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11. Záv r
Neustále je t eba mít na pam ti, že dobrým, uznávaným a oblíbeným cvi itelem se turista
nestane absolvováním školení ( asto rozsahem nedostate ného i provád ného formou samostudia) anebo uspo ádáním pár zájezd do n jaké sice vd né, ale notoricky známé turistické kon iny (jako jsou t eba skalní m sta), kterou coby cíl výletu je schopen „vymyslet“ a navrhnout tém každý trochu vzd laný ech. Získání formálního oprávn ní „vedoucí p ší turistiky“ v K T je jen prvním krokem. Pro cvi itele je nezbytné nikdy nekon ící studium všemožných p írodov dných, technických i humanitních obor (v etn psychologie), prost pr b žné
rozši ování jeho všeobecného vzd lání - a zejména pak mnohaletá praxe, u ení se chybami
(nejlépe cizími, na turistických akcích jiných vedoucích). V neposlední ad také po ádání vícedenních zájezd , p echod a putování, protože ty jsou „ko ením“ innosti každého turistického
spolku a jedin p i nich lze získávat nenahraditelné zkušenosti.
V této souvislosti je pot ebné uvést, pro v celém tomto pojednání nejsou zmín ny aktivity
typu dálkových pochod (DP): Ty jsou možná dobrou školou organiza ních zkušeností, avšak
z hlediska turistiky jsou pouze dopl kovou inností, vzniklou v dobách, kdy opravdová poznávací a výkonnostní turistika - nap . v alpských zemích - nebyla pro v tšinu zájemc uskute nitelná. Je zcela mimo diskusi, že na DP je výrazn omezena poznávací innost jako nedílná
složka turistiky, o vzd lávacím a výchovném p sobení cvi itele ani nemluv - a navíc lze
s úsp chem pochybovat o p ínosu masových akcí pro ochranu p írody.
Protože cvi itelé, na rozdíl od výboru p íslušného spolku, p icházejí do styku s daleko v tším po tem len i dalších turist , je zejména na nich, aby vytvá eli a udržovali dobrou pov st
své turistické organizace. Nelze o ekávat, že každý len turistického spolku (nap . K T) a podobn každý cvi itel bude vzorem k es anské lásky a „skautských ctností“, ale aspo základní
pravidla slušného chování k lidem i k p írod by mu lenství m lo zprost edkovat a m l by
um t rozpoznat ty, kte í své hulvátství nazývají vznešen zn jícím synonymem „asertivita“.
S tím bezprost edn souvisí povinnost dobrého cvi itele nejen poskytovat pravdivé informace o ekologii, energetice a udržitelném rozvoji, ale také podporovat právní pov domí lenstva, tedy jak rámcovou znalost všech výše zmi ovaných zákon a p edpis , tak znalost práv
a povinností, které len m dávají a ukládají stanovy a organiza ní ád jejich spolku (a samoz ejm stanovy „st echové“ organizace - K T, Sokola, STV apod.). To sou asn znamená
budovat a obhajovat korektní vztahy mezi „prostými leny“ a funkcioná i, kte í jsou na jedné
stran služebníky t ch, kte í je zvolili, na stran druhé nesou zna nou odpov dnost za ádný
chod organizace a nejsou zv davi na n jaké schválnosti a po ouchlosti len .
Shrnuto: Veškerá innost v turistických spolcích, a to jak ve výborech, tak cvi itelská, je jen
a jen prací pro lidi - a tou jedinou a nejkrásn jší odm nou za ni je spokojenost len s turistickými akcemi i s úrovní organizace v bec. Jak bylo e eno na samém za átku, turistické spolky
(nap . K T) jsou od toho, aby sdružovaly lidi ke spole né innosti, a ne aby je lákaly k lenství
nabízením výhod bez vazby na konkrétní lidskou pospolitost (nap . tzv. „internetovým lenstvím“). Základem každého turistického spolku je sbor zkušených, nápaditých a ochotných cviitel . Dobrý cvi itel pak musí d lat vše pro to, aby na akcích, na kterých si ú astníci cht jí odpo inout a uvolnit se od každodenních stres , panovala pohoda, a to i kdyby m l z n které
zásady slevit, protože dobrá pohoda je v usp chaném dnešku tím, co od n ho a jím vedené
akce všichni o ekávají. Také on sám by m l mít ze své innosti dobrý pocit a uspokojení, jak to
vyjad uje moudrý citát: „Jsem a mám jenom to, co jsem dal druhým.“ M jme stále na pam ti,
že organizovaná turistika se vymýšlí a realizuje v jednotlivých odborech K T i jiných t lovýchovných organizací, zatímco „naho e“ by se m ly vytvá et pro ni podmínky. Takže vše záleží
jen na nás, kte í ji provádíme zde „dole“: Jakou si ji ud láme, takovou ji budeme mít.
A k tomu nám dopomáhej B h a svatý Kryštof, patron všech cestovatel , poutník , šofér
a tulák !

Vydáno k seminá i vedoucích a cvi itel p ší turistiky v oblasti K T Pardubický kraj,
konanému dne 29. 11. 2008 v „Hostinci u Kosteleckých“ v erné za Bory.
Lektoroval doc. ing. Josef Kotyk, CSc., místop edseda OV K T Pardubický kraj.
Tisk laskavostí Východo eské geodetické, v. o. s., tradi ního sponzora TKSP.

P ÍPRAVA A VEDENÍ
P ŠÍCH, LYŽA SKÝCH
A CYKLISTICKÝCH VÝLET
A VYSOKOHORSKÝCH TÚR

Lubomír Chládek

Tento metodický materiál vychází p evážn ze starších vlastních p ísp vk , publikovaných postupn ve „Zprávách“, vydávaných pro všechny leny OTTJ VCHZ a následn Turistického klubu Synthesia Pardubice (TKSP), v metodických listech OTTJ
VCHZ a TKSP a v dalších elaborátech, jako nap . ve výtahu z 1. vydání materiálu K T
„Obecná turistika“ (a k n mu zpracovaným bližším instrukcím k p ším výlet m a autokarovým zájezd m TKSP ze dne 27. ledna 1995). Dále vychází z vlastních pom cek
„Topografie aneb Turistika po nezna ených cestách“ ( íjen 1995), „Autokarové zájezdy
v Turistickém klubu Synthesia Pardubice“ (vydána v zá í 2000 pro pot eby školení nových vedoucích p ší turistiky), „Bivakování“ (1995, 2002) a z n kterých rozsahem
skromn jších pokyn k jednotlivým významn jším (zahrani ním) akcím oddílu výkonnostní turistiky v TKSP. Využity jsou rovn ž oficiální (by pon kud již zastaralé) metodické materiály K T „Obecná turistika“, „Vedoucí základní turistiky“ (oba z r. 1995) a
„Turistika a ochrana p írody“ (1997, 2006), také starší p íru ky vydavatelství Olympia
„Lyža ská turistika“ (Michali ka - Chrastina 1976) a „Turistika v horách“ (Hejl 1990),
knížka „ lov k v drsné p írod “ (Pavlí ek 1987, 2002) - a mnohé další informace,
které byly pr b žn uve ej ovány v asopise Turista i jinde.
Soudím totiž, že by bylo škoda neshrnout spoustu poznatk a zásad, které jsem dílem
p evzal ješt od p edvále ných cvi itel turistiky, dílem na erpal za 45 let své innosti
vedoucího PT (a pozd ji i VHT) a zejména pak za 35 let v OTTJ VCHZ a v jeho nástupci TK Synthesia Pardubice (v posledních letech jako p edseda a metodik), nebo
jak pravil kterýsi moudrý muž: „Co nevytvo íte v ase, který vám byl vym en, to za
vás už nikdo neud lá.“ V ím, že alespo n které post ehy v p edloženém materiálu
(který je do jisté míry osobním vyznáním a odkazem starého turistického idealisty)
mohou být k užitku širší turistické obci v oblasti K T. Jeho první vydání (2002) bylo
p ednostn ur eno pro kvalifikované vedoucí i „prosté turisty“ z TKSP, protože mnohé
p íklady a zkušenosti vycházely práv z konkrétní innosti tohoto odboru K T; upravené druhé vydání je zamýšleno jako pom cka pro seminá e vedoucích a cvi itel PT
v oblasti K T Pardubický kraj.
Pardubice, podzim 2008
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1. N které základní pojmy a východiska
Všechny úvahy v tomto spisku se týkají turistiky organizované. P ímo v názvu má turistiku
sice pouze Klub eských turist (K T), ale to v bec neznamená, že by m l mít na ni monopol.
Proto lze celý obsah této práce aplikovat na kterýkoliv t lovýchovný subjekt, který turistiku organizuje, avšak p íklady a podklady, které jsou zde využity, se vesm s týkají K T (a zejména
Turistického klubu Synthesia) jako autorovy mate ské organizace.
Vycházíme z faktu, že turistika je ve své podstat jedna, bez ohledu na to, zda ji organizuje
K T, ATOM, Sokol, Orel i jakýkoliv jiný t lovýchovný spolek, nap . sdružený v STV. Proto
(aby nedocházelo k nedorozum ním) bude zde kvalifikovaný metodický pracovník nazýván
vždy jednotn cvi itel, soubor t chto inovník v ur itém t lovýchovném subjektu bude pak
cvi itelský sbor. (Neš astným rozhodnutím K T byl názvem „cvi itel“ ozna en až vyšší, druhý
stupe kvalifikace, zatímco ten základní byl nazván vedoucí, což je ovšem slovo ozna ující
obecn každého, kdo n co vede - prodejnu, výrobní odd lení apod. Máme-li pak sd lit, že
akce je vedena osobou kvalifikovanou, museli bychom místo sm šného „vedoucím výletu je
vedoucí XY“ íkat nap . „vedoucím výletu je kvalifikovaný vedoucí p ší turistiky XY“, zatímco
takto nám sta í íci „vedoucím výletu je cvi itel XY“ - a je to jasné. Navíc od slova „vedoucí“
nelze odvodit p ídavné jméno, které je asto pot ebné.)
Organizování turistiky je zásadn založeno na dobrovolné práci inovník daného subjektu
(viz nap . stanovy K T z r. 2006, l. 12) - cvi itelskou innost tedy vykonáváme zdarma, jako
službu kamarád m i dalším zájemc m (t eba v tu chvíli ješt neznámým), d láme ji pro pot šení své i ostatních, pro lidi a ne pro peníze. Kdo to nechce pochopit, má možná své místo
v n které cestovní kancelá i jako pr vodce - ale to je pak zcela jiná záležitost. (Rovn ž veškerá
innost ve výborech turistických spolk je zas jen a jen práce pro lidi, žádná prebenda.)
Turistiku v r zných formách (a zejména „turistiku“ ve smyslu „cestovní ruch“) m že dnes p i snadné dostupnosti informací, výbavy, pom cek atd. - provozovat „soukrom “ kdokoliv.
P esto stále lidé dobrovoln vstupují do turistických spolk , a to proto, že cht jí provozovat turistiku spole n , spole n podat ur itý fyzický výkon a spole n poznávat p írodní krásy, historické a technické zajímavosti atd., p itom v dobré pohod . Odbory turistiky (K T, Sokola a dalších ob anských sdružení) jsou zde tudíž od toho, aby zájemce o turistiku vhodnou formou
sdružovaly a kvalifikovan jim nabízely to, co jednotlivci mohou realizovat jen st ží.
M žeme tedy vyslovit dva postuláty:
a) Zájemci o turistiku se dobrovoln sdružují, aby ji mohli provozovat spole n .
b) Cvi itelská (p íp. jiná) innost v turistických spolcích se vykonává dobrovoln a zdarma.
Na t chto základech pak stojí veškeré úvahy v následujících kapitolkách.
2. Obecné zásady p ípravy turistické akce
2.1. Inspirace
Chce-li n kdo po ádat turistickou akci, d lá to jist i proto, že z ní sám chce mít radost.
Proto ji navrhuje do míst, která se mu už d íve líbila a toto pot šení chce zprost edkovat ostatním, anebo naopak do míst, kde ješt nikdy nebyl a poznat je chce. Nenáro ná je p íprava jednodenního výletu do kon iny snadno dostupné ve ejnou dopravou, protože zde nebývají velké
možnosti výb ru a mnoho takových akcí se bohužel stereotypn opakuje. Avšak je-li k dispozici
t eba autokar k cest n kam dál (a p ípadn na víc dní), situace se m ní: Prvním p edpokladem je jistá dávka odvahy k cest do „cizích kraj “, avšak sou asn to navozuje otázku „kam?“
- tedy problém nápadu k návšt v míst dosud nepoznaných. Inspirací se m že stát - vedle
ady dalších, t eba i zcela náhodných podn t :
− získání a studium dobré turistické mapy i turistického pr vodce n jaké „nové“ kon iny,
− popis dávn jšího výletu nebo zájezdu v kronice turistického spolku,
− vypráv ní n kterého zkušeného turisty,
− dokumentace d ív jší turistické zápo tové cesty,
− kalendá akcí jiného turistického spolku,
− lánek v kvalitních novinách, v asopise Turista i v jiném seriózním magazínu,
− regionální informa ní materiál, prospekt apod.,
− služební cesta vlastní i spolupracovník ,
− dobrý televizní po ad ve ve ejnoprávním vysílání (Rozhledny, K pramen m, Šumná m sta,
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5. P írodní rezervace (PR)
Jedná se o menší území soust ed ných p írodních hodnot se zastoupením ekosystém
typických a významných pro p íslušnou geografickou oblast.
