
Výběr orientačních bodů

 abyste dobře zvládli postup, musíte si vybrat 
body, podle kterých jasně kontrolu najdete

 nejde o volbu postupu (kudy se dostat ke 
kontrole), ale o to, čeho se na postupu chytat 
(jak se dostat ke kontrole)



Co vás tímto chci naučit?

• Každý postup musí být naplánován, 
musíte mít taktiku. 

• Neběhejte "na blind", s tím uspějete 
maximálně v ČR a to jen někde a možná.

• Zde si zkusíte nasucho vytvořit taktiku - 
čeho se chytat, podlě čeho běžet apod.



Tak jdeme na to ...











































 

A teď se na to podíváme pod lupou ...



Držíme směr mírně odkloněný vpravo, po levé ruce bude 
velký kopec, podél něj se stočíme, srovnáme se podle 
skupiny kamenů, dále kamenitý kopeček po pravé ruce 
a údolíčko. Není vidět z jednoho orient. bodu na druhý, 

takže práce busoly!



NECHODIT ROVNĚ! VELMI NEJISTÉ! Údolíčkem náhoru, 
zleva kolem kopečku s kameny, od kamenů na jeho 
konci ke kamenitému kopečku, srovnat se a pak do 

údolíčka s kamenem.



Pořádně držet směr a očekávat po pravé ruce 
kopeček s kameny. To je důležitý (a téměř 
jediný) orientační bod. Poté budou vidět 

kameny nad srázem a zlom srázu. Hlavně ale 
- dobře držet směr!



Traverzujeme s mírným stoupáním. Přeběhneme jednu 
kamenitou oblast, poté se srovnáme podle skupiny 

velkých kamenů - ty musí být vidět. Za kameny hřbítek s 
kupkou a po hřbítku k další kupce. Když se stočíme 

doleva, budou tam kameny, když vpravo, kamenitý svah



Velice pečlivě držíme směr a odkláníme se mírně vpravo. Po 
vběhnutí do hustníku očekáváme kameny a případně holé 
ploché skály. V této oblasti se musíme srovnat, abychom 

našli důležitý odrazový bod - kamenitý srázek s bílým lesem 
na okraji kolečka. Od něj podél kam. pole dohledáme. 



Využijeme hranice porostu nalevo od postupu, od které 
přeběhneme na kopeček, stáčíme se vpravo a očekáváme 
díru. Pokud se odchýlíme vlevo, uvidíme cestu a zříceninu, 

pokud napravo, chytneme se větší díry.



Kolem louky s domem, přes plochou žlutou díru, mezi 
dírami a chytit údolíčko. Z něj po hřbítku s vrcholky. 

Jakmile se stočí doprava, tak za kupkou díra. Ze 
zdánlivě komlikovaného postupu lze udělat jednoduchý: 

louka-díry-ÚDOLÍČKO-HŘBÍTEK-KOPEČEK-díra



Tento postup nelze moc zjednodušit, takže 
PEVNĚ DRŽET SMĚR a: prohlubeň-hluboká 

díra-hřbítek-mělká díra-za dírou kopeček



Hlavním orientačním bodem na postupu je hřbítek s kupkou. K 
němu se dotaneme přes konec hřbítku a zleva kolem 

hluboké jámy. Odtud pečlivě držíme směr a jdeme přes 
prohlubeň a hřbítek ke svahu, pod nímž očekáváme kupku. 

Při náběhu do svahu musíme mít vpravo hřbítek a vlevo 
zvlněný svah (údolíčka). 



Jednoduchý postup - jedu pořád pod svahem a 
hlídám si jednotlivé velké díry. Z poslední pak 

jednoduše dohledáme kontrolu.
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