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Odpovědi a bodové hodnocení pro prvou variantu: 

1. Pheričhe, Debučhe, Namčhe Bazár, Lukla                                                           4 body 
2.    Gorakšep                                                                                                                1 bod 
3.    Kala Patar                                                                                                               1 bod 
4.    Lukla a Namčhe Bazár                                                                                           2 body 
5.    Namčhe Bazár                                                                                                        1 bod 
6. Pyramida je laboratoř pro studium vysokohorské meteorologie , geologie,  

botaniky a dalších oborů                                                                                        1 bod 
        7.    Dudh Kosí                                                                                                               1 bod 
        8.    Tengpočhe, Debučhe, Pangpočhe                                                                         3 body 
        9.    Imdža                                                                                                                      1 bod 
       10.   Lukla, Mondžu, Namčhe Bazár, Tenpočhe                                                            4 body 
       11.   Thaog ( nebo Džorsalle)                                                                                          1 bod                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                              20 bodů                  
Odpovědi a bodové hodnocení pro druhou variantu: 
       1.  železnice není                                                                                                              1  bod 
       2. jeden camp                                                                                                                   1 bod 
       3.ubytování: 1 camp, 2 penziony , 2 hotely                                                                      5 bodů                               
       4. Občerstvení: 4 pivnice, 6 trestaurací, 2 penziony, 2 hotely                                         14 bodů 
       5. turistické značky: červená, modrá, zelená žlutá                                                            4 body 
       6. cyklotrasy: 3                                                                                                                  3 body                                           
       7. 2 cyklosaervisy                                                                                                              2 body 
       8. 1 benzinová pumpa                                                                                                       1 bod 
       9. 1 LPG                                                                                                                            1 bod 
      10. Turistické zajímavosti: museum, dům bří Čapků, hvězdárna, dřevěná krytá lávka,  
             2 kostely                                                                                                                      6 bodů                                                     
      11. 3 koupaliště                                                                                                                  3 body 
      12.  1 museum                                                                                                                    1 bod 
      13.  zřícenina  Vízmburk                                                                                                     2 body                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                               44 bodů   

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

KKiimmoovvkkaa  nnaa  mmaappěě  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 99 
 

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

   3.  Klíčová slova: kimovka , mapa 

   4.  Kód zaměření: 5,8   12.  Kód všestrannosti:2 
  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: kdekoliv 

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

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: turistická mapa 1: 50 000 

   8.  Potřebný čas: 20 min 

   9.  Počet účastníků: 1 – X 

 10.  Datum vzniku: 25.9.2005 

 11.  Pramen inspirace: vlastní 
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Jsi před pochodem, zapoměl jsi mapu, a máš možnost 5 min si prohlížet  na cizí  mapě prostor, do 
kterého se chystáš vyrazit. Teď záleží na  tvé paměti i strategii výběru důležitých informací pro tvůj 
pochod. 

Toto je obecná inspirace pro desítky různých kimovek na mapě. 

Ukážeme 2 příklady jak lze takový kvíz sestavit, bude na tobě abys něco podobného připravil na 
své mapě, pro prostor který může být zajímavý pro tvoji družinu nebo oddíl.  
 

1. Připrav otázky z vybraného prostoru 5x5 km na mapě 1: 50 000 
2. Sestav odpovědi a jejich bodové hodnocení 

 15.  Hodnocení úkolu 

1. Každá správná odpověď = 1 bod 
 

 16.  Úspěšnost v % 

 
 
                                  Počet správných odpovědí 
                      %Ú = ------------------------------------------ .100 
                                    počet všech odpovědí  

1. varianta: mapa Národního parku Sagarmantha vydaná časopisem National Geographic 
v květnovém čísle v roce 2003 k 50. výročí dobytí Everestu. 

1. Jména míst , kde je umístěno zdravotní středisko (4 místa) 
2. Jméno posledního sezonního sídla pod Everestem  
3. Jak se jmenuje vrchol nad touto obcí, , který má výšku 5364 m a poskytuje nejkrásnější 

výhled na Everest 
4. Které obce mají letiště (2) 
5. která obec má heliport  
6. Co to je Pyramida nad obcí Lobučhe 
7. Jak se jmenuje řeka tekoucí od Namčhe Bazár do Lukly? 
8. Ve kterých místech od Namčhe Bazar nahoru jsou kláštery nebo chrámy? (3) 
9. Jak se jmenuje řeka protékající Namčhe Bazarem 
10. Kde jsou  na trase do Base campu pod Everestem kontrolní stanoviště ? 
11. Jak se jmenuje první obec na trase , která jž leží v národním parku? 
 
2.varianta:  Turistický atlas Česko 1: 50 000, mapa č.99 čtverec a  5x5 km– první vlevo 
nahoře (Úpice): Po 5 min prohlížení mapy polož následující otázky, na které tázaný odpovídá 
na papír: 
1. projíždí prostorem železnice ? 
2. je tam někde camp? 
3. další typy ubytování 
4. typy občerstvení 
5. kolik turistických značek ( barev) prostorem prochází? 
6. kolik cyklotras prochází územím 
7. jsou v místě cykloservisy? 
8. Je v prostoru benzinová pumpa ? 
9. Je v prostoru LPG pumpa? 
10. Jaké turistické zajímavosti jsi v protoru nalezl ? 
11. Jsou v místě koupaliště? 
12. Je tam nějaké museum? 
13.  Je tam nějaká zřícenina ( případné jméno) 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


