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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

VViiss  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 66 
 

2. Autor, kontakt: Kyb-Jiří- Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: síla, vis 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:1 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: stromy k zavěšení lana, boulder stěna 

   6.  Věk účastníků:VS,S, R, OS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: lana, chyty na boulder stěně, hrazda, vodorovná větev, stopky, papír, tužka 

   8.  Potřebný čas: cca 30 min 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku: 6.10.2005 

 11.  Pramen inspirace: vlastní 
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Síla potřebná pro vis tj. udržení vlastního těla silou vlastních paží může být v některých 
extremních situacích cestou k přežití a záchranou  před pádem do propasti. Tuto situaci lze 
simulovat a zkusit si „nanečisto“, jak bychom v takovém případě obstáli.   
 

Možnosti jak konkrétně  vytvořit zkušební situaci jsou rozdílné a závislé na 
konkretní situaci. V ideálním případě můžeme mít k dispozici: 

1. Volně visící konec lana  

2. visící lano ve tvaru U 

3. hrazda nebo vodorovná větev na stromě 

4. nějaký chyt např. na boulder stěně ( chyt pouze na ruce, nikoliv nohy) 

Při visu(oběma rukama) v těchto situacích  budeme měřit  vteřiny, po které  
jsme schopni se ve visu udržet. Za 100% výkon budeme odhadem považovat 5 
min= 300 sec. 4 výše uvedené případy představují čtyřboj a my ze všech 4 
výkonů vytvoříme průměr a kdy v situaci, že nemáme k dispozici všechny 
disciplíny nahradíme opakováním visu na dostupném nářadí. 
 

 15.  Hodnocení úkolu 

Základem pro vyhodnocení úkolu je průměrná doba ze čtyř měření buď na 
různém nebo jednom, dvou, nebo třech různých nářadích. 
 

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                                             Průměrná doba ze čtyř měření v sec 
                                          % Ú =    -------------------------------------------------------------    .  100 
                                                                                   300

 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


