danou  věc 
opravdu potřebovat. Pozor na 
„syndrom Velkého batohu“, při 
kterém  má  člověk  pocit,  že 
musí svůj batoh naplnit a to je 
u  velké  krosny  docela 
problém.  Osobně  toho  radím 
brát  spíš  méně  než  více. 
Batoh  balíme  podle  starého 
pravidla, které ale bude vždy 
fungovat;  těžké  věci  nahoře, 
lehké dole a spacák úplně dole.
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