
MAPOVÁ TEORIE - TJ Slovan Luhačovice - řešení 

Mára 

 

Úkol: Zakresli postupy a polohu jednotlivých kontrol podle níže uvedeného popisu. 

 

 

 

 

K1 - Na startu si zorientuju mapu a z křižovatky se vydám na SV do kopce po cestě. Cesta se postupně zatáčí 
doleva, až vystoupám nahoru na hřbet - tam na velké křižovatce (na loučce) odbočím doprava a mírně 
stoupám po pěšince skrz hustník. Asi po 100 m, kde po levé ruce přibližně končí neprostupný hustník, 
hledám vidlici cest a odbočím doleva. Znovu stoupám, cestou minu jednu vidličku a na další vidlici cest bude 
kontrola. 

K2 - Pokračuji po pěšině dál ve stejném směru, vnímám zatáčku doprava, pak mírně doleva a kousek za ní 
odbočím doleva do kopce nahoru po průseku. Průsek vede na silnou cestu, na ní odbočím doleva a asi po 70 
m (v zatáčce) odbočím na vidlici doprava do hustníku. Po chvíli narazím na oplocenku, kterou mám po levé 
ruce - běžím po cestě podél ní, minu vidličku a stále běžím podél oplocenky, na jejímž konci bude na rohu 
kontrola. 

K3 - Od kontroly pokračuji opět směrem dolů po pěšince. Na křižovatce odbočím doleva (po pravé ruce 
mám zarostlou paseku). Po chvíli mám paseku i nalevo a na nejbližší křižovatce pěšin odbočím doleva. 
Pěšina stoupá podél hustníku, po chvíli pasekou s rozptýlenými stropy a nahoře kousek před vidlicí hledám 
po levé ruce vývrat, na kterém razím kontrolu. 

K4 - Z vývratu se vrátím zpátky na pěšinu a pokračuji dál nahoru. Minu vidličku a po chvíli opět narazím na 
silnou cestu, kde odbočím doprava. Na křižovatce pokračuji pořád rovně a klesám dolů podél oplocenky. 
Narazím na vidlici, kde odbočím doleva (mezi 2 oplocenky). Pokračuji rovně, minu výrazný strom a za 
zatáčkou bude po pravé ruce prohlubeň, kde razím 4. kontrolu. 

K5 - Vrátím se na cestu a pokračuji dál v původním směru (nejdřív po rovině, pak mírně do kopce). Po pravé 
ruce vnímám hustník a za chvíli altán, před kterým bude vidlice cest. Tam odbočím doprava na pěšinku, 
která klesá nejdřív skrz hustník, pak čistým lesem. Kontrola bude na nejbližší vidličce pěšin. 

Co cíle (zpátky na start) zamířím dolů po pěšince, a jakmile narazím na silnější cestu, odbočím doleva. 


