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PRAVIDLA PLNĚNÍ ZKOUŠEK: 

- Počet zkoušek: 12 

- Počet kategorií: 3  

o do 10 let včetně, 11-15 let včetně, 16 a více let 

- Splnění zkoušky je zaznamenáno zavěšením stužky v barvě příslušné věkové 
kategorie a úrovně zkoušky na placku (nákres placky viz první strana)  

- Každá zkouška má max. 4 stupně obtížnosti  

 

- Počet stupňů zkoušek: 2 (nižší a vyšší stupeň v každé kategorii – označeno vlastní 
barvou stužky na placce)  

o do 10 let včetně  
 NIŽŠÍ STUPEŇ zkoušky označeny jako zkouška a)  

(barva stužky světle červená) 
 VYŠŠÍ STUPEŇ zkoušky označeny jako zkouška b)  

(barva stužky tmavě červená) 
o 11-15 let včetně 
 NIŽŠÍ STUPEŇ zkoušky označeny jako zkouška b)  

(barva stužky světle zelená) 
 VYŠŠÍ STUPEŇ zkoušky označeny jako zkouška c)  

(barva stužky tmavě zelená) 
o 16 a více let 
  NIŽŠÍ STUPEŇ zkoušky označeny jako zkouška c)  

(barva stužky světle modrá) 
 VYŠŠÍ STUPEŇ zkoušky označeny jako zkouška d)  

(barva stužky tmavě modrá) 
 

- Kategorie jsou vzájemně propojeny  - příklad: vyšší stupeň zkoušky pro kategorii 
do 10 let je zároveň nižší stupeň pro kategorii 11-15let (osoba plnící zkoušky tak 
při přechodu do starší kategorie nepřichází o všechny dosažené zkoušky, pouze o 
nižší stupně, vyšší stupně se mu přemění na nižší stupně starší kategorie) 

- Platnost jednotlivých zkoušek: 2 roky 

- Obhajoba: „3krát a dost“  - zkouška se získává na omezenou dobu, při jejím 
třetím získání zůstává doživotně (není-li u zkoušky uvedeno jinak) 

- Pokusy: každý má max. 3 pokusy na každou zkoušku za rok, mezi pokusy musí 
uběhnout min. 30dní 
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ZKOUŠKY: 
 
1) Statečnost  

a) Projít stezku odvahy bez nástrah (za tmy po cestičce vyznačenou 
svíčkami/světly) 
b)Projít stezku odvahy s nástrahami (za tmy po cestě vyznačené svíčkami/světly)  
c) Zorganizovat stezku odvahy pro min. 15 lidí (za tmy po cestičce vyznačenou 
svíčkami/světly) 
d) Splnění zkoušky „VAKONDA“ 
 

2) Čistota + zdraví 
a) Každý den po dobu 2 týdnů: ráno si dát 5 min rozcvičku na protažení, umývat 
si zuby ráno+večer, večer si dát sprchu/vanu, týdně po dobu 3 týdnů: 2x týdně 
vyvíjet nějaký sport (plavání, běh, kolo, brusle, atd.) po dobu min. 30 minut, péče 
o nehty a čistit si uši, vlažná sprcha každý den; vyrazit na 1 túru do hor za rok 
nebo na výlet na kole o délce min. 20km 
b) Každý den po dobu 3 týdnů: ráno si dát 8 min rozcvičku na protažení, umývat 
si zuby ráno+večer, večer si dát sprchu/vanu, týdně po dobu 4 týdnů: 2x týdně 
vyvíjet nějaký sport (plavání, běh, kolo, brusle, atd.) po dobu min. 40 minut, péče 
o nehty a čistit si uši, vlažná sprcha každý den; vyrazit na 1 túry do hor za rok 
nebo na výlet na kole o délce min. 30km 
c) Každý den po dobu 4 týdnů: ráno si dát 8 min rozcvičku na protažení, umývat 
si zuby ráno+večer, večer si dát sprchu/vanu, týdně po dobu 5 týdnů: 3x týdně 
vyvíjet nějaký sport (plavání, běh, kolo, brusle, atd.) po dobu min. 45 minut, péče 
o nehty a čistit si uši, vlažná sprcha každý den; vyrazit na 1 túry do hor za rok a 
na 1 výlet na kole o délce min. 45km 
d) Každý den po dobu 5 týdnů: ráno si dát 12 min rozcvičku na protažení, umývat 
si zuby ráno+večer, večer si dát sprchu/vanu, týdně po dobu 6 týdnů: 3x týdně 
vyvíjet nějaký sport (plavání, běh, kolo, brusle, atd.) po dobu min. 45 minut, péče 
o nehty a čistit si uši, vlažná sprcha každý den; vyrazit na 2 túry do hor za rok a 
na 2 výlety na kole o délce min. 60km 
 

