
CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli umět naplánovat výpravy 
s oddílem a orientovat se v zajímavostech navštívené oblasti. Měli by dokázat 
naplánovat trasu tak, aby byla nejen dostatečně fyzicky náročná, ale i naučná, 
zábavná a zajímavá. Měli by umět prezentovat oddílu zajímavosti navštěvova-
né oblasti.

POPIS AKTIVITY PODPISY

9 Scénky. Na vybraném zajímavém místě připravím s kamarádem nebo kamarádkou či 
družinou scénku, která vypovídá o historii nebo současnosti daného místa.

Já

Patron/ka

10 Přespávání. Připravím, případně zarezervuji několik různých míst na přespání (od širá-
ku přes základny a skautské klubovny), srovnám výhodnost vybraných míst pro určité 

typy výletů (okolní prostředí, cena, vzdálenost, pro jaký počet lidí). Můžu dát seznam vhodných 
míst k přespání do klubovny na nástěnku.

Já

Patron/ka

11 Spojení. Vyhledám nejlepší cestovní tarif pro složitější cestu po ČR nebo do zahraničí 
(srovnám ceny a časy několika dopravců, připravím nejlepší přestupy, vyznám se 

v objednávkovém systému různých dopravců).

Já

Patron/ka

12 Výběr lokalit v zahraničí. V rámci zahraničního výletu vyberu několik zajímavých 
lokalit, které navštívíme. O každé z nich si najdu zajímavé informace, které ostatním 

představím. Dokážu využívat zahraniční průvodce, weby apod.

Já

Patron/ka

13 Komunikace v cizím jazyce. Využiju cizí jazyk při doptání se na cestu (dle pokynů do-
razím na správné místo), ke koupi správného jízdného na vlak nebo autobus, případně 

zařídím ubytování.

Já

Patron/ka

14 Cestopis. Sepíšu cestopis z vícedenní cesty – z rodinné dovolené, Jamboree, putovní-
ho tábora apod., a představím jej družině/oddílu.

Já

Patron/ka

15 Jsem patronem/patronkou této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Já

Patron/ka

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

/patronkou  vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)
Já

Patron/ka

Skautská odborka

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky      

Starší skauti a skautky            

Roveři a rangers                   

(4)

(8)

(12)

(2)

(4)

(6)
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TURISTICKÝ PRŮVODCE
TURISTICKÁ PRŮVODKYNĚ

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA 

MOJE JMÉNO 

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vedení oddílu

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

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.“

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



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

PODPISY

A Provádění po památkách.  Naplánuju 
oddílovou výpravu do turisticky zají-

mavého místa (historické město, skanzen, 
hrad nebo zámek). Během výpravy seznámím 
oddíl s tímto místem (historické památky, 
architektura, příběh lidí).

•  Dovedu naplánovat oddílovou výpravu 
do turisticky atraktivní oblasti.

•  Dokážu představit historické památky.

Já

Patron/ka

B Provázení přírodou. Uskutečním pu-
tovní výpravu během roku nebo během 

tábora (alespoň dvě noci) do přírodně zajíma-
vé lokality (krasová oblast, národní park, …). 
Denní trasa nebude kratší než 8 km a během 
putování zábavně seznámím zúčastněné 
s přírodními zajímavostmi.

•  Dovedu naplánovat oddílovou výpravu 
do přírody.

•  Umím odhadnout fyzickou náročnost 
 přesunu a přizpůsobím tomu plán.

• Dovedu představit přírodní památky.

Já

Patron/ka

C Relevantní zdroje. Vyhledám si 
relevantní informace z více zdrojů 

o turisticky zajímavých místech (např. o jedné 
památce, lokalitě zjistím informace z více 
než pěti zdrojů). Následně vytvořím plakát, 
kde informace sepíšu a uvedu, z jakého zdro-
je byly čerpané. U důvěryhodných doplním 
plus, u nedůvěryhodných mínus.

•  Dovedu zjistit informace z více zdrojů, 
porovnat je, poznat rozdíly.

•  Vím, proč je důležité vyhledávat informace 
z více zdrojů.

