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

BBoouullddeerriinngg  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 67 
 

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

   3.  Klíčová slova: bouldering, horostěna 

   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: boulder stěna  

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

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: boulder stěna, stopky, papír, tužka 

   8.  Potřebný čas: alespoň 60 min ( trénink,měřené lezení) 

   9.  Počet účastníků: 1+1 (jištění) 

 10.  Datum vzniku: 6.10.2005 

 11.  Pramen inspirace:  4.odd Junáka, Pardubice 
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Lezení v terénu a po skalách patří neodmyslitelně k pohybu ve volné přírodě, kde llll však již 
vyžaduje výcvik, materiální zajištění a mnoho zkušeností. 

Bouldering ve volném překladu  je přelézání velkých kamenů a jedná se o nejsatrší formu volného 
lezení, která se postupně vyvinula v samostatnou lezeckou disciplínu. Je to lezení bez jištění, do 
výšky ze která se dá bezpečně seskočit. Může umožňovat i nacvičování a lkezení obtížných 
sekvencí lezeckých kroků a to buď na umělé lezecké stěně nebo v přírodních terénech 

1.absolvovat vybrané prvky stoupající obtížnosti ( např. 10 prvků) (tréning) 

2. vybranou sekvenci chytů – trasu – absolvovat na čas 
 

 15.  Hodnocení úkolu 

1. Určit počet lezeckých  prvků a jejich bodové hodnocení, které se stane 
základem pro určení % úspěšnosti v oblasti lezecké dovednosti 

2. Určit  maximální rychlost přelezení vybrané sekvence prvků,která se 
stane základem pro určení  % úspěšnosti v oblasti lezecké rychlosti. 

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                                                                             Dosažené body                
                           I.           % Ú  v lezecké dovednosti = ---------------------------------------.  100 
                                                                                         max.bodové hodnocení   
 
                                                                                          maximální rychlost 
                          II:               %Ú v lezecké rychlosti  =  --------------------------------------- .  100 
                                                                                           dosažená rychlost 
 
                                           Celková průměrná  úspěšnost %Ú  =  I + II / 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Příprava na lezecké stěně nebo v terenu: 
 
 
 

I. lezecká dovednost:  výběr prvků a jejich bodové hodnocení 
 
II. lezecká rychlost: výběr prvků a trasy ak  stanovení  maximální rychlosti 
 
 

 
 
 
 
 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


