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Namiot, który do turystyki wędrownej jest codziennie lub co kilka dni zwijany, 
transportowany na nowe miejsce noclegu i rozstawiany.

Wiele zależy od tego, jaki wybierzemy namiot:

czy i jak się wyśpimy,
jak dużo będziemy nosić,
czy zdołamy go rozstawić w trudnych warunkach,
czy nadaje się do rozstawienia w miejscu noclegu i czy będzie „stabilny”,
czy będzie to zakup na wiele lat czy na jeden (niekoniecznie cały) wyjazd,
czy …

Dotyczy to zatem nie tylko wygody naszej wędrówki, ale również naszego zdro-
wia i bezpieczeństwa. To także sprawa dobrze wydanych pieniędzy – nie zawsze 
bowiem niższa cena oznacza „taniej”
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Gdzie kupić?

Najlepiej w specjalistycznym sklepie, zapewniającym rzetelną obsługę
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Jeśli potrzebujemy porady, doświadczona załoga pomoże nam dobrać namiot naj-
bardziej odpowiadający naszym potrzebom, a w razie potrzeby (jeśli jesteśmy na 
miejscu lub możemy dojechać) wspólnie z nami rozstawi namiot.
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Cechy,
warto zwrócić     
    uwagę
wybierając namiot
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WODOODPORNOŚĆ

dobre sklepy turystyczne w zasadzie powinny oferować namioty, które z zało-
żenia są wodoodporne

po rozstawieniu dobrze jest sprawdzić, czy spływające po tropiku krople z kra-
wędzi tropiku będą „odchodziły” od namiotu czy też „wchodziły” pod namiot 
– ten problem występuje często w namiotach typu tunel
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ODPORNOŚĆ NA WIATR

CECHA BARDZO ISTOTNA, GDY NAMIOT ROZSTAWIANY NA TERENIE ODKRYTYM 
(łąki, plaże, lodowce, granie itp.)

1. Wpływ kształtu i wymiarów namiotu:
przy wiatrach o ustalonym kierunku najlepsze są namioty w kształcie tunelu, 
słabsze – kopułki, najmniej odporne – namioty o kształcie klasycznym (dwuspa-
dowego dachu)
przy wiatrach o zmiennym kierunku najlepsze są kopułki, następnie tunele  
i namioty klasyczne namioty niższe są odporniejsze.

2. Wpływ elementów konstrukcyjnych (rozpatrując bardzo podobne modele):
namioty o stelażach aluminiowych są odporniejsze i dużo lżejsze od namiotów 
ze stelażami z włókna szklanego
namioty o zwiększonej ilości pałąków stelaża (trzy i więcej) są odporniejsze od tych 
z dwoma pałkami; wadą jest zwiększona waga oraz dłuższy czas rozstawiania
namioty z co najmniej dwoma pałkami stelaża i większą liczbą punktów krzy-
żowania się pałąków są odporniejsze od tych z mniejszą ilością skrzyżowań (nie 
dotyczy dwupałąkowych tuneli)
namioty z fartuchami są odporniejsze, głównie na wiatr i nadają się do biwako-
wania w śniegu
namioty z dociągiem tropiku do podłogi (w rogach namiotu ściągana taśma) są 
odporniejsze
namioty z większą ilością odciągów i innych mocowań (np szpilkowanie krawę-
dzi tropiku) do podłoża są odporniejsze
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ŁATWOŚĆ ROZSTAWIANIA:

w dobrych warunkach namiot powinna szybko i bez większego wysiłku móc
rozstawić jedna osoba, nawet w rękawiczkach
w trudnych warunkach namiot sprawnie powinny móc rozstawić dwie osoby
namioty jednopowłokowe rozstawia się szybciej niż dwupowłokowe (nie doty-
czy to namiotów z podwieszoną sypialnią)
namioty dwupowłokowe, o sypialni podczepionej pod tropik i stelażu wsuwa-
nym w tunele w tropiku, rozstawia się szybciej, niż namioty, w których na ste-
lażu rozstawiamy sypialnię, a następnie narzucamy tropik
po rozstawianiu namiotu w czasie deszczu sypialnia powinna być sucha

