TURISTA (8 – 12 let), podmínkou je splnění podmínek
Zvířátek, nebo jejich zisk v minulosti
2. ČESKÁ STOPA znalostí budoucích občanů naší vlasti
2.1 Zná hlavní události vývoje českého státu.
2.2. Zná nejméně 10 pražských památek ví, čím jsou významné, 5 z nich navštíví sám/a, nebo
s oddílem (Pražský hrad, Starom. radnice, Žižkov, Vyšehrad, Petřín, atd.).
2.3. Zná aspoň 10 významných Čechů z dějin i dneška (vládci, vědci, sportovci, politici).
3. STOPA KRÁSY A TVORBY - kulturní aktivity
3.1. Zná a zpívá oddílové písničky (nejméně 7).
4. STOPA ZDATNÝCH A VYTRVALÝCH + PZ I.stupeň Zvěd

4.2 a) Sbalí se samostatně a správně na výlet a na víkendovou výpravu.
b) Za rok se účastní nejméně 4 výletů (1 den) a 3 výprav (víkend),
c) Letní tábor
d) Zúčastní se turistické soutěže STTO nebo jiného sdružení
4.3 Zná techniku „indiánského běhu“ a dokáže 2 km ujít a uběhnout za 15 minut.
4.4 Dokáže bez problémů a fňukání ujít s batohem, krosnou na výletě aspoň 12 km.
4.5 Uplave bezpečně aspoň 15 m, ví kde se nesmí v přírodě koupat a skákat do vody.
4.6 Umí lyžovat na běžkách i sjezdovkách.
4.7 Umí jezdit na kole a zná základní dopravní značky pro jízdu na silnici
4.8 Zná a hraje aspoň 3 hry s míčem, umí skákat přes švihadlo, udělá kotrmelec, stojku
s pomocí kamaráda.
4.9 a) Zdolá lanovou lávku (7 m) a vyšplhá po laně do vlastní výšky
b) Zasáhne 3x cíl 1x1 m ve vzdáleností jeho-jejího věku
c) Umí překonávat bezpečně přírodní překážky /kládu (5 m), příkop (1,5 m), atd.
5. STOPA SPRÁVNÉ CESTY PŘÍRODOU – turistických znalostí

5.1 Zorientuje v terénu mapu a určí na mapě své stanoviště.
5.2 Určí pomocí hodinek sever, zná další způsoby určení světových stran.
5.3 Určí pří výpravě, výletě na mapě 15 mapových značek
5.4 S mapou a buzolou projde v terénu trasu s 3 azimuty.
5.5 Odhadne vzdálenost krokováním, nebo jinak do 100 m (tolerance chyb do 20%).
5.6 Uváže ambulák, lodní, dračí, zkracovačku, rybářskou, škoťák a zná jejich užití.
5.7 Umí přišít knoflík se čtyřmi dírkami a přišít si znak.
5.8 a) Zná morseovku (i čísla), 3 písmenové šifry a 3 s použitím morse,
b) Vyšle a příjme morseovkou (praporky, rukama, světlem, píšťalou) text o 12 znacích
c) Umí telefonovat (pozdraví, představí se, říká jen podstatné).
d) Umí najít v jízdním řádu určený spoj bez přestupu.
5.9 a) Umí obinadlový obvaz předloktí, dlaně, lokte, velký závěs,
b) předvede šetrný přenos raněného na stoličce z rukou nebo šátků na 30 m.
5.10 Příroda a) pozná 10 rostlin
b) pozná 10 stromů
c) houby – zná hlavní jedlé a jedovaté houby
5.11 Příroda a) Správně určí stopy domácích zvířat
b) pozná 10 zvířat žijících v lese a jejich stopy
c) pozná 10 ptáků a 5 jejich stop
d) pozná 10 druhů hmyzu
6. STOPA PŘEŽITÍ – turistických dovedností
6.1. a) oheň v suchém počasí zapálí nejvýše 3 zápalkami (za deště a na sněhu 5 zápalek)
b) Umí uvařit na ohni čaj, polévku z pytlíku, brambory, těstoviny, vajíčka, ohřát a
dochutit konzervu, nakrájet krajíce chleba atd.
6.2 a) Postaví stan A ve dvojici za 6 minut (všechny kolíky, správné vypnutí, zapnutý).
b) Z celt postaví ve trojici stan k přespání.
6.3 a) Zná pravidla bezpečnosti při střelbě, chová se ukázněně podle pokynů rozhodčích;
b) umí správně popsat vzduchovku i luk
c) při střeleckých soutěžích dosáhne během roku nejméně 3x 50% nástřelu.

