Co je orientační běh?
...je moderním sportem v přírodě. Jde v něm, o co nejrychlejší pohyb v terénu podle mapy po předem
neznámé trati s jedinou povolenou pomůckou, a tou je busola či kompas. Orienťák Vám kromě pohybu
(a pro začátek tu nikdo nemluví o běhu – zábava je to i pomalým klusem nebo procházkovým tempem)
přinese lepší porozumění mapě a zlepší Vaši schopnost samostatně se rozhodovat.
Tempo si každý určuje sám, v lese bez diváků je tento sport ideální relaxací pro dospělé nebo malým
dobrodružstvím pro mladší účastníky. V případě sebemenších problémů mnoho soupeřů nabídne pomoc,
v tomto sportu se s fair-play jednáním setkáte běžně.

Co by měl správný orienťák všechno vědět
…především se naučit mapový klíč pro orientační běh, tj. co která barva či symbol na mapě
znamená.

Mapový klíč
Barvy na mapě:
►bílá
►zelená
►žlutá
►hnědá
►modrá
►černá

les, bez obtíží průběžný
les hustý, špatně průchodný nebo křoví – čím tmavší tím neprostupnější
otevřený terén bez stromů (pole, louky, paseky)
výškopis (především vrstevnice) a terénní tvary
vodstvo (potoky, rybníky, prameny, bažiny aj.)
(cesty, ploty, budovy, atd.), ale také skály a kameny

Mapové značky:

Je vhodné učit se mapové značky postupně, protože jen málokdo zvládne naučit se naráz všechny.
Začínáme těmi nejjednoduššími: les, louka, silnice, cesta, pěšina, budova, posed, krmelec, potok, průsek,
vývrat, výrazný strom. Úplně nejlepší je, pokud se značky učíte přímo v terénu ve známém místě – neustále
porovnáváte mapu s okolím, hledáte, jak je v mapě zakresleno to, co vidíte.

Popis kontrol – mezinárodní značky tzv. piktogramy
nám upřesňují, kde je kontrola v terénu umístněna, např. kupka, krmelec, větvení cest atd.
Vzor popisu kontrol:

Piktogramy objektů:

Komplet piktogramy zde.

Měřítko mapy, určování vzdálenosti na mapě
Mapy jsou zmenšené obrazy skutečného terénu, čím větší území mapa zobrazuje, tím více je všechno
zmenšeno oproti skutečnosti. Měřítko mapy nám udává, jak velké je zmenšení oproti skutečnosti např.
měřítko 1: 10 000 nám říká, že 1 cm na mapě je ve skutečnosti 10 000 cm, což je 100 metrů. Závody
a tréninky v OB používají především měřítka:
1:4 000 tj. 1 cm = 40 m ve skutečnosti
1:5 000

1cm = 50 m ve skutečnosti

1:7 500

1cm = 75 m ve skutečnosti

1:10 000

1cm = 100 m ve skutečnosti

1:15 000

1cm = 150 m ve skutečnosti

Orientace mapy
V terénu musíme s mapou pracovat tak, aby světové strany na mapě byly shodné se světovými stranami ve
skutečnosti (= mapu zorientovat). Dokud toto neuděláme, nemůžeme mapu číst.
Na mapách vydaných pro orientační běh poznáme sever podle modrých severojižních čar. A dále podle
písma (textu) na mapě a mapových značek (např. krmelec, posed, jáma), které jsou vždy orientovány
k severu.

