
Pravidla přeboru a náplň disciplín
Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) 2005/2006

Župa Komenského, 27. března 2006

1 Úvodní ustanovení

Systém postupu, podmínky pro start v závodu, odměny pro vítěze, kategorie účastníků, podmínky účasti
na přeboru, zodpovědnost za zdravotní stav účastníků a materiální zabezpečení závodu jsou stanoveny
v rozpisu závodu.

1.1 Vyjímky v postupu družstev

1. Pokud v dané kategorii reprezentuje jednotu jedno družstvo včetně náhradníka (4 lidé), povolíme
na žádost vedoucího družstva rozdělení družstva na dvě dvoučlenné hlídky.
Tyto hlídky jsou pak hodnoceny v rámci župního přeboru jako samostatná družstva, v případě
umístění obou hlídek na nejvyšších příčkách však vzniká nárok na postup do přeboru ČOS pouze
pro původní družstvo jako celek, nikoli pro jednotlivé hlídky.

2. Pokud v dané kategorii reprezentují jednotu dvě (resp. tři) družstva včetně náhradníků (8 resp. 12
lidí), povolíme se souhlasem vedoucího vytvoření další dvoučlenné (resp. tříčlenné) hlídky, tvořené
náhradníky.
Tato hlídka je pak hodnocena v rámci župního přeboru jako samostatné družstvo, v případě umístění
vzniká nárok na postup do přeboru ČOS pro jedno z původních družstev, a to nejlépe umístěné
v přeboru župy.

3. Po dohodě vedoucích je možno také vytvořit z náhradníků jednotlivých jednot dvou či tříčlennou
hlídku.
Tato hlídka je pak hodnocena v rámci župního přeboru jako samostatné družstvo, v případě umístění
vzniká nárok na postup do přeboru ČOS pro jedno z původních družstev, a to nejlépe umístěné
v přeboru župy.
Jiná dohoda je možná se souhlasem všech vedoucích dotčených družstev.

2 Trať závodu

Trať je vyznačena barevnými značkami (fáborky z krepového papíru).

Trať závodu vede z větší části po lesních cestách lesem. V případě nepřízně počasí je třeba této skutečnosti
přizpůsobit obutí a oblečení.

Délka trati je přibližně 2 km, kontroly s disciplínami jsou rozmístěny po celé délce trati.

Okruh je třeba proběhnout v předepsaném směru, pořadí plnění disciplín musí odpovídat pořadí v rámci
okruhu. Trať okruhu jako takovou však není nutno dodržet.

Poznámka: V případě velmi nepříznivého počasí (celodenní vytrvalý hustý déšť apod.) může být přebor
přesunut do sokolovny a jejího okolí, vedoucí družstev budou v takovém případě informováni telefonicky
(SMS, mobil).
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3 Umístění kontrol a postup stanovení výsledku

Disciplíny jsou rozmístěny na trati podle vhodnosti terénu, nezávisle na pořadí, v jakém jsou uvedeny
v materiálech k závodu.

Každá disciplína se skládá z jednoho či více úkolů. Za každou disciplínu získají účastníci dle počtu
splněných úkolů penalizaci ve výši maximálně jednoho standarního času okruhu. (Nazýváme ji „trestný
čas za disciplínu“.) Trestný čas může být menší podle počtu splněných úkolů či podle míry jejich splnění.

Standardní čas okruhu je konstanta, vyjadřující penalizaci. Stanoví jej pořadatel jako dobu, kterou potře-
buje běžné družstvo k proběhnutí trati závodu bez plnění disciplín. Konkrétní hodnotu stanoví pořadatel
přeboru v propozicích. Obvykle je cca 15 minut.

Za nesplnění disciplíny je tedy družstvo potrestáno nejvýše penalizací odpovídající zhruba době jednoho
oběhnutí okruhu bez plnění disciplín.

Trestné časy za jednotlivé disciplíny se sčítají. Celkový trestný čas se zaokrouhluje na celé minuty
nahoru.

4 Systém závodu

Jednotlivá družstva startují s časovými odstupy, měří se čas okruhu, tedy čas za který družstvo proběhne
celý okruh. Čas plnění všech disciplín se počítá do času okruhu! Čas okruhu se měří s přesností na minuty.

Výsledný čas družstva je součtem času okruhu a trestných časů jednotlivých disciplín.

Výpočet trestného času za disciplínu viz 3.

V dané kategorii vítězí družstvo, které má nejnižší výsledný čas. Pokud dojde k rovnosti výsledných časů,
je jako lepší vyhodnoceno družstvo s menším celkovým trestným časem. Pokud shoda zůstává, je jako
lepší vyhodnoceno družstvo s nižším věkovým průměrem (věk účastníků se pro tento účel zaokrouhluje
na celé roky dolů). Pokud dojde i pak ke shodě, dělí se daná družstva o umístění společně. Pokud se
rozhoduje o postupu, vybere postupující družstvo los, pokud se vedoucí dotyčných družstev a ředitel
závodu nedohodnou jinak. Rozhodování o postupu je neveřejné.

Družstva se mají pokusit o řešení všech úkolů. V přeboru ČOS je vynechání úkolu důvodem
k diskvalifikaci!

Další informace:

• Diskusní fórum na stránkách http://www.sokol.cz, klub „Pobyt v přírodě v župě Komenského“,

• Martin Šimůnek, tel.: 775 619 005 nebo e-mail: gman@seznam.cz,

• Informační server http://www.sokol.cz (propozice, termíny akcí, výsledky).

