
1:3 000

E = 5m

les

les -pomalý běh
las

las o trudnej przebieżności
louka
teren otwarty
paseka
polana
polootevřený terén
teren półotwarty
podrost
runo leśne
soukromý pozemek
teren prywatny
živý plot
naturalne ogrodzenie
výrazný strom
charakterystyczne drzewo
jezero
jezioro
řeka, potok
rzeka, strumień
úzká bažina, příkop
wąskie bagno, rów
pramen
źródło
vrstevnice

hliněný sráz, násyp
poziomice

skarpa ziemna, nasyp
kupa, prohlubeň
kopczyk, zagłębienie
cesta, pěšina
droga, ścieżka
lesní pěšinka
leśna ścieżka
most, schody
most, schody
železnice
tor kolejowy
budova, altán
budynek, altana
plot vysoký/nízký
ogrodzenie wysokie/niskie
socha(pomník), kámen
statua (pomnik), kamień
umělý objekt
obiekty sztuczne
lavička
ławka

LegendaTrať/Trasa

start
start

kontrola
punkt kontrolny

číslo a kód kontroly
numer i kod punktu

cíl
meta

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

kontrola/ punkt kontrolny

(1 cm=30m)



Jak číst mapu?

Mapa a les jsou pro orientační běh totéž, co pro jiný sport tělocvična 
nebo stadion: je to sportoviště a zároveň hlavní pomůcka pro 
orienťák nezbytná. Mapa je velmi podrobná, obvykle v měřítku od 
1 : 5 000 (1 cm odpovídá 50 metrům ve skutečnos�) do 1 : 15 000 
(1 cm odpovídá 150 metrům ve skutečnos�). Co na mapě kromě 
cest a domů (na mapě vyznačeny černou barvou) můžete najít? Bílé 
plochy znamenají les, žluté louky a paseky, zelená plocha méně 
prostupné roš�, mlází (tak zvané hustníky – čím tmavší �m hustší). 
Hnědou barvou – vrstevnicemi – jsou vyznačeny terénní tvary, údolí 
a kopce, – čím jsou vrstevnice hustší, �m je svah strmější. Zbývá ještě 
pár značek pro kameny a objekty jako krmelec, posed, skála, jáma, 
prohlubeň, významný strom. Poraďte se s mapovým klíčem, tam je 
vše podrobně.

Jak číst mapu?

Na mapě je vyznačena trať červenou barvou – start je vyznačen 
trojúhelníčkem, jednoduchá kolečka označují kontroly – jsou 
očíslovaná a propojená v pořadí, v jakém je musíte najít. U každé 
kontroly najdete i její kód- ten slouží k její přesné iden�fikaci. Dvojité 
kolečko označuje cíl. V lese trať kromě startu, cíle a kontrol 
vyznačena není, jde se opravdu jen podle mapy. Kontroly mají 
podobu dřevěných hranolů s červenobílým lampionem. Na horní 
čás� hranolu se pak nachází kleště, kterými zaznačíte průchod 
kontrolou do připravených políček na přední straně mapy. V každém 
políčku je pak i slovní popis umístění kontroly. 

Jak na závod?

Jak czytać mapę?

Dokładna mapa jest do orientacji sportowej niezbędna. Jest bardzo 
szczegółowa, zazwyczaj wykonana w skali od 1:5 000 (1 cm na mapie 
odpowiada odległości 50m w terenie) do 1:15 000 (1 cm na mapie 
odpowiada odległości 150m w terenie). Większa część rysunku 
mapy przedstawia tzw. przebieżność lasu, która ma wpływ na wybór 
wariantu biegu do punktu kontrolnego. Kolor biały przedstawia las 
bardzo dobrze przebieżny, żółty teren otwarty (np. łąka, pola 
uprawne), odcienie zielonego – gęstość roślinności wpływającą na 
tempo biegu (ciemnozielony – roślinność hamująca bieg o 90% i 
więcej), niebieski – obiekty wodne (strumienie, bagna, jeziora, 
studnie, hydranty itp.), brązowy – rzeźba terenu (górki, obniżenia, 
muldy, kopce itp.), czarny – pozostałe szczegóły mogące pomóc w 
dokładnym umiejscowieniu się na mapie (drogi, budynki, kamienie, 
paśniki, ambony itp.).   Im bliżej siebie są poziomice, tym stok jest 
bardziej stromy.

