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Vážení turističtí přátelé, přestože víme, že se na letošní poslední puchýř velmi těšíte, a možná si ho 
chcete i hýčkat, protože puchýř je důkazem poctivého turistického výkonu, jedná se o záležitost, 
kterou je třeba náležitě ošetřit, aby nevznikly nepříjemné komplikace. Proto vám zde formou jed-
noduchého manuálu předkládáme několik více či méně užitečných rad:

JAK VYTVOŘIT POSLEDNÍ PUCHÝŘ?
Je to velmi jednoduché. Pořiďte si nové pohorky a hned se v nich vydejte na dvacetikilometrovou túru. Výsledek se 
brzy dostaví. Pro vytvoření masitého puchýře je ideální vzít si do nových bot tenkou ponožku z umělého vlákna. Po-
kud to nezabere, zkuste si boty (a tím i nohy) navlhčit někde v kaluži. Puchýře a jejich vedlejší efekty (otlaky, mozo-
ly) vznikají působením opakovaného tření, které vede k uvolnění povrchové vrstvy kůže, pod níž se začne hromadit 
tkáňová tekutina (a to je ten nejlepší pocuc).

JAK NEVYTVOŘIT POSLEDNÍ PUCHÝŘ?
Pro turistu je těžké držet se hesla „kdo nechodí, nemá puchýře“, a proto na to musíme jinak. Základem puchýřové pre-
vence je kvalitní „rozšlápnutá bota“, která dobře sedne (netlačí ani nečvachtá). Nové boty si častěji berte na kratší vy-
cházky (třeba na nákupy), aby si botky s vašimi nohami časem sedly. Pokud se tak nestane, pak jste asi při nákupu tu-
ristických bot moc šetřili (nebo jste si pořídili polský výrobek). Osvědčenou fintou zejména při horských túrách je dvo-
jí ponožka. Na nohu se bere nejprve silnější z přírodního materiálu a na ni pak slabá, která absorbuje tření mezi botou 
a nohou (amatéři to dělají obráceně a pak se diví a sténají). Ponožky používejte normální, ne ty úchylně nízké (výmysl 
lidí neznajících slovo turistika). Pokud se vám nožičky rády potí, pak je dobré mít v záloze suché fusky na včasnou vý-
měnu. Máte-li ťapky citlivé, můžete si kritická místa chránit před vejšlapem preventivní náplastí. Pokud jste náchylní 
ke vzniku otlaků na chodidlech, používejte ortopedické či gelové vložky do obuvi a o pauzách nožičkám dopřejte tro-
chu čerstvého vzduchu. Tím získáte téměř 90% jistotu, že ten puchýř od minule byl opravdu poslední.

KDYŽ UŽ SE PUCHÝŘ UDĚLÁ, TAK CO S NÍM?
Na Internetu se dočtete, že v případě drobných a neporušených puchýřů můžete použít náplast na puchýře (tzv. 
hydrokoloidní náplast). Pod ní puchýř splaskne a rychleji se zahojí. Velký puchýř, u kterého hrozí stržení, je lepší ošet-
řit zákrokem - nejprve propíchnout puchýř vydezinfikovanou jehlou a po vysušení jej přelepit hydrokoloidní nebo 
gelovou náplastí. Prasklý puchýř nestrhávejte. Je žádoucí ho omýt, vydezinfikovat a poté překrýt náplastí na puchý-
ře (však víte, že si máte na výlety brát s sebou zdravotnický balíček s náplastmi, septonexem a slivovicí). Existuje i 
hojivý hydrogel, který se může použít pod běžnou náplast na rány. Pak ponechejte puchýř svému osudu. Proslýchá 
se, že hojení puchýřů podporuje i správná výživa bohatá na vitamin C a zinek. Ke zmírnění bolesti můžete použít i 
chladivé obklady, pokud jste citlivka (nebo pár panáčků - proto s sebou turisté vždy berou na špacír plnou placat-
ku). Nikdy však nepřikládejte ledový obklad přímo na holou (kůži). Jestliže rádi experimentujete, pak vězte, že pro 
rychlé zhojení lze použít ricinový olej, jablečný ocet nebo aloe vera (pokud máte tuto rostlinu doma, stačí uříznout 
list a plátky položit na poraněné místo). Jablečný ocet nebo ricinový olej se aplikuje jako obklad - namočený obvaz 
nechte na puchýř působit přes noc.

PUCHÝŘOVÁ REKONVALESCENCE:
K podpoře hojení puchýřů se používají masti a krémy s obsahem panthenolu, zinku, kyseliny hyaluronové, měsíčku 
či heřmánku. Jimi je vhodné puchýř promazávat do úplného zhojení. V případě nehojících se puchýřů (při zaníce-
ní puchýře) je vhodné vyhledat: 1. lékaře, pokud jste Pražáci, 2. bylinkáře, pokud bydlíte mimo Prahu, tedy v oblas-
tech se vzácným výskytem lékařů.

ZÁVĚR:
Tak, teď už víte, jak si poslední puchýř pořídit i jak se před ním ochránit. Budeme moc ráci, když se s námi podělíte 
o své vlastní puchýřové zkušenosti, což můžete učinit při účasti na akci ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM, který se koná ve 
dnech 17. až 20. listopadu 2022 u nás v Krupce. Bude to akce jubilejní, a proto věříme, že i vaše puchýře budou ná-
ležitě reprezentativní :)

* německy: letzte Blaste;  anglicky: last blister;  rusky: последний волдырь;
maďarsky: utolsó hólyag,  polsky: mokvacz masovyj przedamputacznyj