5 Přihláška do župního přeboru

V případě zájmu o účast v župním přeboru odešlete nejpozději tři týdny před termínem župního přeboru
předběžnou přihlášku, ve které uvedete:

1. jméno a kontakt vedoucího družstev (adresu, telefon, e-mail je-li k dispozici),

2. odhadovaný počet družstev (3+1) pro jednotlivé kategorie (žactvo, dorost) viz rozpis soutěže,

Přihlášku zašlete na adresu:
Martin Šimůnek, Šafaříkova 378, 686 01 Uherské Hradiště
nebo na e-mailovou adresu: gman@seznam.cz
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6 Rámcová náplň disciplín pro župní přebor

Následuje popis disciplín Zálesáckého závodu zdatnosti pro župní přebor župy Komenského. Výběr dis-
ciplín pro rok 2005/2006 bude uveden v propozicích přeboru.

Ne všechny zde uvedené dovednosti musí být součástí úkolu disciplíny.

Některé disciplíny (zvláště vědomostní) plní všichni členové družstva, vzájemná výpomoc může být v rámci
dané disciplíny omezena. Např. každý člen si vylosuje uzel a musí ho uvázat bez pomoci ostatních členů
družstva.
Cílem tohoto omezení je preferovat výkonostně vyrovnaná družstva, která budou konkurenceschopná
v rámci přeboru ČOS. U některých disciplín je naopak pomoc povolena jako prostředek posílení souhry
členů družstva.

6.1 Topografie (spolupráce povolena)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (žactvo) Určení kopce či vesnice pomocí mapy s využitím buzoly (podle azimutu), při znalosti
vlastní polohy v mapě.

2. (dorost) Určení vlastní polohy v mapě při znalosti dvou orientačních bodů v krajině.

3. (dorost) Proběhnutí krátké trasy pomocí azimutů.

4. (společné) Určení vzdálenosti od daného místa v mapě při známém měřítku mapy, je dovoleno
použít pravítko (bude k dispozici). Zajímá nás vzdušná vzdálenost.

5. (společné) Určení severu podle slunce a hodinek.

6. (společné) Odhad výšky stromu: je povoleno krokovat vzdálenost ke stromu či další pomocné
vzdálenosti.

7. (dorost) Určení severu podle hvězd: na obrázku nalezení Polárky, měli by vědět, že ta je na severu.

8. (společné) Odhad vzdálenosti: krokování vzdálenosti není dovoleno!

9. (společné) Význam následujících mapových značek v turistické mapě (dle map vydávaných KČT):

(a) chráněné území,

(b) přístupná rozhledna,

(c) trigonometrický bod,

(d) pramen,

(e) močál,

(f) most,

(g) hájovna,

(h) jeskyně,

(i) památný strom,

(j) sráz, propast.

6.2 Překážky (spolupráce povolena)

Úkoly musí splnit všichni členové družstva!

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) překonání vymezeného prostoru po spadlém kmeni, na chůdách, pomocí tyče, po laně,

2. (společné) překonání jednoduchých překážek (přelézání, podlézání).
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6.3 Přírodniny (spolupráce povolena)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) určení živočichů (z obrázků): zpěvní ptáci lesa a zahrad, typičtí motýli, brouci, obojži-
velníci, typičtí lesní a polní savci (srnka, zajíc),

2. (společné) určení rostlin (podle listu, obrázku či živého exempláře): typické stromy českého lesa,
základní luční květiny,

3. (společné) určení souhvězdí (podle obrázku): Orion, Velký vůz, Cassiopeia.

Seznam rostlin a živočichů, kteří se mohou vyskytnout, je uveden v příloze A.

6.4 Oheň (spolupráce povolena)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (dorost) zapálit oheň pomocí pěti sirek, palivo je třeba nalézt, (oheň musí hořet alespoň 2 minuty
bez použití sirky).

2. (dorost) zapálit oheň pomocí pěti sirek, palivo je třeba nalézt, (je třeba přepálit natažený provaz).

3. (žactvo) zapálit 13 svíček co nejméně sirkami, přičemž jedna osoba zapaluje nejvýše pět svíček.

6.5 Strom (spolupráce povolena)

Úkol musí splnit všichni účastníci družstva.

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) Vylézt ke zvonečku či píšťalce v koruně stromu, dát znamení. Lézt mohou všichni
účastníci zároveň, mohou si vzájemně pomáhat („stolička“ pro vylezení na spodní větve apod.).

6.6 Uzlování (soutěží jednotliví členové družstva)

U všech uzlů by závodníci měli znát kromě techniky jejich uvázání i účel, ke kterému se používají. Měli
by také umět je k tomuto účelu použít a předvést jeho funkčnost.

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) ambulanční (plochý uzel, vhodný např. pro svázání cípů šátku na šátkový obvaz ruky),

2. (společné) škotový (svázání dvou provazů nestejného průměru či provazu a látky),

3. (společné) lodní,

4. (společné) dračí,

5. (společné) rybářský,

6. (společné) zkracovačka,

7. (společné) dvojitá osma.

6.7 Vlastivěda (soutěží jednotliví členové družstva)

Družstvo má za úkol zodpovědět 4 otázky, týkající se základní orientace v historii a fungování Sokola.
Otázky budou realizovány formou testu s nabídnutými odpověďmi.

Témata:

1. Dr. Miroslav Tyrš,
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2. založení Sokola, slety,

3. osobnosti Sokola: určena v propozicích,

4. známí lidé v řadách Sokola: určeno v propozicích,

5. program,

6. struktura a orgány jednoty, župy, ČOS,

7. významné budovy spjaté se Sokolem: určeno v propozicích,

8. písně spjaté se sokolskou organizací.

Příklady testů a vybrané informace o některých osobnostech přikládáme (viz B).

6.8 Signalizace (spolupráce povolena)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) morseova abeceda: čtení, psaní, vysílání klepáním a pažemi, lze s tabulkou, ale na
přeboru ČOS tabulka není,

2. (společné) semaforová abeceda dle tabulky,

3. (společné) šifry: šikmá spojovaná morseovka, posun písmen, „mobil“ šifra, prohazování sousedních
písmen, vkládání vybrané slabiky mezi každé dvě slabiky slov.

6.9 Trefovačka (soutěží jednotliví členové družstva)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) hod šiškou či míčkem na svislý či vodorovný terč,

6.10 Šošonský běh/střelba (soutěží jednotliví členové družstva)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (žactvo) Uprostřed 20 m úseku je svisle zavěšen malý kroužek, kterým je třeba provléci bez dotyku
1 m dlouhý šíp, a to cestou k metě i při návratu ke startu. Závodníci si předávají štafetu.

2. (dorost) Střelba vzduchovou puškou. Střelnice je umístěna na konci 30 m úseku. Závodník proběhne
úsek, střílí na terč, běží zpět a předává štafetu dalšímu závodníkovi. Družstvo má k dispozici šest
střel, počítá se počet sestřelených terčů.

6.11 Zdravotnictví

U testů soutěží jednotliví členové družstva, u praktických úkolů je povolena spolupráce členů družstva.

Družstvo má za úkol zodpovědět otázky, týkající se základů zdravovědy a první pomoci. Otázky budou
realizovány formou testu s nabídnutými odpověďmi, některé mohou být doplněny praktickým úkolem
(„předveďte navržené řešení“).

Okruhy:

1. základy první pomoci (člověk v bezvědomí—záklon hlavy a uvolnění dýchacích cest),

2. první pomoc při drobných poraněních,

3. odstranění klíštěte,

4. šátkový závěs ruky,

5. želvový obvaz kotníku (obinadlo),
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6. přivolání první pomoci.

Vzorové otázky přikládáme v příloze B.

6.12 Sekera a nůž (soutěží jednotliví členové družstva)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) rozštípnutí polene sekerou,

2. (společné) vyřezání jednoduchého výrobku.

6.13 Šití (spolupráce povolena)

Požadované dovednosti a vědomosti:

1. (společné) přišití knoflíku, sokolského odznaku, sešití tkanice, našití záplaty.

7 Hodnocení vědomostních disciplín

U vědomostních disciplín (práce s buzolou, morseova abeceda) je důležitá znalost postupu řešení. Výsle-
dek sám není postačující pro splnění disciplíny. Pokud má rozhodčí pochybnosti, je oprávněn chtít od
účastníků vysvětlení, jak k ohlášenému výsledku dospěli. Pokud bude postup zásadně nesprávný, pak
nebude výsledek uznán!

8 Vybavení, pomůcky

Každé družstvo si pro župní přebor ponese s sebou podložku na psaní a tužku (propisovací tužku, fix
apod.). Všechno další náčiní, nářadí či pomůcky bude k dispozici u kontrol, pokud bude dovoleno.

Žádné další vlastní pomůcky nejsou dovoleny!!!

Pozn: Nejsou tedy dovoleny ani jakékoli „taháky“, v souladu s pravidly přeboru ČOS. Stejně tak není
povolena „nápověda po telefonu“, ani mobilním.

9 Odvolání, protesty, diskvalifikace

Porušení pravidel závodu, zvláště vědomé použití nedovolených pomůcek či hrubé porušení pravidel po-
bytu v lese, může být důvodem pro diskvalifikaci družstva. Návrh na diskvalifikaci družstva může vznést
kdokoli z rozhodčích. O diskvalifikaci družstva rozhoduje sbor rozhodčích hlasováním. Rozhodčí se může
zdržet hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlavní rozhodčí závodu.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčího může vedoucí družstev vznést protest písemnou formou.
O oprávněnosti protestu a o dalším postupu rozhodne hlavní rozhodčí po poradě s ředitelem závodu
a dalšími rozhodčími, diskuse o protestu není veřejná.

Proti rozhodnutí sboru rozhodčích (v případě diskvalifikace) či hlavního rozhodčího (v případě protestu)
není další odvolání.
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10 Další ustanovení

Závodníci se při závodu chovají v souladu s pravidly pobytu v lese, zejména se chovají tiše a nepoškozují
lesní porost.
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A Rostliny a živočichové

A.1 Rostliny
1. blatouch bahenní,

2. bledule jarní,

3. bršlice kozí noha,

4. bříza bradavičnatá,

5. borovice lesní,

6. buk lesní,

7. dub letní,

8. hrách setý,

9. jalovec obecný,

10. javor mléč,

11. jedle bělokorá,

12. jetel luční,

13. leknín bělostný,

14. kapraď samec,

15. kopretina bílá,

16. lípa srdčitá,

17. mák vlčí,

18. modřín opadavý,

19. muchomůrka červená,

20. netřesk skalní,

21. olše lepkavá,

22. přeslička rolní,

23. rulík zlomocný,

24. sasanka hajní,

25. smetanka lékařská.

26. smrk ztepilý,

27. sněženka podsněžník,

28. tis červený,

29. topol černý,

30. vraní oko čtyřlisté,

A.2 Živočichové
1. babočka admirál,

2. bažant obecný,

3. bělásek zelný,

4. datel černý,

5. ještěrka obecná,

6. jezevec lesní,

7. kachna divoká,

8. kapr obecný,

9. kočka domácí,

10. koroptev polní,

11. krtek obecný,

12. kuna lesní,

13. liška obecná,

14. mlok skvrnitý,

15. mravenec lesní,

16. prase divoké,

17. pstruh potoční,

18. skokan zelený,

19. sokol stěhovavý,

20. srnec obecný,

21. strakapoud velký,

22. sýkora koňadra,

23. štika obecná,

24. užovka obojková,

25. vážka ploská.

26. včela medonosná,

27. veverka obecná,

28. vlaštovka obecná,

29. zmije obecná,

30. žížala obecná,
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B Příklady otázek: Zdravověda a první pomoc

1. Šok je život ohrožující stav, kdy tělo jako obrannou reakci na vážné poškození omezuje přísun krve
do periferií a později i do vnitřních orgánů a mozku. Šok nastává když:

(a) kamarádce na koupališti praskne guma v plavkách,

(b) dojde k výrazné ztrátě krve, extrémnímu vyčerpání organismu, mnohačetným zlomeninám,
rozsáhlým popáleninám apod.,

(c) třeba když se řízneme do prstu na ruce, dochází totiž k rozsáhlému krvácení,

(d) nemůže nastat, pokud člověk neztratí alespoň 4,9 litru krve.

