
============================
04 Skautské dovednosti 
============================

Rádce, potřebuje autoritu, autorita vychází z dovedností a znalostí. Kdo nic 
neví, toho se nikdo na názor neptá.

Co jsou vlastně skautské dovednosti?
====================================

- uzlování, práce s provazem
jaký uzel kdy a kde? Čím spojím dva provazy(rybářská), čím spojím celtu a provaz
(škot), čím přivážu loď (lodním), čím zakončím obvaz (ambulanc), závěs, který se
nesmí stáhnout (dračí), jak zkrátím provaz v půlce (zkracovačkou, případně 
napínákem) 

- nůž (jaký nůž, takový majitel - tupý)
užití: řežeme od sebe, v dráze řezu nesmí stát žádná osoba, nikdy nikam 
nebodáme, především do živých stromů ne
rizika: když nůž sklouzne a řežeme proti ruce, nebo proti prstu
typy nožů: pevný(hůř se transportuje), otvírák (opatrně na samozavření, nejlepší
je s pojistkou)
broušení: hrubý tvar a potom dobrus, vždy karborundem, nikdy rychlobrouskem 
(dělá špatný sklon a ničí nůž)

- sekera
štípání: široký klín, těžší sekera, sekáme stojící špalky, snažíme se zasáhnout 
prasklinu, nebo zasáhnout střed, 
osekávání: úzký klín, lehčí sekera, sekáme od sebe a vždy od kořene ke špici 
(jinak hrozí vylomení suku)
ochrana: pevné boty, pevné kalhoty, sekáme od sebe, nebo mezi nohama, dbáme na 
ostatní
riziko: nestabilní podložka, nepevná sekera, větev/strop nad hlavou, příliš 
těžká sekera 

- pila
druhy: jemná pila na poličky, hrubá na palivové dřevo a kůly
užití: pomalu tvoříme zářez dlouhým tahem k sobě, na pilu nikdy netlačíme, když 
je zářez, můžeme zrychlit
ochrana: rukavice na ruku, kterou držíme, držíme co nejdále
riziko: způsobuje velká tržná zranění

- stavba stanu
místo: závětrné, rovné, suché, vysbírat šišky a větve, výhoda je stínění skálou,
nebo pod převisem
typy: celta, kopule, áčko (celta je stylová,lehká a víceúčelová, samonosné stany
dobré do těžkých podmínek, nebo pro malé děti)

- rozdělávání ohně
podpalování: březová kůra, chrastí, vyschlé borové šišky
udržování ohně: ideální dřevo borovice, buk, dub, bříza, smrk (prská), nikdy 
modřín (téměř nehoří)
zajištění: kameny okolo (ne z potoka), pořádně prolít vodou, případně naházet 
hořící zbytky do vody, nikdy nerozdělávat za mimořádného sucha v lese
rizika: podzemní požár - v lese může vrstva jehličí prohořívat hluboko pod 
povrchem a pak se zvrhnout v obrovský lesní požár
alternativa: lihový vařič, plynový vařič

- táboření
(suché místo, odlehlé, rovné či terasovité u potoka/studánky/řeky) 


