ROVERING AKCE

ZIMNÍ AKCE VENKU
Vandr v létě neklade příliš velké nároky na přípravu, kondici a zkušenosti. Vandr nebo expedice
v zimní přírodě je ale úplně jiná, náročnější a také nebezpečnější záležitost. Chuť vyrazit na takový podnik je ale velká. Kde čerpat zkušenosti?
AUTOR LIBOR POSPÍŠIL A PRUT OUTDOOR, SVATOPLUKOVY PRUTY
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lomoučtí R&R čerpali
zkušenosti tohoto typu
na víkendové akci nazvané příhodně Hillary. V prvních
ročnících šlo spíš o setkání pár
kamarádů, kteří spolu trávili víkend
v zimní přírodě. Předávání zkušeností tam probíhalo jaksi přirozeně.
Člověk jednoduše pozoroval, „jak
to dělají ostatní“, a naučil se víc, než
kdyby seděl na deseti přednáškách
o zimním táboření. Postupem času
ale na akci začali jezdit méně zkušení R&R a program akce se trochu

jeho fyzický stav, vybavení a znalosti
odpovídají požadadavkům náročnější zimní akce. Oslovte ve svém okolí
zkušené borce a boryny a společně
uspořádejte podobnou zimní akci.
Třeba právě takovou, která je tradicí
mezi olomouckými rovery a rangers.
Inspirovat se můžete v následujících
námětech a doporučeních.
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Hledejte lidi, kteří mají zkušenost
s zimními přechody, vysokohorskou turistikou, skialpinismem
nebo přežitím v zimní přírodě.
Nemusíte hledat profesionály,
není to potřeba, zkušených skautů
a skautek je plno.

INFORMACE
VÝBĚR MÍSTA

Vyberte pro akci takové místo, které
je sice v „drsné“ přírodě, ale dá se
z něj dostat jednoduše zpátky do
civilizace. Třeba
pro případ že by
si někdo po první
promrzlé noci
rozmyslel tento
potrhlý nápad.
Současně může
jít i o místo, se
kterým bude
sousedit vám dostupný srub, také
pro případ že by
noc v iglú nebyla
úplnou hitparádou. Navíc takový
srub je dobrým
prostorem pro večerní pokec u čaje,
přeci jen – postávat venku v kroužku, když je mínus 10 °C, jednoduše
není ono a příliš dlouho to nikomu
nevydrží. Uvnitř si budete historky
vyprávět dlouho do noci.
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pozměnil. Přibývaly programy,
které nenucenou formou přibližovaly témata bezpečnosti, pohybu
v terénu, táboření a vaření. Hillary
se stal „bezpečným“ prostředím,
ve kterém člověk může zjistit, jestli

LIDI

Dostatečně dopředu dejte do oběhu
informace o tom, co si mají účastníci
vzít s sebou, ať mají dostatek času
vypůjčit si to, co nemají. Popište
přesně, co máte v plánu, ať se můžou zodpovědně rozhodnout, jestli
se takového podniku chtějí účastnit.

ZÁKLADNÍ POSTUP

Pokud máme doporučit základní
motto, které by mělo provázet jakoukoliv zimní akci, bez výjimky se
shodneme na tom, že: Bezpečnost
je až na prvním místě!
To by mělo být jakousi vodící linkou každého programu. Nesnažte
se pouze inspirovat, ale onu inspiraci přímo provazujte se správnou
metodikou.

PROGRAM

Je toho plno, na co se můžete
zaměřit. Vybíráme některé osvědčené nápady.

AKCE ROVERING

IGLÚ/ZÁHRAB/ŽĎÁRÁK/STAN

Vypůjčte si lavinovou lopatku a naučte se stavět iglú, vykopat záhrab
a postavit stan bez kotvících kolíků.
Nikdy nebudete mít lepší příležitost.
Ještě za světla zkuste, jak se vám
v záhrabu spí, jak na vás působí
vrstva sněhu nad hlavou.
Zjistěte, co je potřeba, abyste se
neprobudili s mokrým spacákem.
K čemu a jak se používá žďárák?
Jakou používají ostatní karimámu?

