
 

 

Držet směr pomocí kompasu. 

Realizovat postup je vlastně jednoduché, stačí jenom běžet od jednoho záchytného 
bodu k dalšímu. 

Jenomže schopnost, jak daleko závodník udrží běžet přímým směrem bez kompasu, 
nebo bez záchytných bodů je silně omezena. 

Testy a vlastní zkušenosti ukazují, že je to maximálně trojnásobek dopředu viditelné 
vzdálenosti.  
Já však doporučuji pro bezpečný postup běžet max. 1,5x dopředu viditelné 
vzdálenosti a to je zhruba 70 metrů, nebo zhruba 20 vteřin běhu v běžném lesním 
terénu.  

Pokud budeš chtít běhat delší vzdálenosti přímo bez použití kompasu, musíš tuto 
schopnost speciálně trénovat. 

  
Pomůcky k udržení přímého směru jsou: čtení mapy- tj. vrstevnic a situace, dále 
kompas a eventuelně také slunce a stíny, nebo zvuky. 

V tomto článku chci popsat běh přímým směrem s pomocí kompasu. 

 
Na trhu se nachází velké množství různých kompasů, ale jak známo dva hlavní typy 
jsou: palcový kompas og destičkový kompas. 
 
´´Destičkový kompas je v OB to samé jako dřevěné lyže v běžeckém lyžování´´ (to je 
citát  čtyřnásobného mistra světa  Mortena Berglii) a já doufám, že tento model 
kompasu je už pryč z o-šuplíku všech nadějných mladých orintačních běžců a je 



odstraněn i z klubových skladů! A to už dávno! 
 
Stejně jako už nikdo nezávodí na dřevěných lyžích, neměl by nikdo závodit v 
orientačním běhu s destičkovým kompasem.  

Palcový kompas má dva hlavní modely  

- s pevnou stupnicí 
- s otočnou stupnicí 

 
Jsem překvapen, jak mnoho orientačních běžců používá kompas s otočnou stupnicí. 
Jeden z hlavních důvodů vývoje palcového kompasu bylo přece právě to, aby se  ušetřil čas 
tím, že není potřeba točit stupnicí na kompasu.  
Je to docela depresivní vidět mladé nadějné orientační běžce jak se trápí s otočnou stupnicí 
a ztrácejí čas. Palcový kompas se vždy používá spolu s mapou a tak nepotřebuješ natáčet 
stupnici kompasu, ale jen celou mapu s přiloženým palcovým kompasem a to tak, aby střelka 
kompasu byla paralerní se severo-jižními směrníky na mapě.  
  
Palcový kompas s pevnou stupnicí je na trhu v několika variantách. 
Některé modely mají barevnou stupnici  a tečky , které se dají používat k určení světových 
stran a určit tak tradiční azimut. Zkoušet se naučit tento systém je opět jenom zbytečné 
zdržení. 
  

Používej palcový kompas s průhlednou, pevnou komorou která co nejméně zakrývá mapu! 
Následující obrázky ukazují tři z variant palcového kompasu. 

 
Palcový kompas s pevnou a průhlednou komorou. To nejlepší na trhu!  

 



 
Palcový kompas s otočnou stupnicí. Velmi populární, ale nedoporučuje se!  

 

 

 
Palcový kompas s pevnou komorou a barevnou stupnicí s tečkami pro určení světových stran. 

  

Uvědom si, jak kompas sedí na palci a v jaké pozici se má držet na mapě. 

Za prvé – vždy se běží směrem od pupíku vpřed! Tedy zvolený směr na další kontrolu v úhlu 

zhruba 90stupňů na rovinu břicha-přímo vpřed! 



Častokrát skutečně žasnu, jak mnoho závodníků drží mapu s kompasem  všelijak nakřivo ke 

směru odběhu od kontroly když mapu orientují, nebo když již realizují postup na zvoleném 

směru. 

 

Stále se diskutuje kdy je nejlépe držet směr čtením mapy – tj. vrstevnic a situace, a kdy je 

lepší použít kompas. 

Tady není jednoznačný návod, ale protože složit správně mapu a s palcovým kompasem s 

pevnou stupnicí určit směr je tak rychlé, měl by to tak dělat každý orientační běžec a to na 

každém postupu k další kontrole!  

 

A tím pádem má pak orientační běžec v kompasu back-up  a pojistku správného směru i v 

případě, když pro postup na další kontrolu bude používat jen čtení mapy.  

Použití kompasu je tím důležitější, čím je terén obtížnější k orientaci.  

Orientačně obtížný terén je buď terén s ekstrémně mnoha detaily, nebo naopak terén velmi 

jednoduchý s málo záchytnými body a také terén s velmi špatnou viditelností dopředu. 

Když je například terén velmi plochý  a bez záchytných bodů, nebo plochý a s mnoha objekty 

stejného typu (např. kamenů) je použití kompasu naprosto rozhodující pro úspěšný postup. 

Pokud je v závodě více takových postupů mezi kontrolami, je orientační běžec prakticky bez 

šance na úspěch, pokud perfektně  neovládá postup přímo vpřed pomocí kompasu. 

Je proto s podivem, jak mnoho předních norských orientačních běžců má slabiny v používání 

kompasu. Zvlášť patrné je to u mužské reprezentace – nikdo z norských mistrů světa byl nebo 

je specielně dobrý v plochých terénech s nezřetelnými hranicemi porostů ve středním Švédsku 

a ve Finsku. 

Postup přímo vpřed pomocí kompasu se musí skutečně hodně trénovat, např. Carl Waaler 

Kaas og Olav Lundanes udělali v této oblasti v poslední době velký pokrok. Oba zcela  jistě 

trenují pravidelně tuto základní a důlezitou dovednost.  

 

Jak trénovat postup přímo vpřed pomocí kompasu? 

Pro tyto treninky je předpoklad zvolení vhodného typu terénu-viz popis výše. 

Za prvé : na trénincích, věnovaných tomuto problému, vědomě přestaň číst mapu. Nastav 

správný směr pomocí palcového kompasu a spoléhej na to, že trefíš perfektně kontrolu.Místo 

divání se do mapy kontroluj polohu střelky kompasu a tim i směr. Když se přibíháš do 

blízkosti kontroly , zvedáš pohled a objevuješ lampion. 

Je mnoho způsobů specialního treninku, který donutí používat kompas. Jsou to orientačně 

technické treninky na upravených mapách. (např. vrstevnicové mapy, nebo mapa s 

vynechanými cestami ale s kameny a srázky, nebo koridory) 

  

 

 



 

 

 

Příklady: 

 
Runde A. Běžná mapa. Lengde 2.2 km, snittlengde pr strekk 220 m. 

 

 
Runde A. Upravená mapa  



 
Runde B. 2.0 km, snittlengde pr strek 170 m.  

Upravená mapa bez hnědé 



 
Runde C. 2.0 km, snittlengde pr strekk 180 m.  

Upravená mapa, částečně bez černé, bez cest, s kameny, velké srázy ponechány z důvodů 

bezpečnosti. 

 

Řada dalších příkladů pro tento typ treninku - postupu přímo vpřed pomocí kompasu – se 

najde v další literatuře, věnované tréninku orientačního běhu. 