2. Kamarád se při vyřezávání řízl nožem do prstu. Co uděláte:

(a) neprodleně voláme záchranou zdravotnickou službu na čísle 155,

(b) ránu vydezinfikujeme peroxidem vodíku nebo Jodisolem,

(c) Jako 2b, ale navíc přiložíme sterilní obvaz a končetinu fixujeme přes dva klouby.,

(d) do hlubších ran nikdy desinfekci nedáváme! Očistíme a případně vydezinfikujeme okolí rány,
pokud krvácení nepřestane samo, můžeme přiložit sterilní obvaz.

3. Co je to stabilizovaná poloha, kdy zraněného do stabilizované polohy ukládáme?

(a) Stabilizovaná poloha je poloha na boku s pokrčenou jednou dolní končetinou. Hlava je podlo-
žena rukou. Ukládáme do ní do příjezdu odborné pomoci člověka v bezvědomí, který ale dýchá
a jeho stav je stabilizovaný.

(b) Stabilizovaná poloha je taková, ze které nelze spadnout. Například když ležíme na zemi, pro
jistotu z obou stran podepřeni polštářem nebo alespoň dvěma balíčky sterilního obvazu č. 3.

(c) Do stabilizované polohy ukládáme hyperaktivní děti v sokolovně, nemáme-li po ruce svěrací
kazajku.

(d) Stabilizovaná poloha se používá při záchraně tonoucího. Pod záda tonoucího, podložíme zá-
chranný pás, takže zkušený zachránce může již v průběhu transportu tonoucího ke břehu
zahájit umělé dýchání.

4. Při výletě v lese jste si všimli, že se kamarádovi pod kolenem přisálo klíště.
Co uděláte (máte po ruce lékárničku)?

(a) Nasměrujeme nohu tak, aby bylo klíště zadečkem k severu, pak otočíme klíštětem dvakrát po
směru a jednou proti směru hodinových ručiček, klíště vytáhneme za tykadla. Ránu rozřízneme
dezinfikovaným ostřím a vysajeme z ní jed.

(b) Potřeme či postříkáme klíště dezinfekčním roztokem (např. Jodisol), počkáme 1–2 minuty
a poté klíště uchopíme pinzetou a kývavými pohyby a mírným tahem ho vytáhneme. Klíště
nerozmačkáváme mezi prsty. Místo vpichu znovu vydezinfikujeme. Jsme-li na táboře, klíště
nahlásíme zdravotníkovi.

(c) Stejně jako 7b, ale navíc si zapamatujeme místo vpichu a nejméně 14 dní sledujeme, zda se
neobjeví začervenalé mezikruží a chřipkové příznaky. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to
podezdření na boreliózu, vyhledali bychom lékaře.

(d) Pokud jsme očkovaní proti klíšťové encefalitidě, nemusíme dělat nic, jinak jako u 7b.

5. Při pádu z kola si kamarád odřel koleno. Jak mu jej ošetříte:

(a) Fixujeme nohu do dlahy, je třeba, aby dlaha fixovala dva klouby (kloub nad i pod poraněným
místem.

(b) Odřená místa dezinfikujeme. Nemáme-li dezinfekci, s výhodou použijeme sycených limonád,
které má jistě někdo s sebou, neboť bublinky vynesou částečky nečistot z rány.

(c) Odřená místa důkladně vymyjeme čistou vodou (s lékárničkou je dobré vézt i trochu čisté
vody), máme-li dezinfekci, pak dezinfikujeme. Náplastí kryjeme pouze pokud se jedná o hlubší
odřeniny nebo se pohybujeme v prašném prostředí a hrozí infekce.
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(d) Jedná-li se o chlapce, neděláme nic, musí něco vydržet. Jedná-li se o dívku, voláme záchrannou
zdravotnickou službu. Pokud upadne do bezvědomí, neprodleně zahájíme dýchání z úst do úst.

6. Dva kamarádi se honili v šatně a jeden z nich zakopl a spadl do skleněných dveří. Teď pláče, je celý
od krve a v ruce má velký střep. Co uděláte:

(a) Dáme mu pár facek a necháme ho klečet v koutě, aby si zapamatoval, že v šatně se nemá honit.
Upadne-li do bezvědomí, zahájíme dýchání z úst do úst.

(b) Zhodnotíme, jak je rána hluboká a kde je. Pokud je nebezpečí, že může být poraněna velká
žíla nebo tepna, voláme zdravotnickou záchrannou službu, pokud je zranění jen drobnější,
transportujeme kamaráda k lékaři (např. do nemocnice) sami. V každém případě kamaráda
uklidníme, ruku se snažíme znehybnit, střep vytáhneme, poraněné místo ovážeme, okolí rány
očistíme od krve.

(c) Jako 6b, ale ránu nezavazujeme, aby krev mohla volně odtékat.

(d) Jako 6b, ale střep (ani jiné předměty zaražené v ráně) nikdy nevytahujeme!

7. Při výletě v lese jste si všimli, že se kamarádovi pod kolenem přisálo klíště.
Co uděláte (máte po ruce lékárničku)?

(a) Nasměrujeme nohu tak, aby bylo klíště zadečkem k severu, pak otočíme klíštětem dvakrát po
směru a jednou proti směru hodinových ručiček, klíště vytáhneme za tykadla. Ránu rozřízneme
dezinfikovaným ostřím a vysajeme z ní jed.

(b) Potřeme či postříkáme klíště dezinfekčním roztokem (např. Jodisol), počkáme 1–2 minuty
a poté klíště uchopíme pinzetou a kývavými pohyby a mírným tahem ho vytáhneme. Klíště
nerozmačkáváme mezi prsty. Místo vpichu znovu vydezinfikujeme. Jsme-li na táboře, klíště
nahlásíme zdravotníkovi.

