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OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ 
 

OHNĚ 
 

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM 

 oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba 
 způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem, sirkami 

 
OHNĚ ROZLIŠUJEME: 

 besední (slavnostní ohně)  

 strážní (hlídkové ohně) 

 užitkové (ohně pro vaření) 
 v nepříznivých podmínkách 

 
BESEDNÍ OHNĚ 

 slouží k významným příležitostem, besedám, posezení s programem i bez něj, 

 jsou slavnostně zahajovány i zakončovány 

 dělají se přiměřeně vysoké 

 zapalují se slavnostně – pochodní, sirkami apod. 
 v tomto ohni se nespalují odpadky ani neopékají uzeniny 

 

Pagoda          Pyramida    Hranice 

 
UŽITKOVÉ OHNĚ 
 

 nemají slavnostní charakter, slouží k posezení, ohřátí, sušení věcí, vaření, 
pečení, grilování, svícení 

 co se dá např. vařit: čaj, polévka, těstoviny 

 na veškeré závěsy, hrazdy a trojnožky je vhodné využít pevné, pružné, 
houževnaté a syrové dřevo, které je dobré před užitím ještě namočit, aby 
vydrželo žár ohně. 
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PŘÍKLADY UŽITKOVÉHO OHNĚ PŘI OHŘEVU JEDNÉ NÁDOBY: 

 

 
         Trojnožka           Na kamenech       Závěs - s podpěrou 

 
 
 
 
UŽITKOVÝ OHEŇ PRO OHŘEV VÍCE 
NÁDOB 
  
Závěs s hrazdou – lze upravit na hrazdu 
otočnou 

 

OHNĚ STRÁŽNÍ 
 

 jedná se o jednoduché ohně, až na výjimky nenáročné na přípravu, staví se 
menší 

 za účelem utajení, neboť jsou určeny především k použití v noci při hlídkování 
apod., aby se u něj hlídka mohla ohřát a nebyla spatřena 

 
Příklady strážních ohňů 

Hvězdicový     Hlídkový     Lovecký 
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(pouze VEH) 
Oheň lenochů: polena jsou naskládána na šikmo 
zaražené kůly, po nichž se sesouvají do ohně a 
postupně odhořívají. Dá se na něm snadno vysušit 
provlhlé či zmoklé dřevo. 

 

 
 

  
Pampový s dusítky (pouze VEH)                 Polynéský oheň (pouze VEH) 

 

OHNĚ V NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH 

 v dešti, na sněhu apod. se oheň rozdělává velmi obtížně 

 nejznámější je oheň na sněhu a krytý oheň v dešti 
 

 

          oheň na sněhu                                       krytý oheň v dešti 
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Kanadský krb (pouze VEH) 

Chrání proti větru, udržuje teplo. Staví se pro malou 

skupinku lidí za sychravého počasí. Usměrňuje teplo a 

dá se na ní sušit i mokrý oděv. Stěna není určena jako 

palivo, je vhodné ji omazat hlínou- její úkol je odrážet 

teplo jedním směrem.   

         

SETONŮV HRNEC (pouze VEH) 
 
Do půlmetrové jámy se na dno vloží žhavý popel, na něj zahřáté kameny z ohniště. 
Připravený dřevěný kolík - okolo 75 cm dlouhý a 8 cm silný, na konci špičatý, se 
zapíchne ke stěně jámy. 
 
Připravené maso: špalík hovězího nařezaný na silnější plátky nebo plátky vepřového či 
kuřecího masa, proložené špekem a cibulí se okoření a vše se zabalí do kopřiv do 
úhledného balíčku. Ten se položí do jámy na kameny. 
 
Další vrstva je mokrá tráva a kopřivy a na to se nasype hlína. Po hodině se vytáhne 
kolík a nalije se do otvoru trocha vody. Nechá se další hodinu dusit a pak se opatrně 
vyhrabe. Příprava není jednoduchá, ale pochoutka výborná.  
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DŘEVO PRO OHNIŠTĚ (pouze VEH) 
 
Nejvíce popela dává tvrdé dřevo (dub, buk, jasan), které také nejlépe drží teplo. 
 
Nepoužíváme dřevo ztrouchnivělé, nezanechává žhavý popel. 
 
Dřevo olše, akátu, jasanu, břízy hoří mokré i syrové, je vhodné pro rozdělání ohně, ale 
pozor - olše a akát jsou nevhodné pro rozhořené ohniště – jejich malé hořící části 
vystřelují = nebezpečí popálenin, zapálení lesa nebo zničen oděvů či stanů! 
 
