
Winter Challenge 
 

Vybavení do zimy, které bude potřeba si obstarat.  
 
Níže nalezneš seznam podstatných věcí s jejich popisem. Pokud se vybavíš podle těchto 
rad, nebude ti nic zásadního scházet. Na druhé straně, není zdaleka nutné hned nakoupit to 
nejdražší top vybavení, jaké v obchodech je. Ani já jsem na prvních zimních akcích neměl 
vše tak, jak zde popisujeme a nijak to nevadilo. Vystačit si můžeme s překvapivě 
jednoduchými řešeními. Pokud chceš hodně ušetřit, budeš muset použít hlavu a hledat 
vhodné alternativy a příležitosti. Někde pomůže vojenský výprodej, někde pracovní oděvy, 
jindy outdoorový outlet, předvánoční akce, půjčovny a podobně. 
Každopádně otestované vybavení je důležité, proto začni shánět věci už teď. Na schůzku 
bude třeba přivézt co nejvíc věcí, abychom se vzájemně ujistili, že takhle to půjde. 
 
Jak říkají slavní horolezci: “95% úspěchu závisí na přípravě, a ten zbytek nedokážeme 
ovlivnit” 
 
Boty 
Miláňo (člen týmu kurzu Život je gotickej pes): Pokud bych měl jmenovat tři nejdůležitější 
části vaší výbavy, pak by to byly a) boty, b) boty a c) boty. Několik dní ve sněhu bez 
možnosti vysušení dá zabrat jakýmkoliv botám, nespoléhejte se proto pouze na všelijaké 
Gore- a jiné Texy a začněte už teď boty napouštět hydrofobními krémy podobnými 
Snowsealu – „enjoy dry feet“ (včelímu vosku). Ideální je bota celokožená, bez zbytečných 
švů, kvalitně prošlápnutá a napuštěná kvalitním voskem. Abych byl konkrétní, tak tady 
nabízím jeden typ, který se mi osvědčil: Hanwag Alaska GTX, běžná cena 5.990 Kč, 
koupeno v předvánoční slevové akci v prodejně Rock Point za 4.790 Kč). Tyto boty mi držely 
spolehlivou vodoodpudivost celých 14 dnů pochodu ve sněhu. Za celou dobu jsem je 
napatlal Snowsealem jen 3 x.   Ještě jedna poznámka, kterou považuji za důležitou. Při 
nasazení sněžnic, se celá bota výrazně zpevní, takže pokud ji nestihnete KVALITNĚ 
prošlápnout, přibalte si sebou něco na zalepování puchýřů. 
Jak napouštět botu Snowsealem/voskem: Zahřejte botu fénem nebo ji strčte do mírně (!) 
rozehřáté trouby. Pěkně rozehřátou ji namažte voskem a fénujte, zahřívejte v troubě tak 
dlouho, dokud se nepřestanou lesknout. To znamená, že vosk je tam, kde má být, rozehřátá 
bota jej absorbuje mnohem lépe. Tento postup opakujte až do samotného začátku kurzu! 
Píši-li mírně rozehřátou troubu, myslím tím opravdu mírně rozehřátou troubu. A 
nezapomeňte u toho dělat dalších pět věcí, pokud chcete z bot vymodelovat 
nepojmenovatelné kreatury. 
PS: Použití trouby nedoporučujeme;), fén je ideální a bezpečnější. (Kamil) 
 
Postačit může i bota trochu levnější, ale kožená a dobře impregnovaná.  
 
Někteří úspěšně absolvovali akce v outdoorových sněhulích, ale pozor, pokud není moc 
mráz, tak se v nich hodně přehřívá a potí noha. 
 
Zajímavá vychytávka jsou zimní vložky do bot s alufólií. A když máte vložky dvě, můžete tu 
propocenou, mokrou sušit a suchá vás bude hřát. 
 

