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2005 Říjen - 42. CESTA K VRCHOLU

[přehled ročníku]
Přečti si Říjnovou listárnu Text k vytištění (.pdf kB)

Přehled:

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0510-1-J-( 2) HIMALÁJSKÝ KVÍZ  20 S

V0510-2-J-(2) KIMOVKA NA MAPĚ  40 S

V0510-3-D-(2) SETONOVKA NA MAPĚ (pro pokročilé)  40S

V0510-4-D-(2) KARTOGRAFICKÁ EXPEDICE I 
(pro velmi pokročilé

 200 S

V i VV0510-5-D-(3, 4) OBRÁZKY  30S

V i VV0510-6-D-(1) VIS  80 S

 Zadání úkolů

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0510-1-J-( 2) HIMALÁJSKÝ KVÍZ  20 S

    

Účastníci Cesty k vrcholu, kteří zdolávají svoje vybrané osmitisícovky, by měli o Himalájích a 
cestách k vrcholům něco vědět. Protom č.62 - Himalájský kvíz zahrnuje 20 otázek a ty si  pomocí 
něho můžeš prověřit své znalosti.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0510-2-J-(2) KIMOVKA NA MAPĚ  40 S

    

Mohou nastat situace, kdy pro pochod neznámým terénem nemáš k disposici vlastní mapu, ale 
vznikne příležitost do příslušné mapy po omezený čas nahlédnout. Pak záleží na tvé paměti i 
orientačním smyslu co všechno si pro svůj následný pochod zapamatuješ. Tato situace může 
vzniknout v Himalájích právě tak, jako na Vysočině či v Podkrkonoší. Tuto situaci  můžeš odzkouš
et následujícím způsobem:

1. V tvrdé čtvrtce A5 vyřízni otvor 10 x 10 cm, takže vznikne šablona, která ti vymezí na 
turistické mapě  o měřítku 1: 50 000 prostor odpovídající  ve skutečnosti ploše 5 x 
5 km.

2. Vezmi papír a tužku a systematicky zapisuj všechny místopisné a zeměpisné názvy, 
které se na uvedené ploše vyskytují. Na to, jakož i na zapamatování všech názvů 
máš 10 min

3. Po 10 min odlož popsaný papír a po dobu 5 min piš na druhý čistý papír, které názvy jsi 
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si zapamatoval.
4. Poté zjisti podle původního seznamu počet správných odpovědí.
5. Vypočti své % úspěšnosti podle vzorce:

                                       Počet správných  názvů  druhého papíru
                     %Ú  =  ---------------------------------------------------------  . 100
                                        počet názvů  prvního papíru

7. Za každých 10% Ú získáváš  2 S
8. Z hlediska tréninku je účelné opakovat tuto kimovku co nejčastěji, ale zápočet svemů 

do Cesty lze provádět pouze 2 x do měsíce při možnosti započítat si ty nejlepší 
výsledky.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0510-3-D-(2) SETONOVKA NA MAPĚ (pro pokročilé)  40S

    

Pro nácvik orientace mezi jednotlivými zeměpisnými body nám perfektně poslouží Setonovka. 
Tvůj úkol:

1. na průsvitný, pausovací papír narýsuj síť 10x10 cm, rozdělenou po 2 cm to je tedy na   
5x5 = 25 čtverečků. Stejnou síť vytvoř na obyčejný papír. Sloupce nahoře popiš č
íslicemi 1 – 5, řádky z boku pak písmeny A – E, takže každý čtverec je těmito souř
adnicemi jednoznačně definován

2. Vyber si na libovolné turistické mapě  1 : 50 000, která obsahuje kilometrovou síť (např
. mapy Klubu českých turistů, nebo fy  Shocart) oblast, která tě zajímá a přilož na 
ní svoji síť na pausovacím papíře tak, aby se kryla s kilometrovou sítí na mapě.

3. Během 10 min zakresli a zároveň si zapamatuj polohu nejméně 20 turisticky a země
pisně zajímavých nebo důležitých bodů nebo cest

4. Po 10 min odlož tento nákres, vezmi svoji druhou, čistou síť a během 5 minut do ní  
zakresli informace, které jsi si zapamatoval.

5. teprve nyní můžeš nahlédnout do své původní sítě a zjistit počet správně zakreslených 
informací ( správná informace = 1 S, správná poloha = 1 S)

6. Počet  získaných svemů vypočteš z následujícího vzorečku
      ( 100 % Ú = 20 S): 
                  zapamatovaný počet správných ( info +  míst)
    S  =  -------------------------------------------------------- . 100 . 0,2
                  Počet  zakreslených  info . 2

Jako v předchozím případě je účelné tuto dovednost trénovat, avšak pro Cestu k vrcholu ji lze 
započítat s použitím nejlepších dosažených výsledků pouze dvakrát do měsíce.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0510-4-D-(2) KARTOGRAFICKÁ EXPEDICE I (pro velmi 
pokročilé

 200 S

    

Představ si, že jedete na tábor do místa kde jste ještě nikdy nebyli a tvým úkolem je pomocí 
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turistické mapy zhodnotit všechny možnosti, které toto místo na ploše 5x5 km skýtá. Přijedou za 
vámi na návštěvní den i rodiče, kteří budou chtít v okolí  někde přespat nebo jít do restaurace. 
Podobně si můžeš představit, že jsi se stal vedoucím nově vzniklého informačního centra 
v daném místě a měl bys tudíž být schopen podat co nejvíce informací svým klientům.

Úvodní poznámka:
v současné době informačně nejobsažnější jsou turistické mapy 1: 50 000 fy Shocart, která 
vydala Turistický atlas Česko 1: 50 000, kde na 626 mapách formátu A4 v pérovém pořadači je 
zobrazeno kompletní Česko.

I ostatní mapy této firmy v měřítku 1: 50 000 využívají stejného mapového klíče i kilometrové sít
ě v souřadném systému S42, který umožňuje spolupráci s přístroji GPS pro přesné určení polohy. 
Táto síť i bez GPS přístroje umožňuje přesné určení polohy kdekoliv v Česku, což umožňuje její 
využití v populárních pokladových hrách virtuálních i skutečných na velkých i malých plochách 
celé České republiky.

Atlas lze koupit za necelých 1500 Kč, ale v rámci prodejních akcí supermarketů (např. Interspar, 
Globus), nebo na veletrzích (např. Go, SportPrague) jej lze získat  již za  999 Kč, což odpovídá 
bezkonkurenční  ceně 1,50 Kč/ mapu formátu A4. Toto mapové dílo je nyní doplněno textovým 
(10 000 hesel) a obrazovým (1000 fotografií ) Lexikonem Česko se stránkováním odpovídajícím 
mapovému Atlasu 

Atlas a třeba později i Lexikon  se tedy mohou stát velice účelnou investicí  do oddílové nebo stř
ediskové knihovny a vytvořit základ  pro turistiku a plánování výprav, expedic i táborů  při souč
asném využití pro výcvik dovedností práce s mapou (i GPS) i pro poznávání kulturních a př
írodních krás České republiky.

Tvůj úkol:

1. Vyber na  turistické mapě 1: 50 000 s kilometrovou sítí (nejlépe od fy Shocart)  pro 
tebe zajímavou oblast velikosti 5x5 km

2. Připrav na kancelářském papíru A4 čtvercovou síť 5x5, každý čtverec o straně  4 cm 
(dvojnásobná velikost umožňuje více místa pro informace) a to ve dvojím 
vyhotovení Z předchozích úkolů použij šablonu, která na mapě vymezuje zvolený 
prostor 10x10 cm, odpovídající ve skutečnosti prostoru 5x5 km.

3. Během 30 min se snaž do správných čtverců mapovými značkami i textem zapsat a sou
časně si i zapamatovat co nejvíce informací podle dále uvedených pěti hledisek 
A,B,C,D,E (použito názvosloví mapového klíče fy Shocart):

A.BYDLENÍ, TÁBOŘENÍ, STRAVOVÁNÍ: veřejná tábořiště, autocampy, odpočinková místa,  
      přístřešky/ útulny,  hotely, chaty, pensiony, jiné ubytování, bufety hospody, restaurace

 B.TURISTICKÉ INFORMACE: informační centra,hlavní trasy
      železniční, silniční (čísla), cyklistické (čísla), turistické (barvy značek), 
      naučné, vodní,  a stanice, přístavy a letiště, zdravotní a horská služba, 
      parkoviště a čerpací stanice, hranice  krajské a státní, hraniční přechody, 
      vojenské prostory, lanovky kabinkové, sedačkové, vleky, rozcestníky
C. CIVILIZAČNÍ PAMÁTKY: památkové rezervace, zóny, kláštery, muzea,
      technické památky, lidová architektura, kulturní památky a zajímavosti, rozhledny,  
      židovské památky, hrady a zámky, zříceniny a hradiště, památky Unesco, přehrady,  
      mosty, věžové stavby, pomníky, kříže, kaple kostely, hřbitovy, pevnosti šachty, štoly,  
      mosty, tunely,
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D. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI: chráněná území a parky, přírodní zajímavosti, 
      památné stromy, stromořadí, jeskyně, propasti, skály, vrcholy hor, místa 
      dalekého rozhledu, řeky, říčky,potoky, vodopády, prameny, vodní plochy, 
      bažiny, rašeliniště, lesy, vinice, chmelnice,
E.  SPORTOVNÍ MOŽNOSTI: hřiště, koupaliště přírodní, kryté, vodní sporty, paragliding,  
      letiště, jezdectví, golf, tenis, horolezectví, míčové hry, atletika

