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PLAVČÍK:PLAVČÍK: Pozná, kde vychází a zapadá slunce.
Určí sever a jih.

LODNÍK:LODNÍK: Ví k čemu se používá buzola.
Umí určit světové strany.
Určí sever na mapě.
Zná základní mapové značky.

KORMIDELNÍK:KORMIDELNÍK: Zná azimut.
Zná mapové značky. Zorientuje mapu.
Vysvětlí pojem měřítka.

LODIVOD:LODIVOD: Ovládá  práci  s buzolou  a  mapou.  Určování
azimutu.

Mapové značky.
Umí určit světové strany podle přírodních úkazů.
Používá hvězdy k orientaci.

KADET:KADET: Čte mapu podle plastických obrazů krajiny.
Naplánuje  podle  mapy  celodenní  výlet  včetně
nouzových variant  (úkryt  před  nepohodou,  lékařská
pomoc, nouzové stravování).
Ovládá  rychlosti  a  vzdálenosti  dosažitelné  podle
obtížnosti terénu.
Umí určit cirkumpolární souhvězdí (Velký a Malý vůz,
Cassiopeia).
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MAPA - pomáhá nám při výpravách a na cestách, samozřejmě jen taková,

která  je  vhodná  pro  pěší  turistiku,  na  níž  jsou  vyznačeny
turistické cesty.

Dle  mapy můžeme zvolit  trasu plánovaného pochodu a změřit
jeho délku. Z výchozího místa (například z nádraží, kde budeme
vystupovat) si zvolíme příslušnou turistickou značkou značenou
cestu do jednotlivých míst naší cesty a do stanice, v níž budeme
opět  nastupovat  do  vlaku.  Podle  měřítka  zjistíme,  jakou
vzdálenost  představuje  na  mapě  jeden  kilometr  (u  mapy
1:100     000  je  tato  vzdálenost  1  cm)  a  pak  pomocí  papírového  
měřítka měříme jednotlivé krátké úseky cesty.

Nejdříve  musíme  mapu  ZORIENTOVAT.  To  znamená,  podle
buzoly  či  jiným  způsobem  určit  sever  a  pak  mapu  položit
správným směrem.  Není-li  na mapě orientační  růžice,  je sever
vždy  na  horním  okraji  mapy,  západ  vlevo,  východ  vpravo.
Nejpřesněji  mapu  zorientujeme,  když  levý  okraj  mapy  bude
rovnoběžný se střelkou buzoly.

Mapu  můžeme  zorientovat  také  tak,  že  si  určíme  vlastní
stanoviště  a  dva  výrazné body,  které  vidíme  v terénu  a  které
najdeme na mapě.  Mapu otáčíme tak dlouho, až jedna i  druhá
spojnice  našeho místa  procházejí  body na mapě a směřují  ke
zvoleným  místům  v terénu.  Podle  dvou  bodů  v terénu,  které
najdeme také na mapě,  můžeme pomocí  průsečíku určit  svoje
stanoviště.
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ZNAČKY NA MAPÁCH ZNAČKY NA TURISTICKÝCH

CESTÁCH
Přednost  dáváme  zásadně  značeným turistickým  cestám,  které  jsou
upravené  a  dovedou  nás,  kam
potřebujeme.  Neoznačené  cesty
užíváme jen výjimečně.

ZNAČKY
Kromě  značek  turistických,  podle
kterých se orientujeme na vycházkách,
vyrábíme i značky pro naše hry.
Používáme  větévek,  trávy,  šišek,
kamínků  a  klademe  je  nenápadně  na
pravou stranu cesty. Na významech je
nutno se předem dohodnout.

 