WAGA I WIELKOŚĆ NAMIOTU PO SPAKOWANIU

WAGA – CECHA NIEZWYKLE ISTOTNA, gdy namiot jest transportowany na plecach 
turysty, mniej istotna w turystyce rowerowej i kajakowej – im niższa tym lepiej
objętość namiotu po spakowaniu – cecha niezwykle istotna w turystyce rowe-
rowej, motocyklowej, nieco mniej ważna w turystyce pieszej i kajakowej – im 
mniejsza tym lepiej
ważna jest realna wielkość, a nie wielkość fabrycznego worka
namiot mokry lub zlodziały będzie dużo większy i cięższy od suchego
prawie zawsze można transportować oddzielnie
płachty i stelaż,
namioty z niezintegrowanymi płachtami można transportować nawet w czte-
rech pakunkach (sypialnia, tropik, stelaż, szpilki itp.)
namioty ze stelażem aluminiowym są znacząco lżejsze od tych z pałąkami  
z włókna szklanego
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PRZESTRZEŃ UŻYTKOWA:

powierzchnia przedsionka powinna umożliwić przechowywanie bagażu, z ła-
twym dostępem do plecaków, oraz pozwolić na bezproblemowe wyjście jed-
nej osoby; duży przedsionek znacznie ułatwia życie w namiocie, pozwalając 
na składowanie bagażu, butów, mokrych rzeczy, a w wypadku złej pogody, na 
gotowanie.
wysokość sypialni należy uznać za komfortową, gdy użytkownicy namiotu 
mogą siedzieć twarzami do siebie; najmniejsza wysokość, która daje komfort, 
to zazwyczaj 85 cm, poniżej tej wysokości funkcjonowanie w namiocie jest 
zwykle lekko utrudnione
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elementy
        pozostałe

każdy ma własne potrzeby
w tym zakresie (np. kieszonki
w sypialni, możliwość
podwieszenia oświetlenia),
wiele osób (szczególnie  
w trójkach) nie akceptuje spania
bokiem do wyjścia, itd.

funkcjonalnosc,
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TRWAŁOŚĆ NAMIOTU

TROPIK – jeżeli impregnacja zawiera filtr UV, to tropik bez ponownej impregna-
cji posłuży dłużej
PODŁOGA – tylko nieliczne obecnie namioty mają mocne podłogi (plecionki), 
większość jest wykonywana z cieńszych nylonów, cienka podłoga powoduje 
redukcję wagi namiotu.
SYPIALNIA – wykonane z bawełny są podatne na zagrzybienie, nadają się do spania 
tylko latem, ale w namiocie panuje miły mikroklimat (nie nadają się do spania zimą)
STELAŻ z włókien szklanych częściej ulega awarii niż z aluminium (złamania,
rozwarstwienie).
ŚLEDZIE I SZPILKI – o półkolistym lub płaskim przekroju częściej się wyginają 
niż te o przekrojach wielobocznych, trwalsze i lżejsze są śledzie i szpilki aluminiowe
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„CIEPŁY” NAMIOT:

jak najmniejsza kubatura (liczona razem z przedsionkami) przypadająca na jed-
ną osobę.
fartuchy (zabezpieczają krawędzie namiotu przed śniegiem i deszczem, dodat-
kowo ocieplając wnętrze namiotu).
dobra wentylacja, co najmniej dwa otwory wentylacyjne (grawitacyjnie rozsta-
wione, jeden na górze, drugi u dołu), z możliwością ich zaślepienia w ścianie 
tropiku, brak otworu szczytowego.
sypialnia z tkaniny poliestrowej lub z polipropylenu.

