
PONORKY V OHROŽENÍ  
 

Celotáborová hra byla hrána na letním táboře pod Ronovcem v roce 2002, který byl dlouhý tři 
týdny, zúčastnilo se ho 13 dětí a byla rozdělena na dvě části. První část tvořila soutěž 
jednotlivců, druhou část tvořila soutěž mezi družinami. 

 
Soutěž jednotlivců  

 
Plán na táboře byla ponorka s políčky, za jeden okruh kolem celé ponorky bylo jedno políčko 
na větším plánu, kde měl každý svou malou ponorku a tou se snažil dostat na ponorkovou 
základnu. Na velké ponorce ještě bylo 5 zvýrazněných políček (nástrah) a když na nich někdo 
skončil svůj tah, tak musel splnit zadaný úkol. 
 
Nástrahy v ponorce: 
 

1. Ponorka se dostala mezi dva mořské proudy a neví kudy kam 
Hoď kostkou a padne-li ti 2-4-6 postup o 1 pole vpřed, padne-li ti 1-3-5 vrať se 
o 1 pole vzad  

2. Ve strojovně prasklo na mnoha místech vodní potrubí a tam musíš co nejrychleji pryč 
Proběhni co nejrychleji uličkou námořníků, kteří po tobě pálí z vodních pistolí, a snaž 
se být co nejméně mokrý  

3. Zabloudil jsi v ponorce a nevíš kudy kam 
Hoď kostkou a padne-li ti 2-4-6 běž rovně, padne-li ti 1-3-5 musíš jít přes kapitánský 
můstek  

4. Porušil jsi pravidla pro vstup na kapitánský můstek 
Protože jsi neoprávněně vstoupil na kapitánský můstek, musíš za trest předvést 
krátkou pantomimickou scénku na téma "Ponorka v ohrožení" (na pomoc si můžeš 
vzít námořníka,který je nejblíže za tebou; předvádí se po následujícím tahu)  

5. Na ponorce byly objeveny krysy 
Pomocí jedné náplně vodního děla musíš z určité vzdálenosti sestřelit 3 dřevěné 
špalíčky;pokud se ti to podaří můžeš postoupit ještě o 1 políčko vpřed  

Soutěž družin  

Dále probíhaly družinové soutěže. Pro znázornění jsme 
používali akvárko, kde jsme měli ponorku (vyrobenou z 
plastikové lahve) a vždy když se v akvárku změnila situace, 
proběhla soutěž. Např. když ponorce upadla vrtule družiny 
vyráběli pádla. Za umístění získávali indicie jak najít 
ponorkovou základnu. Viz. specifikace ponorkových základen. 
Každá družina se ke konci tábora vydala hledat svojí 
ponorkovou základnu (všechna měření probíhala na mapě), kde 
se měli setkat s admirálem, který by je odměnil.V ponorkové 
základně bohužel admirál nebyl, ale zanechal jim zde fotku kde 
se nalézá - byl u rybníka na rybách.Když za ním dorazily, 
požádal každou družinu, aby rybník zbavila vodních svišťů 
(balónků přidělaných na polystyrenu a šňůrce s kamenem) aby 



mohl nerušeně chytat ryby. Družina nastoupila na nafukovací člun, každý člen dostal ostrý 
klacek. Člun byl na laně které vedlo napříč rybníkem. Vedoucí tahali za lano a děti se snažily 
za jízdy propíchnout co nejvíce balónků. 
Jako odměnu získali malované ponorky vyřezané z překližky a malé knížečky - lodní deníky 
(viz. foto) 
 

Ponorkové základny 
Specifikace ponorkových základen 

 
Vzdálenost od tábora 

Zda je v lese či na louce 
Bližší určení 

Azimut od Tříkrálové studánky 
Nejbližší vesnice 

 
Kapli čka u prasečáku   
 
Vzdálenost ponorkové základny od tábora je 1700 metrů (vzdušnou čarou)  
Ponorková základna je v lese  
Ponorková základna se nachází u silnice  
Ponorková základna se nachází pod azimutem 187 stupňů od Tříkrálové studánky  
K ponorkové základně mají nejblíže obyvatelé vesnice Chrást  
 
Kapli čka u Chrástu  
 
Vzdálenost ponorkové základny od tábora je 800 metrů (vzdušnou čarou)  
Ponorková základna je na louce  
Ponorková základna se nachází u cesty ve svahu  
Ponorková základna se nachází pod azimutem 266 stupňů od Tříkrálové studánky  
K ponorkové základně mají nejblíže obyvatelé vesnice Chrást  
 
Seník u Kojetínské studánky  
 
Vzdálenost ponorkové základny od tábora je 1200 metrů (vzdušnou čarou)  
Ponorková základna je v lese  
Ponorková základna se nachází u konce asfaltky  
Ponorková základna se nachází na sever od Tříkrálové studánky  
K ponorkové základně mají nejblíže obyvatelé vesnice Kojetín  
S sebou si dvojce vezmou: buzolu, tužku+papír, pravítko, plavky 
Buzola se nesmí použít k přímému měření azimutu od Tříkrálové studánky (všechna měření 
probíhají pouze na mapě).  

 

 

 

 



 

 

Ponorky v ohrožení - Plán 

 

 