3) Obětavost  
a) Dobrý skutek 2krát týdně 2 týdny po sobě, vzdát se něčeho na čem mi záleží 
ve prospěch kolektivu 
b) Dobrý skutek 3krát týdně 3 týdny po sobě, vzdát se něčeho na čem mi záleží 
ve prospěch kolektivu 
c) Dobrý skutek 4krát týdně 4 týdny po sobě, za rok strávit 1 den v domově 
důchodců, dětském domově, apod. (povídání, hraní,…) 
d) Dobrý skutek 5krát týdně 5 týdnů po sobě, za rok strávit 2 dny v domově 
důchodců, dětském domově, apod. (povídání, hraní,…)  
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4) Poznání (Moudrost)  
 
a) Umět s nápovědou – morseovku, hadovky, poznat 10 květin (sedmikráska chudobka, 

pampeliška, bledule jarní, sněženka podsněžník, vlčí mák, kokoška pastuší tobolka, 
kontryhel obecný, mochna husí, hluchavka bílá, kopřiva dvoudomá), 5 listnatých (jírovec 
maďal, dub letní, lípa srdčitá, bříza bradavičnatá, buk lesní) a 4 jehličnaté stromy (smrk 
ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý), 20 zvířat (včela medonosná, vosa 
útočná, ruměnice pospolná, střevlík fialový, babočka paví oko, kapr obecný, sumec velký, 
štika obecná, skokan hnědý, zmije obecná, užovka obojková, sojka, sýkora koňadra, kos 
černý, straka, bobr evropský, rys ostrovid, liška obecná, jezevec lesní, jelen evropský), 2 
souhvězdí (Velký vůz, Malý vůz) a Severku, 10 turistických značek - poznávání symbolů 
(kostel, rozhledna, zřícenina hradu, hrad, bažina, pramen, hájovna, jeskyně, most, 
nemocnice), uvázat 6 základních uzlů a popsat jejich použití 
 

b) Umět bez nápovědy – morseovku, hadovky, velký a malý polský klíč, poznat 20 květin 
(sedmikráska chudobka, pampeliška, bledule jarní, sněženka podsněžník, vlčí mák, kokoška 
pastuší tobolka, kontryhel obecný, mochna husí, hluchavka bílá, kopřiva dvoudomá, 
kostival lékařský, podběl lékařský, rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté, pryskyřník prudký, 
netýkavka nedůtklivá, svízel přítula, jitrocel kopinatý, heřmánek pravý, jetel luční), 10 
listnatých (jírovec maďal, dub letní, lípa srdčitá, bříza bradavičnatá, buk lesní, habr obecný, 
javor mléč, jasan ztepilý, topol osika, jeřáb ptačí) a 4 jehličnaté stromy (smrk ztepilý, jedle 
bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý), 30 zvířat (kobylka, saranče, babočka admirál, 
tesařík, okoun říční, cejn velký, ropucha, kuňka, mlok skvrnitý, ještěrka obecná, ještěrka 
živorodá, užovka stromová, slepýš křehký, potápka roháč, kormorán velký, sýkora 
modřinka, červenka, hýl obecný, výr velký, sova pálená, káně lesní, poštolka obecná, 
bažant obecný, kuna lesní, zajíc polní, králík divoký, rys ostrovid, srnec obecný, daněk 
skvrnitý, vydra říční), 4 souhvězdí (Velký vůz, Malý vůz, Kasiopeja, Drak), 15 turistických 
značek - poznávání symbolů (kostel, rozhledna, zřícenina hradu, hrad, bažina, pramen, 
hájovna, jeskyně, most, nemocnice, hranice CHKO, studánka, lom, důl v provozu a mimo 
provoz), zorientovat mapu v terénu s použitím buzoly, uvázat uzlařskou regatu v časovém 
limitu do 1 minuty 
 

c) Poznat 30 běžných planě rostoucích rostlin, 40 běžně se vyskytujících zvířat, 5 jedlých a 5 
jedovatých hub, 13 listnatých (jírovec maďal, dub letní, lípa srdčitá, bříza bradavičnatá, 
buk lesní, habr obecný, javor mléč, jasan ztepilý, topol osika, jeřáb ptačí, habr obecný, olše 
lepkavá, vrba bílá) a 6 jehličnatých stromů (smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, b. 
vejmutovka, b. černá, modřín opadavý), 6 souhvězdí (Velký vůz, Malý vůz, Kasiopeja, Drak, 
Labuť, Lyra), uvázat uzlařskou regatu v časovém limitu do 40 sekund, použití a uvázání 
prusíku včetně dvojitého, osmičkového uzlu včetně zámku a dvojitého osmičkového uzlu, 
vysílání a přijímání morseovky na dálku (minimálně 200 m, minimálně 5 předání) ve dne, 
účast na šifrovací soutěži 