(c) Stejně jako 7b, ale navíc si zapamatujeme místo vpichu a nejméně 14 dní sledujeme, zda se
neobjeví začervenalé mezikruží a chřipkové příznaky. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to
podezdření na boreliózu, vyhledali bychom lékaře.

(d) Pokud jsme očkovaní proti klíšťové encefalitidě, nemusíme dělat nic, jinak jako u 7b.

8. Kamarádka dělala hlouposti na kladině, uklouzla a spadla hrudníkem na kladinu. Teď nemůže
popadnout dech, je v předklonu, zmateně popochází, drží se za břicho a sípá. Co se stalo a jak
pomůžeme:

(a) Zřejmě si vyrazila dech, což je způsobeno křečí bránice. Kamarádku se snažíme uklidnit, po
chvíli se normální činnost bránice obnoví.

(b) Došlo k zástavě dechu, zahájíme tedy neodkladnou resuscitaci sestávající z umělého dýchání
a nepřímé srdeční masáže. Po každých dvou vdeších následuje 15 stlačení kosti hrudní s frek-
vencí přibližně 80 stlačení/minutu.

(c) Stejně jako předchozí možnost, ale kamarádku nejprve donutíme, aby si lehla, ve stoji je
nepřímá srdeční masáž neúčinná.

(d) Stejně jako předchozí, navíc dbáme na záklon hlavy, čímž dojde k uvolnění horních cest dý-
chacích.

9. Kamarád si v kuchyni polil horkou polévkou hřbet ruky. Naštěstí hned ucukl, ale postižené místo
ho pálí a je zarudlé. Jak zareagujete?

(a) Strčíme kamarádovi ruku do ledničky, dveře hodně přitlačíme, aby pokud možno těsnily.

(b) Vezmeme led a obložíme kamarádovu ruku důkladně ledem. Necháme mrazit alespoň dvě
minuty, led doplňujeme.

(c) Jako předchozí možnost, ale je třeba vydržet alespoň tři minuty, i když to kamarádovi může
být nepříjemné.

(d) Omyjeme z ruky vlažnou či chladnou vodou mastné zbytky polévky. Pak ruku ponoříme do
vody, není nutné a ani vhodné, aby byla příliš studená či dokonce ledová. Chladíme tak dlouho,
dokud je to příjemné, obvykle alespoň minutu.

10. Telefonní číslo zdravotnické záchranné služby je:

10



(a) 158,

(b) 155,

(c) 572555555,

(d) 156.

11. Při koupání se kamarád začal topit. Cvičitel ho vytahuje na břeh, druhý volá mobilem pomoc. Co
uděláme my:

(a) Snažíme se za každou cenu pomáhat, čím více lidí, tím lépe. Připomínáme cvičiteli, že na ZZZ
jsme z první pomoci měli všechny odpovědi správně a jsme tedy dobří zachránci.

(b) Vylezeme z vody na břeh, držíme se pohromadě, nepropadáme panice. Posloucháme pokyny
cvičitelů. Pokud nás cvičitel požádá o pomoc, pomůžeme, jinak se snažíme nevyrušovat a ne-
překážet.

(c) Plaveme co nejdál od břehu, abychom nepřekáželi.

(d) Jako předchozí odpověď, abychom se nenudili, hrajeme si na utopence, potápíme se a voláme
o pomoc.

12. Při výletu v horách kamarád sklouzl po vlhkém kořeni stromu a upadl. Bolí ho nyní kotník, nemůže
na něj přenést váhu. Navíc kotník otéká. Co se asi stalo? Co uděláte? Máte s sebou lékárničku (např.
autolékárničku v tatínkově autě), jak zraněnému kotník ošetříte?

(a) Kamarád si zřejmě podvrtl kotník. Nesmí tedy v žádném případě být transportován. Pone-
cháme ho na místě, dokud se mu kotník nezahojí, obvyklá doba je tři týdny. Jsme ovšem
kamarádi, proto mu nosíme jídlo, čisté spodní prádlo, knihy, volíme nejlépe knihy s tématikou
osamělých trosečníků.

(b) Kamarád si zřejmě podvrtl kotník. Není to nic vážného, musí do cíle trasy doskákat po druhé
noze. Problém by nastal pouze v případě, že by si při tom podvrtl i druhý kotník.

(c) Kamarád si zřejmě podvrtl kotník. Kotník chladíme (např. navlhčeným kapesníkem v igeli-
tovém sáčku). Kotník zpevníme obinadlem nebo stahovacím obvazem. Měl by zůstat pokud
možno v klidu. Není-li možnost jiné dopravy (autobus apod.), dojdeme zbytek trasy, snažíme
se však poraněný kotník nezatěžovat (kamarád se například opírá o někoho dalšího).

(d) Kamarád si zřejmě podvrtl kotník. Přiložíme tlakový obvaz tak, aby byl dvěma třetinami nad
poraněným místem a jednou třetinou pod ním. Je-li třeba, zahájíme neodkladnou resuscitaci.
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C Příklady otázek: Historie a organizace Sokola

1. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena:

(a) žádná taková jednota založena nebyla,

(b) 16. 2., přesný rok založení se nedochoval,

(c) v období husitských válek,

(d) 16. 2. 1862.

2. Tyršův dům, sídlo ústředí ČOS, byl slavnostně otevřen před 80 lety v roce 1925 za přítomnosti
prezidenta Masaryka. Kde se nachází:

(a) v Praze na Strahově, v místech, kde nyní stojí sletový stadion,

(b) v Praze na Malé Straně,

(c) v Děčíně, v něm se Dr. Tyrš 17. září 1932 narodil,

(d) jedná se o jiný název pro tělocvičnu Sokola Pražského, postavenou na náklady Jindřicha Füg-
nera.

