
CÍL: Ten, kdo usiluje o tuto odborku, by měl být v přírodě jako doma a měl by si 
vystačit s minimem, přesto by měl znát důležitá pravidla pro pobyt v přírodě. 
Měl by být samostatný a připraven v přírodě řešit nečekané situace.

ZÁLESÁK 

Skautskou odborku ZÁLESÁK jsem splnil:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vůdce oddílu

MŮJ PATRON 

MOJE JMÉNO 

POPIS AKTIVITY PODPISY

10 Minimální výbava. Zúčastním se týdenní výpravy (pouze s nezbytným 
vybavením). 

Já

Patron

11 Nouzové přespání. Na výpravě si postavím nouzový přístřešek a přenocuji 
pod ním alespoň 2 noci. 

Já

Patron

12 Uzly. Uvážu 10 uzlů a vím, jak tyto uzly využít pro přežití v přírodě. 
Já

Patron

13 Indiánské lůžko. Na tábořišti si zhotovím indiánské lůžko nebo lůžko 
z přírodnin a přespím na něm alespoň jednu noc.

Zkusím si vyrobit rohož do stanu.

Já

Patron

14 Jsem patronem této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Já

Patron

15 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem 

 vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Zkus to“.)
Já

Patron

Skautská odborka

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám sám po poradě s patronem)

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

ZKUS TO 
(doplňující podmínky)

Mladší skautky a skauti        

Starší skautky a skauti           

Roveři a rangers                 

(5)

(8)

(12)

(2)

(3)

(4)

Skautská odborka ZÁLESÁK TÁBORNICKO-CESTOVATELSKÉ

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity. 
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

 Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
 Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
  Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám. Hodně jsem se při jejím plnění natrápil.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku tvé aktuální věkové kategorie.



ZADÁNÍ AKTIVITY CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT? PODPISY

A Pobyt v přírodě.
Během jednoho roku strávím 

postupně minimálně 20 dní v přírodě 
a vedu si o tom záznamy.
Umím si vhodně zabalit na dvoudenní 
pobyt v přírodě v různých ročních 
obdobích.

•  O svých pobytech v přírodě si vedu 
záznamy.

•  Na dvoudenní akci nenesu na zádech 
zbytečnosti, ale jen důležité věci 
k přežití.

Já

Patron

B Rozdělání ohně.
Rozdělám oheň různými způsoby 

(sirky, lupa, křesadlo apod.). 
Dokážu správně vybrat místo pro oheň 
a udělat ohniště. 

•  Umím bez problému rozdělat oheň 
za deště a na sněhu.

•  Umím vařit v ešusu nebo kotlíku 
na ohni.

•  Umím porazit strom a kmen dokonale 
odvětvit.

•  Umím pracovat s pilou a sekyrou.

Já

Patron

C Zálesácká výbava.
Vím, jakou výbavu si mám pořídit 

na výpravy s ohledem na její praktič-
nost, využití, váhu a objem.
Dokážu si správně zabalit na jedno-, 
dvou- a vícedenní pobyt v přírodě 
v různém počasí.

•  Umím si najít informace o potřebné 
výbavě na výpravy.

•  Znám vlastnosti jednotlivých částí 
výbavy.

•  Umím se správně starat o svoji 
výbavu.

Já

Patron

D Orientace v terénu.
Umím se orientovat v terénu podle 

mapy. Znám základní mapové značky 
a typy map.
Dokážu jít podle mapy i v noci.

•  Umím si zorientovat mapu podle 
okolí.

•  Dokážu odhadnout povahu terénu 
podle vrstevnic na mapě (hřeben, 
stoupání, klesání, skály).

Já

Patron

E Znalost přírodnin.
Vím, které rostliny v přírodě jsou ži-

votu nebezpečné a které jsou užitečné. 
Znám způsoby jejich využití.

•  Znám základní houby, rostliny a doká-
žu je využít pro přežití v přírodě.

•  Vyjmenuji alespoň 5 způsobů využití 
přírodnin pro přežití v přírodě.

Já

Patron

F Beze stopy. 
Umím se v přírodě vhodně chovat, 

nezanechávám po sobě stopy.
Po dvou- nebo vícedenním táboření 
smažu všechny pobytové stopy.

•  Zúčastním se 3 výprav s přespáním 
pod převisem nebo celtou.

•  Prokážu, že se v přírodě umím vhodně 
chovat a nezanechávám po sobě stopy 
(potvrdí mi patron podle skutečného 
stavu).

Já

Patron

G Voda v terénu. 
Umím v přírodě najít pitnou 

vodu. Vím, jaká jsou omezení pro pití 
přírodní vody.

•  Znám přírodní jevy provázející výskyt 
vody.

•  Umím filtrovat drobné nečistoty 
z vody.

Já

Patron

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Nepřízeň počasí. Vím, jak se chovat při nepříznivém počasí (bouřka, silné 
deště apod.). Před výpravou si zjistím nejbližší bezpečná místa a kontakty 

na záchranné služby.

Já

Patron

2 Údržba vybavení. Nabrousím nůž a sekeru, správně pečuji o svou obuv 
a  vybavení pro pobyt v přírodě.

Já

Patron

3 Oheň. Zkusím rozdělat oheň na vodě, na sněhu a v dešti.
Zkusím přenést rozdělaný oheň na vzdálenost alespoň 1 km.

Já

Patron

4 Vaření. Na výpravě uvařím na ohni jednoduché jídlo tak, že vše stihnu 
do hodiny, včetně přípravy ohniště, rozdělání ohně a úklidu ohniště.

Já

Patron

5 Litr vody. Vyberu si polínko a do patnácti minut z něj rozdělám oheň 
a  přivedu litr vody k varu.

Já

Patron

6 Potrava z přírodnin. Uvařím a alespoň částečně vypiji čaj nebo sním polévku 
z přírodnin, které si sám obstarám.

Já

Patron

7 Stopy zvířat. Najdu a určím v přírodě stopy sedmi zvířat a zhotovím alespoň 
tři sádrové odlitky různých druhů. Zaznamenám, kdy a kde byla stopa pořízena.

Já

Patron

8 Ptačí zpěv. Jednoznačně rozeznám pět ptáků, a to i pouze po hlase.
Já

Patron

ZKUS TO (doplňující podmínky)DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 

Skautská odborka ZÁLESÁK Skautská odborka ZÁLESÁK


