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Jednotlivá soutěžní stanoviště: 

 

2 stanoviště vědomostní 

Soutěžící budou uplatňovat své získané znalosti, které se týkají druhé světové války. Na každém 

stanovišti bude rozhodčí, který vyhodnotí správné odpovědi na otázky. Za každou správnou odpověď 

bude přidělen jeden bod. 

 

3 - 7 stanoviště praktická, bodovaná (a, b, c, d, e) 

Časový limit pro splnění úkolu na každém stanovišti je 5 minut. Uvedený čas platí pro oba stupně 

základních škol. 

 

a) STŘELBA  

Střelba na terč. Zbraně budou položeny na palebné čáře směrem do cílové plochy po celou dobu, při 

střelbě budou pod dohleden instruktora nabity a po ukončení střelby překontrolovány nábojové 

komory. Každý člen družstva střílí pouze jednou. Body za střelbu budou instruktorem sečteny a 

zapsány do formuláře.  

 

b) PRÁCE S MAPOU 

I. stupeň:  V mapě pietního území Ležáky bude zakroužkováno pět míst, kam budou členové 

družstev dosazovat připravené obrázky s ležáckou tématikou podle skutečnosti.  

 

II. stupeň: V mapě pietního území Ležáky bude chybět pět symbolů. Členové družstev budou 

dosazovat připravené obrázky se symboly do mapy tam, kde se ve skutečnosti nacházejí.  

 

Spolupráce celého družstva. Časový limit na umístění obrázků je 5 minut. Celkový možný 

počet dosažených bodů je 5. Za každý nesprávně položený či chybějící obrázek ztráta 1 bodu. 

 

c) TURISTICKÉ ZNAČKY 

I. stupeň: Připraveno pět obrázků turistických značek a zvlášť pět názvů těchto značek. Úkolem je 

správné přiřazení.  

 

II. stupeň: Připraveno pět obrázků turistických značek. Úkolem je určit jejich název.  

 

Spolupráce celého družstva. Časový limit jsou 5 minut. Celkový možný počet dosažených bodů 

je 5. Za každou neurčenou nebo špatně určenou značku ztráta 1 bodu. 

 

d) SKLÁDÁNÍ SLOV  

Úkolem je složit z plastových lahví předem určené názvy. 

 

Pracuje celé družstvo. Časový limit 5 minut. Počet dosažených bodů je 5. Za nesložení názvu 

v časovém limitu je 0 bodu. Za nesprávné složení slova, i když byl časový limit splněn 0 bodu. 
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e) SBÍRÁNÍ PO SLEPU 

Na zemi budou položené papíry s čísly - 5 sudých a 5 lichých. Jeden člen družstva bude mít 

zavázané oči, ostatní ho budou slovně navádět.  

 

Úkolem každého družstva je: 

 

I.  stupeň:   Posbírat všechny papíry, na kterých jsou sudá čísla. 

II. stupeň:  Posbírat všechny papíry, na kterých jsou sudá čísla a provést jejich součet. 

 

Spolupráce celého týmu, jeden člen družstva má zavázané oči. Časový limit 5 minut.  

Nejvyšší počet možných dosažených bodů je 5. 

 

Penalizace:  

 

I. stupeň:  Za každé nesebrané sudé číslo ztráta 1 bodu. Za každé sebrané liché číslo ztráta 1  

bodu. 

II. stupeň: V případě posbírání všech správných čísel, ale špatného součtu – ztráta 1 bodu.  

Pokud družstvo neposbírá všechna správná čísla, počítá se 1 bod za každé sebrané 

sudé číslo a zároveň se automaticky odečítá 1 bod za nesplnění celkového součtu sudých čísel. 

 

V případě, že si člen družstva se zavázanýma očima umožní výhled,  

celé družstvo ztráta 5 bodů. 

 

 

 

Prezence: od 9:00 hodin po družstvech, na návsi obce Louka.  

 

Zahájení: v 9.45 hodin pietní vzpomínka u pomníku Karla Kněze. 

 

Start: od pomníku Karla Kněze v 10.00 hodin po družstvech, odstartuje starostka obce Vrbatův 

Kostelec 

 

Cíl: NKP Ležáky, kde soutěžící budou pokračovat v plnění úkolů, následně odevzdají vyplněné 

formuláře k dalšímu vyhodnocení. Zde bude připraven doprovodný program v podobě ukázky 

vojenské a policejní techniky spojený se seskokem parašutistů do prostoru pietního území. 

 

Vyhlášení výsledků: od 14.00 hodin vyhodnocení a vyhlášení výsledků, předání ocenění, 

občerstvení. 

Ukončení: v 14:30 hodin  