 

 

 



spacák 
 
Nejlepší je ten, v kterém vám osobně není zima. A pokud už máte nějaký spací pytel a víte, že vám v 
něm zima je, a přesto nechcete nebo nemůžete jet s jiným, vezměte s sebou ještě další. Kombinace 
třísezónního spacího pytle a „cyklo“ spacáku je osvědčená a funguje. Jak? To nezjistíš, dokud to 
nevyzkoušíš.  
Pokud vám ve spacím pytli nebyla zima první noc, neznamená to, že vám v něm nebude zima noc 
pátou. Spacák absorbuje vlhkost, která rychleji odvádí teplo... 
Zajímavou vychytávkou je fleesová vložka do spacáku (lze ušít nebo v Hudy za 700 Kč). V kombinaci 
s jakýmkoliv slušným péřovým spacákem tvoří neprůstřelnou dvojici. Je-li ovšem fleesová vložka 
kombinovaná s Rolls Roycem péřových spacáků – spacákem českého výrobce Sir Joseph Looping 
900 nebo Looping 1200 – pak se připravte na komfort, který znáte jen z amerických filmů z letní 
Floridy: neuvěřitelný komfort spaní jen ve spodním prádle i na zasněžených hřebenech. 
 
Jak vlastně funguje spacák je pěkně popsáno v tomto seriálu: 
https://www.svetoutdooru.cz/serialy/najdi-svuj-spacak/ 
 
V parametrech spacáku tedy hledáme komfortní teplotu v mínusových hodnotách, například -
10°C. Pozor, platí to pro suchý a nový spacák... 
 
Kvalitní péřový spacák je jistota, kvalitní spacák z umělých vláken je výhoda při vlhkém 
počasí, kombinace dvou spacáků funguje dobře, ale jestli ti stačí, musíš vyzkoušet… 
 
batoh 
Pořádný expediční batoh s kvalitním bederním pásem. Objem od 60L. 
Batoh je nutno nastavit na tvou postavu, aby správně plnil svou funkci - to je ulehčoval nám 
nesení nákladu, ne naopak. 
 
Pláštěnka na batoh je dobrý pomocník, který batoh ochrání od vlhkosti. 
 
Návleky přes boty 
Jsou vhodné za mokra nebo extrémně hlubokého sněhu. Měly by mít vpředu háček na 
zachycení za tkaničky a pásku/lanko na provlečení pod botu. A ideálně také zip vpředu a 
voděodolný materiál. 
 
K.: Osobně je moc nevyužívám, protože se pod nimi více potím, nevětrají mi boty… Lepší je 
mít dobré stahování nohavic u kalhot (nebo jej vylepšit), aby drželo kolem boty. Popruhem 
sněžnic to lze ještě pojistit. Sníh se do bot nedostane a vše správně větrá. Jinak to je, pokud 
začne pršet, nebo prošlapaváme stopu závějí, v tom případě nasazuji. 
 
Karimatka 
 
M: Pod spací pytel patří pořádná karimatka a věř tomu, že bude-li ta tvoje tenčí než 14mm, 
tak ani spacák od Sira Josepha ti nepomůže k tomu, aby Tvé noci byly pokojné. Proto si 
vezmi karimatky raději dvě nebo minimálně jednu pořádnou. Vítězkou ročníku 2011 se 
jednoznačně stala nenafukovací (!)karimatka Thermarest RidgeRest Solar  (viz 
www.vertical.cz). 
  
Nafukovací karimatka 
Jsou moderní avšak velmi zranitelné. Snadno se propíchne, propálí, může selhat ventil…A 
co potom někde v mrazu na sněhu... Doporučit můžeme pouze špičkové výrobce. Na levné 
karimatky není spoleh. Určitě to musí být karimatka tlustá (více jak 3cm) jinak ji prolehneš a 
bude ti zima. Každou, i kvalitní a novou karimatku doma otestuj, že opravdu drží. Nafoukni ji 
a nechej dva dny nafouknutou - nesmí ani trochu ztratit tlak. Pokud uchází, tak ji neber.  
Zvaž tedy pečlivě, jestli máš vhodnou nafukovačku. 

https://web.archive.org/web/20161029201817/http:/www.vertical.cz/


 
Pěnová karimatka 
Je jistotou, která nás nejvíce zajímá, je takřka nezničitelná. Nevýhoda je, že je objemná a 
někdy těžší než nafukovací karimatky. 