6. P írodní památka (PP)
Obdobn jako NPP, avšak pouze s regionálním významem.

Ochrana p írody je integrální sou ástí turistiky organizované Klubem eských turist , je
zakotvena v jeho stanovách už od jeho založení v r. 1888. Základním heslem turist vždy bylo
„Poznej a chra !“, proto i dnes je snaha hledat, ešit a nalézat spole nou cestu s ochranou p írody (i když ne vždy a všude se to da í); v K T pracuje sekce ochrany p írody a garanti pro
jednotlivá chrán ná území. Hlavní myšlenkou je: Neexistuje rozpor mezi správn provád nou
turistikou a oprávn nými zájmy ochrany p írody.
V podstat lze íci, že všechny zásady ochrany p írody jsou vlastn zásadami slušného chování v i p írod a v p írod , takže opravdový turista by s nimi prakticky nikdy nem l být v rozporu. Pro zd razn ní zájmu organizovaných turist o dobrý vztah k jejich nejvlastn jšímu prost edí jsou v K T po ádány akce typu „turisté lesu a p írod “; je však nutno konstatovat, že
místo jednorázových halasn proklamovaných akcí, odrážejících v sob poz statky d ív jších
„socialistických sout ží“, je vhodn jší drobná, nenápadná innost p i každém výlet . Dobrý cviitel by m l o p írod nejen ledacos znát a v d t a zprost edkovat to ostatním, ale m l by také
ú astník m své akce nazna it, že i oni by se m li svou troškou p i init. asto jsme sv dky, že
turisté nadávají na špatn pr chodnou zna enou cestu, místo aby se snažili ji vylepšit: Pro
skupinu turist není p ece problém popotáhnout menší padlý strom - a kdyby každý ob as
odkopl z cesty ležící v tev, kámen i jinou p ekážku, místo aby ji p ekra oval, byla by zna ená
stezka automaticky zpr chodn na. Práv tak mnohdy sta í odlomit v tvi ku, aby bylo zna ení
z dálky viditelné. P edpokladem k tomu ovšem je chu a snaha u init n co pro ostatní turisty
a pro jejich prost edí, nebýt pouhým konzumentem toho, co ud lali jiní (nap . zna ka i), resp.
kritikem toho, co neud lali.
Nevy ešeným problémem je p enocování v p írod , které k turistice neodmysliteln pat ilo
a pat í; tento pojem není prozatím v bec legislativn upraven, protože všude se mluví jen o tábo ení (a to je vesm s zakázáno, s výjimkou vyhrazených míst). Zatím, zdá se, vše funguje na
principu „kde není žalobce, není soudce“ (viz výše kapitolku 8); jedná se p itom o tradi ní nocování nejen tremp , ale i dob e a nenápadn vybavených kvalifikovaných turist , kte í sv j
úmysl p espat venku nedávají okat najevo karimatkou velikosti kanaliza ní roury p ivázanou
na batohu. Lze se však obávat, že p edpokládané budování nenáro ných turistických tábo iš ,
dostupných pouze p šky, na kole i po vod , nebude ásti turist stejn vyhovovat, protože tím
p ijdou o sv j bezprost ední styk s p írodou a navíc by byli omezeni ve výb ru tras (podobn
jako zkušeného turistu neuspokojí sí zna ených cest).

Elementární zásady ochrany p írody p i turistické innosti, které na jedné stran nebrání
hodnotnému turistickému vyžití a na druhé stran nejsou v rozporu se snahami ochraná , by
bylo možno formulovat asi takto:
− V terénu se chovat tiše a nenápadn , nerušit ostatní milovníky p írody ani zv , vnímat své
okolí všemi smysly.
− V rezervacích a národních parcích neopoušt t zna ené cesty, pokud nejde o život.
− V horských terénech nezkracovat serpentiny cest - zkracování je projevem sice silného t la,
ale slabého ducha.
− Ve vysokých horských polohách, nastane-li nutnost jít mimo cestu, pak stoupat zásadn na
skály a kameny, nikoliv strhávat drny i ostr vky vegetace.
− V normálních terénech (zejména lesních) postupovat šikmo svahem (jako chodí zv ), pr chodem desítky turist v pohorkách po spádnici by vznikl zárodek erozní rýhy.
− Nezanechávat v bec žádné odpady: materiály pro p írodu snadno stravitelné (výkaly, toaletní a oby ejný papír, slupky od ovoce, nálevové sá ky s ajem) zahrabat, vše ostatní (sklo,
plech, alobal, plasty, papír laminovaný plastem i hliníkem) odnést do civilizace. (Pozor:
nápis „ekologický obal“ na n kterých plastech znamená pouze tolik, že jej lze recyklovat,
event. spálit bez vývinu škodlivých látek.)
− P i bivakování nezanechat jiné stopy, než uválenou trávu i vysbírané v tve a šišky.
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pozemk je zna n narušován tradi ní, po léta budovaný systém zna ených cest.
Dalším pro turisty d ležitým zákonem je Lesní zákon ( . 289/95 Sb.), kde v § 19 se o užívání les praví: „Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpe í, sbírat tam pro vlastní
pot ebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. P itom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prost edí a dbát pokyn vlastníka, pop ípad nájemce lesa a jeho zam stnanc .
Orgán státní správy m že rozhodnout o do asném omezení nebo vylou ení vstupu do lesa,
nejvýše však na dobu t í m síc .“
V § 20 jsou vyjmenovány zákazy n kterých inností, z nichž turist se mohou týkat tyto:
− rušit klid a ticho,
− vyzvedávat semená ky a sazenice strom a ke lesních d evin,
− sbírat semena lesních d evin, jmelí a ochmet,
− sbírat lesní plody zp sobem, který poškozuje les,
− jezdit a stát s motorovými vozidly,
− vstupovat do míst oplocených nebo ozna ených zákazem vstupu (zde m l legislativec na
mysli školky a oplocenky, nikoliv paušáln obory, jak si novodobí majitelé vyložili!),
− vstupovat do porost , kde se provádí t žba, manipulace nebo doprava d íví,
− mimo lesní cesty a vyzna ené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
− kou it, rozd lávat nebo udržovat otev ené ohn v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
a tábo it mimo vyhrazená místa,
− odhazovat ho ící nebo doutnající p edm ty.
Jsou to všechno vlastn zcela p irozené zásady, s nimiž by se slušný turista-milovník
p írody nem l v bec dostávat do sporu. Pozoruhodné je, že v našich zemích byl kvalitní lesní
zákon vydán již císa ským patentem . 250 z 3. 12. 1852 a platil až do r. 1960!
Zákon o ochran p írody . 114/92 Sb. rozd luje chrán ná území do n kolika kategorií:
1. Národní parky (NP)
Na území R jsou vyhlášeny ty i: Krkonošský, Podyjí, Šumava a eské Švýcarsko, každý
má ješt ochranné pásmo. Pro turistiku mají význam zákazy t chto inností (výjimku m že
ud lit správa NP, v n kterých p ípadech Ministerstvo životního prost edí R):
− Tábo ení a rozd lávání oh mimo vyhrazená místa, tj. mimo ve ejná tábo išt a kempy.
− Po ádání a organizování hromadných sportovních, turistických a jiných ve ejných akcí mimo
místa vyhrazená.
− Provozování horolezectví, létání na padácích a záv sných kluzácích, jízdy na kolech mimo
silnice a místní komunikace a místa vyhrazená.
− Na území I. zóny vstupovat mimo cesty vyzna ené se souhlasem orgánu ochrany p írody.
2. Chrán né krajinné oblasti (CHKO)
Je jich vyhlášeno 23 a jejich rekrea ní využívání je p ípustné, pokud nepoškozuje p írodní
hodnoty. Zákazy jsou obdobné:
− Tábo ení a rozd lávání oh mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany p írody.
(Výjimky ud luje p íslušný územní odbor Ministerstva životního prost edí.)
− Vjížd ní a setrvávání motorovými vozidly a obytnými p ív sy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená.
3. Národní p írodní rezervace (NPR)
Jsou to menší území významná a jedine ná v národním i mezinárodním m ítku. Zakázáno je:
− Vstupovat a vjížd t mimo cesty vyzna ené se souhlasem orgánu ochrany p írody a krajiny,
krom vlastník a nájemc pozemk .
− Provozovat horolezectví, létání na padácích a záv sných kluzácích a jezdit na kolech mimo
silnice a místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany p írody.
− Vjížd t motorovými vozidly.
− Tábo it a rozd lávat ohn mimo místa vyhrazená orgánem ochrany p írody.
4. Národní p írodní památka (NPP)
Je to p írodní útvar menší rozlohy s národním nebo mezinárodním ekologickým, v deckým
i estetickým významem, a to i takový, který formoval svou inností lov k. Jakékoliv poškozování i zm ny jsou zakázány.
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Deset století architektury, O poklad Anežky eské, Poutní místa, Po esku, Toulavá kamera,
Štíty Království eského, Památky na prodej - a další, které v T jist ješt budou),
− obrazová publikace,
− anketa uspo ádaná mezi ú astníky n které p edchozí akce.
Toto vše jsou zdroje inspira ní, nikoliv informa ní. Zkušený turista-cvi itel si proto p ed vážným návrhem akce nejprve údaje ov í, a to dnes zpravidla na internetu - ale pozor, stránky
bývají asto zastaralé, takže je vhodné informovat se ješt telefonicky ( asto prost ednictvím
OÚ resp. MÚ a informa ních st edisek) - ímž získá erstvé podklady. Nezkušený i bázlivý
cvi itel si do míst dokonce soukrom zajede; tím se ovšem ochuzuje o jistý prvek dobrodružství
p i realizaci akce.
Zde je vhodné p ipomenout, že v každém v tším dob e vedeném turistickém spolku by m l
fungovat metodik (zvaný t eba „vedoucí cvi itel “, „bratr vzd lavatel“ a podobn ), který spolu
s cvi itelským sborem sestavuje plány turistických akcí. M l by jím být nejzkušen jší (tj. ne
nutn nejstarší!) z kádru cvi itel , protože má za úkol nejen vybírat vhodné adepty na cvi itelskou kvalifikaci a zprost edkovávat jim p íslušné vyškolení a p ezkoušení, ale zejména být
k ruce mén zkušeným cvi itel m, a to po ínaje nám ty na turistické akce (musí totiž um t posoudit vhodnost a smysluplnost toho kterého návrhu) a kon e úkony popsanými v následujících
odstavcích. Metodikovi v odboru K T by pak m l být nápomocen oblastní metodik, zejména co
se tý e dalšího vzd lávání cvi itel .

2.2. Podklady k vlastní p íprav
Vedle výše zmín ných informa ních a propaga ních materiál je nejd ležit jším podkladem
k návrhu jakékoliv turistické akce mapa. Musí být samoz ejmostí, že (pro tuzemské akce) použije cvi itel nejnov jší vydání map K T; byla by to blamáž, kdyby navrhl a popsal již neexistující nebo jinudy vedenou zna enou cestu a opravovali ho ú astníci, kte í si koupili mapu novou.
Aktualizace všech titul map probíhá pr b žn formou dotisk a nových vydání, z nichž ta
poslední už obsahují nejen podrobn jší informace v textu (s barevnými fotografiemi), ale
hlavn kilometráž zna ených cest, a to p ímo v map , mezi ervenými zna kami sm rovek.
K mapám edice K T dv poznámky: Vydávání turistických map na bázi map vojenských již
není p ípustné, takže mapy „zelené edice“ jsou nyní založeny na digitálním civilním podkladu
Základních map R, které svou kvalitou zdaleka nedosahují p edchozího standardu, na jaký si
turisté rychle zvykli. N které prvky z p vodních vojenských map jsou sice do nových vydání
p enášeny, nicmén nové mapy K T - jsou to ty bez d ív jšího loga VKÚ Harmanec - obsahují
etné chyby. Dále je t eba si uv domit, že komer ním zájmem vydavatele je nízká životnost
map, tj. snaha, aby si turista co nejd íve koupil další vydání. Toho je dosahováno skládáním
map: List je složen nejprve „do harmoniky“ a teprve tento blok 7 - 10 vrstev papíru je p ehnut
na t etiny, což p i rozkládání a skládání mapy vede k jejímu brzkému prod rav ní. Prozíravý turista si proto každou koupenou mapu (s dv ma i t emi p ehyby v jednom sm ru) nejprve p eskládá tak, že ji podéln složí na t etiny (lícem ven, texty dovnit ) resp. na tvrtiny a pak teprve
„do harmoniky“. P itom se p ehýbají vždy pouze t i (resp. ty i) vrstvy papíru a navíc lze (ty nejb žn jší mapy) p i používání rozložit na kterýchkoliv dvou sousedních polích.
Nejnov jší provedení map z edice K T - díky své textové ásti - by m la k p íprav akce
prakticky úpln sta it, n kdy se však vyplatí podívat se do seriózních (a co nejnov jších) turistických pr vodc . Ty sou asné jsou (nehled na ob asné bláboly v nich obsažené) vesm s
zam eny na okružní trasy, vyhovující automobilist m, kte í se musí vrátit ke svým voz m; je-li
však navrhována trasa „lineární“ s využitím vlakové i autobusové dopravy (resp. s využitím
pronajatého autokaru), tzn. odn kud n kam, aby se poznal co nejv tší kus krajiny, je pot ebná
zejména kilometráž zna ených cest. (D ív jší, bohužel nedokon ená edice pr vodc vydavatelství Olympia resp. Šport, která kilometráž obsahovala, je už málo použitelná kv li zm nám
vedení zna ených tras, jež nastaly po revoluci zejména v souvislosti se zm nami pozemkové
držby.) Není-li v použité map kilometráž uvád na, je v mnoha p ípadech pln posta ující odm it pot ebné vzdálenosti p ímo z mapy 1:50 000 (kole kem, odpichovátkem, nití apod.)
v dobré ví e, že zákresy zna ených cest odpovídají skute nosti (což bohužel neplatí vždy); jiná
možnost ostatn ani nezbývá, je-li plánováno za azení nezna ených úsek do trasy turistické
akce.
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10. Ochrana p írody
I za socialismu, který se neblaze podepsal na stavu našeho životního prost edí (o deformaci
lidského v domí už v bec nemluv ), se vcelku správn tvrdilo, že p íroda je pro nás turisty tou
nejv tší t locvi nou; nicmén nesmíme p eslechnout mírn konzumentský podtext tohoto tvrzení, totiž chápání p írody jako n eho, co hlavn využíváme pro svou innost. Je zcela z ejmé, že dobrých 90 % turistických aktivit se opravdu odehrává v p írod , tudíž její ochrana a zachování jsou v nejvlastn jším zájmu každého turisty, takže v tomto ohledu by nem l být žádný
zásadní rozpor mezi turisty a orgány ochrany p írody (stru n „ochraná i“). Problémem ovšem
je, že pod pojem „turista“ a „turistika“ se u nás b žn zahrnují nejen turisté organizovaní (nap .
v K T), ale všichni ú astníci cestovního ruchu, pro které se spíše hodí ozna ení „rekreanti“; ti
mají výraznou po etní p evahu - a p itom na n žádná turistická organizace nemá p ímý vzd lávací a výchovný vliv. (Nap . na všechny ty „cykloturisty“, ni ící cesty v národních parcích.)
Kv li t mto neorganizovaným návšt vník m p írody, kte í samoz ejm také využívají turistické zna ené cesty, pak dochází k nežádoucím st et m zna ka s ochraná i, kdy je zna ení
vyt s ováno z odedávna navšt vovaných míst (viz nap . cestu h ebenem Ka kových hor, nebo
již d ív jší p eložku zna ení od úpatí ty palic) - pod záminkou ochrany p írodních rezervací,
místo aby byl pr chod vhodn usm r ován na jednozna n vymezené a upravené stezky,
vybavené p írodními zábranami proti vybo ení; takové stezky pak umožní d v rné poznání
práv t ch nejkrásn jších míst, jak je to b žné v civilizované cizin . (V Bavorském lese by si
nikdo nedovolil zrušit atraktivní zna enou stezku . 5 skalnatým pralesem jezerní st ny Velkého Javorského jezera, zatímco na Šumav byla obdobná stezka nad ertovým jezerem, kdysi pokra ování zelené zna ky z Rozvodí, po zrušení železné opony turist m zatajena.) Je paradoxem, když uv dom lý a pou ený organizovaný turista dodržuje všechny zákazy, zatímco
b žný návšt vník nebo místní houba i bor vká vleze bez zábran všude.
V ochran p írody je nezbytné dojít k rozumnému ešení ochrany p írody pro lov ka, protože ten je také její nedílnou sou ástí, a se to všelijakým fundamentalistickým tzv. ekolog m
(event. p ímo ekoterorist m) líbí i ne; ostatn nejmén 90 % toho, co jako „p írodu“ dnes chráníme, je výsledkem tisícileté innosti lov ka - nap . kv tnaté louky (d íve vypásané), památné
stromy, hnízdišt vodního ptactva apod. (Zde je dobré si povšimnout, jak nap . ti, kte í brojí
proti úpravám Labe pod záminkou výskytu n jaké vzácné hav ti, jejíž údajný „nález“ si ve skute nosti zajistili donesením p íslušného živo icha na ono místo v kapse, zmlkli p ed Matkou
P írodou, když v r. 2002 na mnoho dní zvedla hladinu o n kolik metr .) Je t eba si uv domit a dobrý cvi itel je povinen to svým sv enc m p ipomínat - že se skute nou ochranou p írody
mají málo spole ného tzv. „ekologi tí aktivisté“, bojující pro své zviditeln ní (a n kdy i pro vlastní ekonomické zájmy) pokud možno proti všemu a zejména proti t m v podstat nejekologi t jším stavbám sou asnosti, jako jsou silni ní obchvaty m st a obcí (= ochrana živo icha
lov ka p ed exhalacemi a úrazy), dálnice (= snižování spot eby pohonných hmot a tedy i objemu výfukových plyn ) i jaderné elektrárny (= jediný reálný zp sob omezení tvorby skleníkových plyn , konkrétn CO2); jsou to asto zamindrákovaní jedinci, kte í své aktivity vyvíjejí
„dílem z blbosti, dílem za cizí peníze“ (jak v trochu jiné souvislosti pravil kdysi Jan Werich).
Pro vzájemný vztah turistiky a ochrany p írody je závazný zákon NR o ochran p írody
a krajiny . 114/92 Sb. v platném zn ní (a p íslušná ministerská provád cí vyhláška): V § 63
tohoto zákona je uvedeno, že každý má právo na volný pr chod p es pozemky ve vlastnictví
nebo v nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezp sobí škodu na majetku i
zdraví jiné osoby a nezasahuje-li tím do práv na ochranu osobnosti i sousedských práv; je p itom povinen respektovat jiné oprávn né zájmy vlastníka i nájemce pozemku a obecn závazné p edpisy. Vedlejším efektem ovšem je mimo jiné, že dnes kv li soukromému vlastnictví
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Cvi itel by m l turist m d razn p ipomínat, že dob e vybavenou lékárni ku musí mít každý
ve svém batohu a nesmí se spoléhat na druhé, což se samoz ejm týká i partnerských i rodinných dvojic a skupin (nemluv o tom, že spoléhání na ostatní by bylo p i dnešních cenách
zdravotnických pot eb a lék nechutnou vychytralostí). Nikde totiž není psáno, že p i úrazu i
jiné náhlé pot eb bude mít postižený p i ruce tu „svou“ pat i n vybavenou osobu - anebo že
práv tomu, kdo nese spole nou lékárni ku n jaké skupinky, se nestane úraz, p i kterém mu
batoh s celou výbavou spadne do doliny. Vždy platí, že má-li turistická akce dopadnout dob e,
je t eba p i p íprav po ítat s nejhorším.

2.3. Materiály pro ú astníky
M lo by být pravidlem, že ke každému výletu (zájezdu, putování) vydává cvi itel program,
a to u v tších a atraktivních akcí, na které se t ší velký po et zájemc , dostate n p edem,
aby se s ním mohli všichni seznámit a v p ípad cvi itelovy indispozice (nemoci, úmrtí) zrealizovat akci i bez n ho. V programu má být uvedeno vymezení navštívené oblasti, tj. její poloha
(nejde-li o kon inu notoricky známou) a charakteristika z hlediska horopisného, vodopisného,
geologického, botanického, národopisného, historického apod. - pokud možno s citováním
podklad , z nichž bylo p i p íprav akce erpáno. (Je z ejmé, že minimáln ze jmenovaných
p írodov dných i humanitních obor by m l dobrý cvi itel mít slušné základní znalosti, aby nebyl mezi vzd lan jšími ú astníky p edm tem oprávn né kritiky, ne ku-li posm chu.) Nutné je
z eteln uvést místo a as odjezdu (s možnostmi nástupu po trase dopravy - je slušnost zájemc m maximáln vyjít vst íc!), navrženou trasu turistického p esunu (zejména co do délky
v etn díl ích kilometráží a optimálních as pr chodu význa nými místy, má-li být trasa absolvována v pohod ), p ípadné stravovací možnosti, vstupné do památek a další informace
využitelné p ímo v terénu; nakonec p edpokládaný odjezd zp t (nap . výpis jízdního ádu D)
v etn záložních „únikových“ variant. Samoz ejmostí musí být doporu ení všech pot ebných
map - v moud e vedených turistických spolcích se ísla i názvy map uvád jí už v kalendá ích
akcí, aby si je zájemci mohli v as obstarat (a byl tím sou asn podnícen jejich zájem o práci
s mapami). Sm uje-li trasa akce do oblastí za hranicemi R, které už nejsou podchyceny na
mapách K T, je vhodné po ídit pro ú astníky kvalitní (samoz ejm pouze ernobílé) kopie cizí
mapy, protože originál nemusí být každému jednoduše (a hlavn levn ) dostupný. Zde je nutné
poznamenat, že p i každé cest za hranice R by m l být vedoucí akce schopen orientovat se
v tamním jazyce, tzn. p inejmenším v d t - a ú astník m v propozicích vysv tlit - jak se tou
všelijaké místní samoznaky a sp ežky, aby pokud možno všichni um li alespo vyslovovat
místopisné názvy (a v lepším p ípad jim i objasnit, co ten který název znamená esky). Je to
užite né, je-li t eba ptát se domorodc na cestu, i když ten vlastní rozhovor se m že konat
v n jakém jiném, „univerzálním“ jazyce - t eba v n m in . (A také je vhodné p ipomenout
ú astník m, jak mají domorodce i turisty p i setkání zdravit v místní e i.)
Cvi itel musí (už p i p íprav akce) po ítat s tím, že p esunová (tedy nikoliv pochodová!)
rychlost na p ších trasách ve st edn
lenitém („vyso inském“) terénu je nejvýše 3,5 km/h,
mají-li ú astníci mít z túry n co víc než jen fyzický výkon; v náro n jším terénu (delší strmá
stoupání a klesání, kamenité cesty - nap . v Krkonoších) s etn jšími zastávkami na výhledy,
vydýchání a fotografování je nutno po ítat s p esunovým pr m rem pouze 2,5 km/h. (Samoz ejm velmi záleží na v kovém a výkonnostním složení party - cvi itel by proto vždy m l p edem v d t, pro koho výlet i zájezd po ádá - není pr vodcem akce od cestovní kancelá í pro
náhodné a anonymní ú astníky!) Nesmí se zapomenout na zapo ítání „ztrátových as “ na
nezbytné delší zastávky na jídlo a odpo inek, na prohlídku památek, návšt vu hospody apod.;
v houba ské i bor vká ské sezón se asto i pe livý odhad trvání túry m že stát nereálným…
Nedílnou sou ástí každé turistické akce musí být - vedle p im eného fyzického výkonu i tzv. „kulturn -poznávací innost“. D ležité je, a to už od inspirace a p ípravy trasy, aby každý
výlet (zájezd, putování) m l (každý den) n jaký význa ný cíl, „zlatý h eb“, který bude lákadlem
pro potenciální ú astníky. Proto i do propozic je nutno zahrnout p im ené množství vlastiv dných informací o místech na trasách. Základní informace se získají, jak bylo již e eno, nejsnáze z rubu mapy. Chce-li cvi itel dát ú astník m p ímo sest ih kopií t chto text , m l by použít kopírku, která umož uje zv tšování. Tím se texty stanou iteln jšími - není žádným tajemstvím, že drobné písmo odrazuje mnohé turisty od studia rubové strany mapy; podobn lze
naložit s informacemi z turistických pr vodc . Informace stažené z internetu lze po jisté úprav
také vložit do propozic akce. Dále je vhodné sehnat si podklady p ímo „od pramene“ (nap .
z m stských informa ních st edisek), které bývají zpracovány s d kladnou znalostí místa, p ípadn je doplnit informacemi z jiné vlastiv dné literatury (nap . o technických i literárních
památkách), z n kolikasvazkových monografií „Um lecké památky ech“, „Um lecké památky
Moravy a Slezska“, „Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku“ apod., dále
z encyklopedií a nau ných slovník . Ú astník m akce je t eba poskytnout ú elné maximum
dostupných informací, tj. vždy o n co víc, než si mohou sami p e íst na rubu turistické mapy.
M li by se na každém výlet dozv d t n co nového - v tom je ostatn hlubší smysl cvi itelovy
existence, protože na chození po zna ených cestách ho fakticky nikdo nepot ebuje. Pouze

16
Krom p ímého zásahu je nebezpe ný i úder blesku do blízkého objektu, a to v d sledku
p sobení krokového nap tí (podobn jako v blízkosti vodi vysokého nap tí na zem spadlých): tak nap . u stromu, do kterého ude il blesk (ale také u nedokonalého uzemn ní hromosvodu!) m že být ve vzdálenosti 2 m nap tí 25 000 V mezi rozkro enýma nohama nebo mezi
dv ma lidmi, držícími se za ruce, což spolehliv sta í k zabití. (Viz p ed lety p ípad dvojice,
která se vedla v Brn po chodníku, blesk ude il do hromosvodu n kolikapatrového domu vedle
nich a oba zahynuli.)
Shrnuto: p i p íchodu bou ky je nutno v as
− opustit vyvýšená místa (h ebeny, skály) a sestoupit co nejníže do doliny, ne však p ímo
k potoku;
− vyhledat úkryt v rozlehlém nízkém a hustém porostu (mladém lese, k ovinách, kosod evin ),
zásadn ne pod vysokými i osam lými stromy;
− v nekrytém terénu vyhledat suché prohlubn ;
− sed t pod plášt nkou na batohu nebo v pod epu s nohama u sebe, nedržet se za ruce;
− neopírat se o skály, nevstupovat do malých jesky a pod nízké p evisy;
− rozptýlit se p itom na co nejv tší ploše.
Smyslem posledního pravidla je, aby p i p ípadném zásahu n kterého jedince m li ostatní
šanci na p ežití a mohli poskytnout první pomoc (dýchání z úst do úst, nep ímou srde ní masáž, transport). Obecn ovšem platí, že ideální ochranou proti v tru a bou i je dobrá hospoda
s hromosvodem.
Není snad t eba zd raz ovat, že nejzákladn jším „zdravotním zabezpe ením“ je dobré t lesné i duševní zdraví všech ú astník turistické akce; z preventivních inností nelze opomenout o kování proti tetanu, které by m l mít platné naprosto každý turista. (Nebezpe í infekce
hrozí v podstat pouze u hlubokých ran, které nelze ú inn vydezinfikovat jódem, nap . p i vražení klacku až do podkoží a zejména p i zabodnutí ostnatého drátu p i p elézání ohrad pastvin.) Ú ast školených zdravotník ( i p ímo léka ) na každé turistické akci není myslitelná;
základy zdravotnické svépomoci a poskytování první pomoci by každý m l znát už ze školy.
V základní výbav každého turisty tudíž musí být lékárni ka, a to stejn p i týdenním putování
jako na p ldenním výlet , protože r zné potíže mohou p ijít a úraz se m že stát naprosto kdekoliv a kdykoliv. Minimálním obsahem turistické lékárni ky by m ly být:
− hotový obvaz . 3;
− pružné obinadlo st ední ší ky (p íp. i gumová nákolenice a pun oška na kotník);
− zavírací špendlíky;
− náplast s polštá kem i bez (ta bez je pro preventivní zalepení míst, kde by se za aly d lat
puchý e, také na zalepení plášt nky apod.);
− dezinfekce (Septonex sprej, jodové pero - viz výše na klíš ata);
− prášky proti bolestem (nap . Ibalgin);
− živo išné uhlí, p íp. Endiaron a podobné léky proti pr jm m;
− Traumacel (zásyp na rozsáhlejší od eniny s vláse nicovým krvácením);
− jehla na puchý e (propichují se co nejd íve, než se strhnou - nepropíchnuté p sobí jako cizí
t leso a tla í, ímž se dále zv tšují!);
− všechny osobní léky v dostate ném množství podle délky cesty;
− Acylpyrin nebo Anopyrin (pokud turista netrpí alergií na kyselinu acetylsalicylovou!): p i vícedenních cestách 2 tablety každý ve er, hojn zapít - proti svalové únav ,
− Aviril nebo Infadolan na opruzeniny.
Krom uvedených mastí, nákolenice a pun ošky se celá jmenovaná výbava pohodln
sm stná do um lohmotné krabi ky od b žeckého vázání (cca 14 x 12 x 5 cm), takže ji skute n lze s sebou nosit na každý výlet. Pro skupinu p i delším putování je vhodné vzít i zásyp
Framykoin na infikované od eniny, p íp. antibiotika a sulfonamidy na závažn jší ocho ení (dle
doporu ení léka e). Jak už bylo e eno, standardní výbavou turisty je šátek na krk, který má
mnohostranné využití. Zde m že posloužit jako improvizovaný obvaz, škrtidlo, záv s na zlomenou ruku, k upevn ní dlahy apod. Dále by turista vždy m l mít s sebou v jedné lahvi istou
vodu a teprve v druhé si z ní míchat n jakou sm s na pití; je-li totiž zapot ebí p ed ošet ením
omýt od eninu od bláta apod., málo se k tomu hodí nápoj s cukrem a kyselinou citronovou!
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lenoši a neschopní mezi „vedoucími“ se vymlouvají, že lidi ty informace stejn ne tou. Platí
zásada: I kdyby si elaborát prostudoval jen každý pátý ú astník turistické akce a n co si z n j
zapamatoval, m la cvi itelova práce smysl.
Stranou by nem la z stat ani jazyková stránka písemností, vydávaných pro ú astníky. Není
jist nutné, aby každý cvi itel byl erudovaným spisovatelem a sypal ze sebe slohové perly, ale
hrubka hned v nadpisu i v každé druhé v t , zmatené a nesrozumitelné formulace anebo evidentn nesmyslná tvrzení zákonit snižují d v ru potenciálních ú astník turistické akce v pisatele, a krom toho zaván jí neúctou k eštin i k osloveným. Pod sv j výtvor se cvi itel nesmí
zapomenout podepsat - nepsal p ece žádný pamflet, za který by se musel styd t, a krom toho
by po ase (v kronice) už nemuselo být jasné, kdo vlastn akci p ipravil a vedl.
Zpracování písemných propozic kvalifikovaným cvi itelem (vedoucím) ke každé turistické
akci má ješt další smysl: V K T jsou vedoucí a cvi itelé (a také zna ka i) pojišt ni na odpov dnost a tímto pojišt ním jsou kryty eventuální nároky ú astník i v p ípad , že výlet apod.
vede za p vodního cvi itele n kdo jiný (t eba bez kvalifikace), jsou-li dodrženy trasy a další
okolnosti podle zpracovaných propozic. Je to astý p ípad u autokarových zájezd , kdy je
v propozicích navrženo více díl ích tras, na nichž se ú astníci p ípadn „vedou“ sami.

3. Základní turistika - p ší výlety
Není pochyb o tom, že základním a nejrozší en jším druhem p esunu p i turistice je ch ze,
která je p irozeným zp sobem pohybu lov ka jako živo išného druhu. Proto je v tšina turistické innosti v univerzáln zam ených turistických spolcích vykonávána p šky, formou p ších
výlet . (Samo slovo „výlet“ - a podobn „slet“ - zavedli Sokolové jakožto ptáci. S turistikou zaali prvním spole ným výletem - poutí ke sv. Ji í na íp 27. dubna 1862, tzn. už 26 let p ed
založením K T v r. 1888.) - V této kapitolce se bude sice mluvit o výletech p ších, avšak v tšina pokyn bude použitelná i p i lyža ských, cyklistických a vysokohorských akcích, jejichž
specifika jsou pak pojednána dále.
Postulát a) v úvodní ásti konstatuje prostý fakt, že ú astníci výletu se sešli, aby spole n
absolvovali trasu, kterou jim cvi itel nabídl v kalendá i akcí. Toto triviální tvrzení však není vždy
snadné realizovat. Cvi itel musí v prvé ad kriticky posoudit, zda p išedší zájemci budou
schopni zú astnit se jeho akce bez zbyte ných problém pro n samé i pro ostatní, tzn. zda
jsou dostate n fyzicky fundovaní (a materiáln vybavení), což m že být problematické u nov
p íchozích, jejichž zdravotní stav a výkonnost cvi itel dosud nezná. Všichni ú astníci výletu
musí proto respektovat základní pravidlo, platné p i všech druzích turistiky: Tempo p esunu
vždy udává fyzicky nejslabší ú astník, nejzdatn jší jde jako poslední. Dodržování této zásady
je t eba neustále zd raz ovat a nacvi ovat, protože vyžaduje od ostatních jistou dávku tolerance a vzájemné úcty a je tudíž na cvi iteli, aby rázn skoncoval se všemi projevy nevychovanosti, které se v souvislosti s tím mohou vyskytnout. Znamená to jediné: ješitné „exhibicionisty“
je t eba ze spole né akce rázn a v as vylou it - jejich výmluvy na „vlastní tempo“ jen prozrazují, že nejsou vhodnými ú astníky spole ného výletu; takoví nech si jdou sami (cvi itel o jejich vylou ení rozhodne ve ejn , „p ed nastoupenou jednotkou“) a jejich další innost pak samoz ejm není sou ástí akce turistického spolku - je to soukromý výlet, na který se nevztahuje
pojišt ní i p ísp vek na jízdné atd. Není prost možné, aby pár neukázn ných jedinc terorizovalo ostatní, vzbuzovalo v nich pocity mén cennosti, p ipravovalo je o pohodu a o pot šení
z pobytu v p írod , ochuzovalo o informace p ipravené cvi itelem apod. - a tím je v kone ném
d sledku odrazovalo od organizované turistiky v doty ném spolku, ne-li od turistiky v bec.
Smysl výše uvedeného pravidla o „se azení“ ú astník v opa ném po adí jejich fyzické
výkonnosti se zásadním zp sobem projeví v okamžiku, který sice není žádoucí, ale vylou it jej
nikdy nelze: když dojde k úrazu. (O zdravotnickém zabezpe ení obecn viz dále, v kapitolce 9.)
Situace, kdy na konci pochodující skupiny jdou rodi e s d tmi a slabí, kte í zran ného v žádném p ípad neodnesou, zatímco zdatní (v této souvislosti by se cht lo p ímo íci „svalnatí
blbci“) dávno zmizeli za obzorem, nemusí mít jednoduché ešení, zejména v komplikovan jším
terénu, kam sanitka nep ijede, i když ji mobilem zavoláme.
Bylo by iluzorní domnívat se, že pravidlo o pochodovém azení bude vždy a všemi akceptováno; zejména ješitní „b žci“ se budou cítit omezováni a naopak mén výkonní ú astníci mohou nelib nést, když budou nuceni jít vp edu (mín no: jít zpravidla hned za vedoucím cvi itelem). Proto je sou asn nutné propagovat další metodu k udržení kompaktnosti turistické

skupiny: je to tzv. kontrola na zadního. Spo ívá v tom, že každý ú astník musí trvale sledovat
toho, který jde za ním, a jakmile spat í, že doty ný stojí (z dohledu by jej v bec nem l ztratit!),
zastaví se také, na ež se tímto mechanismem zastaví ú astník jdoucí p ed ním atd. až k tomu,
který jde první. Zkušený cvi itel v takovém p ípad nenásiln a v as zastaví celou skupinu,
dokud nedojdou poslední (a ješt na chvíli navíc), a tuto prodlevu využije k podání n jakých
dalších informací i historek, ímž se zastávka stane mén nápadnou a ú astníci fyzicky slabší
i n ím (t eba puchý i) hendikepovaní nebudou psychicky trp t vý itkami, že jsou p í inou
zdržení. (Celý systém bohužel selhává tam, kde n která podskupinka ú astník - v tšinou
dvojice dam, co bychom si namlouvali - se jde na výlet prost vyžvanit; od takových lze jen
st ží o ekávat, že budou vnímat a sledovat p írodu, natož turisty, kte í jdou za nimi…)
Dobrou zásadou p i p esunu v tší skupiny je rovn ž ur ení „kone níka“, který garantuje, že
za ním se už nikdo z ú astník nevyskytne; musí jím samoz ejm být - podle základního pravidla o se azení - n kdo z velmi zdatných. Je však sou asn nutno všechny pou it, že p i pot eb odsko it si musí doty ný odložit na cest sv j batoh, u n hož „kone ník“ po ká.
Ur itým problémem p i výletech mohou být ú astníci se psy. Op t z hlediska dobré pohody
co nejv tšího po tu zú astn ných turist lze akceptovat pouze dob e vychované psy, kte í neobt žují ani ú astníky, ani své okolí (nap . p i pr chodech vesnicemi); samoz ejmostí je, že pes
bude na vodítku - volné pobíhání v p írod nelze p ipustit. Turista se psem musí po ítat jak
s tím, že svého ty nohého p ítele na konci dlouhé trasy t eba i ponese, tak s tím, že do každé
hospody nemusí být se psem vpušt n. Tady si musí uv domit, že se ú astní výletu pro lidi,
nikoliv pro psy, takže nem že nutit ostatní, aby se šlo do jiné hospody.
Všechny p edchozí úvahy se týkaly „oby ejného“ výletu, jehož se ú astní okolo deseti turist ; nelze je mechanicky p enášet na autokarový zájezd, tj. na tlupu cca 45 lidí. Už z hlediska
ochrany p írody je málo vhodné, aby se veliká parta p esunovala pohromad . Dobrý cvi itel
proto v takovém p ípad p ipraví v podstat návrhy n kolika samostatných výlet po trasách
r zné délky nebo obtížnosti se spole ným za átkem i koncem (nebo i úpln jinak, podle zajímavých míst a dopravních okolností), jejichž vedení p id lí dalším zú astn ným cvi itel m
nebo i nekvalifikovaným, ale organiza n a orienta n schopným turist m. (K tomu viz výše
zmínku o d ležitosti písemn zpracovaných propozic.) Pro každou takovou díl í trasu pak platí
všechna dosud uvedená pravidla pro p ší výlet. Tím není e eno, že na každé trase musí jít
op t všichni spole n (je ov eno, že pohromad se udrží skupina maximáln šesti lidí) - ale
každá podskupina, která musí být minimáln troj lenná, by m la výše e ená pravidla ctít. N kdy je ovšem t eba smí it se s faktem, že bez ohledu na všechny zásady se najde skupinka,
která využije spole ný autokarový zájezd jen jako zp sob výhodné dopravy do turisticky zajímavé oblasti, pak si ud lá program sv j a v horším p ípad to ani vedoucímu cvi iteli nesd lí.
To je svým zp sobem nevychovanost a také pom rn riziková záležitost, která m že spole nou turistickou akci výrazn zkomplikovat; pokud by se to opakovalo, jednoduchým ešením je
nap íšt takové lidi na zájezd nebrat.
Není dobrým vysv d ením pro cvi itele, a už na oby ejném výlet i na hromadném zájezdu, když se mu ú astníci poztrácejí, na cestu se pak vyptávají domorodc , nakonec odjedou
dom jindy a odjinud - a podobn . Je to vždy d sledkem zanedbání n kterého z uvedených
pravidel organizování turistické akce.
Zám rn není v tomto spisku zmín na a samostatn pojednána turistika mládeže: Jisté
zkušenosti totiž nabádají neseparovat d ti od dosp lých len , ale rad ji jim umožnit ú astnit
se „rodinné turistiky“, tj. spole n s jejich rodi i a prarodi i, a tím je nenásiln u it vzájemnému
respektu a p ípadné pomoci p i praktickém soužití turist všech generací.
Nedílnou sou ástí každé turistické akce, tedy i nenáro ného p ldenního výletu, je jeho vyhodnocení na záv r. V cíli (resp. po návratu dopravním prost edkem) je vhodné pod kovat
turist m za ú ast, omluvit se jim za p ípadné mezery v p íprav i nezdary p i vedení a pozvat
je na další výlet. Do kroniky turistického spolku pak cvi itel p edá všechny dokumenta ní materiály, které ú astník m p ipomenou spole né zážitky, tedy nejen program akce, seznam osob
a délku trasy, ale t eba pohlednice, fotografie, prospekty, ú tenky z hospod (zajímavé výtvarným ešením resp. užite né pro p íšt uvedením adresy a telefonu), jízdenky, vstupenky a podobné doklady, zákres uskute n ných tras do kopie mapy - a p ípadn o akci sepíše i vypráv ní. Schopní cvi itelé v dí, že bez ádné dokumentace se i zda ilá akce vytratí z pov domí
a st ží lze z ní v budoucnu vyt žit alespo inspiraci.
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Jediným velkým zví etem v eských zemích, které m že být lov ku za jistých okolností nebezpe né, je prase divoké, a to zejména v p ípad setkání s bachyní s mladými; pak zpravidla
sta í rychle se klidit z cesty tak, aby žádné ze selat nebylo ohrožováno i omezováno. Hromadné lezení turist na stromy si lze jen st ží p edstavit, zcela vylou it ho však nelze. erná
zv je sice plachá, avšak v posledních letech p emnožená a drzá.
Specifickým problémem rovn ž poslední doby jsou medv di na Slovensku, kte í se taktéž
v d sledku p emnožení stahují k obydleným míst m, kde se živí odpadky (a pozor, už léta migrují na Moravu!); zde je opravdu každá rada drahá. Doporu uje se hlavn zachovat klid a p i
setkání se vyhýbat p ímému pohledu z o í do o í, které medv d považuje za výzvu k souboji,
pomalu se oto it a odejít po trase p íchodu. V žádném p ípad se k medv dovi nep ibližovat,
nekrmit a nehladit - a p i medv dov zájmu o turistovu osobu mluvit na n j hlubokým hlasem,
rozp áhnout ruce, pop ípad zvednout nad hlavu batoh, aby získal dojem, že lov k je v tší
než on. P ed medv dem se nelze zachránit na strom , ani mu utéct, pouze snad lze od sebe
odhazovat v ci, aby se zmátl a odpoutala jeho pozornost. Tvrdí se, že prevencí proti setkání
s medv dem je vyvolávat cestou lesem mírný hluk, t eba si zpívat...
Dalším ze živo išných rizik jsou zmije, v n kterých lokalitách dosti hojné. Jsou však zna n
plaché, takže zpravidla uprchnou dávno p ed tím, než k nim hlu ná skupina dorazí. Tiše jdoucí
turista by m l vnímat okolní p írodu do té míry, že hada na cest p ed sebou uvidí. Nikdy zmijím neubližovat, jsou chrán né! - Pro zdravého dosp lého lov ka není uštknutí tuzemskou
zmijí smrtelné, léka skou pomoc je v každém p ípad nutno vyhledat.
Zdravotním rizikem - dnes až do nejvyšších poloh hor v esku! - jsou klíš ata; oblasti jejich
ast jšího výskytu (jižní echy, povodí Sázavy a Berounky a další) bývají publikovány v tisku
apod. P enášejí v prvé ad encefalitidu (zán t mozku) - virové onemocn ní, proti kterému
není specifický lék, lze však proti n mu v chladném období roku o kovat. ( ást obyvatelstva
v oblastech výskytu nakažených klíš at je p irozen imunní v d sledku neustálého styku s infekcí, turista odjinud se však m že nebezpe n nakazit.) Druhou nemocí p enášenou klíš aty
je borelióza, proti níž prozatím o kovat nelze, p vodce je však možno likvidovat v as podanými
antibiotiky; nemoc má podobné následky jako syfilis, tj. pozdní poškození kloub (artrózu), postižení srdce a zejména mozku (p ed asnou demenci a další psychiatrické p íznaky). Zásadou
je používat sv tlejší dlouhé kalhoty, vhodný repelent (nap . Diffusil H) a pravideln se p i p estávkách ohledávat (i navzájem!). Zakousnuté klíšt je t eba d kladn zakapat jodovou tinkturou ( áste n zahubí i borelie na povrchu jeho t la), pak nat ít mastným krémem a kývavými
pohyby odstranit. (Krém zm k í pokožku, takže klíšt snadn ji odpadne. „Vyšroubovávání“
doleva je pov ra, klíšt má „sosák“ - správn zvaný hypostom - se zcela soum rnými zp tnými
há ky.) Klíš ata se hojn vyskytují v suchém listí a v teplých dnech na tráv , maximum výskytu
bývá v ervnu a zá í, mohou se však objevit už i v únoru p i oteplení bez sn hu.
Nevyzpytatelnou p írodní silou, která m že vážn ohrozit turisty, jsou v trné smršt a víry už i tornáda se u nás vyskytují s etností p evyšující jedno za rok! Vichr sám o sob (v otev eném terénu) turistovi zpravidla neublíží jinak než celkovým prochlazením, pokud jej ovšem nesmete ze skály i horského h ebene; p i rychlosti v tru nad 80 km/h se stejn už nelze udržet
na nohou. Nebezpe í však íhá v lesích, kde je vážné riziko pádu vyvrácených i p elomených
strom , a proto se t mto partiím terénu vyhýbáme, a na první pohled se zdají p íhodné coby
záv t í (nap . pro nouzový bivak). P i výskytu v trných vír nelze v bec íci, že údolní polohy by
byly bezpe n jší než h ebeny.
Asi nejvýrazn jším p írodním nebezpe ím p i turistice jsou bou ky. Prakticky vždy smrtelný
je p ímý zásah bleskem; vyhnout se mu lze úkrytem v nižších polohách, v hustším nízkém lese,
v terénních prohlubních (ne však pod p evisy skal!) - a sou asn vylou ením všech inností,
které oh ívají a zvlh ují nebo jiným mechanismem ionizují vzduch a vytvá ejí tak lépe vodivý
kanál. T mi jsou zejména:
− otev ený ohe (kou ení, va ení na va i i) - je dávno známo, že blesk ude í p ednostn do
komína chalupy, v níž se topí;
− dýchání v tší skupiny lidí i zví at pohromad - viz p ípady, kdy blesk zabil zpocené kon
i s povozníkem na zdánliv bezpe né údolní cest k Zelenému plesu, nebo ude il do shluku
jalovic na pastvin ;
− údajn i zapnutý mobilní telefon nebo podobný p ístroj.
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protizákonné (viz dále kap. 10). Omezíme se proto na nouzové bivakování jako necht nou
variantu vyúst ní turistické akce.
Je t žké si p edstavit, že v esku, v krajin a kulturní, i horské, by se turisté v období od
jara do podzimu dopustili p i jednodenním výletu tolika fatálních chyb, že by nedosáhli civilizace a byli nuceni p enocovat ve volné p írod . Realitou se to m že stát v zahrani ních horách
(pozor na nep esné mapy!) anebo v zimním období, avšak v každém p ípad to sv d í o neschopnosti i nezkušenosti cvi itele, který akci p ipravil a vedl, protože ur it zanedbal více
užite ných zásad sou asn : odhad možností ú astník , reálnou délku a náro nost (profil)
trasy, sledování vývoje po así apod. Pak lze ovšem vážn pochybovat i o tom, že ú astníky
své akce p edem pou il, co mají mít s sebou (a zkontroloval jejich výbavu).
Prvním p edpokladem pro p ežití chladné noci je dostate né oble ení, tzn. p i všech cestách do míst odlehlých (a zejména v zim ) každý musí mít v rezerv teplé oble ení, ale zásadn takové, které se obléká navrch - tedy oteplova ky (nebo alespo fofrova ky) natáhnutelné p es boty (tj. s postranními zipy na nohavicích), svetr, prošívanou bundu apod. Bezcenné
je mít v batohu nap . teplé spodky a další kusy prádla, pro jejichž oble ení by se turista musel
nejprve zout a svléknout prakticky donaha. (Tatáž zásada se vyplatí p i úrazu turisty, kdy je
zapot ebí teple jej obléknout: zase jedin svrchními od vními sou ástmi!) Dále má každý mít
rukavice, kulicha a vždy šátek na krk, který má adu dalších použití (jako ru ník, obvaz, záv s
na zlomenou ruku - viz dále). Za nejsvrchn jší oble ení pak dob e poslouží plášt nka - a je-li
p edem známo riziko nouzového bivakování, je vhodným dopl kem výbavy velký tenký PE pytel (nebo „roura“), do n hož lze zcela zalézt. Samoz ejmostí pro každého by m la být rezerva
kalorické stravy ( okoláda, müsli apod.) a nápoje (ideáln v celokovové termosce), zatímco
alkohol vede po po áte ním zah átí k následnému prochladnutí. St ží lze o ekávat, že p i nouzovém bivaku bude mít n kdo s sebou také baterku ( elovku) a va i s nádobím.
Druhým faktorem pro úsp šné p ežití je nalezení vhodného místa. P edpokládáme-li, že
p ed dešt m i sn žením je každý chrán n svou plášt nkou, je nejzávažn jším škodlivým
vn jším initelem vítr. Je proto nutno s dostate ným p edstihem, tj. když už se schyluje k nevyhnutelnému bivaku a ješt je vid t na cestu, vyhledat záv trný svah hory nebo jiné chrán né
místo; zde bude samoz ejm také záležet na velikosti postižené skupiny. Krmelec se seníkem
je ideálním místem bivaku (pokud se poda í utrhnout zámek), ale je to ta nejmén pravd podobná varianta. V zim p i „zatm ní“ a ztrát orientace (v mlze) se osv d uje úkryt pod v tvemi
smr k ve vyfoukaných „mísách“, tedy fakticky v p írodních záhrabech, které sta í mírn upravit, aby se tam vešly vždy alespo dv osoby. I tak to p ináší nutnost rozptýlení skupiny, což
m že vést k t žko p ekonatelným psychickým problém m; bivakování osam lých jedinc nelze
doporu it v bec vzhledem ke zvýšenému riziku omrznutí i zmrznutí.
Všechny tyto úvahy nazna ují, že nouzový bivak je n co, k emu by p i dob e organizované
turistice v bec nem lo docházet.
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4. Specifické problémy lyža ské turistiky
Nelze pop ít, že zna ná ást p šák , a to v etn cvi itel , se v zim m ní na b žka e, aniž
mají speciální školení a oprávn ní k vedení lyža ských akcí. (Ostatn asto je zima takového
charakteru, že výlet plánovaný na lyžích se nakonec jde p šky.) Našt stí nap . kvalifikace „vedoucí p ší turistiky“ (p edtím „vedoucí základní turistiky“) v K T oprav uje k vedení vyjíž ky i
výletu na b žkách na celém území R, v zahrani í do 1500 m n. m. (s výjimkou upravených
loipe tratí - na nich lze i výše).