Já

Patron/ka

D Hra s pamětihodnostmi. Připravím hru 
pro celý oddíl, která ostatní seznámí 

s pamětihodnostmi v okolí naší klubovny 
(velikost okolí a počet pamětihodností 
konzultuji s patronem či patronkou v závis-
losti na velikosti sídla, kde náš oddíl působí, 
min. 5  pamětihodností).

•  Dovedu poutavě prezentovat zajímavosti 
v našem okolí.

Já

Patron/ka

E Rétorika. Zlepším se v rétorice. Po svých 
pěti rétorických vystoupeních (u pamá-

tek, u přírodních zajímavostí, …) si nechám 
říct od ostatních, jak na ně moje vystoupení 
působilo. Z každého si odnesu jedno doporu-
čení, na kterém do příště zapracuju.

•  Umím přijímat zpětnou vazbu a poučit se 
z ní.

•  Vím, že v rétorice se dá stále zlepšovat 
a aktivně na tom pracuji.

Já

Patron/ka

F Vyprávění. Připravím pro oddíl vyprávění 
o vzdálenějším městě (ideálně zahranič-

ním). Seznámím oddíl s památkami města, 
s vývojem města a s dochovanými stavbami 
dokládajícími tento vývoj až po současnost. 
Prezentaci vhodně doplním ukázkou fotogra-
fi í nebo videí z místa.

•  Umím poutavě prezentovat zážitky z výletu.
•  Dokážu vybrat vhodné informace do pre-

zentace, sestavit prezentaci a zaujmout 
posluchače/ky.

Já

Patron/ka

G Rozdílnost lidí. Zjistím, jaké jsou 
preference skupiny lidí, a přizpůsobím 

jim výklad tak, aby se dozvěděli něco nového, 
ale abych je novými informacemi nepřetížil/a 
–  skupina zhodnotí s pomocí patrona či 
patronky na konci výletu. 

•  Dokážu odhadnout náročnost výkladu.
•  Vím, že je nutné přemýšlet, jak můj výklad 

na ostatní působí a zda jim něco přináší.

Já

Patron/ka

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Kalendář. Vytvořím kalendář o formátu 12 × A4 (každý měsíc jeden list) s turisticky zajíma-
vými cíli pro jednodenní výlet (rodinný, družinový, …) a umístím ho v klubovně.

Já

Patron/ka

2 30 km. Absolvuji výlet, při němž ujdu alespoň 30 km během jednoho dne. Dívám se kolem 
sebe a prohlédnu si alespoň pět zajímavostí, na které během cesty narazím (např. se roz-

hlédnu z vyhlídky, přečtu si informace na tabuli).

Já

Patron/ka

3 Turistické značení. Připravím prezentaci o turistickém značení a seznámím družinu 
s tímto nástrojem (první značky, proč vznikly, odkud a kam vedou vedou, typy značení, 

rozdílnost barev, zimní značení, cykloturistické, …).

Já

Patron/ka

4 Plánovače. Během roku sleduju naše oddílové výpravy a porovnávám časovou náročnost 
pochodů s údajem udávaným některým z webových plánovačů tras. S výsledkem sezná-

mím oddíl pomocí prezentace nebo grafů, které poté pověsím na nástěnku.

Já

Patron/ka

5 Místní průvodce. Vytvořím průvodce místem, kde působí náš oddíl, pro jeho návštěvníky, 
např. pro využití při oddílové výpravě cizího oddílu. Průvodce by měl obsahovat alespoň 

5 turisticky zajímavých míst.

Já

Patron/ka

6 Práce s motivací. Vyzkouším si různé způsoby (alespoň pět), kterými dokážu ostatní 
nadchnout a přesvědčit, že dané místo stojí za vidění.

Já

Patron/ka

7 Průvodcovské perličky. Domluvím speciální prohlídku. Zařídím  prohlídku do míst, kam 
se běžně neprovádí (případně v jiných hodinách), nebo prohlídku přizpůsobenou skupině.

Já

Patron/ka

8 Využití genia loci. Připravím a uskutečním hru využívající jedinečné příležitosti 
na  konkrétním místě (hra na hradě, v podzemí, …).

Já

Patron/ka

UKAŽ SE (doplňující podmínky)DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 
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