Pracovní list č. 2 Základní orientace v okolí kepmu
Pomůcky:
Doba:
Úkol:

turistický plánek obce, příp. turistická mapa okolí
10 - 15 min.
Do ortofotomapy popiš názvy všech rybníků, dále vyhledej a zakresli následují místa:
autokemp (místo kde jste ubytováni), fotbalové hřiště, náměstí, hráz největšího rybníku
Jedovnický potok, silnici směr Blansko, silnici směr Křtiny, silnici směr Macocha

Pracovní list 2.a – Seznámení s mapou na orientační běh Libor Zřídkaveselý

Máte základní znalosti o orientaci v terénu podle mapy?
Abyste si mohli svoji znalost ověřit připravili jsme pro Vás jednoduchou lekci základů orientačního běhu. Ke každé
dovednosti, kterou je třeba pro úspěšné absolvování jednoduché trati jsme Vám připravili i příklad na kterém si vše
můžete vyzkoušet.

Světové strany
Pro úspěšné nalezení všech kontrol je třeba umět dobře pracovat se světovými stranami. Všichni jistě dobře
znáte světovou ružici, a tak pro Vás nebudou neznámou pojmy sever, jih, východ, západ či od nich odvozené
světové strany jihovýchod, jihozápad, severovýchod a severozápad.
Příklad. Do čtvercové sítě pod zadáním nakreslete obrazec podle zadání. Světové strany S, J, V,
Z se kreslí po svislých nebo vodorovných linkách, vedlejší světové strany SV, SZ, JV, JZ po
úhlopříčkách. Číslice před označením světové strany určují o kolik průsečíků mezi dvěma
linkami se je třeba v daném směru postoupit. Místo startu je označeno tečkou.
1Z – 2JZ – 3J – 1Z – 3S – 3SV – 2V – 1S – 1SZ – 1S – 1SV – 1V – 1JV – 1J – 1JZ – 1J – 2V – 1SV –
4S – 1V – 4J – 2JZ – 1Z – 1JV – 3J – 4JV – 5Z – 2J – 1V – 1J – 2Z – 3S – 1Z – 3J – 2Z – 1S – 1V –
2S – 5Z – 4SV – 3S –1SV.



Orientace mapy podle krajiny
Pro úspěšné nalezení kontrol je někdy výhodné umět orientovat mapu podle okolní krajiny a dokázat tak převádět okolní
terén do mapy a naopak. Ne vždy totiž máme u sebe kompas nebo buzolu pomocí které můžeme mapu zorientovat.
Příklad 2
Přiřaďte k vyobrazeným terénům mapové vyobrazení z nabízených variant A, B, a C. Orientace mapy
a obrázku je stejná.
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Vrstevnice
Nedílnou součástí mapy pro orientační běh jsou vrstevnice. Vrstevnice je spojnice bodů se stejnou
nadmořskou výškou. Pro dobrou představu zaznamenávání terénu do mapy je tedy třeba mít dobrou
představivost.
Příklad 3
Pokuste se přiřadit k sobě k sobě navzájem si odpovídající dvojice vrstevnicové zobrazení a řez
terénem.
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Vrstevnicové zobrazení

Mapové značky
K úspěšnému pochopení mapy pro orientační běh je nezbytné se seznámit se základními mapovými
značkami. Ty se totiž zásadně liší od klasických mapových značek, které známe z běžných turistických map
nebo automap.

Příklad 4
Do následující tabulky se pokuste nakresli značky z mapy turistické a mapy pro orientační běh a
porovnejte jejich podobnost.

název mapové značky
louka nebo pole
silnice
lesní cesta
potok
zřícenina hradu
skála, kámen nebo skalní sráz
kupa, vrchol
posed pro myslivce
krmelec
(místo s krmením pro zvěř)
hustník (hustý les)
lesní průsek
rybník
pramen
výrazný (význačný) strom
vývrat (vyvrácený strom)
plot
dům, budova
elektrické vedení
jeskyně

značka v turistické mapě

značka v mapě pro OB