3. Sletový stadion na Strahově byl postaven až v roce 1926. Předchozí slety se konaly:

(a) na cvičební ploše u Tyršova domu,

(b) na Sněžce, neboť je to nejvyšší hora České Republiky,

(c) první slety (1882 a 1891) na Střeleckém ostrově a v Královské oboře, pak až do roku 1926 na
Letenské pláni,

(d) žádné slety před rokem 1926 nebyly.

4.
Tyto verše jsou z básně „Myšlenka Tyršovaÿ Františeka Kožíka (1909–1997). Tento básník napsal
mimo jiné i knihu Věnec vavřínový. O kom byla:

(a) o kuchařích, vavřín je totiž rostlina, ze které se získává známé koření „bobkový list,

(b) o Dr. Miroslavu Tyršovi,

(c) o J. A. Komenském,

(d) to se neví, jediná kopie totiž shořela.

5. Na Internetu lze nalézt informace týkající se Sokola na stránkách:

(a) Internet.Sokol.ČeskáRepublika,

(b) Sokol nemá žádné webové stránky,

(c) http://www.sokol.info, diskutovat s ostatními členy lze na: http://www.sokol-diskuse.cz,
ústředí ČOS spravuje stránky http://www.sokol-cos.cz,

(d) Sokol nemá žádné webové stránky, ale informace lze nalézt v časopise Sokol, který vydává
ČOS. Své stránky mají také některé jednoty.

6. První všesokolský slet proběhl pod vedením dr. Tyrše v roce:

(a) 1882 (20 let po založení Sokola),

(b) 1852 (20 let po narození dr. Tyrše),

(c) 1926 (po otevření sletového stadionu na Strahově),

(d) 1938 (demonstrace odhodlání bránit vlast proti fašismu).

7. Tyršův dům, sídlo ústředí ČOS, byl slavnostně otevřen před 80 lety v roce 1925 za přítomnosti
prezidenta Masaryka. Kde se nachází:

(a) v Praze na Strahově, v místech, kde nyní stojí sletový stadion,

(b) v Praze na Malé Straně,

(c) v Děčíně, v něm se Dr. Tyrš 17. září 1932 narodil,
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(d) jedná se o jiný název pro tělocvičnu Sokola Pražského, postavenou na náklady Jindřicha Füg-
nera.

8. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena:

(a) 16. 2. 1862,

(b) 16. 2. 1836,

(c) 16. 2. 1346,

(d) 16. 2. 1918.

9. „Jsou myšlenky, jež zrodí se jak slunce,
když z temna vystoupí a na nebi se skví;
jsou myšlenky, jež zrodí se a žijí věčně.
A naše slunce – to je sokolství!“

Tyto verše jsou z básně „Myšlenka Tyršovaÿ Františeka Kožíka (1909–1997). Tento básník se narodil
v našem kraji. Bylo to v:

(a) Luhačovicích,

(b) Uherském Brodě,

(c) Zlíně,

(d) Ostrožské Nové Vsi.

10. Na Internetu lze nalézt informace týkající se Sokola na stránkách:

(a) Internet.Sokol.ČeskáRepublika,

(b) Sokol nemá žádné webové stránky,

(c) http://www.sokol.info, diskutovat s ostatními členy lze na: http://www.sokol-diskuse.cz,
ústředí ČOS spravuje stránky http://www.sokol-cos.cz,

(d) Sokol nemá žádné webové stránky, ale informace lze nalézt v časopise Sokol, který vydává
ČOS. Své stránky mají také některé jednoty.

11. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol pražský) byla založena 16. 2. 1862. Toto datum bývá
považováno za založení Sokola. Věnovala se však pouze cvičení mužů. Ženy začaly v Sokole cvičit až
později. Tělocvičný spolek paní a dívek pražských byl založen v listopadu 1869. Výraznou osobností
a jednou z prnvích cvičitelek byla Tyršova žačka:

(a) Božena Němcová,

(b) Marie Curie-Sklodowská,

(c) Klemeňa Hanušová,

(d) Bohuna Malíčková.

12. Poslední (XIII.) všesokolský slet se konal v roce 2000. Ten příští nás čeká:

(a) letos v prosinci,

(b) v roce 2010,

(c) v červenci 2006,

(d) v červenci 2020.

13. „Jsou myšlenky, jež zrodí se jak slunce,
když z temna vystoupí a na nebi se skví;
jsou myšlenky, jež zrodí se a žijí věčně.
A naše slunce – to je sokolství!“

Tyto verše jsou z básně „Myšlenka Tyršovaÿ. Víte, který básník z našeho kraje tuto báseň na-
psal?

(a) Jiří Wolker,
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(b) František Kožík,

(c) Jan Neruda,

(d) Josef Václav Sládek.

14. Tyršův dům, sídlo ústředí ČOS, který se nachází v Praze na Malé Straně, byl slavnostně otevřen:

(a) v roce 1832, dva měsíce před narozením Miroslava Tyrše, ten v něm po celý život bydlel,

(b) u příležitosti prvního sletu v roce 1882 za přítomnosti císaře Františka Josefa I.,

(c) před 80 lety v roce 1925 za přítomnosti prezidenta Masaryka,

(d) v roce 1991, dva roky po sametové revoluci za přítomnosti prezidenta Havla.

