
Odznak specializace MH 

 
 

Ověření znalostí 

1. Kde je na mapě, na níž není orientační růžice, vždy sever? 
a) na horním okraji 
b) vlevo 
c) vpravo 

2. Při měřítku 1: 200 000 je 1 cm ve skutečnosti: 
a) 200 m  
b) 2 000 m  
c) 20 km 

3. Z mapy nevyčteme: 
a) čas potřebný k překonání dané vzdálenosti 
b) místa vhodná k táboření a přenocování 
c) vzdálenost jednotlivých míst 

4. Střelka na kompasu a buzole nám ukazuje: 
a) východ – západ 
b) sever – jih 
c) sever – východ 

5. Azimut je úhel, který svírá směr pochodu a jednu světovou stranu. Kterou? 
a) jih 
b) sever 
c) západ 

6. Kterou světovou stranu označuje na buzole písmeno W? 
a) východ  
b) západ  
c) jih 

7. Může blízké elektrické vedení ovlivnit přesnost buzoly? 
a) ano 
b) ne 
c) buzola nebude ukazovat žádnou hodnotu 

8. Na jaké světové straně jsou u jednotlivě stojících stromů bohatší větve? 
a) jih  
b) východ 
c) západ 

9. Na jakou světovou stranu ukazují otvory pro vylétávání včel na včelínech? 
a) sever  
b) jih  
c) východ 



10. Jakou světovou stranu nám v noci ukazuje hvězda Polárka? 
a) sever  
b) západ  
c) východ 

11. Jaký je význam turistické cesty při modrém značení? 
a) hlavní, vrcholová turistická cesta 
b) turistická cesta s místním významem 
c) turistická cesta s oblastním významem 

12. Tato turistická značka znamená:  
a) maximálně pro 8 lidí 
b) 8 km k cíli 
c) zastavení naučné stezky 

13. Tato turistická značka upozorňuje na:  
a) odbočku k vrcholu 
b) místo na stanování 
c) skalní útvar 

14. Která z těchto topografických značek označuje ubytovna? 

a)   b)   c)  

15. Co znamená tato topografická značka:  
a) úzkorozchodná železnice 
b) železniční stanice 
c) lanovka 

16. Která z těchto topografických značek označuje větrný mlýn? 

a)   b)   c)  

17. Tato topografická značka znázorňuje:  
a) ohrada 
b) vrstevnice 
c) propast 

18. Co znamená tato topografická značka?  
a) sad 
b) chmelnice 
c) vinice 

19. Co ovlivňuje, jakou délku trasy pro túru stanovit? 
a) názor skupiny, s níž jdeme, cíl trasy a odhodlání 
b) věk, zdravotní stav, fyzická zdatnost, terénní a povětrnostní podmínky 
c) nálada, počet kamarádů, zajímavost trasy a blízkého okolí 

  



20. Jak daleko od lyžařských stop se smí pohybovat, pokud zde není pohyb chodců úplně 
zakázán? 
a) 1,5 m na každou stranu od lyžařské stopy 
b) 2,5 m na každou stranu od lyžařské stopy 
c) 0,5 m na každou stranu od lyžařské stopy 

21. Jak se jmenuje zvíře, kterému patří tato stopa?  
a) bažant obecný 
b) kachna divoká 
c) vrabec domácí 

22. Jak se jmenuje zvíře, kterému patří tato stopa?  
a) Pes domácí 
b) Jezevec lesní 
c) Medvěd hnědý 

23. Které zvíře je chráněno vyhláškou č. 245? 
a) kuna skalní 
b) bažant obecný 
c) ježek východní 

24. Jakou šifrou je zašifrováno toto slovo: HSČKÝSIA 
a) přeložení textu 
b) šifrování odpředu a odzadu 
c) tabulka 

TEST PRŮZKUMNÍK – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 
1. – a   6. – b   11. – c   16. – b   21. – a 
2. – b   7. – a   12. – c   17. – c   22. – c 
3. – a   8. – a   13. – a   18. – c   23. – b 
4. – b   9. – b  14. – c   19. – b   24. – b 
5. – b   10. – a  15. – b   20. – c 

Teoretická část – podmínky splnění: 

▪ splněný test specializace Průzkumník – 15 vybraných otázek, max. 3 chyby 
▪ vědomosti z jednotlivých učebních okruhů ověřené vedoucím na vhodných akcích 

(výlet v přírodě, tábor apod.), zápis v kronice o splnění specializace – datum, místo, 
podpis vedoucího 

▪ umí se orientovat podle mapy; ovládá topografické značky; umí se správně obléci; 
maskovat a pohybovat v terénu; ovládá nejméně 3 druhy tajného písma; určuje 
světové strany podle přírodních jevů; zná 15 zvířat a 5 jejich stop 


