
MAPOVÁ TEORIE - TJ Slovan Luhačovice 

Mára 

úkol č. 1 - dokresli trať podle níže popsaného navigačního postupu; do popisů doplň piktogramy 

K1 - od startu se vydám po cestě na JZ, na vidličkách odbočím 2x doleva a jakmile narazím na louku, odbočím na pěšinku doprava - pokračuji po 

ní mezi hustníky a za zatáčkou vidím napravo výrazný strom s první kontrolou 

K2 - vrátím se na pěšinku a za zatáčkou běžím po ní dál, přeběhnu přes závrt, vyběhnu na sedýlko mezi kupou a hřbítkem - odbočím mírně 

doleva po hřbítku kolem hustníku a zamířím na roh lesa, kde bude kontrola 

K3 - z kontroly se vydám doprava okrajem lesa, narazím na pěšinku, která zatočí a vede podél lesa, po chvíli narazím na křížení, kde odbočím 

doleva - pěšina vede lesem přes prohlubeň, pak okrajem louky a pak před rohem lesa bude napravo hřbítek, na kterém razím kontrolu 

K4 - pokračuji dál ve směru pěšinky, narazím na cestu a vydám se po ní doleva - po levé ruce minu 2 výrazné stromy, roh lesa, po pravé ruce 

bude další strom, pak vběhnu do sedla mezi dvě duny - odbočím nahoru doprava a razím první nevýraznou kupu 

K5 - vrátím se zpátky na cestu a pokračuji v původním směru - na křižovatce odbočím doleva - cesta vede hustníkem přes dvě prohlubně - za 

druhou na zatáčce odbočím doprava na průsek, na jehož konci bude kontrola  

K6 - z kontroly se vydám doprava podél rozhraní porostů (světliny a potom hustníku), které držím po levé ruce - napravo minu výrazné stromy, 

hustník se změní v louku, hranice mírně zatočí a z pravé strany do louky ústí pruh světliny - vydám se po ní doprava a jakmile se rozšíří, uvidím 

před sebou hustníček, na jehož levém okraji razím kontrolu 

…samostatně popiš cestu do cíle. 

 

 

 

 

 

Najdi na mapě vývrat 

Odpovídej ANO/NE: 

 K5 leží na západ od K2 

 K2 leží na jihozápad od K6 

 K2 leží výše než K1 

 K3 bude na louce 

 po oražení K4 můžu jen klesat 

 od K2 můžu vyběhnout do kopce 

 od K3 je nejbližší výrazný strom blíže než 20 m 

 na mapě není žádný posed ani krmelec 

 vývrat leží na jihovýchod od cíle 