PROBLEM Z WILGOCIĄ W ŚRODKU

RZECZ NIE DO UNIKNIĘCIA

SYPIALNIE Z BAWEŁNY – doskonale wchłaniają wilgoć ze środka namiotu, 
problem pozostaje, a nawet może ulec zwiększeniu (grzyb, lód)
SYPIALNIA Z TKANINY POLIESTROWEJ – słaby transfer wilgoci z wnętrza  
sypialni
SYPIALNIA Z SIATKI (mesh, moskitiera) – dobry transfer wilgoci z sypialni
OTWORY WENTYLACYJNE – zwiększają usuwanie wilgoci z wnętrza namiotu, 
najlepiej sprawdza się duży otwór (szczytowy) w górnej części namiotu.
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NAMIOT JEDNO – CZY DWUPOWŁOKOWY,
NAMIOT JEDNOPOWŁOKOWY BEZ PODŁOGI

jednopowłokowy: szybsze rozstawienie, mniejsza waga, namiot tak zwany 
„szturmowy”, większa wilgotność, możliwość zbierania wilgoci z tropiku przez 
śpiwór, chłodniejszy; jedna powłoka bez podłogi j/w ale jeszcze bardziej + wi-
zyty zwierząt
część namiotów dwupowłokowych można używać jako jednopowłokowe – na 
stelażu można rozstawić tylko sypialnię lub tylko tropik - odpowiednio do wa-
runków atmosferycznych

ZESTAW SERWISOWY, CZĘŚCI ZAPASOWE, 
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE, SERWIS PRODUCENTA

zestaw serwisowy pozwoli na prowizoryczną naprawę namiotu w czasie jego 
użytkowania
części zapasowe, czasami grupowane w zestawy naprawcze, pozwalają samo-
dzielnie naprawiać lub wymieniać elementy namiotu (szpilki, napinacze, stelaż)
wyposażenie opcjonalne to elementy zwiększające komfort użytkowania na-
miotu oraz podnoszące jego trwałość; to np. podkład pod podłogę sypialni, 
podłoga pod przedsionek, dodatkowy przedsionek, dłuższe śledzie, kompletny 
stelaż lub jego elementy, zawieszki i odciągi odblaskowe.
serwis producenta pozwala na gruntowną naprawę namiotu np. na wymianę 
zamków błyskawicznych czy powtórne podklejenie szwów
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Dokonując wyboru   
  modelu warto określić, które
 cechy są dla nas   
  najważniejsze,
a gdzie możemy pójść   
        na kompromis.

„namiot nie jest nigdy za drogi, 
co najwyżej trzeba na
niego dłużej oszczędzać :)”

warto podzielić cenę namiotu 
przez ilość lat jaką będzie
służył (najtańsze namioty 
dostępne w marketach to często 
nawet nie jeden sezon a jeden 
wyjazd); dobre namioty, jeśli są
zadbane, mogą służyć  
i dwadzieścia lat.

CENA

/25



/29/4

Dobrze dobrany namiot będzie nam służył wiernie i bezawaryjnie przez wiele lat.

Uchroni nas przed przykrymi niespodziankami, tak jak np. piszącego o swoim namio-
cie autora poniższej relacji:

Przeżyłem w nim, bez walki, 3 letnie nawałnice. Największa była w Piatrze, ciągły, 
silny opad deszczu z okresowym bardzo silnym wiatrem, stokiem płynęła woda. 
Z 30 namiotów rozstawionych na górskim polu namiotowym po nocy zastały 3,  
a po 36 godzinach tylko nasz. Najgorsze warunki w jakich był namiot, walka 
była - co godzinę się budziłem i sprawdzałem odciągi, partner nie mógł zasnąć – 
psycha + hałas + uderzenia stelażem średnio co 2 sekundy, to rozstawiony zimą 
prawie na grani (Przełęcz Raczkowska) zaliczył halny (na Kasprowym podmuchy 
dochodziły do 140 km/godz) – pracował na 24 odciągach (wyposażenie fabryczne 
to 3 odciągi, w zestawie eksploatacyjnym były jeszcze 4 dodatkowe – tych uży-
wam przy wiatrach bardzo silnych)
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          Jakuzytkowac namiot,    czyli o czym
pamiętać
        i kiedy
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ZACHĘCAMY, BY ZARAZ PO ZAKUPIE:

zapoznać się z instrukcją
sprawdzić kompletność wyposażenia i jakość wykonania
nauczyć się rozstawiać namiot (wtedy rozstawimy go sprawnie nawet w niesprzy-
jających warunkach) - „dobry namiot da się rozstawić z zamkniętymi oczami” :)
przeanalizować, czy coś jeszcze do naszego namiotu dołożymy („komplet na-
miotowy na każdą okazję”) np. podkład pod podłogę, dodatkowe śledzie, szpil-
ki, odciągi, pokrowiec (np. kompresyjny) na same powłoki, zestaw naprawczy, 
latarka namiotowa.
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PAKUJĄC NAMIOT NA WYJAZD WARTO:

przeanalizować, czego tym razem z naszego kompletu namiotowego nie potrzebujemy
zdecydować, jak i gdzie ma być transportowany namiot (w całości czy podzie-
lony, w plecaku. sakwach czy kajaku itd)