 

JAKÉ DŘEVO JE VHODNÉ POUŽÍVAT (pouze VEH) 
 

 pro besední ohně – polena, tenké větve, klestí, měkké dřevo (jehličnany) 
dávají světlo a rychlý plamen 
 

 pro užitkové ohně – silné větve, tvrdé dřevo (dub, buk, jasan) 
dávají teplo 

 
. 
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OHNIŠTĚ 
 

ZÁSADY PŘÍPRAVY ZÁKLADNÍHO OHNIŠTĚ A PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

 využíváme starších ohnišť, pokud žádné není, volíme povolená místa 

 ohniště rozděláváme co nejmenší 

 na měkké půdě vykrojíme čtverec z drnů (uschováme je a polijeme vodou) 

 místo vždy ohraničíme kameny vhodného tvaru a rozměrů, nepoužíváme 
kameny z potoka (mokré praskají) 

 blízkost vody je nutná pro pozdější likvidaci ohniště 
 

UKÁZKA VYBUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OHNIŠTĚ 
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POSTUP ZAPALOVÁNÍ OHNIŠTĚ 

K podpalu používáme: 

 březovou kůru (zásadně jen z padlé břízy) 

 jemné klestí 

 drobné třísky 

 po rozhořelém základu přidáváme větší polínka 

 při dešti využijeme suché větvičky malých smrčků 

 

Zdatnějšímu táborníkovi k podpalu užitkového ohně stačí 3 sirky. 

Podpalujeme vždy po větru, oheň potřebuje dostatek vzduchu. Předem si připravíme 

dostatečnou zásobu dřeva, k jehož sběru využíváme výhradně soušky, spadlé stromy 

a větve. Zásadně svévolně v lese žádný strom nekácíme! Dřevo štípáme na silných 

větvích, nebo na pařezech.  

 

LIKVIDACE OHNIŠTĚ 

 oheň zalijeme vodou 

 popel a ohořelé dřevo naházíme do předem připravené odpadové jámy 

 kameny odneseme a místo po ohništi zakryjeme drny 

 místo opouštíme vždy čisté a upravené! 
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TÁBOŘIŠTĚ 
CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU 

 vařič na vaření vody a potravin – nejčastější je v současné době plynový vařič 

 ešus či kotlík na vaření 

 zápalky na zapálení vařiče 

 vlastní zásoba vody (voda z potoka či rybníka není pitná) 

 základní jídla pro kempování (konzervy, polévky, těstoviny) 

 KPZ (krabička poslední záchrany): zápalky, papír, tužka, jehla a nitě, špendlík, 

náplast, drátek, peníze, seznam tísňových telefonních čísel 

SBALENÝ BATOH NEBO TORNA (pouze VEH) 
 

 

Obsah batohu balíme pokud možno naplocho. Potraviny a drobnosti uložíme do sáčků. 
Při ukládání zachováme určitý pořádek, abychom vše mohli najít po hmatu, třeba 
potmě. Těžší zádům, aby torna netáhla a dobře seděla. 

 

VÝBĚR MÍSTA 

 tábořiště je místo, které se využívá pro krátkodobý pobyt v přírodě s možností 
přenocování 

 v první řadě hledáme tábořiště veřejné – zajištěné na určeném místě s 
hygienickým zařízením, vodou a většinou za poplatek správci objektu (KEMP) 

 pohybujeme-li se v prostoru, kde veřejné tábořiště není, můžeme si ho za 
určitých podmínek najít a vytvořit sami 

 důležité je hlavně pamatovat na blízkost zdroje vody – využijeme k mytí a také 
k uhašení ohniště 
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KDE NETÁBOŘIT 

 u osamělého stromu – nebezpečí větru, za bouřky strom přitahuje blesky 

 ve vyschlém korytu potoka nebo řeky - při dešti se voda v korytu obnovuje 

 pod dráty vysokého napětí – za vlhka nebezpečí elektrického výboje 

PŘENOCOVÁNÍ POD STANEM (pouze VEH) 
 

 Stany můžeme rozdělit na obytné a turistické.  

 Při výběru stanu musíme zvážit jeho použití, pro jaký účel ho pořizujeme.  

 Dnešní stany jsou nejčastěji dvouplášťové - jsou tvořeny 
z nepromokavého vrchního dílu.  

 Hlavní požadavky na turistický stan: 
o odolnost proti vodě 
o odolnost proti větru 
o snadná výstavba stanu 
o dostatečný prostor 
o nízká hmotnost 
o dlouhá životnost 

 
Jak postavit stan (pouze VEH) 

 volíme rovnější terén s měkkou půdou – pozor na kořeny stromů, kameny, 
šišky a jiné nerovnosti 

 před postavením stanu si zjistíme směr větru, aby nám nefoukal do jeho 
vchodu, ale směřoval do boku (jinak by při zhoršeném počasí mohl stan 
„uletět“) 

 současné stany jsou snadné na postavení, skládají se z podložky, plachty, kolíků 
k přichycení plachty a několika tyčí, díky kterým stan získá tvar 
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Pohodlná vystýlka (pouze VEH) 

Typy spacích pytlů (pouze VEH) 

 

 Základní typy spacích pytlů jsou spacák dekový, který má horší tepelné vlastnosti a 
je vhodný do pro teplé letní dny a jako přikrývka do stanů.  

  
  

 Dalším typem je spacák tzv. mumie - má lepší tepelné vlastnosti. V tomto spacím 
pytli může být člověk zakrytý až po hlavu. Některé typy obsahují také odvětrávání. 

 

 
Během táboření nehlučíme a nezapomínáme na správné chování v přírodě! 

Po ukončení táboření 

 uklidíme ohniště 

 zasypeme odpadní jámu 

 použité plasty odneseme s sebou do nejbližšího kontejneru na tříděný odpad 

 místo po táboření důkladně překontrolujeme, nesmí po nás zůstat žádný náznak 
našeho pobytu 