TÁBORNÍK (11-15 let), podmínkou je splnění Turisty, nebo
jeho zisk v minulosti
2. ČESKÁ STOPA budoucích občanů naší vlasti
2.1 Zná aspoň 15 pražských památek a vysvětlí, čím jsou významné. (Pražský hrad, Starom.
radnice, Památník na Žižkově, Vyšehrad...)
3. STOPA KRÁSY a TVORBY – kulturní aktivity
3.1 Zná a rád/a zpívá oddílové písničky, neumí-li zpívat, zná slova (10 písniček).
3.2 Připraví program na schůzku nebo část tábora.
4. STOPA ZDATNÝCH A VYTRVALÝCH - fyzická kondice

4.1. Za rok se účastní nejméně a) 3 výletů (1 den), z toho 1x akce STTO,
b) 3 výprav (víkend), z toho 1x akce STTO
c) celého letního tábora a zimního tábora
d) účastní se tábornické soutěže STTO či jiného sdružení
4.2 Dokáže bez problémů ujít s velkým batohem aspoň 15 km.
4.3 Zná techniku „indiánského běhu“ a dokáže 3 km ujít a uběhnout za 25 minut.
4.4 Uplave bezpečně aspoň 30 m.
4.5 Lyžuje na běžkách i sjezdovkách na náročných trasách a svazích.
4.6 a) Zdolá beze strachu lanovou lávku (10 m) přes přírodní překážku (potok, úvoz atd.).
b) Vyšplhá po laně do výšky aspoň 3 m, umí použít lana při výstupu a slaňovat .
c) překonává bezpečně přírodní překážky /kládu (7 m), příkop (2 m), atd./
d) Dokáže nejméně 0,5 hodiny skrytě pozorovat tábor
4.7 Zasáhne aspoň 3x při hrách a soutěžích cíl 1x1 m ve vzdáleností jeho/jejího věku
5. STOPA SPRÁVNÉ CESTY PŘÍRODOU - tábornické znalosti
5.1 a) Určí na mapě své stanoviště a zná 20 mapových značek
b) Určí vzdálenosti 5 míst na mapě a popíše podle mapy úsek cesty
c) Určí z mapy převýšení mezi 2 místy.
d) S mapou a buzolou projde trasu danou nejméně 5 azimuty a orientačními body.
5.2 Nakreslí pochodový film.
5.3 Odhadne vzdálenost do 500 m, (tolerance chyb do 20%)
5.4 Uváže všechny oddílové uzle a ví, k čemu a jak tyto uzle má použít.
5.5 a) Zná morseovku bez užívání pomocných slůvek
b) vyšle a příjme šifrovaný text o 25 znacích pomocí morse
c) zná a při hrách užije 3 písmenové šifry, 3 s použitím morseovky;
d) vyhledá v jízdním řádu Českých drah spoje s jedním přestupem
5.6 a) ošetří zranění (tepenné krvácení, zlomenina dolní končetiny, popálenina dlaně)
b) ví, co dělat při život ohrožujících zraněních, umí určit postup ošetření
c) přenese s kamarádem raněného na improvizovaných nosítkách na 60 m.
5.7 a) Určí 20 rostlin
b) pozná 15 stromů
d) Pozná aspoň 5 druhů hub, umí rozeznat jedlé od jedovatých.
5.8 a) pozná 15 lesních zvířat a jejich stopy
b) pozná 15 ptáků
c) zná 15 druhů hmyzu
6. STOPA PŘEŽITÍ (tábornické dovednosti)
6.1 Uřízne sám-sama poleno délky a rozštípne ho na 4 díly, z jednoho dílu nadělá třísky
6.2 a) Umí uvařit čaj, polévku z určených surovin, brambory, těstoviny, vajíčka, nakrájet
krajíce
chleba, rozezná druhy masa (vepřové, hovězí, drůbeží, aj.)
b) Zná zásady zdravé výživy
6.3 a) Umí ve dvou postavit stan za 5 min.
b) Postaví sám/a stan z celt
6.4 Při střeleckých soutěžích dosáhne během roku nejméně 3x 60% nástřelu

ZÁLESÁK (13-18 let), podmínkou je splnění Táborníka,
nebo jeho zisk v minulosti
1. ODDÍLOVÁ STOPA - znalosti o oddíle a STTO

1.1 a) Zná pravidla života STTO (práva a povinnosti členů) a svého oddílu
b) pomáhá při vedení oddílu jako vedoucí nebo instruktor družiny (odbornosti).
1.2 a) Zná jména, telefony a adresy vedoucích oddílů STTO a členů Rady starších STTO.
b) Vysvětlí, co je STTO, kdy vzniklo, kde je sídlo í a jaké má cíle.
c) Zaplatil/a členský příspěvek STTO.
1.3 a) Je příkladem mladším členům oddílu chováním, oblečením i vyjadřováním.
b) Má správné oddílové oblečení a vybavení na pobyty v přírodě.
1.4 Umí velet družině, oddílu k nástupům.
3. STOPA KRÁSY a TVORBY (kulturní aktivita)

3.1 Promluví zajímavě před oddílem (na schůzce, u táboráku) na stanovené téma.
3.2 Zná a rád/a zpívá oddílové písničky, zná slova většiny oddílových písniček.
4. STOPA ZDATNÝCH A VYTRVALÝCH (fyzická kondice)

4.1 Sám/a se dokonale sbalí na výlet, výpravu/táborové putování.
4.2 Za rok se účastní nejméně a) ¾ výletů (1 den), z toho 1x akce STTO,
b) ½ výprav (víkend), z toho 1x akce STTO
c) účastní se úspěšně Tábor. stezky, Přežití apod.
4.3 Dokáže bez problémů ujít s batohem, krosnou aspoň 20 km.
4.4 a) Uplave bezpečně aspoň 50 m.
b) Zná způsob záchrany tonoucích a prakticky jej předvede.
c) Ví kde se nesmí v přírodě koupat a skákat do vody.
4.5 Vyšplhá po laně do výšky aspoň 5 m, umí použít lana při výstupu a slaňovat
5. STOPA SPRÁVNÉ CESTY PŘÍRODOU (tábornické znalosti)

5.1 a) Určí ve dne i v noci na mapě své stanoviště a 25 mapových značek
b) Popíše podle mapy úsek cesty (nejméně 10 km, délka, převýšení, zajímavosti).
5.2 a) zná 5 písmenových šifer, 5 s použitím morseovky; 5 s použitím šifrovacích klíčů;
b) vyhledá v jízdním řádu Českých drah spoje s dvěma přestupy
c) umí obsluhovat malou vysílačku
5.3 Ví, co se dělá s otevřenou zlomeninou předloktí
6. STOPA PŘEŽITÍ (tábornické dovednosti)

6.1 a) Dokáže samostatně nakoupit potraviny na výlet a nákup správně vyúčtovat
b) zná potraviny vhodné pro děti a potraviny, které nesmíme jíst
6.5 a) Umí sám/a postavit stan za 6 min.
b) ví, kde se nesmí tábořit a s kým jednat, aby se tábořit mohlo
7. TŘI ORLÍ PERA –získal/a tento znak

Odznaky se potvrzují a udělují na letních táborech. Udělení a
případné individuální výjimky schvalují vedoucí oddílů.
Zohledňují se rodiči či lékaři potvrzená zdravotní a jiná omezení.