Jak na mapie wygląda trasa?

Elementy trasy na mapie opisuje się kolorem czerwonym lub jego 
odcieniami, a poszczególne elementy zaznaczone są następującymi 
symbolami:
    · start – trójkąt równoboczny ze skierowanym wierzchołkiem do 
pierwszego punktu,
   · punkt kontrolny – okrąg, którego środek dokładnie wyznacza 
miejsce ustawienia punktu kontrolnego; kolejne punkty są 
ponumerowane i połączone ze sobą linią prostą,
   · meta – dwa współśrodkowe okręgi
Trasa biegu, jej długość oraz skala trudności zależą od kategorii 
wiekowej i poziomu zaawansowania technicznego zawodników, dla 
których została zaprojektowana przez budowniczego trasy. Na 
zawodach zawsze bywają także trasy dla początkujących.

Jak pokonać swoją pierwszą trasę?

1. Najpierw spojrzyj spokojnie na mapę. Północ jest zawsze na górnej krawędzi mapy. Zwróć uwagę na skalę, to znaczy na przemianę 
odległości.
2. Zorientuj mapę, czyli skręć ją tak, aby północ na mapie odpowiadałą północy na kompasu, a więc kierunki na mapie odpowiadają 
kierunkom w rzeczywistości. Mapa musi być zorientowana przez cały czas wyścigu.
3. Zdecyduj się, którędy iść do pierwszego punktu kontrolnego. Prosta linia na mapie, łącząca punkty na mapie nie jest receptą na idealną 
trasę. Czasami opłaca się biec ścieżką, czasami ominąć wzgórze lub głębokie doliny, czasami połączenie obu.
4. Poziomice pokazują charakter terenu – im są na mapie bliżej, tym stok jest bardziej stromy i odwrotnie.
5. Jeśli dokładnie przemyślisz przebieg do pierwszego punktu kontrolnego, można biec. Ale tylko tak szybko,aby zawsze wiedzieć gdzie 
jesteś.
6. Jeśli znajdziesz pierwszy punkt kontrolny, najpierw sprawdź jego kod z opisem. Jeśli się zgadza, zaznacz do pola na mapie.
7. W taki sam sposób kontynuuj, przez wszystkie punkty kontrolne do mety.

Po odstartování si vezmete mapu, kterou byste si měli zorientovat pomocí busoly: podívejte se, kde je sever a nasměrujte na sever horní okraj 
mapy a �m ji správně zorientujete. Pokud své první pokusy s orientačním během podnikáte ve známém prostoru nebo na jednoduché tra�, 
obejdete se docela dobře i bez busoly nebo kompasu. Jen je třeba mapu mít stále zorientovanou tak, aby směry na ní nakreslených cest a objektů 
odpovídaly směru cest a objektů ve skutečnos�. 
Potom si v klidu stanovte postup na první kontrolu a vydejte se na ni. Využijte cest, jasných orientačních bodů, okrajů pasek. Uvědomte si 
měřítko mapy – pro dobrý odhad vzdálenos�, abyste kontroly nehledali moc brzy nebo naopak příliš pozdě! Cestou si ověřujte na jasných 
orientačních bodech správnost postupu a pokud si nejste jis�, zpomalte, či zastavte. Nejistotě se vyhnete stálým udržováním mapy v souladu s 
okolím. Např. tato cesta na mapě je ta, po které jdu, vlevo mám to zelené mlází, vpravo je louka a za ní domek. Ano, je to tak, jdu tedy správně a 
mohu běžet až na druhou křižovatku, kde zahnu vlevo… A po zahnu� vlevo zahlédnete altánek a kontrolu. Když si ověříte, že kódové číslo sedí, 
můžete si označit do mapy  průchod kontrolou a pokračovat dále stejným způsobem. Pokud to chvíli nejde, nevzdávejte to – vraťte se na místo, 
kde jste si byli jis� , kde jste a zkuste kontrolu najít znovu.



1:3 000

E = 2,5m

les

les -pomalý běh
las

las o trudnej przebieżności
louka
teren otwarty
paseka
polana
polootevřený terén
teren półotwarty
podrost
runo leśne
soukromý pozemek
teren prywatny
živý plot
naturalne ogrodzenie
výrazný strom
charakterystyczne drzewo
jezero
jezioro
řeka, potok
rzeka, strumień
úzká bažina, příkop
wąskie bagno, rów
pramen
źródło
vrstevnice

hliněný sráz, násyp
poziomice

skarpa ziemna, nasyp
kupa, prohlubeň
kopczyk, zagłębienie
cesta, pěšina
droga, ścieżka
lesní pěšinka
leśna ścieżka
most, schody
most, schody
železnice
tor kolejowy
budova, altán
budynek, altana

plot vysoký/nízký
ogrodzenie wysokie/niskie
socha(pomník), kámen
statua (pomnik), kamień

umělý objekt
obiekty sztuczne
lavička
ławka

Legenda

koš na discgolf
koszyk do discgolfa

Trať/Trasa

start
start

kontrola
punkt kontrolny

číslo a kód kontroly
numer i kod punktu

cíl
meta

Sanatorium EDEL

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

kontrola/ punkt kontrolny

(1 cm=30m)

1:500



Jak číst mapu?

Mapa a les jsou pro orientační běh totéž, co pro jiný sport tělocvična 
nebo stadion: je to sportoviště a zároveň hlavní pomůcka pro 
orienťák nezbytná. Mapa je velmi podrobná, obvykle v měřítku od 
1 : 5 000 (1 cm odpovídá 50 metrům ve skutečnos�) do 1 : 15 000 
(1 cm odpovídá 150 metrům ve skutečnos�). Co na mapě kromě 
cest a domů (na mapě vyznačeny černou barvou) můžete najít? Bílé 
plochy znamenají les, žluté louky a paseky, zelená plocha méně 
prostupné roš�, mlází (tak zvané hustníky – čím tmavší �m hustší). 
Hnědou barvou – vrstevnicemi – jsou vyznačeny terénní tvary, údolí 
a kopce, – čím jsou vrstevnice hustší, �m je svah strmější. Zbývá ještě 
pár značek pro kameny a objekty jako krmelec, posed, skála, jáma, 
prohlubeň, významný strom. Poraďte se s mapovým klíčem, tam je 
vše podrobně.

Jak číst mapu?

Na mapě je vyznačena trať červenou barvou – start je vyznačen 
trojúhelníčkem, jednoduchá kolečka označují kontroly – jsou 
očíslovaná a propojená v pořadí, v jakém je musíte najít. U každé 
kontroly najdete i její kód- ten slouží k její přesné iden�fikaci. Dvojité 
kolečko označuje cíl. V lese trať kromě startu, cíle a kontrol 
vyznačena není, jde se opravdu jen podle mapy. Kontroly mají 
podobu dřevěných hranolů s červenobílým lampionem. Na horní 
čás� hranolu se pak nachází kleště, kterými zaznačíte průchod 
kontrolou do připravených políček na přední straně mapy. V každém 
políčku je pak i slovní popis umístění kontroly. 

Jak na závod?

Jak czytać mapę?

Dokładna mapa jest do orientacji sportowej niezbędna. Jest bardzo 
szczegółowa, zazwyczaj wykonana w skali od 1:5 000 (1 cm na mapie 
odpowiada odległości 50m w terenie) do 1:15 000 (1 cm na mapie 
odpowiada odległości 150m w terenie). Większa część rysunku 
mapy przedstawia tzw. przebieżność lasu, która ma wpływ na wybór 
wariantu biegu do punktu kontrolnego. Kolor biały przedstawia las 
bardzo dobrze przebieżny, żółty teren otwarty (np. łąka, pola 
uprawne), odcienie zielonego – gęstość roślinności wpływającą na 
tempo biegu (ciemnozielony – roślinność hamująca bieg o 90% i 
więcej), niebieski – obiekty wodne (strumienie, bagna, jeziora, 
studnie, hydranty itp.), brązowy – rzeźba terenu (górki, obniżenia, 
muldy, kopce itp.), czarny – pozostałe szczegóły mogące pomóc w 
dokładnym umiejscowieniu się na mapie (drogi, budynki, kamienie, 
paśniki, ambony itp.).   Im bliżej siebie są poziomice, tym stok jest 
bardziej stromy.

Jak na mapie wygląda trasa?

Elementy trasy na mapie opisuje się kolorem czerwonym lub jego 
odcieniami, a poszczególne elementy zaznaczone są następującymi 
symbolami:
    · start – trójkąt równoboczny ze skierowanym wierzchołkiem do 
pierwszego punktu,
   · punkt kontrolny – okrąg, którego środek dokładnie wyznacza 
miejsce ustawienia punktu kontrolnego; kolejne punkty są 
ponumerowane i połączone ze sobą linią prostą,
   · meta – dwa współśrodkowe okręgi
Trasa biegu, jej długość oraz skala trudności zależą od kategorii 
wiekowej i poziomu zaawansowania technicznego zawodników, dla 
których została zaprojektowana przez budowniczego trasy. Na 
zawodach zawsze bywają także trasy dla początkujących.

Jak pokonać swoją pierwszą trasę?

1. Najpierw spojrzyj spokojnie na mapę. Północ jest zawsze na górnej krawędzi mapy. Zwróć uwagę na skalę, to znaczy na przemianę 
odległości.
2. Zorientuj mapę, czyli skręć ją tak, aby północ na mapie odpowiadałą północy na kompasu, a więc kierunki na mapie odpowiadają 
kierunkom w rzeczywistości. Mapa musi być zorientowana przez cały czas wyścigu.
3. Zdecyduj się, którędy iść do pierwszego punktu kontrolnego. Prosta linia na mapie, łącząca punkty na mapie nie jest receptą na idealną 
trasę. Czasami opłaca się biec ścieżką, czasami ominąć wzgórze lub głębokie doliny, czasami połączenie obu.
4. Poziomice pokazują charakter terenu – im są na mapie bliżej, tym stok jest bardziej stromy i odwrotnie.
5. Jeśli dokładnie przemyślisz przebieg do pierwszego punktu kontrolnego, można biec. Ale tylko tak szybko, aby zawsze wiedzieć gdzie 
jesteś.
6. Jeśli znajdziesz pierwszy punkt kontrolny, najpierw sprawdź jego kod z opisem. Jeśli się zgadza, zaznacz do pola na mapie.
7. W taki sam sposób kontynuuj, przez wszystkie punkty kontrolne do mety.

Po odstartování si vezmete mapu, kterou byste si měli zorientovat pomocí busoly: podívejte se, kde je sever a nasměrujte na sever horní okraj 
mapy a �m ji správně zorientujete. Pokud své první pokusy s orientačním během podnikáte ve známém prostoru nebo na jednoduché tra�, 
obejdete se docela dobře i bez busoly nebo kompasu. Jen je třeba mapu mít stále zorientovanou tak, aby směry na ní nakreslených cest a objektů 
odpovídaly směru cest a objektů ve skutečnos�. 
Potom si v klidu stanovte postup na první kontrolu a vydejte se na ni. Využijte cest, jasných orientačních bodů, okrajů pasek. Uvědomte si 
měřítko mapy – pro dobrý odhad vzdálenos�, abyste kontroly nehledali moc brzy nebo naopak příliš pozdě! Cestou si ověřujte na jasných 
orientačních bodech správnost postupu a pokud si nejste jis�, zpomalte, či zastavte. Nejistotě se vyhnete stálým udržováním mapy v souladu s 
okolím. Např. tato cesta na mapě je ta, po které jdu, vlevo mám to zelené mlází, vpravo je louka a za ní domek. Ano, je to tak, jdu tedy správně a 
mohu běžet až na druhou křižovatku, kde zahnu vlevo… A po zahnu� vlevo zahlédnete altánek a kontrolu. Když si ověříte, že kódové číslo sedí, 
můžete si označit do mapy  průchod kontrolou a pokračovat dále stejným způsobem. Pokud to chvíli nejde, nevzdávejte to – vraťte se na místo, 
kde jste si byli jis� , kde jste a zkuste kontrolu najít znovu.


