
Vybavení, aneb aby nám v lesním klubu bylo dobře na těle i 
duchu☺  

(věřte, že není špatného počasí, jsou pouze špatně oblečení 
lidé)  

Oblečení: Léto – prodyšné materiály (len, bavlna...), do lesa a na výpravy lepší dlouhé nohavice a 
dlouhé rukávy, dle uvážení vhodná pokrývka hlavy pro slunné dny (kšiltovka, klobouk, obojí možné i s 
ochranou týla) Podzim, jaro - plátěné kalhoty (tepláky), do rosy a deště gumové kalhoty, v 
chladnějším mokrém počasí zateplené (Lidl, Tchibo, Outdoorkids, aj... - ideálně, aby se daly 
přetáhnout přes holinky, boty), softshell, tenké rukavice Zima – funkční spodní prádlo, ideálně vlněné 
- merino; ponožky, které odvádí vlhkost (vlna, funkční materiály); nepromokavé vrchní oblečení 
vhodné do mrazů, sněhu, mokra podle aktuální předpovědi; teplé nepromokavé rukavice; čepice, 
nákrčník. Pláštěnka nebo nepromokavá bunda – s sebou podle předpovědi nebo může zůstávat 
ve školce ve skříni, v šatně. Náhradní oblečení - zůstane ve školce v kapsáři v jurtě (1x tričko, 1x 
spodní prádlo, ponožky, 1x mikina, 1x tepláky - podepsané), když se stane nehoda, promočíme se a 
pod. V zimě a dešti je třeba jedno kompletní náhradní oblečení – čepice, rukavice, nákrčník, 
bunda, oteplováky – ne vždy stihne přes oběd a odpočinek oblečení z dopoledne uschnout. Zapínání 
a zipy: volte tak, aby byly pro děti (případně průvodce) ovladatelné a hlavně funkční. 

Je třeba uplatňovat „cibulové vrstvení“ oblečení tak, aby nebránilo dětem v pohybu. 
Nevhodné je takové oblečení, které je příliš malé / velké nebo vyžaduje složitou manipulaci.  

Osvědčené značky zimního oblečení – Reima, Didriksons, ale i jiné. S vhodným spodním prádlem, 
vhodným vrstvením, v zimě dobře postačí i oblečení nižší cenové kategorie (Lidl, Tchibo a pod., s 
možností impregnace). Tedy můžete šetřit na oteplovákách, ale nešetřete na spodním prádle (př. 
Devold, Moira...), ponožkách a rukavicích, to zajistí dobrou tepelnou pohodu dítěti i ve vlhku a zimě.  

Obuv: I v létě bývá ráno rosa a je vhodné mít k dispozici nepromokavou obuv – kůže, speciální 
textilie. Pak se mohou děti přezout do plátěnek, tenisek, sandálků nebo zůstat bosé. Do mokra a 
deště holínky – neměly by být těžké na noze. Jaro, podzim - kotníkové kožené boty, 
impregnovatelné, ne moc tvrdé a těžké (děti je pak nechtějí nosit). V zimě voděodolné boty - vyšší, 
aspoň kotníkové, s funkční membránou nebo impregnovatelné – vždy! min. o 1 – 1,5cm větší – dítě 
musí mít možnost hýbat prsty v botě i když má dvoje ponožky, jinak mrzne, bez ohledu na kvalitu 
ponožek a boty.  

přezůvky do jurty a na dřevěné podlahy 
(podepsané)  

Doporučené značky: Demar Mammut s vlněnou vyjímatelnou vložkou (jsou i modely s textilní 
vložkou, neplést) – lehké na noze, hřejivé, vlna dobře odvádí vlhkost, odolné do mrazů až -15st. 
Pozor – nesušit blízko zdroje tepla – deformuje se vrchní bota. Vložku je třeba vyndat a usušit – 
odvádí vlhkost, ale sama přes noc v botě nevyschne a ráno pak je v botě mokro. Nejsou vhodné na 
hodně širokou nohu. Zimní Filii Himalaya nebo Everest Tex wool – barefootové zimní boty, 
prověřené, odolné, teplé Zeazoo s vlněnou podšívkou – prověřené, odolné, teplé  Nevhodné jsou 
sněhule, které mají hřejivou vložku všitou - nedá se vyjmout a vysušit přes polední odpočinek. 



Špatná zkušenost: Jojo Maman Bebe – krásné barefoot holínky, ale praskají po stranách a pak 
neplní svou funkci  

Vybavení, které zůstává ve školce a použije se v čas potřeby: podepsaná karimatka na 
odpolední odpočinek; podepsaný spacák a polštářek; kopie zdravotního průkazu, která zůstane na 
základně, kdyby něco; role toaletního papíru; krabička oblíbeného čaje, který budeme vařit, až přijdou 
mrazíky; balíček oblíbeného sušeného ovoce nebo oříšků či semínek (budeme postupně 
spotřebovávat, když se ukáže, že svačinka nestačila nebo výdej energie byl tak velký, že je ho 
potřeba doplnit); kapsář s náhradním oblečením  

Výbava batohu: Batohy si děti nosí s sebou. Doporučujeme značku Boll nebo jinou, která má 
upnutí přes prsa a batohy tedy dětem nepadají. U malých dětí je dobré myslet na to, aby batoh 
měly co nejlehčí.  

Naše povinná výbava je: - pití (jak těžkou láhev zvolíte a jak moc ji naplníte, tak těžký batoh bude – 
pití dejte jen na dopoledne, u oběda doplníme) - podsedák (novým dětem dodáme, děti z loňska by 
ho měly mít doma) - malé děti náhradní oblečení v igelitu - látkový kapesník (papírové dětem 
často v lese vypadnou a zůstávají pak po nás odpadky)  

dále děti pro hru a rozvoj potřebují☺ - škrabku - kus tenkého lana / provazu (cca 1,5 - 2 m 
dlouhého, průměr max 7 mm, měkké - bude nám sloužit na hraní a jiné radosti v lese i na dvoře) - u 
těch, kdo už zvládají tak zavírací nůž s kulatým ostřím (necháváme na vašem zvážení, dítě by 
mělo nejprve ovládat škrabku, až pak se pracuje s nožem)  

Co do školky nepatří, jsou hračky, věřte, že zde nejsou potřeba. Opakovaně máme zkušenost, 
že nám hračky dělají ve školce neplechu. Dohadování dětí, zapomenutí nebo ztráty hračky někde v 
lese, když už je lesní hra daleko zábavnější. Prosím nechte je tedy doma nebo ve voze, věřte, že se 
vaše dítě nebude s námi nudit☺. Když se stane, že bez svého oblíbeného mazlíčka dítě není 
ochotno odejít z domu, budeme se s dětmi domlouvat, ať na nás čekají na základně. Může mít svého 
mazlíčka v kapsáři a vyndat si na spaní, odpolední odpočinek.  