 
Evazote 
 - dobrý poměr cena výkon. Materiál nenasákává vodu. Samotná karimatka, ale nemá 
dostatečnou izolační schopnost. Tlustá verze karimatky v kombinaci s alumatkou už může 
být dostatečná, lépe když si pod sebe ještě nasteleme zbylé oblečení. 
 
Dvě karimatky  

 dvě mají tu výhodu, že se mezi ně dá dobře nastlat oblečení, třeba bunda, a zlepšit 
tak izolační prostor. Zároveň je oblečení chráněno od vlhkosti.  

 

Hole s terčíky/košíky 
 
M: Při chůzi na sněžnicích horní končetiny a trup vykonávají podobnou práci s hůlkami jako při běhu 
na lyžích, spíše severské chůzi. Potřebovat budeš i hole (trekové – teleskopické, lyžařské) to aby jsi 
se pod tíhou batohu, vyčerpáním nemotal, ale rovně šel tou bílou stopou. Osobně vám můžu jen 
doporučit teleskopické hole. O správné délce hole totiž rozhoduje, zda jdeš do kopce, z kopce, na jak 
vysoké sněhové pokrývce se pohybuješ, jak hluboko se hole boří do sněhu (jak velké jsou košíčky, 
které tomu mají bránit). 
Kdybych si musel vzít hole jiné než teleskopické, půjčil bych si hole o 10cm delší, než používám na 
sjezdové lyžování. 
 
Velikosti košíčků na konci hole je třeba věnovat pozornost, případně zakoupit větší, sněhové 
košíky. 
 
Termoska 
 
Celkem doporučujeme mít s sebou cca 2L tekutin. Obvykle to tedy jsou dvě 1 litrové 
termosky. Osobně používám jednu velikou 1,5L - toto je ale celkový minimální přípustný 
objem na pochod! Já obvykle ještě průběžně doplňuji sněhem. Někomu by toto nemuselo 
stačit a potřebuje pít více. O důležitosti pitného režimu ještě bude řeč. 
Termoska musí být vakuová, taková udrží nápoj horký po celý den/noc i v mrazu. Osvědčené 
jsou značky Tatonka, Primus (do 1L, ty větší špatně drží víčko, plasty praskají), Esbit,GSI… 
ale i levné termosky mohou fungovat dobře, je třeba si je ale otestovat.  
Zásadní částí je zavírací ventil - vhodný je šroubovací, pokud mám ten “cvakací”, tak jej v 
mrazu nesmím používat protože zamrzá, netěsní a čaj mi teče do batohu… :/ (tzn. vždy 
odšroubuji celý ventil a necvakám ;)) 
 
Jak poznám, že termoska správně izoluje? 
Naleju do ní horkou vodu a zavřu - pokud je v pořádku, bude na celém povrchu studená. 
Pokud ucítíš teplo, znamená to, že špatně izoluje. Máš li stále pochybnost, můžeš jí dát ještě 
na pár hodin do mrazáku - kvalitní termoska udrží vodu horkou. 
 
Zajímavou vychytávkou jsou jídelní termosky, kam si můžeš připravit polévku na polední 
zastavení. 
 

Čelovka a náhradní baterie 
Brzo je tma, budeme si hodně svítit. Jasná volba je čelovka, obě ruce budeš potřebovat na 
jiné věci. 
 



Do skupiny: 
Některé věci budeme sdílet s dalšími lidmi v malé skupince 3-4 lidí. Jsou to tyto: 
 
Stan 
 - umět postavit nazpaměť i za tmy, zkontrolovat všechny součásti.  
Stačí běžný stan. Na skupinu je výhodné mít větší stan pro 3. Lépe se pak rozloží váha. 
 