4. Výpočet  získaných svemů: je založen  na úspěšnosti prvního zákresu podle mapy (% 
Ú/1) a na druhém zákresu provedeným zpaměti (%Ú/2) a výpočtu průměrné úspěš
nosti obou akcí.:
                            Počet zaznamenaných informací v první síti 
%Ú/1  =  ------------------------------------------------------------  . 100
                         Počet informací na mapě ve čtverci 5x5 km

                                  Počet  zapamatovaných informací v druhé síti
            %Ú/2  =   -------------------------------------------------------------  . 100
                                  Počet zaznamenaných informací  v první síti

 

                                                       % Ú/1  +  % Ú/ 
Celkový zisk svemů      S  =   --------------------------------------
                                                                   2

Poznámka: jako v předchozích případech je účelné Kartografickou expedici I z tréninkových d
ůvodů opakovat, ovšem s tím, že do Cesty lze měsíčně započítávat pouze 2 nejlepší  
kartografické expedice.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V i VV0510-5-D-(3, 4) OBRÁZKY  30S

    

Každý podnik, výprava, či akce skautská či jiná se může stát výtvarnou inspirací pro její úč
astníky, kteří přímo na místě nebo po jejím skončení ji zdokumentují kresbou. Při tom se vychází 
z toho, že kreslit umí nějakým způsobem každý a nedokonalost je možno chápat jako naivní umě
ní, které může být i vedle kresby dokonalé, také zajímavé.

Tvůj úkol  (úkol je zajímavý specielně pro vlčata a světlušky):

1. připrav si 10 kartiček A7  (7,5 x 10  cm) nebo menších
2. s použitím libovolných kreslících potřeb, příp.vodových či jiných barev namaluj 9 obrázk

ů souvisejících tematicky s vybraným  podnikem. Na každý obrázek dolů napiš 
heslovitě o co jde.

3. Na desáté kartičce graficky vyjádři název podniku nebo tématu, datum, případně další 
údaje

4. Přehni čtvrtku A3, takže vzniknou dvě strany A4 a na každou stranu přilep lepidlem, 
samolepkou nebo lepící plastelínou 5 obrázků

5. Zisk svemů: 
-    za každou kartičku máš 1 S
-    za  pěkné grafické uspořádání a nalepení všech  obrázků na čtvrtku máš  5 S



42. CESTA K VRCHOLU Rijen 2005 5 / 6 

D:\Dokumenty\My Site\Skunipa1\vrcholy\vrcholy_ukoly\v0510.htm 25.12.2005 / 13:30 

-    nyní kriticky zhodnoť své dílo: 
nic moc  ………. ………………        5 S
nemusím se za to stydět…….. 10 S 
moc se mi to povedlo ……….   15 S

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V i VV0510-6-D-(1) VIS  80 S

    

Síla potřebná pro vis – udržení vlastního těla silou vlastních paží může být v některých  
extrémních situacích cestou k přežití a záchranou před pádem do propasti. Tyto situace můžeš 
pohodlně sledovat v křesle v řadě televizních thrillerů, ale ty si to můžeš bez jakéhokoliv rizika 
vyzkoušet sám na sobě. Neláká tě zjistit jak bys v nějakém thrilleru dopadl právě ty?

Tvůj úkol:

1. v tělocvičně nebo v přírodě.si vytvoř tyto příležitosti:
-     volně visící lano
-     visící lano ve tvaru U
-     hrazda nebo vodorovná větev na stromě

2. při visu bude kamarád stopovat vteřiny  po které jsme schopni se ve visu udržet, nebo 
si je budeme počítat  sami (počítej: jeden a dvacet, dva a dvacet….). Za  100 % 
výkon budeme ve všech případech počítat 3 min = 180 sec

3. Samozřejmě je účelné tuto disciplínu trénovat (i doma nebo na chatě či chalupě si lze 
vytvořit tréningové příležitosti.) Do Cesty lze započítávat měsíčně  pouze dva 
trojboje