 
 

d) Poznat 40 běžných planě rostoucích rostlin, 10 jedlých a 5 jedovatých hub uvázat 
uzlařskou regatu v časovém limitu do 20 sekund, uvázat libovolných 5 dalších uzlů a znát 
jejich použití, vysílání a přijímání morseovky na dálku v noci (minimálně 200 m, 
minimálně 5 předání)  
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5) Tělo (Obratnost, Zdatnost) 
a) vytáhnout se na „hrazdě“ 5krát, uplavat 20m (jakýkoliv styl), uběhnout 400m, 

ujet na kole 5km – splnění minimálně tří podmínek z uvedených čtyř, každou 
část provést v kuse (bez přestávky) 

b) vytáhnout se na „hrazdě“ 7krát, uplavat 50m (jakýkoliv styl), uběhnout 
1000m, ujet na kole 8km – splnění minimálně tří podmínek z uvedených čtyř, 
každou část provést v kuse (bez přestávky) 

c) vytáhnout se na „hrazdě“ 10krát, uplavat 150m (jakýkoliv styl), uběhnout 
2000m, ujet na kole 10km – splnění minimálně tří podmínek z uvedených 
čtyř, každou část provést v kuse (bez přestávky) 

d) vytáhnout se na „hrazdě“ 12krát, uplavat 250m (jakýkoliv styl), uběhnout 
3000m, ujet na kole 15km  

 
 
 
6) Život + Osamělost 

a) po dobu 3 týdnů říci týdně jeden vtip (vždy jiný), za světla nebýt nikým viděn 
po dobu 6h (nesmí se skrývat v budově) 

b)  po dobu 4 týdnů říci týdně jeden vtip (vždy jiný), za světla nebýt nikým viděn 
po dobu 8h (nesmí se skrývat v budově); nebo splnění zkoušek „druhé Orlí 
pero“ a „třetí Orlí pero“ 

c) po dobu 6 týdnů říci týdně jeden vtip (vždy jiný), za světla nebýt nikým viděn 
po dobu 10h (nesmí se skrývat v budově), strávit noc v lese pod širákem 

d) splnění zkoušek „druhé Orlí pero“ a „třetí Orlí pero“ 
 
 
 

7) Mysl   
a) 12h nejíst a nemluvit, 5 dní nejíst sladkosti (bonbony, čokoláda, atd.) a nepít 

sladké nápoje (kofola, cola, fanta, atd., čaj bez cukru - ano), Kimovka paměti 
– 15 předmětů na 2,5 minuty – napsat jich min. 12  

b) 15h nejíst a nemluvit, 10 dní nejíst sladkosti (bonbony, čokoláda, atd.) a 
nepít sladké nápoje (kofola, cola, fanta, atd., čaj bez cukru - ano), Kimovka 
paměti – 20 předmětů na 2,5 minuty – napsat jich min. 16  

c) 18h nejíst a nemluvit, 15 dní nejíst sladkosti (bonbony, čokoláda, atd.) a 
nepít sladké a alkoholické nápoje nápoje (kofola, cola, fanta, atd., čaj bez 
cukru - ano), 4 dny nejíst maso, Kimovka paměti – 25 předmětů na 3 minuty, 
napsat jich min. 20  

d) 24h nejíst a nemluvit (nebo zkouška „první Orlí pero“), 20 dní nejíst sladkosti 
(bonbony, čokoláda, atd.) a nepít sladké a alkoholické nápoje (kofola, cola, 
fanta, atd., čaj bez cukru - ano), 7 dní nejíst maso, Kimovka paměti – 30 
předmětů na 3 minuty, napsat jich min. 24 
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8) Přesnost (Míření + čas) 
a) Hlídání času: během dne hlásit předem domluvené 3 časy (tolerance +-2min.) 

odhad vzdálenosti: 3x odhad vzdálenosti 1metru (položení dvou značek na 
pevném podkladu, povolený rozptyl na každý odhad +- 5cm), hod na terč: hod 
míčkem/kamenem do čtverce 2x2m ze vzdálenosti 5m – min. úspěšnost 8/10 
hodů. 

