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VÝSADEK

P i výletech do neznámých míst je vhodné, aby si každý zjistil o míst  pot ebné informace. P i 
plánování cest se zajímáme zejména o dopravu na místo a zp t, p íp. o ubytování, zjiš ujeme možnost stravování, 
zajímavosti v míst , historické památky, p írodní úkazy apod. N kte í více zodpov dní se také zajímají o to, zda je 
v míst  možnost léka ského ošet ení, zda je v blízkosti možnost výb ru  nancí, a to hlavn  v p ípad , že na míst  
setrvají déle. Mnohým z nás se také jist  již stalo to, že jsme na výlet  zabloudili a museli jsme tuto situaci ešit. 
V sou asné dob  mobilních telefon  není žádný problém zjistit svou polohu. Ale co d lat, když zabloudíme do místa, 
které není pokryto signálem našeho operátora nebo se vybije baterie mobilu? Ve dne je tato situace zvládnutelná 
podstatn  lépe, nebo  se m žeme na cestu doptat, pokud jsme n kde na horách, lze se zorientovat podle terénu 
nebo v míst  rozhledu lze zjistit nejbližší civilizaci. V noci je to pon kud obtížn jší, protože v tšina osob se již venku 
nepohybuje, všude je zav eno, rozhled do okolí je tmou omezen apod. Jak tedy tuto situaci ešit? 

Motivace:

Nabitý mobil s kreditem, p íp. GPS, karti ka s instrukcemi v p ípad  mimo ádné události, mapa 
s ozna eným místem výsadku a cíle, baterka – to vše v zape et né obálce pro každého ú astníka i skupinu; dále 
auto pro rozvoz ú astník  a v kritických p ípadech, a pro každého ú astníka nebo skupinu – základní zdravotní 
balí ky (obvaz, náplast, dezinfekce), krabi ka poslední záchrany – KPZ, re  exní vesty, papír, tužka; p ípadn  léky, 
které ú astníci pravideln  užívají nebo je mohou pot ebovat (nap . „foukátka“ u astmatik  apod.).

Pot eby:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení, aktivitu lze realizovat 
ve skupin  s ú astníky bez postižení. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – umožnit ú astníku p i vysv tlování aktivity odezírat ze rt  vedoucího, vysv tlovat pomalu 
a postupn . Lze p edložit zjednodušený návod v textové podob . 

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení, aktivitu lze realizovat ve skupin  s ú astníky bez postižení. T žší 
stupe  postižení – nevhodné.

Mentáln  postižení – leh í postižení – ve skupin  se zodpov dnými osobami, t žší stupe  – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení, ale rad ji v doprovodu.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci, vhodný doprovod zodpov dné osoby.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

P ed aktivitou je pot eba si vytipovat místa, na která v noci do terénu rozvezeme a vysadíme 
jednotlivce, p ípadn  skupiny po maximáln  4 osobách. M lo by se jednat o místo, kde ú astníci nikdy nebyli. Jejich 
úkolem je dostat se pomocí svého orienta ního smyslu a znalostí zpátky „dom “. P itom nesmí použít žádnou vlastní 
mapu, GPS, mobil nebo internet. D ležitou informací pro ú astníka je místo, kam se má dostat a dokdy nejpozd ji 
musí dorazit ( as ur it dle nejv tší vzdálenosti výsadku), dále musí být upozorn n, jak se pohybovat bezpe n  
po pozemních komunikacích, p íp. na další úskalí (zvláštní místa, kam nechodit, zvláštnosti v území). Proto s sebou 
musí mít ú astníci mobil a GPS pro p ípad, že se opravdu ztratí a nebudou si v d t rady nebo v p ípad  nouze. K ešení 
této situace mají v zape et né obálce také k dispozici písemné pokyny, co mají d lat, pro ošet ení drobných úraz  
ú astníci mohou použít základní zdravotní balí ek. P i této aktivit  lze sout žit v tom, kdo se nejd íve dostane do cíle, 
ale pouze za p edpokladu, že ú astníci byli „vysazeni“ ve stejné vzdálenosti od místa, kam se mají dostat. Je rovn ž 
vhodné upozornit ú astníky aktivity, že pokud nedorazí do místa v ur eném ase nejpozd jšího návratu, budou 
zkontrolováni mobilem, p íp. bude vyslán záchranný tým jejich sm rem.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P ekonání, Poznání a Pravda.

Provedení:

as p ípravy

p l dne

as realizace

3–5 hodin

Prostor

venku

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

5 a více

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , sociální a personální.

Ov ení vlastních fyzických i psychických hranic, p ekonání sebe sama, posílení orienta ního 
smyslu, p ekonání strachu, rozhodování ve vypjatých situacích.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Planeta P ekonání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:
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Místa by m la být vytipována tak, aby hrá  okamžit  nezjistil, kde se nachází. P ed výsadkem musí být 
ú astníci bezpodmíne n  upozorn ni na bezpe nost a na ešení v p ípad  nouze (použít mobil), na to, že se nemají 
p ece ovat. V dob  hry je nutné být p ipraven na r zné situace (lékárni ka, auto, záchranný tým).

Pozor na:

Moje poznámky:


