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SLAVNOSTNÍ OHE

Slavnostní ohe , táborák – bývá zlatým h ebem každého správného tábora. Je vždy výjime ný. 
Zapalování slavnostního ohn  je rituál, který je výsadou, privilegiem pro ty nejlepší. Vše u takového ohn  má sv j ád, 
svá pravidla, která musí znát každý táborník.

Motivace:

D evo, pily, sekery, kameny, materiál na výrobu fakule, smola, b ezová k ra, zápalky, lékárni ka.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T19A.

Pot eby:

Chystáme-li na záv r tábora slavnostní ohe , jist  nebude od v ci d tem p ipomenout, pro  to 
d láme, jak se slavnostní ohe  staví, jaká u n j platí pravidla. Nemusí to íkat vedoucí, zkušen jší táborníci mohou 
p edat své zkušenosti nová k m, mladším d tem. P ipomenutím pravidel docílíme toho, že nikdo slavnostní atmosféru 
nepokazí tím, že nev domky n co provede.

Na p íprav  ohn  by se m li podílet všichni táborníci, každý dle svých schopností. Ur íme pracovní skupinky a zadáme 
jim úkoly – p inést chrastí a b ezovou k ru, nanosit suché kameny, vyrobit fakule, p ipravit silná polena, postavit 
slavnostní ohe  (pyramidu, pagodu, hranici), p ipravit sedátka k ohni, celý prostor pak uklidit a hezky upravit. S každou 
skupinou musí být po celou dobu vedoucí nebo instruktor, aby dohlížel na bezpe nost p i práci s ná adím, náležit  
d ti pou il, zkontroloval stav ná adí p ed a po použití, dohlédl na jeho správné uložení.

Táborový kruh

Ke z ízení táborového kruhu vybíráme nejhez í místo tábora. Ohništ  (pr m r asi 2 m) zbavíme drn , vysypeme pískem 
a obložíme kameny. Pak vyskládáme kameny ve druhém, v tším kruhu kolem ohništ . Mezikruží je také vysypané 
pískem, nazývá se táborové tabu, to je prostor, do kterého smí vstoupit jen podpalova i (poslové, Prométheové) 
a ohnivec (ur ená osoba, která má na starosti p ikládání a manipulaci s ohn m). Kolem ohn  do kruhu jsou postavena 
sedátka pro ú astníky, ná elnické k eslo, lavice pro návšt vy apod. Opodál je zásoba d eva (silná polena) a malý 
ohýnek (v ný ohe  Prométhe v) na zapálení fakulí. Kruhové uspo ádání symbolizuje rovnost všech táborník  mezi 
sebou, umož uje p ímý pohled do o í, vyjad uje pevnou soudržnost a solidaritu.

Nezapome !
• Do táborového ohn  nepat í nic, co není p írodního p vodu.
• Nikdo nesmí do ohn  nic hodit.
• Na slavnostním ohni se neopékají vu ty.
• Ohe  se ukon uje odvalením kamene z vn jšího kruhu a tím se ohništ  otevírá.

Zapalování ohn

Slavnostní ohe  zapalují hosté, vážení lidé nebo táborníci za odm nu. Všichni se shromáždí, posadí se kolem ohn  
a ml ky vy kávají p íchodu t ch, kdo budou ohe  zapalovat. Vn jší kruh je zatím otev ený (odvalený kámen). Poslové 
si zapálí fakule u malého ohní ku, vstoupí do mezikruží a rozestaví se podle sv tových stran. Pak každý pronese svou 
e , po které zasune fakuli do spodní ásti ohništ . Na záv r op t spole n  odejdou, ohnivec zav e kruh a slavnostní 

ohe  je zahájen. 

P íklady proslovu p i zapalování:
1. Zapaluji ohe  p átelství, abychom drželi spolu a za rok se zde op t všichni shledali.
2. Zapaluji ohe  pravdy. A  jsme k sob  vždy up ímní a dodržujeme své sliby.
3. Zapaluji ohe  pam ti, abychom nikdy nezapomn li na spole n  strávené chvíle.
4. Zapaluji ohe  p írody, abychom ji um li chránit a nalézali v ní krásu a klid.

e  si samoz ejm  m žou p ipravit sami ti, kdo budou ohe  zapalovat, lze erpat z r zných nám t .

Provedení:

as p ípravy

60 minut

as realizace

60 minut

Prostor

tábo išt

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

7. t ída/13 let

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, k ešení problém , k u ení, sociální a personální, 
pracovní.

Procvi it práci s ná adím, postavit táborový kruh a slavnostní ohe .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Pozor na bezpe nost p i práci s ná adím, na bezpe ný pohyb kolem ohn . V dob  sucha dbejte 
pokyn  lesní správy i hasi , respektujte p ípadný zákaz rozd lávání ohn  v p írod .

Pozor na:

Sedátka k ohni – mohou d ti samy vyráb t v pr b hu tábora, pokud máte stálé tábo išt  a m žete je uskladnit, 
n jakou dobu vám vydrží. Sedátka musí být vždy ze d eva, kámen studí! Nejlepší na výrobu sedák  jsou listná e, 
na jehli nanech je vždy smola.

Nám ty k táborovému ohni, na výrobu fakule, obrázkové p ílohy, typy sedátek k ohni a mnoho dalšího m žete najít 
v zálesáckých zápisnících, na internetu apod.

K táborovému ohni samoz ejm  pat í zp v, hudební nástroje, vypráv ní, vzpomínky. P stujte v d tech smysl pro 
krásnou, nezapomenutelnou atmosféru pod letním nebem plným hv zd. To jim nevynahradí žádná diskotéka. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání, P átelství, P ekonání, Pomoc, Pravda.

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry 
pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát 

na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:


