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Přání na konci pokynů většiny pořadatelů je naprosto oprávněné….

„Azimut“ = směr

▪ Je to pomyslná polopřímka, která mi ukazuje směr postupu

▪ Přesun z bodu A do bodu B „pouze“ pomocí směru 

▪ Zažitý výraz „azimut“ v OB nemá nic společného s úhly a čísly 
a v případě palcovky ani není potřeba ničím otáčet, protože  
buzola je pořád na mapě, dokážu ho určit za běhu bez 
pomoci druhé ruky

Držení směru  

▪ Po určení směru je potřeba zvednout hlavu a prodloužit 
pomyslnou polopřímku, může pomoci objekt v daném směru 
(strom), ke kterému vyrazím (pokud to terén nedovoluje 
nemusím nutně k objektu dorazit po přímce) a od něj 
pokračuji dál k dalšímu, samozřejmě po kontrole a korekci.

▪ Kontrola (ujištění) by mělo probíhat pravidelně každých cca 
10-15s nebo 30-40m, častěji v náročném terénu, kde změny 
směru jsou nutné kvůli průchodnosti a při snížené 
viditelnosti – hustník, noční  a dále i po nečekaném narušení 
směru – pád, obíhání překážky, na horizontu apod.

Jak na to:
Přiložím hranu palcovky paralelně ke 
spojnici bodů, toho kde jsem a toho 
kam chci (ne vždy to musí být spojnice 
mezi kontrolami), palcovku držím v 
jedné ruce s mapou před sebou v 
horizontální poloze!

Otočím svým tělem tak aby střelka 
buzoly byla paralelně se severojižními 
čárami – směr „azimut“ je prodloužení 
hrany buzoly

Kolečkem není potřeba otáčet, protože pokud mám stále buzolu na mapě 
koriguji směr dle střelky a SV čar na mapě. Azimut s palacovkou je přirozený .  

Trochu překvapivou chybou z vlastní zkušenosti je, že při 
postupu směru provedu kontrolu, takže dorovnám střelku 
s mapou, ale korekci vlastního pohybu už nedojde -> je 
důležité zvednout hlavu a směr promítnout před sebe. V 
případě větší odchylky je nutné nastavení změny směru z 
místa, kde se aktuálně nacházím. 

GO
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Z bodu A do bodu – kombinace obou technik běhu po linii a držením směru 

Obtížnost Typy navigace Na co se zaměřit Ukázka

HD10+ po liniích  - vedení line - čtení linie z mapy, kontrola směru (zorientovaná 
mapa) při změně směru  

- záchytné body dotýkající se line (křižovatky, konec 
rozhraní….)  

- snaha o dopředné uvědomění záchytných bodů –
doběhnu až na druhou křižovatku/větvení tam 
odbočím

HD12+ přehazování výhybek (linií)
zkracování linií
paralelní linie

- odbočení z linie pouze na výrazném bodu
- použití azimutu při přeskoku z linie na linii
- držení směru
- vnímání výrazných záchytných bodů kolem linie
- přebíhání linií - vnímat úhel

HD14+ azimut - nejkratší vzdálenost -
efektivní překonání hluchého, 
homogenního, extrémního místa
hrubý azimut na samostatný objekt

- opouštění linií, povědomí o situaci po stranách
- vnímáním záchytných bodů mimo přímku postupu
- optický odraz – vnímání záchytných bodů mimo směr
- kontrola směru - záchytné body, dívám se dopředu
- vědomé užití buzoly v rizikových momentech
- taktický manévr - záměrná chyba
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Po liniích  
(vedení line)
- vnímání 
záchytných 
bodů 

Odbočení z linie  
- vždy z jasného
bodu 

Vnímání výrazných 
záchytných bodů 
kolem – kontrola 
správné realizace –
ideálně plánovaně ale i 
zpětně – co vidím v lese 
dohledám v mapě 

Záměrná chyba -
taktický manévr –
vím že kontrola 
bude vpravo  
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Trochu více….

Určení vzdálenosti
▪ Krokováním – dříve jedna ze základní dovedností špičkových běžců, s ohledem na detailnost a přesnost map ztrácí na významu (po zvládnutí  

v kombinaci s azimutem dokáže přivést do místa kontroly, ale neřeší velké riziko v dohledávce) 
▪ Odhadem – pocitově vnímání doby běhu a vzdálenosti na mapě, nutná zkušenost a uvědomění, problém při změně měřítek a průběžnosti , 

nutné nastavení (kalibrace) v tréninku nebo začátku závodu při změně měřítka (sprint) 
▪ Čtením mapy – záchytný bod, vzdálenost sleduji pomocí objektů kolem ideálně aktivně jejich přečtením z mapy dopředu (očekávám je), ale i 

zpětně při jejich míjení (zpětným dohledáním v mapě), nejpoužívanější a nejbezpečnější, ale problém nastává při absenci záchytných bodů v 
terénu

▪ Jiné – možnost měření času, počtu kroků nebo přímo vzdálenosti z hodinek – použití GPS zakázáno na velkých soutěžích, ale lze využít při 
tréninku pro vytvoření správného odhadu (v různých typech terénu, průběžnosti)

Důležitost směru 
Pokud vím že jsem se pohyboval ve směru, mám jistotu, že kontrola je nejspíš přede mnou (pokud jsem se dobře díval okolo) nebo za mnou 
pokud (jsem ji přehlédl).

VEŠKERÁ taktika je založená na VIDITELNOSTI kontrolních bodů na postupu
▪ pokud nevidím, je jediným objektivním kritériem směr!
▪ pokud klesá viditelnost = roste zapojení buzoly do OB (krásný příklad je noční OB)

Azimut a směr v příkrých svazích a členitých terénech ustupuje do pozadí jako záložní/kontrolní technika k navigaci podle vrstevnic a o tom příště…

Pouze pro vnitřní potřeby Slavia Liberec orinteering!!! Použity podklady z metodického portálu ČSOS a knihy The winning eye, Michel Gueorgiou

2 Správný směr


