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Buzola v druhé ruce

Stará škola …. Minulost 

- komplikace se zaorientováním mapy
- neustálé překládání rukou
- ale nejpřesnější azimut
- komplikace s čipem pod buzolou



Klasická buzola, vše v jedné ruce

- přesný, dobře držitelný azimut
- otáčecí růžice, není nutné stále hledat SJ čáry

- poměrně velká pro manipulaci
- pro ty co jsou zvykli od mala



Palcová buzola „mezimodel“

- barevná pole pro hrubý azimut
- problémy se zapamatováním barvy, tečky, něco mezi tím 



Palcová buzola TOP …. doporučuji
- otáčivá růžice
- špička pro ukazování

- pro konzervativce je k dispozici 
i staromódní varianta



Palcová buzola TOP



Mapování/ kontrola směru





Noční
1:7500

Celkem aktuální mapa
Jsou však mapově nepřehledná místa v 

hustnících
Hustníky vcelku průběžné

Cesty spolehlivé
Nejsou nové oplocenky a paseky



NOB, do čeho jdeme



NOB, chyby o kterých víme
Některá místa jsou 
méně srozumitelná

Nutno zde zachovat 
nadhled a cit

Vnímat logiku mapování

Buzola, směr !!



NOB, směr

První 3 kroky 
rozhodujou

Přesný směr

Zatáčka, opuštění

Potok, kontrola 
směru (výrazný 
strom)



NOB, kdy oběhnout?
Při nočním více yužívat obíhačky než ve dne, 

obzvláště pro méně zkušené závodníky 



Odběh, 
dohledávka
Nemyslet jen jak se 
rychle dostanu na 
cestu, myslet i na 

postup z druhé 
strany: 

jak se dostanu ke 
kontrole ?!!



V lese jsou i jiní kamarádi
Nemyslt jen jak se 

rtrole ?!!



Klasika
1:10000

Starší mapa
Budou posunuté porosty
Nové paseky a oplocenky
Paseky budou zarostlejší

Světle zelené hustníky budou průběžnější
Šrafované paseky budou blíže k hustníku

Cesty spoléhlivé



Klasika, volby



Klasika, volby



Klasika
volby

Kudy ?



Klasika
volby

Nenechat se 
nachytat 

cestovkou
zprava !!!



Krátká
1:10000

Starší mapa
Budou posunuté porosty
Nové paseky a oplocenky
Paseky budou zarostlejší

Světle zelené hustníky budou průběžnější
Šrafované paseky budou blíže k hustníku

Cesty spoléhlivé









Moje taktika
• Buzola, buzola, buzola …
• První kroky od kontroly
• Navigační objekty
• Plynulost (ne sprintovat a potom stát )
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