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Na které ovoce nelze pít? Na hrušky, t ešn , švestky, pomeran e. Zapití
tohoto ovoce vodou nebo dokonce mlékem zpravidla vyvolá t žké zažívací
potíže, n kdy velmi nebezpe né. Možno pít teprve asi za hodinu po požití.
Najdou se lidé, kterým napití ihned po požití tohoto ovoce nevadí. To však
jsou výjime né p ípady. Nezkoušejte to !
Následky v elího nebo vosího píchnutí zmírníme a opadnutí otoku
urychlíme studeným obkladem.
tení na prudkém slunci poškozuje siln zrak. Práv tak je velmi
škodlivé zraku íst vleže, a již za sv tla denního, nebo um lého.
Skvrny od sm ly na rukou zmizí umytím rukou mýdlem v roztoku
terpentýnu. Nemáme-li terpentýn, musíme ruce drhnout pískem a mýdlem, což
ovšem trvá déle a není tak ú inné.
Pokud najdeme na zemi mlád , nedotýkáme se ho! Když matka, která je
jist nedaleko, ucítí náš pach, nebude se už o n j starat.
V lese se chováme tiše - ztišíme hovor, nezpíváme, nepískáme. Tak spíš
uvidíme mnoho zví at, která by jinak prchla. Když chceme pozorovat zví átka,
musíme k nim jít proti v tru, aby nás neucítila. Pohybujeme se pomalu, protože
rychlý pohyb zví e uvidí a poleká se. Pokud si myslíme, že jsme prozrazeni,
staneme nehybn stát, zví ata se asto uklidní. Pozor na ptáky! - Spat í-li nás
sojka, straka nebo datel, m žeme pozorování v tšinou nechat, nebo tito lesní
strážci spustí takový povyk, že na nás upozorní celý les.

31
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- RADY MOUDRÉHO VOJVODY KROKA

i dlouhém pochodu nikdy nepijeme naráz velké množství tekutiny
zejména za horkého po así. Osv žíme si rty a ústa jen malým douškem vody
nebo aje. Pít je však nutné, jinak hrozí dehydratace.

Mokré zápalky usušíme nejrychleji ve vlasech, kam si na chvíli n kolik
zápalek zastr íme. Vlasy vytáhnou ze zápalkové hlavi ky vlhkost a ta po
škrtnutí vzplane. (Musíme mít ovšem vlasy naprosto suché!)

SLOVANŠTÍ BOHOVÉ
REM

Rady moudrého vojvody Kroka

Do otev eného ohn neházíme slupky od salám , kosti, vaje né
sko ápky, staniol od sýr , gumu, hadry (látky). Všechny tyto v ci v ohni siln
páchnou, zne iš ují vzduch do dalekého okolí a kazí i chu k jídlu.
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Ost ílení TÁBORNÍCI i ZELENÁ I!
Už je tady zase náš S vácký letní tábor, který se tentokrát bude odvíjet v duchu
Starých pov stí eských.
Po átky eských d jin obestírají mýty, které v tšina z nás zná díky knize Aloise
Jiráska. Ale pov sti o praotci echovi, dív í válce nebo Krokových dcerách byly
známé už daleko d íve. Psali o nich už st edov cí kroniká i, by se jejich verze asto
vzájemn lišily.
Prvním významným kroniká em, který se touto dobou zabýval byl Kosmas, po
m pak nap . Dalimil nebo P ibík Pulkava z Radetína.
Dalším v ad kroniká byl Václav Hájek z Libo an, který však zvolil (co se
informací tý e) velmi neseriózní kroniká ský p ístup. Nejenže „znal“ u popisovaných
událostí p esná data, která nikdo p ed ním neznal, ale dokonce n které další pov sti z
vlastní tvorby si p idal (Kazi a Bivoj, O Horymírovi a Šemíkovi).
Veles a Perun

Morana - bohyn smrti - vládkyn zimy

KOSMAS
lbog - bílý b h sv tla a dobra

Radegast - b h Slunce, úrody

ernobog - erný b h tmy a zla

Svarog – vládce ohn a stvo itel sv ta
- 37 -

Václav Hájek z Libo an

Alois Jirásek

kte í to známe za školy - ty echy rozd lené na území kmen Pšovan ,
Litom
an , Zli an , Lemuz a dalších. Podívejme se tedy do dávných map, odkud a
z jakého kmene který z nás pochází …

-2-

eši si asto st žují, že jejich praotec dorazil na íp a dál už ani krok, p itom by
bylo daleko lepší, kdyby došel t eba ke St edozemnímu mo i – aspo je tam teplo a
hlavn to móóóó e. Vždy tady u nás je každou chvíli zima a plískanice. Ale eši už
jsou takoví - st žovali by si stejn , a už by jejich zem ležela kdekoliv …..
Co tedy vychází z historických pramen a co jsou jen pohádky? Pochopili v bec
Alois Jirásek a p ed ním Václav Hájek z Libo an zápisky dávných kroniká ?
Existoval praotec ech, který se svým lidem došel na íp, i to byl n kdo jiný a
bájnou horou nebyl íp, ale jiná bájná hora – T emšín?
Není ta krajina mlékem a strdím oplývající krajinou širokých pastvin a hlubokých
brdských les ?
Existuje pouze jedna varianta výkladu, nebo je jich více ?
Vždy eština je tak bohatá jak na slova tak na významy …..

SLOVANŠTÍ BOHOVÉ
Slované vyznávali náboženství ozna ované jako slovanské pohanství. Mezi hlavní
božstva starých Slovan pat il PERUN, VELES ( h podsv tí a skotu), a MOKOŠ.
Slované však ctili i celou adu dalších boh a širokou plejádu p írodních duch a
jiných mýtických tvor . Až na výjimky u Polabských Slovan nestav li chrámy, ale
vykonávali kult ve svatyních - v hájích, na výšinách a um le vytvo ených ob tištích.

Pohanská svatyn
- kruhová
vyvýšenina s kruhovým p íkopem,
který na vn jší stran p echázel do 8
obloukovitých výklenk , ve kterých
ho ely ohn . Uprost ed plošiny byla
jáma o pr
ru 60 cm a 1 m hluboká základ sloupu pro sochu boha. Celý
kruhový objekt m l pr
r 35m!
Zprávy vypráv jí o tom, že posvátný ohe , který ho el u Perunovy sochy, nesm l
nikdy vyhasnout a pokud se tak stalo, byl strážce ohn potrestán trestem nejvyšším!
Ale dejme slovo Aloisi Jiráskovi ….. „A poj me a poslyšme ….“
„Poj te a poslyšte pov sti dávných as . Poslyšte o našem praotci, o p edcích.
Jak p išli do kon in naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltav i po jiných ekách této
zem .
Slyšte i, co více dochovalo se z temnoty v , co z stalo z báje ných vypravování
ešlých pokolení, jež klan la se boh m v šeru starých háj a jež ob tovala studánkám
v tichých ouvalech, jezer m i ekám i svatému, živému ohni. „
Vydejme se tedy po stopách našich p edk a pokusme se odhalit kde je pravda a
kde jsou jen báje o naší historii.
K p ekonání všech nástrah bude t eba nejen rychlost, chytrost, ale i odvaha,
týmový duch a trocha p ízn slovanských boh v ele s hromovládným Perunem.
Abyste se na cest neztratili, p ináší tento tábornický notes pár znalostí p edk .
Hromovládný Perun
-3-