W przypadku turystyki „plecakowej” zalecamy transport wewnątrz plecaka – 
radykalnie zmniejsza to możliwość uszkodzenia namiotu i eliminuje możliwość 
jego zgubienia bądź zostawienia. W celu optymalizacji miejsca w plecaku części 
składowe namiotu (tropik, sypialnia, stelaż, mocowania, podkład) można pakować 
osobno. Kolejność pakowania powinna być odwrotna do kolejności rozstawiania. 
Nie ma konieczności pakowania tropiku i sypialni w osobne pokrowce – do ich 
związania wystarczą linki odciągów. Trzeba tylko tak zrolować materiał, aby jedna 
linka nie była schowana wewnątrz zwiniętego materiału. Stelaż transportowany 
na zewnątrz najlepiej jest umieścić wewnątrz karimaty zapakowanej w pokrowiec 
z dnem. Śledzie warto pakować osobno, ponieważ ostrymi końcami mogą uszko-
dzić tkaninę namiotu lub nawet plecaka.

WYBÓR MIEJSCA DO ROZSTAWIENIA NAMIOTU

w miarę możliwości powinno być równe, pozbawione wypukłości, kamieni,
korzeni, kęp trawy itp.
nie powinno być w dołku (wyjątek: na śniegu lub piasku powinno być w dołku).
powinno być osłonięte od wiatru i od słońca, a w przypadku pozostawiania
rozstawionego namiotu na dzień – dodatkowo osłonięte przed słońcem.
nie powinno znajdować pod wysokimi, samotnymi drzewami lub ścianą skalną, 
z powodu zagrożenia uderzeniem pioruna lub spadającymi kamieniami.
biwak warto rozstawić w miejscu, skąd niedaleko mamy do źródła wody
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ROZSTAWIANIE NAMIOTU

sprawdzamy, czy w miejscu, w którym chcemy rozstawić namiot nie ma drob-
nych, ostrych przedmiotów: szkieł, cierni, kolców, małych kamieni itp.
rozkładamy i mocujemy do podłoża sypialnię lub podkład pod namiot, a następ-
nie rozstawiamy resztę namiotu lub od razu rozstawiamy namiot o powłokach 
zintegrowanych (sypialnia podwieszona pod tropik, stelaże wsuwane w tunele 
na tropiku).
dokonujemy ewentualnej korekty ustawienia namiotu (miejsce, orientacja)
napinamy odciągi.
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ROZSTAWIANIE NAMIOTÓW
NIEZINTEGROWANYCH W DESZCZU

w namiotach z narzucanym tropikiem jako pierwszy rozstawiamy tropik, potem 
podczepiamy pod niego sypialnię

ROZSTAWIANIE NAMIOTU PRZY BARDZO SILNYM WIETRZE 
(część operacji trzeba wykonać w „cichszych oknach”, czasami na leżąco):