OMRZLINY A NÁSLEDNÁ
POMOC

Jedním z největších nebezpečí,
které hrozí v zimní přírodě, jsou
zranění způsobená chladem. Mnohdy se dá těmto „nepříjemným“ zkušenostem předejít velmi jednoduše
– lepší prevencí, lepší reakcí.
Jak se poznají omrzliny a co nám
hrozí?
Jak přizpůsobit vybavení zimním
akcím? Co ponožky a boty?
Zkuste si, jak se tvoří tzv. Hiblerův
zábal.
Co nedělat, abychom se vyhnuli
omrzlinám.
Jaká je první pomoc při omrznutí?

VÝLET

Zajděte na skupinový výlet v okolí
vašeho basecampu. Způsob výletu
zvolte podle toho, co kdo preferuje
– sněžnice, běžky, skialpy.
Můžete vyzkoušet orientaci podle
buzoly a mapy nebo podle GPS.
Jak se pohybovat a podle čeho se
orientovat na hřebenu?
Vyzkoušejte si, jaké to je na sněžnicích v příkrém terénu.
Které běžky se hodí jinam než
na upravené stopy?
Při plánování trasy se zamyslete
nad „únikovou cestou“.

LAVINY

Pozvěte nějakého zkušeného horolezce/skialpinistu, sežeňte si lavinové
vybavení (lavinový vyhledávač, sondu, lopatku) a pusťte se do zkoušení.
Sice se z vás nestane odborník na lavinové nebezpečí, ale určitě získáte
k lavinové hrozbě respekt.
Ukažte si na mapě, jak je označen
terén, ve kterém hrozí laviny.
Naučte se, jak se pohybovat v lavinovém terénu.
Kde se dají vyhledat informace
o lavinovém nebezpečí?
Uspořádejte turnaj ve vyhledávání
v lavině pomocí vyhledávačů.

JAK POSTUPNĚ
NA ZIMNÍ AKCE:
Level1: jednodenní výlet –
sněžnice, běžky, skalpy, sáňky,
nafukovačky
Level2: dvoudenní akce s možností spaní v chatě i venku
Level3: víkendová akce, o které
píšeme
Level4: víkendový přechod
se spaním ve stanu, záhrabu
(např. Králický Sněžník)
Level5: přechod pohoří na
sněžnicích, běžkách (Nízké Tatry, Malá Fatra, rumunské hory)

ZIMNÍ LEZENÍ
ZIMNÍ RUGBY

Vyhecujte se navzájem a vrhněte se
na rugbíčko (nebo LASU) na sněhu!
A jak týmy lépe odlišit než tím, že
jedno družstvo bude do půl pasu…
Může být něco lepšího než skolit
někoho do měkkého sněhu?

VAŘENÍ

Uvařit si v zimě není taková pohoda jako v teple. Je ti kosa, chceš
do tepla, vařit v předsíňce stanu
neumíš nebo se toho bojíš a vařič
funguje tak nějak debilně. Termoska je skoro nutností.
Nauč se zorganizovat si věci tak,
že budeš schopný ležet ve spacáku
a při tom pohodlně vařit.
Odzkoušejte si, která jídla se hodí
na „zimní“ vaření.
Zjisti, jak dlouho trvá, než si
uvaříš čaj ze sněhu. Kolik na to asi
padne plynu?
Je lepší na rozmrazování používat
led, nebo sníh?
Co udělá v zimě plynová kartuše,
když ji holýma rukama obejmeš?
Proč musíš dávat v mrazu pozor, na čem leží kartuše, když ji
používáš?

Pokud najdete někoho, kdo ledolezení ovládá, a budou panovat dobré
podmínky, můžete vyzkoušet lezení
na ledu. Vybavení půjčuje kdejaká
prodejna outdoorového vybavení.
Nebo můžete otestovat, jak studí
skalky v zimě. Jak těžké je navázat
se na lano, když tě zebou ruce. Jak
obtížné je lézt po malých stupech
v pohorkách.

OBECNĚ

Ptejte se ostatních, jak to dělají s balením batohu a co si do něj vlastně
na zimní akce berou a proč. Sledujte,
jaké vybavení se jim osvědčilo.
(Pozor! To, že se někomu osvědčil
nějaký typ vybavení, neznamená, že
bude skvěle použitelné i pro vás –
každý jsme přece jen jiný.)
Choďte do zimní přírody! Ale pokud
s tím teprve začínáte, začněte s rozvahou a pokorou, třeba na podobné
akci, kterou jsme popsali.

Tento článek připravil tým
kurzu Svatoplukovy pruty.
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