15. − − ..|. − ||„...| − − − | − . − | − − − |. − ..|...| − . − | − − − |.. − ||....| − . − −| − −| − .|..−“||
−...| − . − −|... − |. − ||. − −.| − − − |... − |. − | − −..| − − − |... − |. − | − .|. − ||. − −.|..|...|.| − .||
.. − .|. − .||. −−− ||. −−.|.|. − ..| − −..|.|:

(a) .− ..|..|...−|..|− .|−−.||− .|.|− ..−|−||− ..|−−−|−−−|.− .||− |−−−||.−|.− ..|..|− .− .|.|||,

(b) . − ..|... − |..||...|..|. − ..| − − − |.. − |||,

(c) −. − | − ..|.|| − ..| − − − | − −| − −− |... − || − −|.. − |. −−− |||,

(d) −− ..|. − || − . − |. − ..| − − − | − ...| − −− |.. − | − . − |.| − −||. −−.|.|.− .| − −− ||...| − − −
| − . − | − −− |. − ..|..|||.
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D Informace pro letošní župní přebor ZZZ

Pro inspiraci k přípravě otázek pro drobnější soutěže přikládám krátké povídání o osobnostech a budovách,
kterých se budou týkat i otázky na župním přeboru. Jedná se opravdu jen o inspirativní přehled pro
vedoucí družstev, nedoporučuji jejich obsáhlostí strašit účastníky. . . ;)

Pokud se snad vyděsíte i vy, zapomeňte na tento materiál a projděte si vzorové otázky, ty snad tak děsivé
nejsou a odpovídají náročností tomu, co bude na ZZZ. ;)

D.1 Tomáš Garrigue Masaryk (7. 3. 1850–14. 9. 1937)

(Staženo ze stránek:
http://zivotopisyonline.cz/tomas-garrigue-masaryk.php, upraveno.)

Tomáš Masaryk, první prezident svobodného Československa , obnovitel československé státnosti po
takřka třísetletém období v područí Habsburské monarchie, přichází na svět 7. března roku 1850 v Hodo-
níně jako syn kočího a kuchařky. Mladý Masaryk v letech 1864-1865 pracuje jako kovářský učeň, v letech
1865-1872 pak studuje na gymnáziích v Brně a posléze ve Vídni, kde získává titul doktora filozofie.

Následující dva roky pak Masaryk pobývá jako soukromý učitel v Lipsku, kde se setkává s mladou
Američankou, Charlottou Garrigue. S ní se pak, při své první cestě do Spojených států amerických, 15.
března roku 1878 žení, zároveň připojuje její příjmení ke svému, od této chvíle se pak představuje jako
Tomáš Garrigue Masaryk.

V roce 1879 se Masaryk habilituje a sedm semestrů přednáší na Vídeňské univerzitě jako soukromý
docent. Roku 1882, je Masaryk jmenován mimořádným profesorem filozofie na nové české univerzitě v
Praze, řádná profesura je mu pak udělena v lednu 1897.

Léta 1886-1888 jsou v Masarykově životě zajímavá tím, že skupina vzdělanců, sdružená kolem jeho měsíč-
níku ”Athenaeum”, odhaluje, že údajně staré rukopisy (známé rukopisy zelenohorský a královédvorský,
mající dokládat ranou vyspělost středověké české kultury) jsou pouhými novodobými padělky. V roce
1887 navštěvuje Masaryk Rusko, kde diskutuje s L. N. Tolstým, kterého pak navštěvuje ještě v letech
1889 a 1910, odmítá přitom Tolstého učení o neodporování zlu.

V roce 1891 je Tomáš Garrigue Masaryk zvolen do vídeňského parlamentu jako poslanec za mladočes-
kou stranu, k níž se připojuje jako člen skupiny tzv. ”realistů” - v roce 1983 se pak poslanec Masaryk
svého mandátu vzdává, důvodem je jeho nespokojenost s planým radikalismem mladočechů a s jejich
vnitrostranickými půtkami. V letech 1899-1900, v období tzv. hilsneriády (období antisemitských nálad
v českých zemích po dvou soudních procesech s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem, obžalova-
ným z vraždy dvou křesťanských dívek) vede Masaryk kampaň proti rasovým předsudkům, zvláště pak
proti pověrám o židovské rituální vraždě. V roce 1900 Masaryk, společně s některými svými stoupenci ze
skupiny ”realistů” zakládá novou politickou stranu, nazvanou Česká strana lidová (realistická), a později
přejmenovanou na stranu pokrokovou. Masarykova strana ale nemá úspěch, v české politice má jen mar-
ginální, okrajový význam. V letech 1907-1908 vede Masaryk v parlamentu akci na obranu svobody vědy -
hájí rakouského vědce profesora Ludwiga Wahrmunda, pronásledovaného za přednášku o rozporech mezi
vědou a církevní doktrínou.

Po zahájení bojů první světové války se Masaryk rozhodne pro politickou podporu Spojenců a jejich boje
proti Rakousku-Uhersku a Německu - pracovně navštěvuje Itálii, Švýcarsko, Francie a Anglii, v Paříži
společně s E. Benešem a M. R. Štefánikem zakládá Československou národní radu, v Rusku a Francii
pomáhá formovat československé vojenské jednotky. V roce 1917 cestuje Masaryk do Ruska, kde po
bolševické revoluci konsoliduje československou legii, která je prohlášena za část československé armády
ve Francii a má se podle dohody s bolševickou vládou přesunout na západní bojiště.

V roce 1918 přijíždí Masaryk do Spojených států amerických - poté, co Francie a Anglie v podstatě uzná-
vají Československou národní radu za československou vládu, učiní totéž i vláda americká. Je třeba na
tomto místě připomenout, že kdyby nebylo Masaryka, nebylo by ani vzniku samostatného Českosloven-
ska - právě Masarykem vedené zahraniční akce během první světové války a jejich brilantní zakončení ve
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Spojených státech v říjnu roku 1918, kdy Masaryk sepíše a vydá v amerických listech ”Prohlášení česko-
slovenské nezávislosti”, jsou těmi rozhodujícími motivy toho, že americký prezident W. Wilson odmítne
rakouské snahy o separátní mírové vyjednávání a že vyzve Rakousko-Uhersko, aby respektovalo vůli jím
utlačovaných národů svobodně si zvolit politickou budoucnost. Teprve poté, co Rakousko-Uhersko zve-
řejní, že podmínky prezidenta Wilsona přijímá, vzniká 28. října roku 1918 samostatné Československo, k
němuž se pak 30. října Martinskou deklarací připojuje slovenská politická reprezentace. V Praze je pak
Masaryk (v nepřítomnosti) revolučním Národním shromážděním 14. listopadu roku 1918 zvolen prvním
prezidentem Československé republiky, a to na dvouleté funkční období. Brzy poté Masaryk publikuje
spis ”Nová Evropa”, nástin poválečné evropské rekonstrukce.