sprawdzamy, czy w miejscu, w którym chcemy rozstawić namiot nie ma drob-
nych, ostrych przedmiotów: szkieł, cierni, kolców, drobnych kamieni.
rozkładamy i mocujemy do podłoża podłogę namiotu (można oczywiście rozło-
żyć podkład, a następnie podłogę – podkład też mocujemy do podłoża) w taki 
sposób, aby po postawieniu namiot stawiał jak najmniejszy opór aerodynamicz-
ny – najczęściej wejściem od wiatru.
wkładamy do sypialni obciążenie – np. kamienie lub plecaki w takiej wadze, aby 
wiatr nie poderwał do góry lub nie odwrócił namiotu, kiedy będzie już rozsta-
wiony, ale jeszcze słabo napięty.
przewidujemy miejsca na śledzie pracujące z odciągami i mocno je wbijamy 
(częstym błędem będzie wbicie śledzi za blisko, dlatego tak ważny jest trening 
tego elementu “na sucho”)
mocowanie stelaża, rozstawianie tropiku:
a/ mocujemy tropik (lub/i sypialnie) do śledzi od strony nawietrznej
b/ w namiotach o zintegrowanych płachtach z zewnętrznymi tunelami na stelaż 
wprowadzamy wszystkie stelaże do tuneli od strony nawietrznej, blokujemy od 
strony zawietrznej i w czasie „okienka” szybko wszystkie napinamy i blokujemy 
od strony nawietrznej
c/ w namiotach o mocowaniu stelaża do sypialni potrzebujemy dłuższego „okna”  
i jako pierwszy rozstawimy tropik, napinamy wszystkie odciągi, szpilkujemy tropik
d/ w namiotach o niezintegrowanych płachtach i mieszanym mocowaniu stelaża 
(część do sypialni, część do tropiku) potrzebujemy naprawdę spokojnego „okna”, 
dokonujemy korekty ustawienia namiotu (siły napięcia odciągów nawietrznych)

Przy naprawdę silnym wietrze operować trzeba będzie na leżąco, dociskając 
ciałem płachty, aby nie zrobił się z nich latawiec lub motylek. Pierwszy grozi 
podarciem płacht, drugi to wycieczka za odlatującym np tropikiem.
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SKŁADANIE NAMIOTU

czynności w kolejności odwrotnej jak przy rozstawianiu.
warto sprawdzić, czy na pewno wszystko zabraliśmy i czy czegoś niepożądane-
go lub przydatnego nie zostawiamy w środku namiotu
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PRZECHOWYWANIE NAMIOTU
CZYLI CO ROBIMY PO POWROCIE DO DOMU

rozkładamy namiot.
sprawdzamy, czy nie jest uszkodzony lub zdekompletowany, uszkodzenia na-
prawiamy.
czyścimy i suszymy.
pakujemy do przechowywania.
namiot przechowujemy w suchym i nienasłonecznionym miejscu, z dala od 
środków chemicznych
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O CZYM JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ

namioty ulegają łatwo zniszczeniu w kontakcie z ogniem: część spłonie w kilka 
sekund, część się stopi
każda maszynka do gotowania produkuje zabójczy i bezwonny tlenek węgla!
używając kuchenek wewnątrz namiotów należy zadbać o wentylację (były 
przypadki śmiertelne)
używając namiotów obsypanych „porządnie” śniegiem również należy zadbać  
o wentylację (były przypadki śmiertelne)
zostawiając namiot z zamkniętą sypialnią z zamkami na górze minimalizujemy 
ryzyko dostania się do środka mrówek, komarów lub innych niepożądanych 
żyjątek (np. skorpionów lub węży)
używając tylko tropiku, lepiej nie pozostawiać rozłożonych śpiworów, ze wzglę-
du na ryzyko zawilgocenia lub dostania się do środka zwierząt.

KONSERWACJA NAMIOTU

namioty można czyścić na mokro – są do tego specjalne, przeznaczone do na-
miotów środki
jeżeli zachodzi potrzeba impregnacji – warto skorzystać ze specjalistycznych 
impregnatów
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Autorami Poradnika Pakera – z wyjątkiem sytuacji gdy będzie to wyraźnie zazna-
czone – są pracownicy Pakera, którzy swoją wiedzę czerpią, zarówno z pracy za-
wodowej – min. 15 lat, jak i praktyki – min. 25 lat na szlaku oraz współpracujący 
z nami Eksperci.

UWAGA!
Treści zawarte w Poradnikach Pakera mogą dotyczyć również takich sportów i form turystyki, 

które mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Firma Paker nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne wypadki zaistniałe podczas ich uprawiania. Artykuły i odpowiedzi na Państwa 

pytania opierają się na naszej wiedzy i długoletnim doświadczeniu. Korzystając z nich każdy czyni 

to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Prosimy traktować je jedynie jako wskazówki przy 

podejmowaniu przez Państwa decyzji.

40/

www.paker.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone i prawnie 
chronione©. Paker 2013

Zastrzegamy sobie możliwość błędów edytorskich.