P i lyža ské turistice vstupuje do hry vedle fyzické kondice ú astník i jejich zdatnost technická, mín no technika stoupání, ch ze (b hu) a sjezdu na b žkách. V tšinou se automaticky
p edpokládá, že p ihlášení ú astníci výletu pohyb na b žkách ovládají, v praxi to ale m že vypadat všelijak. Je t eba mít na pam ti, že na výlet , pokud není výslovn deklarován jako výcvik, nebude jeho vedoucí cvi itel vyu ovat za áte níky, nanejvýš jim poradí a p edvede
správné pohyby a postoje. Musí však po ítat s tím, že nezkušeným bude nutno b žky namazat
i p emazat, aby se celá skupina pohybovala pokud možno stejn rychle, takže by m l mít
s sebou pon kud širší sortiment vosk , než jaké bude pot ebovat na své lyže, jejichž mazání
má zvládnuté s ohledem na jejich tvrdost a svou hmotnost. (Zde je ale nutno um t st ízliv posoudit, zda to od „nezkušených“ není pouhá vychytralost vzhledem k dnešním cenám lyža ských vosk .)
Protože p i lyža ské turistice je p ece jen vyšší riziko úraz než p i p ší, je tím spíš nezbytné
dbát na dodržování pravidel o pohybu skupiny, uvedených v p edchozí kapitolce; zejména je
t eba aplikovat „kontrolu na zadního“ (zna né je riziko odbo ení do výrazn jší stopy vedoucí
úpln jinam!) a d lat zastávky na zformování party po delších i prudších sjezdech. Je nutno
také klást v tší d raz na vybavení každého turisty osobní lékárni kou (viz kapitolku 9 dále)
i rezervním teplým oble ením (k tomu viz více v kap. 8 o nocování).
Je-li lyža ská turistika sou ástí autokarového zájezdu „na hory“, kde je náro n jší terén, m l
by vedoucí celé akce nejen p ipravit návrhy tras, ale také v d t, kam se jednotlivé skupinky
skute n vydaly. (Ostudou turistického spolku je, po ádá-li tyto zájezdy na úrovni pouhého autodopravce s tím, že turistickou nápl si musí každý ú astník p ipravit na vlastní zodpov dnost.) Vedoucí díl ích skupin (cvi itelé) pak op t musí dbát na bezpe nostní pravidla, tj. nejen
na zásady správného pohybu skupiny, ale také dohlédnout na p im enou vybavenost ú astník do zimních podmínek - a musí v d t, kde a jak p ivolat pomoc v p ípad nehody (tzn.
nap . mít ve skupin mobilní telefon a znát íslo Horské služby). Nesmí se zapomínat na krátkost zimního dne a s p ihlédnutím k tomu naplánovat reálnou délku túry. V nezávid níhodné
situaci se ocitne „vedoucí“, který musí HS nahlásit ztrátu ú astník zájezdu, a p itom v bec
neví, kam jeli (a asto zná jen jejich p íjmení, nikoliv celé jméno, bydlišt a datum narození!). Poznávací innost p i lyža ských výletech, s trasou vícemén mimo obydlená místa, se obvykle
omezuje na p írodní jevy (nap . vegeta ní, geologické, horopisné apod.) - a samoz ejm na
hospody…
P i turistice v neupraveném terénu, tj. p i prošlapávání stopy, je dobrou zásadou, že ú astníci se cyklicky st ídají v ele, a to tak, že unavený odstoupí bokem a za adí se na konec zástupu; p i ú asti výrazn mén zdatných je samoz ejm vhodné do st ídání je neza azovat
a nechat je trvale vzadu. (Zkušenost ukazuje, že slušná stopa v hlubokém sn hu, ve které se
dá už opravdu skluzem jet, vznikne po pr chodu alespo šesti b žka .) Neš astná p i prošlapávání stopy - n kdy až bezohledná - je ú ast ps na výlet ; „oby ejní“ pejsci v takových podmínkách neobstojí a opravdoví tažní psi, se svou tendencí být výhradn v ele skupiny,
znemož ují st ídání turist a v kone ném výsledku p esun zpomalují.
M lo by být samoz ejmostí, že skupina turist na b žkách p i svém výlet ud lá také n co
pro ostatní. Odstranit strom spadlý p es cestu se jí asi sotva poda í, ale na frekventované trase
m že vyjet použitelnou další stopu tam, kde je zatím jen jedna souvislá a potkávající se lyža i
chaoticky vyskakují vlevo vpravo. Turista-b žka toho jména hodný by nem l být pouze konzumentským uživatelem stopy, kterou pro n ho n kdo amatérsky i profesionáln projede, ale
také hrdým a zodpov dným spolutv rcem úpravy terénu pro pot šení anonymních sp ízn ných
duší, p íp. tv rcem další trasy v ú elném sm ru tam, kde to dob e zná. Že nebude ni it upravovanou klasickou stopu bruslením, to je snad samoz ejmé.
Podrobn ji se r znými stránkami lyža ské turistiky zabývá metodický list „P íprava a organizace lyža ské akce“ od Ing. Standy Pato ky z Ješt dské oblasti K T.
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9. Nebezpe í p i turistice a zdravotnické zabezpe ení
Pomineme-li možný konflikt s lidmi, dnes zejména s majiteli soukromých pozemk a cest,
n kde ovšem i se zlod ji a jinými gaunery, m žeme se dostat do konfliktu s p írodou a jejími
silami. Ty se obvykle (hlavn v horách) nazývají „objektivní nebezpe í“; je však nutno upozornit, že prakticky veškeré nebezpe í, které na turistu íhá (a to nejen na horách), je subjektivní
povahy, tj. zp sobené nedostatkem v domostí i zkušeností turisty samého a cvi itele vedoucího akci - snad s výjimkou tak vzácných a kuriózních p ípad , jako je blesk z istého nebe
nebo zásah meteoritem.
Jedním z rizik je kolize se zví aty, v eských pom rech vcelku zanedbatelná. Nejzávažn jší
z nich je možnost nákazy vzteklinou od lišek i voln pobíhajících ps . Nutná léka ská pé e je
vesm s snadno dostupná a p ípadné nucené p erušení cesty není velkou ztrátou. (Pozor ve
státech s ast jším výskytem vztekliny lišek - i v Rakousku!) Kriti t jší situace bude p i cestách
dál na východ „do Asie“ (Ukrajiny, Rumunska), kde p i pokousání pasteveckými psy je místní
pé e pochybná (pokud v bec je) a návrat do R zdlouhavý; pro tyto cesty lze jednozna n
doporu it o kování ú astník proti vzteklin , protože ta je bez výjimek smrtelná. Není t eba mít
obavy z nákazy slinami nemocných zví at, které mohly ulp t na vegetaci apod.: virus vztekliny
nep ežije ve vn jším prost edí více jak p l hodiny. (Pozor ale na to, že tráva apod. m že být
zne išt na trusem zví at, obsahujícím vají ka tasemnice, která p ežívají velice dlouho!)
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Volný pohyb krajinou mimo lesy je radostí na b žkách, p i p ší turistice však p ichází
v úvahu prakticky jen mimo vegeta ní sezónu, tj. asn zjara anebo na podzim po sklizni, vesm s ale za sucha, nebo na umrzlém ozimu apod. P echázíme-li z volné krajiny do lesa, je
dobré si uv domit, že p ed socialistickým znetvo ením zem d lské krajiny navazovaly cesty do
les zpravidla v rozích polí ek, tedy v koutech lesa; to platí ovšem jen u bývalých selských les
(nyní možná už op t soukromých), zatímco do obor v držení šlechty i jiných velkostatká se
vjížd lo branami na hlavních cestách.
Cesty v map nezakreslené (anebo alespo lesní pr seky, p šinky a jiná pr chodná místa
terénu, která nás k n jakým cestám nakonec dovedou) hledáme
− v širších údolích podél potok (bývá tam p inejmenším p šina);
− na h ebenech, kde bývá když ne zrovna cesta, tak v tšinou pr sek po hranicích lesních díl ,
katastr obcí, okres ;
− na hrázích rybní k (i bývalých);
− na okrajích pasek a na rozhraních mezi nízkým a vysokým lesem;
− u loveckých posed , seník a krmelc .
Spolehlivé jsou také stezky zv e (srn í, jelení), které p evážn vedou optimální trasou bez
velkých výškových rozdíl a vždy ústí na okraj lesa i na lidskou cestu. (Jejich využíváním se
vlastn vracíme na po átek osídlování lesnaté krajiny našimi dávnými p edky, kdy prvními použitelnými pr chody pralesem byly práv zví ecí stezky.) - Soub žn se železni ními trat mi
v lesích zpravidla nalezneme staré cesty, které sloužily k doprav materiálu ko skými povozy
p i stavbách drah koncem 19. století.
Hlavní zásadou p i pohybu mimo zna ené cesty (a ostatn i na nich!) je neustále v d t, kde
se v dané chvíli nacházíme, tj. znát svou polohu na map ; k tomu je nutno se orientovat podle
terénních tvar (kopc , údolí, potok ), komunikací, elektrických vedení a na p ehledných místech také podle vzdálen jších objekt (hor, v ží, továrních komín ). Pro pohyb mimo cesty
musíme p edpokládat rychlost 3 km/h, tj. 1 cm na map 1:50 000 ujedeme za 10 minut, kdežto
na slušné lesní i polní cest za 6 minut (tj. 5 km/h). Vynucené odchylky od pot ebného sm ru
(azimutu) je nutno v as kompenzovat odchylkami opa nými; p i vedení skupiny s ustrašenými
jedinci je vhodné provád t zm ny sm ru pomalými oblouky, protože prudké zlomy mohou
vzbuzovat dojem cvi itelova bloud ní. Je zcela normální, má-li cvi itel sám v ur itých okamžicích pochybnosti o správnosti trasy; nem l by je však p enášet na ú astníky, kte í mu d v ují.
Je svým zp sobem zajímavé, že p i výletech po nezna ených cestách se všechna d íve
uvedená pravidla o postupu skupiny dodržují jaksi automaticky: ani notori tí „sp cha i“ se dop edu necpou a „couralové“ se disciplinovan drží party, neroztrhá se ani ty icetihlavá tlupa
z autokarového zájezdu… Je tedy turistika po nezna ených cestách pro schopného cvi itele
vlastn daleko jednodušší zejména organiza n - bohat sta í, když jde mírným tempem
v ele skupiny a tém o nic dalšího se už nemusí starat. A navíc má takový výlet nádech jistého dobrodružství, lákavého zejména pro d tské ú astníky.
V b žné kulturní krajin pro turistu s mapou a oby ejným kompasem v podstat v bec neexistuje možnost zabloud ní, protože trasa pochodu je vždy sev ena mezi n jaké linie, jako
jsou silnice, železnice, okraj lesa, vodní tok, elektrické vedení apod., které jej v nejhorším p ípad dovedou k cíli nebo na orienta n jasné místo. (Pozor, zpravidla k tomu neposlouží znaená cesta, pokud ji protínáme vícemén kolmo, protože žádná zna ka nemusí být v daném
míst viditelná!) Z t chto hledisek se p i turistice v eských zemích jeví použití stále ješt dost
drahého p ístroje GPS nadbyte ným až sm šným.
Schopnost spolehlivého a pohodlného vedení skupiny turist nep ehledným terénem bez
zna ených cest je do jisté míry darem od Boha, avšak pravidelným tréninkem (zejména ve
tení mapy) se mu m že p iblížit každý jen trochu schopný cvi itel turistiky.
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8. Nocování ve volné p írod
Tato kapitolka je za azena pouze pro úplnost, protože tématu je v nován samostatný
metodický list „Bivakování“ (2002), zmín ný v úvodu, pojednávající o zám rném, plánovaném
bivakování jako nejjednodušším zp sobu p enocování p i vícedenních turistických cestách
a o pom ckách k tomu pot ebných. Zde je nutno poznamenat, že kvalifikované nocování
organizovaných turist ve volné p írod není v R právn do ešeno a je tudíž prakticky vždy

5. Specifické problémy cykloturistiky
Je obvyklé, podobn jako u lyža ské turistiky, že „p šácký“ cvi itel vede cykloturistické výlety, aniž by si se svým oprávn ním lámal hlavu, protože „v civilu“ je u nás cyklistou prakticky
každý. Kvalifikace „vedoucí p ší turistiky“ v K T proto oprav uje vést cykloturistické akce, ale
neoprav uje k vedení skupiny nad 10 osob a k vedení akcí výkonnostního charakteru, jako
jsou dálkové jízdy a jízdy v náro ném terénu. Podstatný rozdíl proti p ší a lyža ské turistice je
ovšem v tom, že cyklista jakožto ú astník provozu na pozemních komunikacích podléhá n kterým zákon m, u kterých, jak známo, „neznalost neomlouvá“.
Pro ujasn ní pojm je nutno hned zkraje definovat, co vlastn je cykloturistika: je to turistika, využívající jízdní kolo pro p esun za poznáváním, ímž se liší od silni ní cyklistiky, kde se
jedná hlavn o naježd né kilometry. Kolo a jízda na n m jsou pro cykloturistu prost edkem,
nikoliv cílem konání. Opravdová cykloturistika by se tedy nikdy nem la zvrhnout v tréninkovou
jízdu „závodník “!