V roce 1920, 27. května, je pak Tomáš Garrigue Masaryk zvolen prezidentem podle nové československé
ústavy - do funkce prezidenta je pak zvolen ještě dvakrát, v roce 1927 (27. května) a v roce 1934 (24.
května).

V roce 1928 český spisovatel Karel Čapek publikuje první svazek svého díla „Hovory s T. G. Masarykem“,
díla, v němž ve formě dialogu s Čapkem Masaryk vypráví příběh svého života.

14. prosince roku 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze zdravotních důvodů abdikuje z funkce prezidenta (18.
prosince je novým prezidentem zvolen E. Beneš).

14. září roku 1937 pak Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel svobodného Československa v roce 1918 a
první jeho prezident, na zámku v Lánech umírá.

Tomáš Garrigue Masaryk byl mimo jiné i aktivním členem Sokola.

D.2 Marie Provazníková (1890–1991)

(Převzato a upraveno z http://www.sokol-cos.cz/)
od 1932 do 1948 náčelnice ČOS, průkopnice sportů a pobytu v přírodě. Vysokoškolská profesorka v Praze
i v USA (po roce 1948). V emigraci význačná činovnice zahraničního sokolstva. Zemřela ve věku 101 let,
v roce 1992 vyznamenána Řádem TGM in memoriam.

D.3 Strahovský sletový stadion

(Převzato ze stránek:
http://wiki.sh.cvut.cz/cgi-bin/twiki/view/Main/StadionStrahov?skin=print.)

Strahovský Stadion je největší stadion v ČR, s plochou 200x300 m, nejrozsáhlejší sportovní cvičiště na
světě.

Už v r. 1913 vypracovala Česká obec sokolská ideový návrh velkého sportovního parku v prostoru bývalých
strahovských lomů, který měl obsahovat dětská hřiště, sportoviště a hřiště pro různé druhy nově se
rozvíjejících sportů a také sokolský stadion. Z jeho realizace sešlo kvůli vypuknutí války. Teprve v r. 1919
prostor lomů zakoupil pro tento účel pražský magistrát a 9.2. 1925 propůjčil stavební právo na něm na
80 let čsl. státu. Ministerstvo veřejných prací se ujalo realizace veřejných komunikací, inženýrských sítí
a terénních úprav pro stadion. Za rok a čtvrt tu bylo vybudováno cvičiště, tribuny (zatím dřevěné), šatny,
seřadiště, jídelny, hygienická zařízení a mohl se tu v roce 1926 konat VIII. všesokolský slet.

Po něm — ke sletům v r. 1932 a 1938 — se postupně celý komplex upravoval a vylepšoval podle projektu
F.M.Balcárka a K.Knoppa, postavily se betonové tribuny, své prostory dostal cvičitelský štáb, orchestr,
vybudovala se presidentská lože a representační prostory, přibyly dvě šestipatrové věže a unikátní systém
zapuštěných reproduktorů.

Po válce v r. 1948 při XI. sletu cvičilo na strahovském STÁTNÍM STADIONU na 16.000 značkách 585.000
cvičenců, které na tribunách denně sledovala 200.000 diváků.

Po roce 1948 byl stadion dovybaven pro konání spartakiád, roku 1975 byla postavena východní tribuna
(Oliver Honke-Houfek) a vedle plochy seřadiště studentské koleje, sloužící při vystoupeních jako šatny

16



(František Cubr a Zdeněk Pokorný). V r. 1985 se rozšířila západní tribuna o administrativní přístavbu.
Pro stadion se užíval název ”spartakiádní”.

V tělese stadionu bazén, tělocvičny a další sportovní zařízení, čast vnitřních prostor je pronajímána
komerčně. Plocha hřišť byla využívána pro kulturní akce a společeenské akce, například 1990 koncert
Rolling Stones - Urban Jungle, 1991 1. Truck and Country festival, koncert kapely Schovanky, 1993
koncert Bon Jovi, 1996 koncert Nedvědi, 1997 koncert U2 a další. Od Roku 2002 je prostor cvičiště
častečně zastavěn a rozdělen do několika tréninkových fotbalových hřišť.

Po pádu totality se konal na Strahově v r. 1994 XII. všesokolský slet a Bránou borců po dlouhé odmlce
opět nastupovaly řady Sokolů, pro které byl stadion vybudován. Pro konání XIII. všesokolského sletu
v roce 2000 však již byl zvolen sousední Rošického stadion, neboť uvedení sletového stadionu do provozu
bylo finančně neúnosné a také počty cvičenců klesly. Je pravděpodobné, že i další slety se budou konat
na menším cvičišti. Zdá se tedy, že sletový stadion zůstane pro Sokoly na dlouho jen vzpomínkou. . .

17



Reference

[Systém soutěží] Komise soutěží náčelnictva ČOS.
Systém soutěží odborů všestrannosti ČOS.
Praha: Náčelnictvo ČOS, 4. 10. 2005.
http://www.sokol.info

[Rozpis ZZZ] Komise soutěží náčelnictva ČOS.
Rozpis soutěže v zálesáckém závodu zdatnosti pro rok 2005/06.
Praha: Náčelnictvo ČOS, 4. 10. 2005.
http://www.sokol.info

[První pomoc] MUDr. Tomáš Jelen.
První pomoc.
1. vydání. Praha: Česká obec sokolská—Ústřední škola, 2002.
54 stran. ISBN 80-86402-10-X

18


