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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





Krátká 1
1:10 000, e=5m, Lenhart, Cigoš

Nová mapa, aktuální
Hustníky (střední) vcelku průběžné

Není ještě listí, takže dobrá průhlednost
Nejsou nové oplocenky a paseky!





Krátká 2
1:10 000, e=5m, Lenhart, Cigoš

Nová mapa, aktuální
Hustníky (střední) vcelku průběžné

Není ještě listí, takže dobrá průhlednost
Nejsou nové oplocenky a paseky!

Bez cest !!!
Navíc bílé plochy!!!







Výsledky NOB A



Výsledky NOB B



Výsledky krátká s cestama



Výsledky krátká s cestama



Výsledky krátká s cestama



Výsledky krátká bez cest



Výsledky krátká bez cest



Výsledky krátká bez cest



Krátká s cestama

Trať A















Krátká s cestama

Trať C





Krátká bez cest

Trať B







Combotech
1:10 000, e=5m, Lenhart, Cigoš

Stav 2014
Nová mapa

kombinace technik
Azimut, had, vrstevnicovka

Směr, buzola je základ







Sprint
1:5 000, e=5m, Lenhart

Nová mapa, aktuální
Směr!!!!
Buzola!!!

První 3 kroky od kontroly rozhodují!!!







V lese jsou i jiní kamarádi
Nemyslt jen jak se 

rtrole ?!!



Výsledky kombotech A 



Výsledky kombotech B 



Výsledky kombotech C 



Výsledky kombotech D 



Výsledky sprint A 



Výsledky sprint B 



Výsledky sprint Malí















Stavěč -Sběrač
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