Je nutno si uv domit, že jízda na kole na veškerých pozemních komunikacích, tj. na silnicích, cyklostezkách, polních a lesních cestách a jakýchkoliv dalších místních a ú elových komunikacích je ízením vozidla a jako taková je upravena dopravními p edpisy pro idi e a p edpisy o technickém vybavení vozidel. Tyto p edpisy, dané zákony a vyhláškami, nejsou ve své
podstat ni ím jiným, než pravidly slušného chování v dopravním ruchu. Musíme p edpokládat,
že dopravní p edpisy všichni ú astníci cyklistického výletu znají; není však od v ci p ipomenout, že i na cyklostezkách se jezdí vpravo a na jejich vzájemném k ížení i odbo kách platí
p ednost cyklist p ijížd jících zprava, protože dopravní zna ky upravující p ednost nejsou
v t chto p ípadech osazovány.
Tak jako vedoucí p šího výletu je povinen posoudit, zda zájemci jsou pat i n vybaveni, tak
vedoucí cyklovýletu musí zkontrolovat, zda ú astníci v bec sm jí se svými koly vyjet na pozemní komunikace. Technické požadavky a technické podmínky pro jízdní kola jsou dány P ílohou . 13 k vyhlášce . 341/2002 Sb. „Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla
a ru ní vozíky“, kde se praví zejména (vynechány jsou rozm rové údaje):
1. Jízdní kola musí být vybavena
a. dv ma na sob nezávislými ú innými brzdami s odstup ovatelným ovládáním brzdného
ú inku; (…),
b. volné konce trubky ídítek musí být spolehliv zaslepeny (zátkami, rukoje mi apod.),
c. zakon ení ovládacích pá ek brzd a volné konce ídítek musí mít hrany bu obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (…); pá ky m ni p evod , k ídlové matice, rychloupína e
náboj kol, držáky a konce blatník musí mít hrany bu obaleny materiálem pohlcujícím
energii, nebo (…),
d. matice náboj kol, pokud nejsou k ídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce
náboje, musí být uzav ené,
e. zadní odrazkou ervené barvy, tato odrazka m že být kombinována se zadní ervenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; (…); odrazové materiály
nahrazující zadní odrazku mohou být umíst ny i na od vu i obuvi cyklisty,
f. p ední odrazkou bílé barvy, tato odrazka m že být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; (…); odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umíst ny i na
od vu i obuvi cyklisty,
g. odrazkami oranžové barvy (autožlu ) na obou stranách šlapátek (pedál ), tyto odrazky mohou být nahrazeny sv tlo odrážejícími materiály umíst nými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
h. na paprscích p edního nebo zadního kola nebo obou kol nejmén jednou bo ní odrazkou
oranžové barvy (autožlu ) na každé stran kola; (…), tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích pláš pneumatik i na koncích blatník
nebo bo ních ástech od vu cyklisty.
2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími za ízeními pro
sv telnou signalizaci a osv tlení:
a. sv tlometem svítícím dop edu bílým sv tlem; (…), je-li vozovka dostate n a souvisle osv tlena, m že být sv tlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s p erušovaným sv tlem,
b. zadní svítilnou ervené barvy, (…); zadní ervená svítilna m že být kombinována se zadní
odrazkou ervené barvy (…); zadní ervená svítilna m že být nahrazena svítilnou s p eru-

7. Turistika po nezna ených cestách
Každému trochu zkušenému turistovi je z ejmé, že zajímavých a pozoruhodných míst
v eské (a moravské) krajin je tolik, že i p i nejlepší v li a snaze nemohou být pospojována
sítí zna ených cest (která není hustá i ídká ani tak podle výskytu turistických zajímavostí,
jako spíše podle aktivity zna ka v daném regionu). Má-li být jedním z d ležitých cíl turistiky
(nebo dokonce tím hlavním cílem) poznávání, pak je nutno odpoutat se od omezení, daných
zna ením, a vypravit se do terénu po cestách (p íp. i necestách), které nám nabízejí nyn jší
pom rn dokonalé mapy m ítka 1:50 000 ze „zelené“ edice K T ( i od jiných vydavatel ).
Základní podmínkou ovšem je um t mapu íst, tzn. zvýšit svou gramotnost a vid t v map
n co víc než jen schéma zna ených tras.
Ú elem tohoto pojednání nemá být návod pro práci s mapou, toho se musí zhostit jednotliví
cvi itelé p i konkrétní innosti v terénu. Proto jen n kolik praktických metodických pokyn :
Pro turistu vybaveného mapou a buzolou (o p ístroji GPS ani nemluv ), s nimiž umí zacházet, by nem l být žádný zásadní rozdíl mezi cestou zna enou a nezna enou; dokonce lze tvrdit, že pohyb po nezna ených cestách je jednodušší, protože není t eba hledat zna ky. (Tento
výrok plyne ze zjišt ní, že dokonalost eského turistického zna ení, s níž se zna ka i K T tak
rádi chlubí, je v podstat dokonalostí estetickou, tj. zna ky mají p esný rozm r a jsou úhledné.
Mnohý turista však potvrdí, že v esku - a ješt více na Slovensku - je nutno zna ky hledat,
kdežto v alpských zemích - a kupodivu i v Polsku! - turistu vedou.) íká se s jistou nadsázkou,
že kdyby byly po ádné mapy, nemuselo by se zna it v bec; m žeme však (op t s jistou rezervou) p ijmout tvrzení, že zna ení má smysl pro ty, kdo mapu nemají - ti jsou pak ale p i svých
výletech omezeni na stávající sí zna ených tras a nezbývá jim než zna ení d v ovat.
Nutnost pohybu po nezna ených cestách (nebo i bez cest) nastává - plánovan nebo ne ekan - zejména v takovýchto p ípadech:
− V navštívené oblasti nevede v požadovaném sm ru výletu v bec žádná zna ená trasa.
− Zna ená trasa je momentáln nepr chodná (zavalená polomy, zaledn ná, zatopená).
− Zna ená trasa je v dlouhém úseku nesmysln vedena po frekventované silnici.
− Zna ka byla p i tú e ztracena a nemá smysl (nebo není as) se vracet, p íp. jsou pochybnosti, zda zna ení ješt v bec vede tam, kam chceme a kam je na použité map zakresleno.
− Pro tmu, mlhu nebo sn hovou pokrývku není zna ení viditelné, tj. jako kdyby neexistovalo
v bec. (Viz ostatn poznámku na každé map K T, kterou se zna ka i zbavují zodpov dnosti. P itom není-li sníh, je stezka vid t a zna ení je vícemén zbyte né…)
Není tajemstvím, že n kte í jinak fyzicky zdatní turisté jsou natolik fixováni na zna ené
cesty, že pohyb mimo n psychicky nezvládají a podléhají panice, což m že vést k rozpadu
skupiny a pokažení celého výletu. Je dobré, když cvi itel o takových lidech ví a p edem je varuje, resp. když hned v návrhu výletu (v kalendá i akcí) zd razní, že trasa je bez zna ení. (Ke
kritickým a stresovým situacím m že samoz ejm dojít i na dob e zna ené a snadné trase,
když je t eba stržená i zaledn ná lávka p es í ku.) P i plánování výletu po nezna ených cestách v období krátkého dne je dobré navrhnout trasu tak, aby její konec vedl už po silnici nebo
jiné výrazné komunikaci, po níž lze dojít do cíle bez orienta ních problém ; to ostatn platí
i pro výlety po cestách zna ených, protože za tmy se zna ky hledají špatn .
Zkušený turista, zejména každý cvi itel, by m l p i svém pohybu v terénu v maximální
možné mí e ctít cestu. Není žádným um ním jít podle buzoly i GPS „rovn za nosem“ bez
ohledu na terén místo toho, aby turista nalézal cesty, které se co nejlépe p imykají k pot ebnému sm ru p esunu. Je starou zkušeností, že skoro vždy se lze pohybovat po cestách a ne
voln lesem i loukou, protože ur it nejsme prvními, kdo se pot eboval dostat nap . do sousední vsi, na kopec, do bývalého mlýna - a tak tam n kde dávná cesta bude, i když ji na map
t eba nenalezneme, protože p i generalizaci vypadla, pro armádu i lesáky nebyla pot ebná
apod. Je nutno v map dob e vnímat rozdíl mezi lesní cestou (dlouhými árkami) a pr sekem
(krátkými árkami a vždy po p ímce); ten nemusí být pr chodný anebo ani z etelný; n kdy ale
po bývalých pr secích už vedou ádné cesty (t eba i asfaltované), aniž to bylo v map opraveno. Naopak cesty zakreslené plnou arou, tj. zpevn né (ne nutn asfaltky!) mohou být dávno
opušt né a zarostlé. Plánovat pr chod voln lesem (viz dále o ochran p írody) se nemusí
v neznámém terénu vyplatit - obory, muni ní sklady a podobné rozlehlé oplocené objekty nebývají vždy a všude d sledn zakreslovány.
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šovaným sv tlem ervené barvy,
c. zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit
svítivost sv tel (…) po dobu nejmén 1,5 hodiny bez p erušení. (Poznámka: povinnost svítit
ve dne se na cyklisty nevztahuje.)
Tato ustanovení jsou snad dostate n jasná každému, kdo umí íst. A to dnes p edpisy
nena izují, je vhodné, aby každé kolo bylo vybaveno zvonkem! Je hrubou neomaleností a hulvátstvím, když se na skupinu p šák , jdoucích po lesní i polní cest , vy ítí zezadu cyklistakaskadér domnívající se, že jeho jízda je slyšet a všichni v as uhnou; tím spíš, je-li to zna ená
turistická trasa po p šince v lenitém terénu, kudy by soudný lov k nikdy na kole nejel. Je
bohužel smutnou skute ností, že mnozí cykl(otur)isté se domnívají, že všechny „normáln “
zna ené cesty (tj. pásovým zna ením 10 x 10 cm) jsou ur eny i pro n - zatímco jde v principu
o zna ení ur ené pro p ší turistiku (a p ípadn pro b žky v zim ). Zásady slušného chování
íkají, že na t chto cestách má p ší turista vždy p ednost, tzn. cyklista ho nesmí ohrozit ani
omezit, protože tam fakticky nemá co pohledávat. Je sice snaha v maximální možné mí e vylou it soub hy p ších a cyklistických tras, ale n kde to p i nejlepší v li není proveditelné; tam
je pak p ednost p ších zd razn na nap . upozorn ním „Cyklisto, ve kolo“, které ovšem hulváti, cítící se pány sv ta, zásadn nerespektují (viz t eba v Babi in údolí).
Zde je nutno upozornit na nep íjemná p ekvapení, která mohou nastat p i plánování a vedení cyklovýlet podle nyní tak populárních cyklomap: Ne každá „cyklotrasa“ je opravdu vhodná pro jízdu na kole (a zejména ne pro rodiny s d tmi), i když má od Úst edí K T p id lené
íslo a je vybavena on mi žlutými tabulkami i pásovými zna kami; p itom podle zásad K T
o vyty ování zna ených cyklotras má každá být sjízdná na každém kole a bez úsek , kde by
bylo nutno kolo p enášet. Úst edí bohužel nijak neov uje skute ný stav v terénu, takže když
n jaký málo soudný místní nadšenec navrhne trasu, která na map vypadá dob e, je automaticky schválena. Odstrašujícím p íkladem v pardubickém regionu je vedení cyklotrasy po dob e
známé zelen zna ené p ší stezce v chrán ném území „Meandry Struhy“ u Lep jovic.
Zdaleka ne všechny cyklotrasy mohou vést po polních a lesních cestách nebo po speciáln
vybudovaných cyklostezkách, m ly by se však alespo vyhýbat silnicím I. a II. t ídy; tuto zásadu by m l dodržovat i každý cvi itel p i p íprav cyklovýletu po vlastní trase. Není-li zbytí
a musí se jet po frekventované silnici, je nutno výrazn zv tšit rozestupy mezi jednotlivými
ú astníky tak, aby se p edjížd jící motoristé mohli p ípadn za azovat mezi n . Jede-li v tší
skupina „v háku“ a navíc stup ovit roztažená ke st edu vozovky (jak je zvykem u silni ních
cyklist , u cykloturist doufejme ne), je to bezohlednost v i ostatním uživatel m silnice a není
se pak co divit naštvaným motorist m, že se snaží p edjet peloton i v málo vhodných situacích.
Že jízda „v háku“ zvyšuje riziko vzájemné kolize a pádu, na frekventované silnici možná
i s tragickými následky, je z ejmé jist každému; p ilba proti p ejetí autem nechrání.