Mokoš – velká matka
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ORIENTACE V P ÍROD

Blani tí rytí i vyjížd jí z hory

Dalibor z Kozojed

Perchta - Bílá paní

Rabin Löw oživuje Golema
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Orientace podle kompasu je docela snadná. Kompas se položí na vodorovný
podklad (nejlépe na rozev enou dla , není-li na blízku nic jiného), a tam, kam ukazuje
mod e zakalená špi ka kompasové st elky, tam je sever. Druhý konec st elky ukazuje k
jihu. Kolmo vpravo od takto ukazující st elky je vždy východ, vlevo západ.
Orientace podle hodinek. Namí íme malou ru ku hodinek k Slunci. Úhel, který
ru ka svírá s dvanáctkou na ciferníku, rozp líme myšlenou p ímkou nebo t eba i
rovným stéblem, jež na hodinky p iložíme. Sm r, který p ímka i stéblo ukazuje, vede
mezi Sluncem a dvanáctkou k jihu, na opa nou stranu pak k severu. Pamatujte si:
dopoledne p líme úhel od malé ru ky vlevo, odpoledne vpravo! Pozor na letní as,
protože podle st edoevropského asu (a ten je pro ur ení rozhodující) je o hodinu více.
Orientace podle mapy. Všechny dnešní mapy jsou kresleny tak, že na jejich
horním okraji je vždy sever. Jestliže na map dovedeme ukázat místo, kde skute
stojíme a n kde v okolí vidíme význa ný objekt (nap . kostelík, nádraží, vesni ku...) a
najdeme tento objekt na map , otá íme mapou tak, aby naše stanovišt na map a
význa ný objekt na map byly ve stejném sm ru s naším skute ným v terénu.
Orientace podle p írodních jev a lidského díla.
Podle strom - osam lé stromy mívají kmen ze S i SZ strany porostlý
lišejníkem nebo mechem. Tyto osam le stojící stromy mají na SZ i hrubší k ru.
Koruny t chto strom jsou naklon ny na JV. Toto je dáno tím, že zde p evažují
SZ v try. Z této strany jsou tedy stromy chrán ny lišejníky, na této stran mají
rozpraskanou k ru a na opa nou stranu mají vlivem v tr sklon nu korunu. Z
toho samého d vodu se st echy horských chalup d lají na SZ až k zemi. V
horách mají stromy vlivem v tr na SZ stran v tve idší a olámané.
Podle pa ez - pa ezy strom mají své kruhy ("léta") na S stran hustší, na J
stran idší a v tší (protože z J p ichází ke stromu více slune ního tepla). Tento
jev není vždy sm rodatný, selhává v údolích, lesích aj., kde vlivem terénu
írodní vlivy na strom nep sobí tak jako na rovin .
Podle sn hu - sníh se na ja e déle udrží na stráních obrácených k S.
Podle slune nic - ty otá ejí své žluté hlavy za sluncem, i když je zamra eno.
Podle mraveništ - mraveništ má srázn jší spád k S stran , zatímco k jihu, kde
je tepleji jsou pozvolné. I tady platí to, že je-li mraveništ na kraji lesa, nemusí
tato zásada platit. Bude-li mraveništ na J kraji lesa bude bu soum rné a nebo
že být tvarované obrácen . Pro ? To je celkem jasné. Toto mraveništ je
lesem chrán no a naopak J strana je pro n j drsn jší. To samé platí o pa ezech.
Podle kostel - kostely stojí v ží i hlavním vchodem na Z, oltá e na V.
Podle v elín - V elíny sm ují k jihu (jsou oto eny eslem k jihu).
Podle pta ích budek - ty se umís ují otvorem k V.
Orientace podle hv zd
Na obloze si najdeme Severku, která je na severu. Najdeme ji, když p tkrát
prodloužíme vzdálenost zadních kol Velkého vozu. Venuše je p i východu Slunce na
východu a p i západu Slunce na západu. Také se jí íká Jit enka nebo Ve ernice. Je to
nejjasn jší hv zda na obloze.
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Orientace podle slunce
Ráno je slunce p ibližn na V, v poledne na J a ve er zhruba na Z. P ibližn v
hodinách m žeme sv tové strany stanovit takto: v 6 hod ráno na V, v 9 hod na JV, ve
12 hod na J, v 15 hod na JZ a v 18 hod na Z. Op t musíme dát pozor na letní as,
protože podle st edoevropského asu (a ten je pro ur ení rozhodující) je o hodinu více.
Orientace podle busoly
Busola je zdokonalený kompas. Kdybych m l volit mezi busolou a kompasem,
vždy se rozhodnu rad ji pro busolu, protože jí lze zm it úhel mezi S a p ímkou,
vedoucí k vyt enému cíli. Tento úhel se jmenuje azimut. Umož uje jít k cíli bezpe ,
bez uchýlení, a to i za tmy, v mlze a v naprosto nep ehledném terénu.
Orientace mapy podle busoly - Otá íme stupnicí tak dlouho, až písmeno S (N)
(což je zárove nultý stupe ) se ocitne u ukazatele. Pak položíme busolu její zám rnou
hranou na pravý okraj mapy. Potom otá íme celou mapou (a samoz ejm i busolou na
ní) tak, že magnetka se ocitne svou šipkou p esn u ukazatele.

Král Svatopluk a jeho t i synové – zlomte pruty

Mapa, buzola, azimut
i p íprav výprav, ale i na cestách nebo na letním tábo e, pom že mapa.
Samoz ejm jen taková, která je vhodná pro p ší turistiku, na níž jsou vyzna eny
turistické cesty. P ed výpravou si m žeme podle mapy zvolit trasu plánovaného
pochodu a m it jeho délku. Z výchozího místa (nap . z tábo išt ) si zvolíme
íslušnou turistickou zna kou zna enou cestu do jednotlivých míst naší cesty.
Podle m ítka zjistíme, jakou vzdálenost p edstavuje na map 1 kilometr a pak
pomocí nap . papírového m ítka m íme jednotlivé krátké úseky cesty.
Na výprav musíme ovšem nejd íve mapu zorientovat. To znamená podle buzoly
i jiným zp sobem ur it sever a pak mapu položit správným sm rem.
Není-li na map orienta ní r žice, je sever vždy na horním okraji mapy, západ
vlevo, východ vpravo. Nejp esn ji mapu zorientujeme, když levý okraj mapy bude
rovnob žný se st elkou buzoly. Nerovnosti zemského povrchu se na map znázor ují
kótami, které ozna ují nadmo skou výšku daného místa, nebo vrstevnicemi, což jsou
ivky spojující místa se stejnou nadmo skou výškou. Co lze z mapy vy íst?
- Vzdálenost jednotlivých míst a jejich vzájemnou polohu;
- charakter krajiny (kopcovitá-rovinná, lesnatá-holá, rybníkatá apod.;
- turisticky zajímavá místa;
- místa vhodná k tábo ení a p enocování.;
- pr h cesty (kdy p jdeme do kopce, kdy z kopce apod.)
Mapové zna ky - Bývají uvedeny na okraji nebo na rubu mapy. N které z nich se
na jednotlivých mapách nepatrn liší.
Buzola - je zdokonalený kompas. Lze jí m it mezi S a p ímkou vedoucí k
vyt enému cíli (azimut). Ur ení sv tových stran je stejné jako u kompasu.
Azimut - Azimut na map (už správn zorientované) ur íme tak, že zám rná
hrana musí sm ovat k cíli, pak otá íme stupnicí, dokud nám šipka nespo ine na S.
íslo úhlu, který se objeví u ukazatele, je azimutem. V terénu bez mapy uchopíme
buzolu podélnou hranou, zam íme cíl. udržujeme polohu a na stupnici posuneme S k
hrotu magnetky. Úhel na ukazateli je pak azimutem pochodu k cíli.
-5-

Král Je mínek

Brunclík a lev

Kouzelník Žito se svým kohoutím sp ežením
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Odhad vzdálenosti a m

ení v p írod

Odhad vzdálenosti:

Horymír se Šemíkem p eskakují vyšehradské hradby

není zcela p esný, závisí na zkušenosti, ale pro orientaci sta í. Když jsou vid t:
Vrcholky kopc , obrysy dom
5000 metr
Silnice, domy
4000 metr
Postavy ve volném terénu, osam lé stromy
2000 metr
Telegrafní ty e, kmeny strom
1000 metr
etelné lidské postavy, okna a dve e dom ,
500 metr
poznáme zda postava jde k nám i od nás
tší ásti od , v tve
400 metr
Ovál obli eje, nesené p edm ty (h l apod.)
300 metr
Listí na stromech, tašky na st echách, obrysy paží a nohou
200 metr
Podrobnosti obli eje, kameny na cest
100 metr

Míry:
Nej ast ji budeme
it v krocích. Délku 1 kroku si vypo ítáme tzv. pr
rnou
desítkovou metodou - ud láme 10 krok , zm íme tuto vzdálenost, vyd líme 10 a
dostaneme délku 1 kroku.
Zjistíme si a pamatujeme: ší ku rozpažených paží, vzdálenost mezi ukazovákem a
prost edníkem, délku ukazová ku a délku své stopy. Jako pom cka slouží provázek
dlouhý aspo 4 m, rozd lený uzlíky po ½ m a 1. p lmetr rozd lený na decimetry.

ení pomocí tužky

íchod Cyrila a Metod je na Moravu

Vezmeme ji do prst , dáme do vzdálenosti 60 cm od o í a držíme ve svislé poloze.
Její hrot zam íme jedním okem na cíl, jehož vzdálenost chceme zm it, pak oko
zav eme a otev eme druhé, aniž bychom tužkou pohnuli. Tužka jako by se p emístila,
náš pohled sm uje nyní na jiný cíl. Odhadn me vzdálenost mezi ob ma body (tedy
ší ku), nap íklad podle výšky postavy, tento odhad násobíme deseti a máme vzdálenost
od nás k cíli. Místo tužky sta í zápalka nebo stéblo slámy.

Jak zví ata p edpovídají po así
íroda vždy byla lidem rádcem a u itelem. Z p írody dovedeme vypozorovat,
jaké bude po así, a to tak, že si budeme všímat chování zví at. T eba ptáci zpívají
jinak p ed dešt m, než v dobrém po así. Jen všeobecné poznatky jsou tyto:
Stálé a suché po así prorokují:
* Poletující mraky komár
* Pavouci tkají své sít
* Na pasekách se vyh ívají hadi a ješt rky
* Vlaštovky létají vysoko
* Rosni ky vylézají do strom
Dešt a bou e ukazují:
* Komá i, kte í divoce bodají
* Pavouky není vid t
* Vlaštovky létají nízko p i zemi
* Raci jsou na b ezích
* Krtci vyhazují hromádky hlíny.
Lucká válka mezi Lu any a echy – Bitva na Tursku
- 33 -
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Pochodové zna ky
jdi rovn
odbo vlevo
odbo vpravo
posp š si
jdi velmi rychle

Libuše v ští slávu Prahy - M sto vidím veliké, jehož sláva hv zd se bude dotýkati

tudy necho
ekej 10 minut
dopis 5 krok tímto sm rem

dopis zde!
pozor p ekážka
tábor tímto sm rem
Bivoj nese kance na Vyšehrad

rozd lte se!
odešel jsem tudy
ebro

se

vrátím se!
jdi podle zna ení
kon ím zna ení
Dív í válka – Ctirad a Šárka
-7-
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STARÉ POV STI

ESKÉ V OBRAZECH

íchod Praotce echa na íp

Krabi ka poslední záchrany - KPZ
Málokdo ví, že ji vlastn vymyslel Jaroslav Foglar. A co tato krabi ka obsahuje?
zné mali kosti, které mohou být pot ebné, ale v tšinou je jinak sebou nemáme:
kousek sví ky,
* škrtátko a n kolik zápalek,
svinutý drátek a provázek,
* gumi ku na p evázání,
kousek b ezové k ry
* gumová ampulka s benzínem
náplast ( ist zabaleno!),
* obvaz ( ist zabaleno!),
2 - 3 h ebíky r zné velikosti,
* n kolik napíná ,
malá o ezaná tužka,
* špendlíky oby ejné i zavírací,
jehla, nit a knoflík,
* drobné mince,
poštovní známky,
* žiletku,
gumu na mazání,
* složený lístek istého papíru.
ída (pe liv zabalená, jinak nám pok íduje a znehodnotí jiné v ci),
Pro peníze a zápalky do KáPéZetky nejdeme p i každé p íležitosti, ale jen tehdy,
když je náhodou zapomeneme Samoz ejm je možné si krabi ku vylepšit o
novodob jší sou ástí jako nap .: malá baterka, zapalova , magnet,. jízdenka na MHD
Celé vybavení je vhodné umístit do co nejmenší krabi ky – t eba od vitamín .
Krabi ku v p ípad pot eby zajistíme gumi kou, aby se nám v batohu neotev ela

PRÁCE SE SEKEROU
Odsekávání v tví
tve odsekávejte po sm ru, kterým v tev
z kmene vyr stá (a) a nikoliv proti n mu (b).

Vojvoda Krok a jeho t i dcery: Kazi, Teta a Libuše

esekávání klád
Postavte se za kládu se široce rozkro enými nohama.
Sekejte shora do strany, která je od vás odvrácena (a).
NESEKEJTE p ímo dol (b).
i p esekávání menšího polena jej op ete o jiné (c).
NEDÁVEJTE NA N J NOHU.
Také m žete p itisknout polínko k ost í sekyry a spole
jimi uhodit o v tší poleno(d). (Kv li bezpe nosti to nezkoušejte
s p íliš krátkým polínkem).
Pokud si nejste jisti, štípejte v tší polena klínem a
kamenem (e) P I SNAZE ROZŠTÍPNOUT POLENO
SEKEROU HO NEDRŽTE V RUCE.