Lopata 
 
M: Nezbytná do každé dvojice. Hodí se na urovnání místa na stan, přípravu kuchyně a hlavně na 
vykopání amfiteátru pro velký oheň.  
  
Jedla: Ideální je skialpinistická sněhová lopata, ta je ale natolik drahá, že kupovat si ji jen kvůli tomuto 
kurzu nemá smysl. Pokud bys do takovéhoto nástroje chtěl investovat trochu peněz a práce, vyrob si 
lopatu tak, že koupíš list menší hliníkové lopaty (cca 150Kč) a nasadíš ho na krátkou násadu z 
lehkého (smrkového) dřeva. Dobrá délka lopaty je 50 až 70cm. Neosvědčily se plastové, obvykle 
skládací lopaty na sníh prodávané v supermarketech apod. Nevydrží, popraskají, škoda peněz. 
 
Vařič podložka a závětří 
 
Máš li k dispozici vařič benzínový, je to v zimě jasná volba. Je ale poměrně drahý, takže 
spíše budeme využívat plynové vařiče. Ty sice v mrazu hůře hoří, ale dá se tomu pomoci 
několika způsoby. Předehřátím bomby třeba v misce horké vody (potřebuju misku navíc) 
nebo speciální zimní směsí. 
 
Určitě je třeba zajistit si závětří k vařiči. Poměrně slušně poslouží tlustý grilovací alobal 
(klasický tenký ne, ten se hned roztrhá).  
 
Na měkkém sněhu se hodí plastová/dřevěná podložka pod vařič - např. z kuchyňského 
prkénka. 
 
Ešus 
 
M: Pro dvojici jsou ideální dvě nádoby. Jedna by měla být veliká, alespoň 1,5 litru, na rozpouštění 
sněhu a přípravu čaje. Druhá stačí menší, zhruba velikosti běžného ešusu. Velmi se hodí se i hrníček, 
např. na nalévání čaje do termosky. 
Výbornou zkušenost jsme udělali s trampskými kotlíky (s víčkem). Díky kotlíku se dá báječně využít 
energie z ohně a ušetřit hodně benzínu. 
 

Pilka  
Ocaska Bahco, je osvědčený model i se skvělým krytem ostří zubů. Lepší než zahradnické 
pilky zasouvací do rukojeti. Top pilka je potom Silky Zubat... 
 
Sekerka 
Bude se nám hodit, stačí jedna na skupinu. Etalonem je Fiskars X10. 
 
Oblečení: 
Výbava, na kterou máme každý velmi individuální nároky. V čem je jedomu horko, druhému 
je chladno, jiný se více potí atd. Dobře promysli jak jsi na tom ty, vyzkoušej, testuj, studuj 
vlastnosti materiálů a správně si vyber.  
Využíváme systému vrstvení oblečení pro zajištění vhodného tepelného komfortu při různé 
intenzitě pohybu. Začínáme termoprádlem pro odvod potu a základní izolaci, pak druhou 
tepelně izolační vrstvou-obvykle silnější fleece, a třetí vrstvou - ochranou proti větru, 
případně vodě. 



 
Rukavice 
 
Osvědčil se nám jeden pár slabých rukavic na pochod a jeden pár silnějších fleecových pro 
chladnější podmínky. Plus jedny náhradní, při promočení, ztrátě a pod. Přijdou vhod. 
Pokud máš teplé palčáky a bývá ti chladno na ruce tak je vezmi. 
Někdo rád používá nepromokavé převleky.  
Pokud si nechceš zničit rukavice na pochod, vezmi si rukavice pracovní, které využiješ při 
přípravě dřeva. 
 
Tip: 
Například teplé fleecové rukavice Mynah z pracovních potřeb za 80 Kč, které perfektně 
poslouží i jako hlavní na pochod. 
 

Pláštěnka 
Taková, která ochrání tebe i batoh - tzn. má hrb na batoh je ideální. 
Pokud však bude dobrá zima, bude mráz, tak pláštěnku nevyužijeme. 
 
