
Máte na táboře šestky nebo sedmičky? Ne, my raději zubříky a šeltry. Nebojte 
se, to není ani zaklínadlo ani šifra, to se jen ostatní baví o velikostech a druzích 
obydlí na tábor. Kdekdo by si možná myslel, že my, woodcraft eři, táboříme jen 
v týpí, ale to by se mýlil, protože to není tak úplně pravda. Možností je mnohem 
víc a i mezi velikostmi týpí se musí rozhodovat.

Tak co je p tka, šestka nebo sedmi ka? Je 
to pr m r a zárove  výška týpí v metrech. 
Každá velikost je dobrá na n co jiného a 
v te, že se nejedná o zv tšení o metr, ale 
tak ka pomalu o násobek místa. 

Na tábo ení s ohn m se nejvíce použí-
vají p tky a šestky. Vejdou se tam pohodl-
n  ty i postele nebo jedna rodina a také se 
dob e vytopí. V sedmi ce je víc místa, takže 
ta je dobrá na „sn movní“ týpí nebo tam lze 
naskládat více táborník  (t eba i celý oddíl 
na víkendové výprav ), ale vytopit sedmi -
ku je už složit jší. 

Ob as se používají i osmi ky nebo v tší, 
ale to už opravdu výjime n , protože se-
hnat týpiovky správné délky nebo i odst -
hovat sbalené týpí této velikosti kamko-
liv, je výzva. Ve ty metrovém týpí už m že 
nastat problém Je-li vlhký deštivý den, kou  
z ohn  zabírá 2/3 výšky týpí. V takovém týpí 
se dá dýchat spíš jen vleže. Ješt  menší týpí 
se používají spíš jako d tská týpí na hraní.

Do týpí pat í lining. To je taková druhá 
vnit ní st na týpí. Lining má n kolik funkcí: 

neprší pod ním, pomáhá vytvo it komíno-
vý efekt pro lepší odvod kou e a izoluje od 
studeného vzduchu. N kdy se do týpí dává 
ješt  ozan, což je taková plát ná st íška nad 
zadní ástí týpí. Perfektní do dešt , trochu 
horší pro odvod kou e.

Týpí i lining se dají pomalovat. Možností
a motiv  je nep eberné množství. Poma-
lované týpí je malebné, ale pozor na „p e-
plácanost“. A také je docela dobré v d t, že 
použijete-li v tší plochy tmavší barvy, 
budete mít v týpí celkem tmu. Zajímavým 
typem na malbu liningu m že být symbo-
lické zakreslení historie kmene ve sn mov-
ním týpí, takovou jsme kdysi m li v našem 
kmenu.

Další možností je šeltr. Stan lovc  a 
traper . Je menší, a tudíž pot ebuje i menší 
ty e než týpí (min. je osm ty í 2,5 až 3,5 m).
I šeltr m že mít r znou velikost, ale v tši-
nou se v n m vyspí dva až ty i lidi. Nebo 
se dá výborn  využít jako zásobovací stan 
p ípadn  kuchyn . Ohe  je venku, na 
takové „verandi ce“, takže v horkém lét  
neva íte zav ení v týpí, ale venku na ers-
tvém vzduchu a ješt  vidíte, co va í vedle a 
m žete si p itom povídat.

A zub ík? Menší a jednodušší než týpí, 
tedy se všemi výhodami i nevýhodami zjed-
nodušení. Mí  ty í, jen t i, leh í, skládá se 
t í samostatných plachet. Ale víc tam fouká 
a je menší. Ale i tam se dá udržovat ohe .

A to na woodcrafterském tábo ení 
m žete ješt  potkat vigvamy, longhausy 
z n kolika týpí, otev ené týpí „rogalo“ 
a další druhy stan  a obydlí.

Tak co? Máte šestky nebo sedmi ky 
a zásobák v šeltru?
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