Poselstvo u P emysla Orá e
- 31 -
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OHN

a

VA ENÍ

Bez ohn by nebylo života. Provázel lovce, zálesáky i táborníky nejen v
okamžicích slavnostních, p i p átelských posezeních, ale sloužil jim p edevším jako
zdroj tepla a bezpe í i k p íprav stravy.

Zásady výb ru místa pro ohništ
íve, než zapálíme ohe , musíme zajistit n kolik inností pro bezpe nost. První a
nejd ležit jší inností je výb r místa pro ohništ . Výb r se ídí n kolika zásadami:
nebudujeme ohništ a ani nerozd láváme ohe blíže jak 50 m od hranice lesa,
existuje-li v prostoru starší ohništ , nebudujeme nové, ale využijeme stávající,
z místa a bezprost edního okolí ohništ odstraníme snadno zápalný materiál
(suché listí, suchou trávu apod.),
zkontrolujeme, zda nestavíme ohništ na ko enech strom nebo na rašelin
(po uhašení ohn tento materiál proho ívá do hloubky a m že zp sobit požár),
místo volíme tam, kde máme v blízkosti zdroj vody na uhašení ohn .
Podobn jako likvidujeme místo po tábo ení, musíme zlikvidovat i ohništ .
Provedeme to podle t chto zásad:
uhasíme ohe (pomocí vody, písku, hlíny apod.),
popel odstraníme do p edem vykopané jámy,
z prostoru kolem ohništ odstraníme všechno nespot ebované palivo, kameny
ohrani ující ohništ apod.),
ohništ zamaskujeme pískem, hlínou, kamením - to v p ípad , že bylo na
pís itém, hlinitém nebo kamenitém podkladu. Bylo-li zbudováno v tráv ,
iklopíme na n j zp t drn, který p imá kneme a zalijeme vodou,
jako poslední prohlédneme znovu celé místo kolem ohništ a odstraníme ješt
vše, co by p ipomínalo naši p ítomnost (papíry, zbytky jídel apod.).

15. RYBÁ SKÁ SPOJKA spolehlivý uzel vhodný ke
svazování
tenkých
lan,
provaz , kluzkých vláken z
um lých hmot a rybá ských
vlasc atd.. Spolehliv spojíte i tenké materiály. Jsou to vlastn 2
ambulan ní uzly, zapadající do sebe. Tato spojka je volná smy ka, kterou
žeme na pevné ásti stahovat a na volné povolovat.
Vázání:
1. Položte provazy vedle sebe tak, aby konce sm ovaly do
opa ných sm . Volný konec jednoho provazu
eložte p es druhý a ud lejte oby ejné o ko.
2. To zopakujte s volným koncem druhého provazu.
3. Uzly áste
utáhn te a stáhn te je k sob . Vytvarujte
je, aby k sob p iléhaly, a dotáhn te.
Pohádka: Dva úho i pluli proti sob . První kamaráda
dlouho nevid l a proto ho objal. Druhý se ohlédl a objal
svého kamaráda také. Když si popovídali a cht li se
rozlou it, už to nešlo. A nový uzel byl na sv .
16. TURBÁNEK - je zhotoven z k že nebo i jiného
írodního materiálu, m že být jakéhokoliv typu
(jednoduchý,
složitý)
a
provedení
(pletený,
vy ezávaný) a m že být dopln n pod ním visícími
symboly užívanými na turbánku (d ívka, d ev né
korálky). Tímto ozdobným uzlem se zavazuje šátek na
krk. Je to rozhodn lepší, než používat nap . krabi ky od sirek
Pletení turbánku:

Úprava ohništ a druhy oh
Další inností p i p íprav ohništ je jeho úprava. Ideálním místem pro budování
ohništ je hlinitý, kamenitý nebo pís itý podklad. V tomto p ípad ohništ pouze
ohrani íme kameny. Velikost a tvar ohništ dle ú elu, ke kterému má ohe sloužit.
Budujeme-li ohništ na tráv , musíme nejprve z prostoru vlastního ohništ
odstranit drny. Nejlepší je pomocí lopatky odloupnout vrstvu drnu 5 až 10 cm silnou a
odložit tuto vrstvu n kde stranou (dále od ohništ ) na travnatou zem, pop . zalít vodou
(p i likvidaci ohništ se drn usadí zpátky na místo odkud byl vyjmout). Místo je
vhodné ohrani it kameny. Nesmíme zapomenout na bezpe nost, protože i p i dodržení
všech zásad se m že stát, že se nám ohe vymkne z kontroly. Proto musíme mít po
ruce dostatek vody, písku, hlíny pomocí nichž ohe uhasíme. P ed zapálením ohn si
zajistíme dostate nou zásobu paliva. Množství však zbyte
nep eháníme, p i
likvidaci je t eba ho uklidit.
-9-

1. P eložíme p es sebe 2 horní závity, volný konec podsuneme pod
pevným a podle šipky provlékneme ob ma závity.

2. St edem uzlu (tam, kde kon í na obrázku šipka) prostr íme
prst a dle šipky zdvojíme nebo ztrojíme opletení.

3. Výsledný turbánek.
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12.

ŠKOTOVÁ SPOJKA - Je jediný uzel kterým lze
spolehliv spojit plátno a provaz. Používá se ke
svazování provaz nestejné síly, k uvazování lana
do pevného oka nebo háku, plachty. íká se mu
také tkalcovský uzel.
Vázání:
1. Jedno lano ohn te. Volný konec druhého provazu (a)
obto te kolem ohybu, vp edu pevnou ást druhého
provazu p ek ižte a volný konec protáhn te
smy kou prvního.
2. Zatáhn te a upravte tvar uzlu.

Druhy oh
Ohništ a ohn d líme dle ú elu, ke kterému mají sloužit na:
ohništ užitková (va ení, sušení, oh ívání),
ohništ hlídková (slouží jako zdroj tepla p i no ních hlídkách),
ohništ besední (výhodné pro ve erní posezení menších skupin),
ohništ táborová (slouží k slavnostním ú el m).
Pyramida
na ezaná polena složíme do pyramidy a obdobným
zp sobem i p ikládáme. Dostaneme vysoký jasný
plamen, který osv tlí celý prostor kolem táboráku, takže
se nejen p kn povídá i zpívá, ale poda í se i zábavné
výstupy, hry apod.
Pagoda
je to složit jší ohništ , vyžaduje hodn d eva a
pracné je i ezání paliva. Polena klademe ve tvaru
tverce - konce k ížíme - od nejsiln jších ke kratším,
takže se ohništ sm rem vzh ru zužuje.

13.

Hranice
je to rovn ž slavnostní ohništ . Podobá se
pagod , stavba je však jednodušší, protože nemusíme
ezávat, vybírat a skládat polínka podle tlouš ky.
Hranice má naho e i dole stejné rozm ry. Ho í
mnohem déle.

ZKRACOVA KA - Slouží
k libovolnému zkrácení
dlouhých
lan
nebo
provaz , napínacích lanek
stan .
Jednoduchým
pohybem jej lze uvolnit.

Strážní ohe
zakládáme ho nej ast ji v noci pro táborové
hlídky. Má dávat p i co nejmenší spot eb paliva
dost tepla, ale ne p íliš moc sv tla a kou e.
Nejjednodušší typ je ze t í silných polen paprskovit
složených. Ho í odprost edka, a jak d evo uho ívá
istrkujeme je dop edu.

14. UHERSKÝ UZEL - Je úhledný, pevný a
itom se dá pom rn snadno rozvázat,
necháme-li si delší zakon ení
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Ohe na sn hu
Tento ohe zakládáme v zim , když je hodn
sn hu. Pokud je sn hu málo, m žeme ho odhrnout a
rozd lat klasický ohe . Ale pokud je sníh hluboký,
nasbíráme si siln jší polena a vyskládáme z nich
podklad (d evený rošt), na kterém potom postavíme p íslušný ohe .
- 10 -

Záv s
kotlík je zav šen nad ohništ m na kovovém
podstavci, který se dá koupit v železá ství nebo prodejn
sport. pot eb. Pokud ho nemáme, poslouží nám siln jší
tve.

Záv s pro 2 kotlíky
ten se podobá p edchozímu, dává však p i va ení
tší možnosti. P ikládáme nakrátko polámané suché
tve.

10. DRA Í SMY KA - Nejpevn jší smy ka v bec. Je
základním horolezeckým uzlem. Používá se ke
spoušt ní b emen a ke sla ování. Výhoda –
nestahuje se. Byl jsem p esv
en, že spolehliv
lov ka udrží, ale kamarád - horolezec m pou il,
že se spolehlivostí tohoto uzlu to není tak.
esv
ilo se o tom pár lidí, kte í ale tuto
zkušenost již nesd lí. Proto je dobré jistit tento
uzel ješt dalším - nap . osmi kovým uzlem.
Vázání:
1. Kus od konce lana vytvo te smy ku.
2. Volný konec protáhn te skrz ni, kolem pevné ásti a
zp t do smy ky.
3. Utáhn te tahem za pevnou ást a uzel vytvarujte. M žete zakon it okem.

Rože
je to jednoduchý p írodní gril, sta í zapíchnout do
zem dv vidlice, na n položit živý prut (zbavený k ry)
s nabodnutým masem a m žeme opékat.

Pe ení na kamnech
Pe ení na kamnech nebo na žhavém popelu
má také dobré výsledky. Na kameny, kterými je
obloženo ohništ , m žeme postavit kotlík, pánev
apod. Nejlépe se va í na ohništi postaveném z
cihel.

Vlastní rozd lávání ohn
Ohe m že p edstavovat hranici mezi životem a smrtí. Poskytuje teplo, ochranu,
zp sob signalizace, uvádí vodu do varu a umož uje p ípravu a uchování potravy, m že
vysušit od v a zajistit pohodlí. Dokáže zahnat nebezpe ná zví ata a jeho kou udrží
obtížný hmyz v uctivé vzdálenosti.
Stojí za to si zapamatovat trojúhelník ohn . Jeho t i strany p edstavují VZDUCH,
TEPLO a PALIVO. Pokud za ne jedna ze stran chyb t, trojúhelník se zhroutí a ohe
uhasne.
Pozor!!! - Poblíž oh nekla te mokré nebo porézní kameny, zvlášt ty, které
byly pono eny ve vod – p i zah átí mohou vybuchnout. Vyhn te se užití b idlice i
jiné m kcí horniny a ostatní vyzkoušejte úderem o sebe. Nepoužívejte ty, které
prasknou, zn jí dut nebo ty, od nichž se odšt pují šupinky. Pokud obsahují vlhkost,
bude se voda roztahovat rychleji než kámen a m že ho roztrhnou, p emž vyletí
nebezpe né úlomky, jež vám mohou, jste-li blízko ohn , zp sobit vážné zran ní o í.
- 11 -

10. V ELKA - používá se nap . ke svazování a následnému tažení dvou klád.
že také sloužit jako provizorní pouta
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8. LODNÍ SMY KA - Je velmi jednoduchá a p itom naprosto
spolehlivá. Používá se k p ivazování lodí, napínacích lan
stan , kotev, k . Váže se p ímo nebo se také nahazuje
na k l. ím se provaz více napíná, tím je uzel pevn jší.
Vázání:
1. Volný konec oto te shora kolem ty e.
2. Volný konec ve te p es pevnou ást a op t oto te kolem ty e.
3. Protáhn te volný konec zespodu pod provazem podél pevného
konce, ale proti jeho sm ru.
4. Stáhn te oka k sob a utáhn te.

Troud
Troud je jakákoliv látka, kterou lze zapálit jen minimálním teplem. Dobrému
troudu sta í k zapálení jen jiskra. (z p írody nap .: b ezová k ra, suchá tráva, suchý
mech, rozm ln né jedlové šišky, borové jehli í, t ísky z vnit ku polena a sušené houby,
jsou-li po ádn rozm ln né). A použijete jakýkoliv troud, MUSÍ BÝT SUCHÝ.

Podpal
Podpal je d evo užívané k rozdmýchání plamen z troudu tak, aby bylo možné
pálit v tší a mén ho lavé látky. Nejlepší podpal je tvo en malými suchými v tvi kami,
emž jsou vhodn jší m í d eva, protože se rychle rozho í. Ta, která obsahují
sm lu, ho í snadno a rozd lání ohn je pak hra kou. ! Nesbírejte podpal p ímo ze
zem , je tém vždy vlhký. Odlamujte ho ze stojících soušek. Je-li povrch vlhký,
oškrábejte ho, dokud nenarazíte na suchý st ed!

Palivo
K rozho ení použijte d evo ze stojících strom . Když se po ádn rozho í, m žete
používat zelen jší d evo nebo sušit vlhké d evo. Velikost a žár ohn se ídí množstvím
a hrubostí p ikládaného d eva nebo druhem (tvrdostí) d eva. Pro rychlé sva ení vody
pot ebujeme prudký žár, kterého docílíme p ikládáním tenkých v tvi ek z m kkého
eva (jehli naté stromy), pro déletrvající va ení jsou vhodn jší siln jší polena tvrdého
eva (dub, buk, javor), které dává dostatek popela a má velkou výh evnost, se používá
i pe ení. Všeobecným pravidlem je, že ím je d evo t žší, tím více vydá tepla.

Rozd lávání ohn
Položte na zem vrstvu troudu a kolem ní vytvo te kužel z podpalu (za silného
tru op ete podpal o poleno na záv trné stran ). Zapalte troud. Když podpal chytne,
iložte siln jší klacky. Také m žete vzít svazek v tvi ek, ne siln jších než zápalka,
zapálit je a potom je vložit do kuželu.

9. AMBULAN NÍ SPOJKA - Nazývá se také
plochá spojka. Je to uzel vhodný k zavazování
obvaz a t ícípých šátk protože je plochý,
soum rný a netla í. Slouží také ke spojení
stejn nebo p ibližn stejných provaz – ale zde
není p íliš spolehlivý.
Vázání: p eložte PRAVÝ konec p es LEVÝ (a) a
obto te ho (b). Potom p eložte LEVÝ konec p es
PRAVÝ (c) a obto te ho (d). Uzel zkontrolujte –
smy ky by po sob m ly klouzat. Pokud jste konce
ek ížili špatn , vznikne „k ižák“, který nemusí
dob e držet a p i stažení se obtížn rozvazuje.
- 27 -

Zápalky
Zápalky p edstavují nejjednodušší zp sob zapálení ohn . Zabalte je do
vodot sných obal a tak, aby nemohly chrastit, t ít se o sebe a náhodn se vznítit.
Zakapání voskem ob záležitosti zajistí. Jsou-li zápalky vlhké a máte-li suché a nep íliš
mastné vlasy, zavi te zápalku do nich. Elektrostaticky by se m li vysušit.
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OBRÁZKOVÉ

PÍSMO

LANA a PROVAZY - uzlování
Snad každý lov k alespo jednou v život pot ebuje provaz. Provaz je naším
dobrým a spolehlivým pomocníkem p i mnoha p íležitostech. Je však s podivem, jak
mnoha lidem se ten kousek "špagátu" zm ní v rukou v neposlušného hada, se kterým si
nev dí rady, natož aby na n m uvázali správný a pevný uzel.
S provazy a lany se dá d lat mnoho zajímavého. Pro naši pot ebu není však nutné
znát množství uzl , ale pouze t ch n kolik, které se používají nej ast ji.
1. O KO - Je nejjednodušší uzel. Váže se na
konci provazu, aby se net epil, aby se
nevyvlékal z otvor . Jako stupn na lan
(asi ve vzdálenosti 40 cm od sebe)
usnad uje šplh.
2. OSMI KA - Je jednoduchý základ
pro vázání dalších uzl . Užití je
obdobné jako u "o ka". Lze ji použít i
jako ozdoby.
3. VOLNÉ OUŠKO - Váže se uprost ed lana.
Slouží k uvazování lodí, je za átkem p i pletení
etízk .

4. LIŠ Í SMY KA - Slouží k p ivazování pevných
kruh uprost ed lana, hák a kulatin. D ležitá v
horolezectví.
5. KRAVSKÁ SMY KA - Hodí se k uvazování lan
ke kruh m a k m a k uvazování domácích
zví at.
6. PEVNÉ POUTKO - Užívá se v horolezectví,
ve vodáckém sportu k upev ování vle né
ry, k upev ování lana na háky, na lan
vedle sebe jako žeb ík.
7. K ÍŽOVÁ SPOJKA - Slouží ke spojení dvou
stejn silných provaz
i lan, pevný spoj,
špatn se však rozvazuje.
- 13 -
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K) šifrovací kolo
Ud láme 2 kroužky z papíru s napsanou abecedou, uprost ed je spojíme
nýtkem nebo sešijeme. Pak sta í zadat písmeno. Pod n ( erné písmenko na
tším kruhu) nastavíme modré A a m žeme psát. Na obrázku dole je A
umíst no pod B. Pak už jen píšeme - zase sm rem zven í dovnit - vn jší
písmenka jsou ty, co chceme, vnit ní jsou ty zašifrované. Pokud postup
obrátíme, dostaneme jiné znaky, proto je t eba se nejd íve dohodnou.

ŠIFROVÁNÍ

ZPRÁV

MORSEOVKA
Morseova abeceda je kód, který reprezentuje latinskou abecedu a umož uje
evod jednotlivých písmen na sekvenci krátkých a dlouhých signál , což umož uje
komunikaci i p es relativn primitivní formy informa ních kanál , jako je nap íklad
telegraf nebo sv telný signál. Americký fyzik Samuel Morse, vytvo il Morseovu
abecedu v polovin 19. st.. Koncem 19. a v pr hu 20. st. našel tento kód obrovské
využití v telegrafické komunikaci. Až koncem 20. století byla Morseova abeceda pln
nahrazena modern jšími formami komunikace. Dnes má Morseova abeceda uplatn ní
v krizových situacích, kdy není možné využít jiný zp sob komunikace.

Princip
Jednotlivé písmena slov jsou nahrazena krátkými nebo dlouhými signály (te ka,
árka - viz p evodní tabulka). Písmena se odd lují lomítkem (pauzou), slova dv ma
lomítky a v ty t emi lomítky.

TAJNÉ

PÍSMO

1) Psaní mlékem, citrón. š ávou, octem, š ávou z cibule perem na bílý papír.
tení - zah átím papíru.
2) Psaní roztokem 10 g zelené skalice ve 100 g vody.
tení - pot ení roztokem 10 g žluté krevní soli ve 100 g
vody - modré písmo
3) Psaní roztokem 2 g fenolftaleinu ve 50 g lihu.
tení - pot ení roztokem sody - ervené písmo
4) Psaní roz ed ným rozva eným škrobem.
tení - pot ení jodovou tinkturou - fialové písmo.
- 25 -

A

•–

akát

M ––

mává

X –••–

xénokratés

B

–•••

blýskavice

N –•

nástup

Y –•––

ýgar mává

C

–•–•

cílovníci

O –––

ó náš pán

Z ––••

známá žena

D

–••

dálava

Ó –––•

E

•

erb

P •––•

F

••–•

filipíny

Q – – • – kvílí orkán 3 • • • – –

G

––•

grónská zem

R •–•

rarášek

4 ••••–

H

••••

hrachovina

S •••

sobota

5 •••••

CH – – – – chléb nám dává T –

trám

6 –••••

I

••

uli ník

7 ––•••

J

• – – – jasmín bílý

K

–•–

L

• – • • lupíne ek

ibis

U ••–

krákorá

1 •––––
papírníci

••––

2 ••–––

8 –––••

V •••–

vyu ený

9 –––– •

W •––

wagón klád 0 – – – – –

Pomocná tabulka k morseovce

každé tmavé polí ko znamená árku, sv tlé te ku a písmenka se " tou" odshora dolu
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DALŠÍ KOUZLA S MORSEOVKOU
Opa ná morseovka
v opa né morseovce píšeme místo te ek árky a naopak
- . / - - - - / . . . / - . . . // = AHOJ
ísla
místo te ek píšeme ísla od 0 do 4 a místo árek ísla 5 až 9.
16;0403;676;2579 = AHOJ
místo te ek píšeme lichá ísla jednomístná ísla a místo árek sudá .
16;1357;446;4773 = AHOJ
ob varianty m žeme samoz ejm použít i opa
Písmena
místo te ek napíšeme samohlásky a místo árek souhlásky
AV;IYOU;BLM;EFHK = AHOJ
místo te ek píšeme malé písmena a místo árek velká
vlaK jEDe tAm a Sem = VP ED
tyto dv varianty jdou také použít opa
Grafická morseovka
morseovku lze nakreslit jako:

ti ka AHOJ VODNÍCI je pak takto ( i použití tabulky mimo Ch, W).
1/1 3/2 5/3 5/2 2/5 5/3 4/1 4/3 4/2 3/1 4/2
H) zlomky II.
Abecedu rozd lit do hlou
po p ticích. V každé p tici o íslovat jejich
po adí od 1 do 5. každou p tici ozna it ímským po adovým íslem.
ABCDE
FGHChI
JKLMN
OPRST
UVWYZ
12345
12345
12345
12345
12345
I
II
III
IV
V
Pak zašifrování vypadá takto:
4/I, 5/III, 5/I, 4/IV 1/III, 5/I, 2/IV, 5/I, 2/III, 5/III, 5/I
D N
E
S
J
E
P
E
K
N
E
I) pavou í sí
Místo písmen ze zprávy se píšou 2
písmena sousední bu ve sloupci nebo v
ádku. V každé tabulce musíme vynechat
minimáln 3 písmena. Ty jsou p edem
dohodnuté a nebo jsou napsány za
zašifrovanou zprávou.

a) trsy trávy

b) zuby na pile

nebo

c) diagram

d) áry

e) stromy v lese

G) zlomky I.
Používá se stejná tabulka jako u ínštiny, tedy 5x5 polí ek, vynechávají se 2
písmena. Sou adnice šifrovaného písmene se píšou jako zlomek, první se
udává íslo sloupce a druhé íslo ádky. P íp. lze použít i takovéto tabulky.

nebo
- 15 -

Pak napíšeme AHOJ VODNICI takto:
BC EB MN KL NF ZC KT MO MS AB GH
J) šifrovací tabulka
Tabulka je velmi podobná ínštin a
zlomk m. Šifruje se stejn jako u
zlomk , ale místo sou adnic písmene v
íslech se píší písmena a ísla (písmeno
od ádky a íslo od sloupce). Slova nebo
ísla ve sloupcích a ádcích musí být
edem dohodnuta jako to, která písmena
v tabulce chybí.
i tabulce bez Ch, Q znamená
V0 O6 D9 O9 K0 D9 V4 D4 O4 V6 O4
- 24 -

AHOJ VODNÍCI

D) ínština
ínština je šifra, která se podobá ínským
znak m, ale v žádném p ípad není tolik složité
se ji nau it. Písmeno (nap . N), které chceme
zašifrovat, si najdeme v tabulce (N je ve tvrtém
sloupci a ve t etí ádce) a podle toho v kolikátém
je sloupci tolik napíšeme svislých ar a podle
ádek napíšeme vodorovné ary.
áry ale
nepíšeme stejn dlouhé, protože by šifra vypadala
spíš jako plot. V každé tabulce se musí vynechat alespo 2 písmena, ty se
dohodnou bu p edem, nebo je pak pod zašifrovanou zprávou napsáno, které
písmena v tabulce nejsou.
Slovo A H O J vypadá v ínštin takto :

OBRÁZKOVÁ MORSEOVKA
a) Perský koberec (kole ka a k ížky)
OX OOOO XXX OXXX

AHOJ

b) Uzlíky na š rce (samostatný uzlík = te ka, 3 uzlíky u sebe = árka)
• ••• ••• ••• ••• • • • • ••• ••• •••
AHOJ
c) noty (te ka = plná nota, árka = prázdná nota)

d) smíšený les (listná = te ka, jehli nan = árka)

E) šifrovací tverec
Š
D
T
O
E

Z
L
CH
O
A

E
Í
E
R
T

D
V
I
N
O

M
I
J
K
P

7
19
3
20
17

1
21
9
13
5

25
2
15
4
24

16
6
8
10
22

18
11
14
23
12

íslo v pravé tabulce udává po adí písmena ve v .
"ZÍTRA VŠICHNI POJEDEM DO LOKTE"
F) šifrovací m ížka
Šifruje se tak, že se píší písmena skrz tabulku na istý papír, pak se tabulka
oto í v dohodnutém sm ru o 90o a píšeme dál. Luští se úpln stejn . P i
výrob tabulky je t eba dát si pozor na to, co se má vy íznout. Vždy po
vy íznutí nového otvoru na istý papír proškrtejte ty body, které už nem žete
použít. Nejlíp je první tabulku d lat na pr hledný papír, aby bylo vid t co jste
již zaškrtali. Každý otvor pokrývá 4 místa tak je t eba si to uv domit. Ukázka
tabulky a s ní zašifrované zprávy:

e) Vesnice (špi atá st echa = te ka, plochá st echa = árka), (malý domek =
te ka, velký domek= árka)

f) ptáci

g) stromy

h) slunce a mraky

i) v tvi ka
- 23 -
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MORSEOVKA VE FORM CIZÍHO PÍSMA

a) ínské písmo I.

G) zám na písmen
Každé písmeno se nahrazuje vždy jiným pokaždé stejným.

PWDY QDQD = AHOJ BOBO

A=P
B=Q
C=R
D=S
E=T

F=U
G=V
H=W
I=X
J=Y

K=Z
L=A
M=B
N=C
O=D

H) zám na n kterých písmen
Zvolí se takový klí , ve kterém se písmena neopakují a je dost dlouhý.
Poté se písmena v klí i o íslují a místo písmen se do zašifrované zprávy píše
íslušné písmeno.
Klí
O R I G A N U M
1 2 3 4 5 6 7 8
Potom VETS365 1BYV5TEL PL56ETY 65P1K25J3 ZH217CE63
je
VETSINA OBYVATEL PLANETY NAPOKRAJI ZHROUCENI
dost slov se dá domyslet i bez klí e, otázka je zdali to p i h e vadí.

b) indické písmo

c) islandské písmo

Šifry s tabulkami
d) arabské písmo
- písmena teme zprava doleva

e) egyptské písmo
- písmena teme shora dol , text psát do sloupc

A) hebrejština
Šifruje se podle následující tabulky.
Místo písmene, které chceme
zašifrovat nakreslíme áry, které jsou
okolo písmene. Abychom odlišili
písmena, které jsou v jiné tabulce, ale na jiném míst píšeme doprost ed te ky u
1. tabulky žádnou u druhé jednu a u t etí dv te ky.
Takto potom vypadá zašifrované slovo A H O J :
B) k íž (velký polský k íž)
íž je velmi podobný hebrejštin , ale
všechno je v jedné tabulce. Poloha te ky
ur uje, které písmeno ze t í platí.
V této šif e vypadá slovo A H O J takto:

C) malý polský k íž

f) klínové písmo
- písmena teme zleva doprava nebo shora dol
v této šif e vypadá takhle
slovo: moudrost

g) hlaholice
- 17 -
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B) A = ?
Do první ádky se napíše celá abeceda a do druhé se napíše abeceda posunutá.
Pod písmeno A se napíše to písmeno o které je to posunuto ( nap . A=M
znamená, že a v šif e se rovná M ve skute nosti ). P i šifrování se hledá ve
spodní ádce a do šifry se píše to z horní ádky a p i lušt ní se v horní ádce
hledá písmeno v šif e a v dolní je písmeno ze zprávy. Pro A=M vypadá
tabulka takto :

h) ecké písmo

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H Ch I J K L

potom: NUCX

ICQBWYCh

je

AHOJ VODNÍKU

C) substituce pomocí slovního klí e
Je to vlastn složit jší varianta p edchozí šifry. Jednotlivá písmena budou
posouvat r zn nap . A=AHOJ tzn., že pro první písmeno je posun A=A pro
druhé A=H až pro tvrté A=J a od pátého písmene se to opakuje.
ANDT VVRXIRI = AHOJ VODNIKU p i klí i A=AHOJ
D) posun abecedy s pomocným slovem
Na první ádek si napíšeme normální abecedu. Do spodního ádku pak
napíšeme nejprve klí a po n m po ad písmena, která se v klí i nevyskytují..
Tím získáme p evodní tabulku. Musí se použít slovo ve kterém se neopakují
písmen a nejlepší je co nejdelší aby byly písmena víc zp eházené

Potom slovo AHOJ vypadá asi takhle : ChMRO

i) ínské písmo II.
- písmena teme shora dol

DALŠÍ MOŽNÉ ZP SOBY PSANÍ MORSEOVKY:
a) Kluci (vlasy na hlav )

E)
íslo nad šipkou ur uje o kolik jsou písmena v abeced posunuta. To
znamená, že první písmeno je posunuté o 3 písmena druhé o 8 až páté o 1
písmeno od šestého písmene se to opakuje až do konce zprávy. Šifruje se proti
sm ru šipky abychom zprávu mohli ve sm ru šipky luštit.
XZIJ ULVChIJR = AHOJ VODNÍKU
F) mezerová šifra
Další velmi jednoduchá šifra, která se dá luštit i bez tabulky. Sta í v t jak
na to. Píšeme najednou do dvou ádek p emž v první ádce je písmeno, které
je v abeced p ed tím co chceme zašifrovat a v druhé je písmeno, které je v
abeced po n m. Kdo m nechápe ihned pochopí z ukázky.
S Z A N P
U B C P S
Je zašifrované slovo TÁBOR
Samoz ejm by šlo napsat to i takhle :
SU ZB AC NP PS
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b) U eky (vrby, vlnky, rákosí)
c) Broky

erná kola = te ka, bílá kola = árka)

d) Ope ení šíp (malá a velká pírka na konci šíp )
e) Oh ové poselství (malé a velké plamínky ohní

)

f) Vlaštovky na drát (malá vlaš ovka = te ka, velká = árka)
g) Ovoce - hrušky a jablka (jablko = te ka, hruška = árka)
h) déš
i) sirky (samotná sirka = te ka, p ek ížené sirky = árka)
Existují samoz ejm spousty dalších možností, které si lze jenom p edstavit.
- 18 -

2) R zné psaní zpráv

ŠIFROVÁNÍ BEZ MORSEOVKY
1) Uschování zprávy v textu
A) ob n kolik písmen
Za každé písmeno vkládat stejný znak - t eba A ( i dvojici písmen)
DANAEASA JAEA PA AKANA A
Nebo mezi dv písmena zprávy napíšeme vždy ur itý po et písmen. Ten
po et m že být po ád stejný nebo podle zadaného klí e se m že m nit.
B) ob 2 písmena
AJKHZVOBGJNGVMLODHDLKNRKIQAKBNU
C) podle klí e 213
ANJHTONMGJBNVNOFRGDNMNTISEDKGFU
D) vždy 2 písmena ze zprávy a 2 jiná ...
AHKLOJNNVŠIJICJHHNLKI
E) mezi písmeny slovo
Mezi každé dv písmena zprávy napíšeme n jaké krátké slovo
ADUBHDUBODUBJDUBVDUBODUBDDUBNDUBIDUBKDUBU
F) po ur itém písmeni
V textu jsou písmena ze zprávy jen po ur itém písmeni. Nap . po písmenu X.
BNXAMNBXHGZIXOKXJNMMNXVXOGHGXDMXNWEXIXKMNXU
G) první zep edu druhé zezadu
Písmena se tou st ídav z obou konc zprávy. První písmeno je první druhé
je poslední t etí je druhé a tvrté p edposlední a tak až doprost ed.
AOVDOUAZJSEIKJKNOJH
H) velká písmena
Ve zpráv platí jen velká písmena, pop ípad malá nebo jinak odlišná.
Dv O i Pro Ira z ceSty = DOPIS
I) za áte ní písmena
i delším textu podškrtáváme za áte ní písmena a pak text p teme
PAVEL LUBOŠ ANNA VÁCLAV EVA CELER
vylušt ní „PLAVEC“
J) další možnosti
jednotlivá slova pozpátku
(SEND EJ NK P = DNES JE P KN )
celou zprávu psát pozpátku
NK P EJ SEND=DNES JE P KN )
spojit všechna slova dohromady
(DNESJEP KN )
zp eházet libovoln slova a na konci uvést íselný kód
(PO ASÍ DNES VELMI JE P KNÉ - 2, 4, 3, 5, 1)
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A) hadovka
Šifruje a te se v dohodnutém sm ru. Zde jsou
ty i základní možnosti. Další možnosti by šli v
ádkách.
B) sloupce
Píše se do sloupc . Další varianta je, že bude
jeden sloupec platit druhý ne atd. To samé lze
ud lat v ádkách, ale musí se psát odzadu jinak
by to moc šifra nebyla.
C) šnek
Za átek je v prost edku a zpráva se píše dokola, konec zprávy nemusí být na
první ádce, záleží na tom jak je zpráva dlouhá
D) šikmé sloupce
Zpráva se píše šikmo, za íná se
jednom rohu a v protilehlém rohu
se kon í.
E) klikatice
Zpráva se píše st ídav do 1. a 2. sloupce. Takže to vypadá asi takhle,
zpráva se tedy píše do sudého po tu sloupc . Možností takto šifrovat je
zase spousta, podle místa, kde se za ne šifrovat. Dost obtížn se na to
ichází, není od v ci p i 1. použití dát jako nápov du podobný nákres.
F) dvoj ádky
Zpráva psána sou asn do 2 ádk . (Nazdar kamarádko !)

N

Z

A

K

A

D

R

A

M

R

D

O

A

Á

K

!

Šifry se zám nou nebo posouváním písmen
A) místo písmen ísla
Jedna z nejjednodušších šifer místo písmen se do zprávy napíší ísla A=1 B=2
... Jednotlivá ísla se odd lují st edníkem. Jiná možnost je ísla psát ímskými
ísly. Také je možnost ísla neodd lovat st edníkem, ale potom se lušt ní
zna
zkomplikuje.
A
1

B
2

C
3

D
4

E
5

F
6

G
7

H
8

CH I
9 10

J
11

K
12

L
13

N O
P Q R
S
T
U
V W X
Y
Z
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
AHOJ VODNÍKU = 1;8;16;11;
23;16;4;15;10;12;22
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