šátek/tunel/kukla 
Šátek “tunel” je praktická věc. Lépe silnější/fleecový a jeden slabý. Ochrání tváře i nos před 
větrem. Dobře poslouží i kukla. 
 
Bunda 
Důležitá ochrana před větrem. Neměla by být příliš teplá abychom s ní mohli pochodovat a 
nepotili se. Ideálně nepromokavá. Ale dostatečné větrající - buď přes membránu nebo 
pomocí větracích otvorů/ zipů. Důležitá je pořádná kapuce, která dobře kryje i tváře. Typicky 
Gore-tex a podobné materiály, dobře poslouží i některé Softshell bundy. 
 
Mikina, vesta 
Tepelně izolační vrstva. Mnohdy vrstva která nám bude při pochodu dostačovat samotná. 
Materiály jsou Fleece, powerstretch, a jim podobné spíše tenčí. 
Při zastaveních budeme potřebovat ještě rychle něco dalšího na sebe hodit. Tady se využije 
silný fleece. Nebo pokud máš, tak třeba péřová vesta. 
 
Kalhoty 
Větru odolné, takové, abych mohl dělat dlouhý a vysoký krok. Silnější, ale ne vyloženě 
zateplené, abych se při chůzi zbytečně nepotil.  
Podvlíkačky/spodky - první vrstva pod kalhoty pro zahřátí 
 
K.:Osvědčily se mi silnější pružné outdoorové kalhoty na pochod a tzv. převlekové kalhoty z 
membrány (mají po stranách celorozepínací zip) které nasadím snadno i se sněžnicemi jako 
zateplovací/protivětrnou vrstvu kdykoli je třeba. (zakoupeno při výprodejové akci Warmpeace 
za asi 1500,- dohromady). Podvlíkačky pak v našich podmínkách prakticky nepoužiju. 
 
Ponožky teplé 
Jedny ponožky vydrží na max tři dny. Za předpokladu že máš v botách sucho. Jinak tvrdnou 
a zvyšují riziko puchýřů. 
Neměly by být příliš těsné - přiškrcují krevní oběh, ani příliš volné - shrnují se a tvoří puchýře. 
Nohu musí přesně kopírovat. Pozor na šev nad prsty - nesmí být silný jinak bude tlačit.  
Někdo volí kombinaci tenkých ponožek na pot + tlustých na zateplení. Někdo volí rovnou 
tlusté. Osobně v tom nenacházím rozdíl.  
Pozor, noha v silných ponožkách se ti musí pohodlně vejít do boty, aby nebyla stísněna, 
prsty se těsně nemají dotýkat ve špičce boty. 



Zajímavou vychytávkou jsou vysoké podkolenky/nadkolenky které lze vytahovat/stahovat 
průběžně podle potřeby. 
 
 
Pracovní oblečení/ oblečení kterému nevadí, že se zničí 
Hodí se na práci se dřevem a u ohně, když si nechceme zničit drahou bundu... takové, co se 
může potrhat, zašpinit a také poslouží jako ochrana před jiskrami u ohně (moderní materiály 
z umělých vláken neustojí nálet jisker, a ty v nich tvoří díry a dírky). Například tedy vezmi 
bavlněnou košili, velké bavlněné triko, starou mikinu… 
Hodí se taky pracovní rukavice, samozřejmě teplé. 
 
Důležité drobnosti: 
 
sluneční brýle 
 
krém + UV ochrana 
Klasické krémy obsahují vodu a zmrznou… Osvědčená je obyčejná lékařská vazelína. 
UV tyčinka na rty příjde na slunci vhod. 
 
toaleta, vlhčené ubrousky 
 
lékárna -  základní své věci do lékárničky, jako náplasti, obinadlo na kolena, cucací bonbony 
na bolest v krku a nachlazení…Své léky, pokud užíváš,  
(velkou lékárnu budeme mít pro celou skupinu) 
 
zavírací nůž, lžíce… 
 
zápalky/zapalovač ochráněné před vodou 
 
chemické teplo, pokud ti hodně mrznou končetiny 
 
 

 
 