Cyklista bez ádného kompletního osv tlení (což se p i poruše m že stát každému) se musí
za tmy i snížené viditelnosti chovat d sledn jako chodec v i všem ostatním ú astník m
provozu - podle zásady: „Nesvítím = nejsem!“ Nikdo není povinen vid t protijedoucího i z boku
p ijížd jícího cyklistu bez p edního sv tlometu, samotná zadní blika ka v této situaci není viditelná. Dosp li jsme k paradoxní situaci, že budováním cyklostezek se bezpe nost cyklist nezvýšila, naopak: Nejv tšími nep áteli cyklist na cyklostezkách jsou dnes práv zas a jen cyklisté, totiž ti neosv tlení, kte í by si na silnici v takovém stavu snad ani netroufli, ale na stezce
se cítí nepostižitelní. (Cykloturistika se našt stí odehrává tém výhradn za denního sv tla ale p ipomenout je to i tak nutno.) Faktem je, že každý motorista se d sí možnosti setkání
s neosv tleným cyklistou-sebevrahem. (Stále ovšem platí, že ve vztahu k automobilist m
cyklista málokdy pochybí, p edpokládá-li, že „ ím v tší bourák, tím v tší blbec v n m“.)
Ješt je t eba poznamenat, že nyní platná vyhláška sice pro žádná kola nep edepisuje blatníky, avšak pro cykloturistiku jsou hodny doporu ení. Jede-li cyklista sám, je jeho v cí, chce-li
mít bláto až za ušima; má-li se ale jet ve skupin , je neomaleností a hulvátstvím v i ostatním,
když se v ní vyskytne n kdo bez blatník (nebo s jejich krati kými náhražkami), protože za takovým výte níkem se v mokru dost dob e jet nedá. (Podobn není zrovna p íjemné jet za tmy
delší dobu za intenzivní blika kou, stálé sv tlo je zde p ijateln jší.) Schopný vedoucí cyklovýletu by m l i na tyto okolnosti upozornit.
Dob e navržený cyklovýlet umož uje ú astník m poznání daleko v tšího po tu kulturn
zajímavých lokalit než p i p ší turistice - a v tom je jeho základní ú el a smysl. Cvi itel nesmí
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proto zapomínat na zastávky u p írodních, historických a dalších pam tihodností; výlet by se
nem l zvrhnout v „p ehlídku ztracených možností“, v bezduché „polykání kilometr “ s návšt vou pouze hospod (tam navíc pozor na „alkohol za ídítky“!). U p ší turistiky zmi ovaný „zlatý
h eb akce“ by m la mít i každá odpolední cyklovyjíž ka!
Pro p esun skupiny platí obdobná pravidla jako u „p šárny“ a lyža iny: tempo udává nejmén výkonný ú astník, praktikuje se „kontrola na zadního“, na k ižovatkách se eká na p ípadné opozdilce, vzadu jede schopný mechanik s dostate ným ná adím. Každý ú astník by
m l mít turistickou lékárni ku - a není marné mít s sebou trochu isté vody na omytí od enin
p ed jejich ošet ením - omývání vodou s n jakou kyselou p ísadou není zrovna p íjemné. Nesmí se zapomínat ani na cyklistickou p ilbu; podle p edpis je sice povinná jen pro cyklisty do
18 let, ale její používání v každém v ku lze v ele doporu it, a to jak na silnici, tak v terénu. Platí
ovšem, že po tvrdém pádu na hlavu je nutno p ilbu vy adit, i když nejeví viditelné známky poškození.
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nebo ledem a viditelnost sníží na minimum; zkušený cvi itel dob e ví, že i ve Vysokých Tatrách
m že sn žit v kteroukoliv ro ní dobu, o vyšších horách (nap . Alpách) ani nemluv . Platí proto
(podobn jako p i horolezeckých výstupech), že nejd ležit jším um ním ve vysokých horách je
um ní v as obrátit sm r pochodu a sestoupit pokud možno bezpe nou nejkratší cestou (anebo
se vrátit cestou výstupovou, protože po trase již poznané je to v tšinou snazší). Cvi itel nesmí
podlehnout pokušení opustit zna enou trasu, ta bývá totiž jedinou spolehliv pr chodnou, tj.
bez sráz , p evis , neprostupných polí kosod eviny. (Když už by k tomu m lo dojít, je nutno
dodržovat pravidla ochrany p írody: stoupat na kameny mimo vegetaci a využívat stávající
stezky - nap . kamzi í.) Každý turista - nejen vysokohorský - by si m l vštípit zásadu: Lepší živý
posera než mrtvý hrdina.
Jinak platí - zde ve zp ísn né mí e - všechna d íve e ená pravidla o p ším postupu skupiny, tj. po adí ú astník od nejslabšího k nejvýkonn jšímu, kontrola na zadního a d lání p estávek (první po deseti minutách od za átku túry - na úpravu výstroje - a p i výstupech, zejména s bagáží, pravideln po zhruba hodin !). V náro ných podmínkách vysokohorské túry by
m lo být také samoz ejmostí, že opož ujícímu se ú astníkovi odebere n kdo zdatn jší bez
velkých e í zát ž z batohu (nap . láhev s vodou, ale p jde potom d sledn s ním). Má-li skupina v komplikovan jším (nap . alpském) terénu s sebou pro jistotu lano, pak se v jeho nesení
st ídají nejzdatn jší mužové a samoz ejm jdou zcela vzadu; pokud by ho totiž n který ú astník opravdu pot eboval k p ekonání ošemetného místa stezky, na kterém si není jist bezpe ností (nap . p i strženém zajišt ní na jinak snadné a pohodlné cest od chaty k chat ), tak prost po ká, až ti zadní s lanem dojdou. P i postupu skupiny v mlze (nebo za tmy, k emuž by p i
správné organizaci túry nem lo v bec docházet) je nezbytné, aby lenové výpravy byli prakticky ve vzájemném dotyku. Cvi itel m že mít n kdy dost obtížný úkol udržet na uzd pud sebezáchovy hysterických osob, které se probojovaly do ela skupiny a snaží se co nejrychleji
dostat do bezpe í bez ohledu na ostatní ú astníky. Klidné a p esv d ivé chování je ostatn
t eba nacvi ovat i p i oby ejných p ších akcích, nep ipoušt t zmatkování a paniku, budovat
d v ru v osobu cvi itele v každé situaci.
P i úrazu i jiném nešt stí, kde skupina vysokohorských turist už nevysta í s vlastními silami (a zásadn p i úmrtí n kterého lena) je nutno volat horskou záchrannou službu (HS,
v Polsku GOPR atd.). Situace je nyní usnadn na mobilními telefony (je-li ovšem v míst signál), avšak je nutno p edem si zjistit ísla záchranných služeb (evropské íslo 112 nemusí všude fungovat) - a pokud je to v cizin , také se um t s nimi domluvit místním jazykem. V té souvislosti znovu vyplývá nutnost neustále v d t, kde se nacházíme (nespoléhat na lokalizaci mobilu, z n hož je voláno) a alespo um t název z mapy správn p e íst (o tom viz už zmínku
v odstavci 2.3.); asi by také bylo možné udat své sou adnice GPS - ale op t v místním jazyce.
Jinak stále platí, že v horách se volá o pomoc optickým i akustickým signálem (tj. svítilnou,
zrcátkem, píš alkou, hlasem) 6x za minutu s následující minutovou p estávkou, což se opakuje
až do obdržení odpov di, která se dává signálem 3x za minutu rovn ž s minutovou p estávkou.
Ú astníky je také t eba instruovat o signalizaci pro hlídkující vrtulník pomocí paží ve tvaru Yes
a No, aby nedošlo k nedorozum ní a zbyte nému p istání.
V souvislosti s turistikou v horách (i jinde) se íká, že nejmenší „životaschopná“ skupina je
t í lenná; p edpokládá se totiž, že p i n jakém úrazu jeden z stává s laicky ošet eným ran ným (aby mu zatla il o i, jak se tvrdívá) a druhý b ží pro pomoc. Domyšleno do d sledk se
však ukazuje, že i pro pomoc by m la jít sob sta ná, tj. t í lenná skupina, protože ve stresové
situaci roste riziko další nehody - a nikde také není e eno, že ten prvotní malér musel postihnout pouze jednoho z trojice a že ten, který jde pro pomoc, neztratí orientaci. Kdo n kdy zachra oval ran ného v komplikovan jším horském terénu, kam není koho p ivolat a navíc je
nutno pod lit se o bagáž (nejen toho ran ného, ale i t ch, kte í jej transportují!), jist nahlédne,
že do relativn pustých horských partií je t eba chodit ve skupin alespo šesti lenné, nemá-li
se z pohodové turistické akce zbyte n stát boj o život.
Na konec ješt n kolik poznámek: Skute ní vysokohorští turisté (nikoliv náhodní „rekreanti“)
si ve velehorách zásadn tykají, podobn jako horolezci, a p i setkání se zdraví, a to v místním
jazyce. (V n mecky mluvících alpských zemích pozdrav zní „Grüss Gott“, tedy „Pozdrav Pánb h“.) Jako první má zdravit - bez ohledu na v k a pohlaví - vždy ten, kdo stoupá nahoru, protože tím vyjad uje úctu tomu, kdo již vrchol dobyl a sestupuje. (V tšinou snadno poznáme podle výbavy a chování - „turisty“, kte í na vrchol vyjeli lanovkou; ty vícemén ignorujeme.)
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6. Vysokohorská turistika
Vysokohorskou turistiku (VHT) lze chápat jako specifický druh p ší turistiky ve vysokých
horách (velehorách), kde se její pole p sobnosti stýká s horolezectvím, resp. s jeho p vodní,
„klasickou“ formou, jejíž náplní byly výstupy na vrcholy jednoduchými, „p irozenými“ cestami.
K po ádání vysokohorských akcí jsou oprávn ni (v K T) vedoucí, cvi itelé a v dci VHT, kte í
podle stupn své kvalifikace mohou vodit vysokohorské turisty v terénech I. a II. stupn obtížnosti podle stupnice UIAA, po firnech a ledovcích a po zajišt ných lezeckých cestách, po ádat
výcvik na cvi ných skalách a st nách a vést kurzy výcvikového minima VHT. Pro naše ú ely se
omezíme na vedoucí (cvi itele) p ší turistiky, jimž jejich kvalifikace dovoluje p ipravovat a vést
akce v horském terénu pouze po zna ených cestách chodeckého charakteru. (Za takovou
cestu se považuje i ta, na níž jsou ojedin lé exponované úseky zajišt ny lany nebo et zy.)
P estože toto je innost, kterou ve velehorách (nap . ve Vysokých i Západních Tatrách) provádí kterýkoliv náhodný návšt vník, je na míst p ipomenout n která její specifika.
Cvi itel, vedoucí organizovanou vysokohorskou akci, má právo a povinnost posoudit jak
osobní zp sobilost, tak vybavení (obutí a oble ení - to v . rezervního!) každého zájemce o túru
- a nevhodné odmítnout. Je to jednozna n dáno charakterem terénu: Profil trasy, tj. prudká
stoupání a klesání, klade zna né požadavky na fyzickou výkonnost, podmín nou dobrou funkcí
jak pohybového, tak ob hového aparátu každého ú astníka. Povrch cest, tvo ený zpravidla
skalami, travami a sutí, p edpokládá pevné a nesmekavé obutí, tj. výhradn pohorky s vibramem; navíc se doporu ují teleskopické hole pro zvýšení stability a odleh ení kloub m dolních
kon etin. Nadmo ská výška a otev ený terén zesilují ú inek všech pov trnostních vliv (slune ního zá ení, v tru, dešt , bou e, sn žení, mlhy). K t mto faktor m p istupuje ješt relativní
odlehlost a špatná p ístupnost vysokohorských terén , která v p ípad úrazu znesnad uje a za
špatného po así tém znemož uje záchrannou akci. Je proto t eba, aby si každý uv domil, že
drobné potíže i nehody, které jsou p i „oby ejné“ p ší turistice banalitou, mohou ve vysokých
horách p ivodit obtížn ešitelné problémy.
P i plánování vysokohorské túry a p íprav informací pro ú astníky nebude z ejm dominovat „kulturn -poznávací innost“ (s výjimkou horopisu a botaniky), protože v horách je krásné
každé místo a každý krok; p esto by cesta m la mít n jaký logický cíl: chatu, sedlo, vrchol, jezero. Zodpov dný cvi itel by však m l zjistit a do propozic uvést všechny úhybné varianty trasy
v etn jejich pr vodcovských as a m l by si být jist, že ú astníci se s nimi seznámili a v p ípad jeho indispozice budou schopni (sami i pod velením p edem ur eného zástupce) dovést
akci do zdárného konce. P i tú e je pak t eba na p íslušných rozcestích vždy zvažovat, zda je
skupina stále v dobré pohod a m že pokra ovat k dalšímu takovému „záchrannému místu“,
a to zejména s ohledem na vn jší vlivy.
Jedním z nejvýrazn jších vn jších initel , zahrnovaných pod tzv. „nebezpe í hor“ (viz dále
kap. 9), je po así, resp. jeho zvraty. Platí stará zkušenost, že „hory mají své po así“, které
málo odpovídá p edpov di pro širší území státu; zpravidla se jedná o náhlé zm ny, které ani
cvi itel zb hlý v meteorologii nemusí v as odhalit, protože nap . z hlubokého údolí nemá pati ný p ehled o jevech na obloze. Túra po zna ených a p im en urovnaných cestách se pak
m že b hem krátké doby stát pohybem v neupraveném a neznámém terénu, když se s p íchodem studené fronty déš zm ní ve sníh, který zalepí zna ky, cestu pokryje kluzkou b e kou

