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Z deníku turisty 
 
16. 1. 2018 – Z tábora jsem se vydal na jih. Šel jsem 15 km rovně. Pak jsem se vydal na 
východ a šel jsem tak dlouho, až jsem se dostal na místo, kde už jsem ráno byl. Odtud už 
jenom 5 km na sever zpět do tábora. 
 
15. 2. 2018 – Vyrazil jsem směrem na jihovýchod a ušel 7 km. Poté jsem pokračoval na 
západ. Po několika hodinách jsem zastavil a dal si oběd. Po obědě jsem se vydal směrem 
na jih, šel jsem rovně, až jsem došel k místu, kde jsem ráno zahnul na západ. Odtud jsem 
šel dál na sever, po dalších 5 km jsem byl už unavený, a tak jsem postavil stan a přečkal 
tam noc. 
 
12. 3. 2018 – Dnes jsem vyrazil k jihu, po 20 km chůze jsem se utábořil, abych přečkal noc. 
 
1. 4. 2018 – Ráno jsem vyrazil na východ, po 20 km jsem si uvědomil, že jsem zapomněl 
odbočit, tak jsem se musel 10 km vrátit. Pak jsem se vydal směrem na jih, ušel jsem 10 
km a pak se zastavil na stanici na čaj. Po čaji jsem pokračoval dál rovně dalších 10 km. 
Poté jsem opět odbočil a pokračoval jsem na východ. Po 10 km jsem si uvědomil, že jsem 
měl jít na západ a ne na východ. Vrátil jsem se a z místa, kde jsem špatně odbočil, jsem 
pokračoval ještě 10 km dál na západ. Myslel jsem si, že jsem se ztratil, tak jsem se opět 
otočil a šel zpět 10 km na východ. Pak jsem se vydal na jih, šel jsem rovně 20 km a pak 
dalších 10 km směrem na západ. Přespal jsem na stejném místě jako předchozí noc. 
 
18. 5. 2018 – Dnešní výlet začínal na stejném místě jako ten únorový. Ráno jsem nechal 
stan stát a šel na západ, až jsem dorazil na místo, kde jsem v únoru přenocoval. Zpět ke 
stanu jsem se vrátil nejkratší cestou. 
 
14. 6. 2018 – Ráno jsem se vydal na jih. Po 20 km jsem zatočil a vydal se na východ. 
Po několika hodinách chůze směrem na východ jsem skončil tam, odkud jsem ráno 
vycházel. 
 
9. 7. 2018 – Ráno jsem se vydal na jih. Po 10 km jsem zastavil, odpočinul si a vydal se na 
sever. Ušel jsem 10 km, když mi došlo, že jsem přešel odbočku. Musel jsem se na ni 3 km 
vrátit. Odbočil jsem a šel na východ, po 7 km jsem přišel na místo, kterým jsem ráno 
procházel. Zahnul jsem tam na sever, ušel 3 km a skončil tam, odkud jsem ráno vycházel. 
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