4. Zisk svemů: ( 100 % výkon = 40 S) 

            průměrná výdrž v sec ve všech 3 disciplínách
S  =  ----------------------------------------------------------- . 100.  0,4
                                           180

Poznámka: je účelné i  tuto disciplínu trénovat s tím, že do Cesty lze započítávat měsíčně 
pouze dva  výsledky

 

Z Říjnové listárny ale už ne z časopisu SKAUT - JUNÁK
L0510 -  42. Říjnová listárna

Tato  listárna  je tak trochu historická: definitivně opouštíme zázemí tištěného skautského č
asopisu, abychom se čtenáři komunikovali pouze elektronicky po internetu a účastnili se tak 
aktivně komunikační revoluce, která je výrazným znakem současné civilizace.Svázané staré roč
níky časopisů nahradí tenké disky CD a DVD, které zaberou díky fantastickým paměťovým mož
nostem digitálních technologií daleko méně místa v knihovně.

Je na obzoru zánik všech na papíře tištěných knížek a časopisů? Já si to nemyslím: tištěné slovo 
i obraz mají své nenahraditelné kouzlo a jako televize nevytlačila film, a film nevytlačil divadlo 
tak ani obrazovka nevytlačí potištěný papír. I hodnota ručně psaných skautských kronik, přes 
atraktivitu  počítačově editovaných textů, bude stoupat a tak vedle sebe budou všechny tyto 
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formy zřejmě koexistovat. Jen jejich cena bude asi rozdílná: zatímco CD disk na který se taková 
knížka s obrázky i se zvukem v pohodě vejde, stojí několik korun, tištěná knížka dnes stojí od 
sta korun nahoru.

Protože říjnovou listárnu píši z technických důvodů (vyřazení počítače) až koncem listopadu, je 
Skautex 2005 pod Kuňkou téměř vzdálenou záležitostí. Napsal jsem o něm článek do časopisu 
Roverský kmen kde si, můžete přečíst. Roby, který  celý Skautex natáčel na video provedl již 
první sestřih a vznikl z toho téměř hodinový pořad. Jak jsem se dozvěděl z webu Kytička sbírá 
fotky ze Skautexu (sama, jak jsem si všiml fotila asi nejvíc), takže až je bude mít shromážděné 
mohli bychom je dát nejen na web, ale i do budoucího cédéčka.

Na titulní stránce webu se rozvíjí v její interaktivní části čilá debata, která přispívá ke 
vzájemnému poznávání účastníků Cesty k vrcholu a to je dobře.

Šárka z oddílu Cesty v Brně píše, že  Cesta k vrcholu je pro ně velmi zajímavá a přihlásila, 
pokud jsem správně počítal 17 členů, mezi nimi i 7 chlapců. Píše: “Vedení  našeho oddílu zaujal 
fakt, že dosud žádný kolektiv společně na vrchol nevystoupil, a že máme šanci být první. To je 
super, my to dotáhnem a pro prvního vystoupivšího  máme vymyšlenou prémii – velký dort (spí
še dortovou párty pro všechny).

Okurka – Eliška Bláhová, roverka z moravského Doubravníka se zase ve svém oddílu  stala 
koordinátorkou pro lezení  na osmitisícovky. Přejeme ji proto  mnoho úspěchů a hodně  výš
kových metrů vystoupaných v oddíle. V této souvislosti připomínám, že při kolektivní účasti 
v Cestě k vrcholu je možné koncipovat programy družinovek oddílovek, výprav i táborů tak, aby 
poskytly účastníkům možnost získat co nejvíce svemů a tímto způsobem je i motivovat k účasti.

Na druhou stranu  při odchodu některého člena na studia do jiného místa,může takový člen 
pokračovat samostatně ve výstupu a zúčastňovat se tak „na dálku“ třeba oddílové expedice. 

Ve složce Oldskauti na webu je publikována Cesta k vrcholu jako vzpomínková záležitost, 
nazvaná Peak of my Memory – Vrchol v mé paměti. Jde o férové „vylovení“ vykonaných činů 
z paměti a jejich obodování stejně jako tomu je v normální Cestě k vrcholu. Postupně jsem 
dospěl k názoru, že Peak of my Memory by mohl být úvodem k dalším výstupům třeba  i roverů 
a rangers, kteří mají za sebou řadu skautskiých táborů, akcí a dalších "činů".

Takže i starší ročníky roverů a rangers mohou začít stoupat po úvodní, startovní bilanci nazvané 
Peak of my Memory. Těšíme se na první hlášení toho druhu.                                      Kyb
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