b) Odhad času: 1h během dne bez pomocí hodinek, mobilu a jiného měřícího 
zařízení (povolený rozptyl +- 5 minut); 6x odhad vzdálenosti: 3x odhad 
vzdálenosti 1metru + 3x odhad vzdálenosti 3m (položení dvou značek na 
pevném podkladu, povolený rozptyl +- 5cm/1m, +- 15cm/3m), hod na terč: 
hod kamenem do čtverce 2x2m ze vzdálenosti 5m – min. úspěšnost 24/30 
hodů. 

c) Odhad času: 1h během dne bez pomocí hodinek, mobilu a jiného měřícího 
zařízení (povolený rozptyl +- 5 minut); 8x odhad vzdálenosti: 4x odhad 
vzdálenosti 1metru + 4x odhad vzdálenosti 5m (položení dvou značek na 
pevném podkladu, povolený rozptyl +- 5cm/1m, +- 25cm/5m), hod na terč: 
hod kamenem do čtverce 2x2m ze vzdálenosti 6m – min. úspěšnost 40/50 
hodů. 

d) Odhad času: 1h během dne bez pomocí hodinek, mobilu a jiného měřícího 
zařízení (povolený rozptyl +- 5 minut); 12x odhad vzdálenosti: 4x odhad 
vzdálenosti 1metru + 4xodhad vzdálenosti 5m + 4x odhad vzdálenosti 10m 
(položení dvou značek na pevném podkladu, povolený rozptyl +- 5cm/1m, +- 
25cm/5m, +-50cm/10m), Střelba na terč: Luk – nastřílej oddílovým lukem 
160b 40 šípy na 10m nebo vzduchovka – nastřílej 150b 30 výstřely 

 
 
 

9) Zručnost  
a) Vyřež ze dřeva lžíci (délka min. 15cm) nebo misku (průměr min. 15cm, výška 
min. 5cm) 
b) Vyřež ze dřeva lžíci (délka min. 15cm) a misku (průměr min. 15cm, výška min. 
5cm) 
c) Vyřež z 1 kusu dřeva řetěz s pěti články 
d) Vyřež z 1 kusu dřeva řetěz s osmi články 
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10) Oheň 
a) Rozdělání jednoho ohně na tři zápalky, použít lze pouze přírodní materiály 
(žádné podpalovače, petrolej, benzín, pepo apod.) 
b) Rozdělání jednoho ohně na jednu zápalku, použít lze pouze přírodní materiály 
(žádné podpalovače, petrolej, benzín, pepo apod.) 
c) Udržení ohně po dobu min. 40 minut s omezeným množstvím materiálu. 
Všechen potřebný materiál se musí vejít do standardního ešusu (ešus musí být 
zavřený víkem). Nesmí být použito nic mimo tuto zásobu, materiál nesmí 
obsahovat petrolej, benzín, pepo apod., jen přírodní materiál 
d) Udržení ohně po dobu min. 60 minut s omezeným množstvím materiálu. 
Všechen potřebný materiál se musí vejít do standardního ešusu (ešus musí být 
zavřený víkem). Nesmí být použito nic mimo tuto zásobu, materiál nesmí 
obsahovat petrolej, benzín, pepo apod., jen přírodní materiál. 
 
 
 

11) Schopnost organizování/vedení  
a) Připravit a vést jedenkrát kmenovou schůzku po dobu 45 minut, nebo 1 
hodinu na víkendovce 
b) Připravit a vést jedenkrát kmenovou schůzku po dobu 90 minut, nebo 2 
hodiny na víkendovce 
c) Připravit a vést akci trvající min. 3dny: např. víkendovky oddílů, Sraz Dakoty, 
sraz táborů, apod.) 
d) Připravit a vést akci trvající min. 5dní: např. jarní/letní/podzimní/zimní tábor, 
apod. 
 
 
 

12)  Stavba obydlí  
a) postavit malý stan, pomoc přípustná jen z výškových a silových důvodů 
(nedosáhne na střed stanu, nepřetáhne vrchní plachtu, neohne stanovou tyčku, 
apod.) a zpět rozložit 
b) postavit podsadu s max. 1 pomocníkem a zpět rozložit 
c) postavit zastávku (koncový díl velkého hangáru) s max. 2 pomocníky do 1h, a 
zpět rozložit  
d) postavit obyvatelné tee-pee, vč. „lajningu“ s max. 2 pomocníky za max. 1h a  
zpět rozložit, pomocníci pomáhají stavět bez rad a nápověd. 
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SEZNAM ZKOUŠEK: 
 

Statečnost  

Čistota + zdraví 

Obětavost 

Poznání (Moudrost) 

Tělo (Obratnost, Zdatnost) 

Život + Osamělost 

Mysl 

Přesnost (Míření + čas) 

Zručnost 

Oheň 

Schopnost organizování/vedení 

Stavba obydlí 
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