
Ako sa orientovať 
v teréne
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Začiatky sú už raz také…

Moje začiatky boli ťažké. Datujú sa 
ešte do dôb, kedy som mohla snívať 
o  nejakej mapovej aplikácii v  mobi
le, o nejakom GPS alebo online webo
vom portáli. Napriek tomu, ako dieťa, 
ktoré vyrastalo na turistike, som stá
le akosi mala cit pre orientáciu v  te
réne… žartujem, nikdy som ju nema
la a  kým som nemala GPS, vždy som 
sa strácala a  priamo úmerne s  tým 
sa strácali aj moji kamaráti, ktorí so 
mnou boli ochotní chodiť na výle
ty (hehe). Za najsilnejšiu spomienku 
považujem jednu Silvestrovskú pre
chádzku, kedy sme sa proaktívne roz
hodli pre rozhýbanie hnátov pred dl
hou nocou. Boli sme na chalupe kdesi 
na konci sveta a toho času, ako školáč
ka, som s turistikou „bez rodičov“  ešte 
len začínala…napriek tomu som zo 
všetkých na chate bola najskúsenej
šia, a tak som prevzala velenie — vza
la papierovú mapu do ruky — našla 
som si okruh, pravítkom podľa mier
ky na mape zmerala koľko kilomet
rov to bude (vyšlo mi tak 7 km). S tým 

každý súhlasil, a tak sa šlo. Nikdy pred
tým som z  mapy nečítala, ale nejako 
mi to tam všetko sedelo. Tu je cintorín, 
tu elektrické vedenie, tu nejaký kopec. 
Po pár hodinách cesty sa to však všet
kým nejako už prestávalo páčiť… aj 
mne samej, a  tak som sa ešte raz za
hĺbila do tej mapy… a hľadala nejaké 
poznávacie body, kde by sme to mohli 
tak asi na tej mape byť. A  v  tom pri
šlo precitnutie… Cintoríny boli totiž 
v dedine dva. A ja som sa orientovala 
podľa toho nesprávneho. Takže v pod
state sme šli opačnou svetovou stra
nou a všetky tie body na mape, ktoré 
mi „akože“ sedeli, boli vlastne len ná
hody. Ten Silvester bol každý po túre, 
ktorá sa asi trojnásobne predĺžila, taký 
unavený, že namiesto oslavy sa všetci 
pobrali spať.

Dnes je však už svet jednoduchší 
a takmer každý má už dnes smartpho
ne a ten ponúka bezplatné navigácie 
a GPS. Vďaka tomu sa dnes už nestra
tí hádam žiaden antitalent. Teda takto 
— ja sa strácam pravidelne, ale vďaka 

mobilu s GPS sa vždy ľahko nájdem. Aj 
keď moja najčastejšia veta je napriek 
tomu všetkému stále: „ups, asi sme 
troška nesprávne…“ Holt, aj s  týmto 
„darom“ sa musíte prosto narodiť.

Plánovanie trasy

Prvým krokom, ktorý predchádza vý
beru výletu, by malo byť naplánova
nie si trasy. Ak už máme  vymyslený cieľ 
cesty, je dobré si to dopredu „prejsť“ 
prstom na mape a zistiť, čo nás čaká. 
Moje najobľúbenejšie  servery na plá
novanie turistiky sú www.hiking.sk 
a  www.freemap.sk. Fungujú na po
dobnom princípe a je len na vás, kto
rý vám bude viac vyhovovať a sedieť. 
Skúste si ich, oba.

V  prvom rade si musíte nájsť miesto, 
kde chcete ísť. Na väčšinu miest vedú 
viaceré trasy a je na nás, ktorú si zvo
líme. Niekedy rozhodne východisko, 
ktoré je nám bližšie, inokedy sa roz
hodneme podľa dĺžky a   náročnosti 
trasy. Všímame si tieňovanie mapy 
(napovie nám, kde sú hrebne kopcov 
a kde doliny) a vrstevnice. Tie nám ve
ľa napovedia o prevýšení. Je rozdiel, či 
šliapeme 3 km po rovine, alebo ostro 
do kopca. Preto si toto musíme zistiť 
ako prvé. Na online mapách  máme 

Pre väčšinu ľudí je orientácia v teréne španielska dedina. Boja sa, 

že sa stratia, zamotajú a ostanú napospas divokým hladným 

medveďom… V skutočnosti to nie je také náročné, ako sa na prvý 

pohľad zdá a ako takmer vo všetkom i v tejto „činnosti“ sa dá 

veľmi dobre zdokonaľovať praxou. A okrem toho, medveďom by 

si i tak veľmi nechutil, prepáč…

Kólie a pohľad na majestátne pohorie Branisko.
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funkcie, ako si tieto trasy zmerať. 
Označíme si štart a cieľ a systém nám 
ukáže vzdialenosť, čas a  celkové stú
panie/klesanie. Časové údaje sú orien
tačné, ale podľa mojej skúsenosti dosť 
dobre sedia. K týmto údajom si musí
me napočítať aj nejaký ten čas navy
še na oddych, kochanie sa alebo blú
denie. Celkové stúpanie je nadmorská 
výška ktorú prekonáme a  podľa toh
to čísla sa vieme orientovať, či bu
de trasa veľmi kopcovitá, alebo skôr 
pôjde o  rovinu. Niekedy je lepšie vy
brať si dlhšiu trasu, s pomalším stúpa
ním, ako krátku s kopcom, čo pripomí
na pravý uhol. V mape dané stúpania 
vidíme aj podľa vrstevníc. Ak ich naša 
trasa rovnobežne lemuje (traverzuje), 
ide o rovinatý úsek, ak ide kolmo cez 
nich, tak verte tomu, že to bude ko
pec. A  čím sú vrstevnice viac nahus
tené k sebe, tým je stúpanie prudšie. 
Na mape si vždy všímajte aj potoky, 
vodné toky, či studničky. Pre turistiku 
so psíkom môže byť prítomnosť vod
ných zdrojov kľúčová. Ak ste neskú
sený turista, držte sa vždy značených 
turistických trás (červená, modrá, ze
lená, žltá…). Neznačené trasy môžu 
byť zle prechodné a keďže sú nezna
čené, neviete sa na nich orientovať 
podľa značiek na stromoch a ľahko sa 
stratíte. Skvelý pomocník pri pláno

vaní trás je vrstva fotografií od užíva
teľov, ktorý na trase boli a  fotografie 
na server nahrali. Môžete si tak utvo
riť lepšiu predstavu o teréne, ktorý vás 
čaká (čo je dôležité najmä pri turistike 
so psíkom) alebo zistiť, kde sú aké za
ujímavé miesta či atrakcie. Ľudia totiž 
najradšej fotia práve také miesta, a tak 
vďaka tomu zistíte, čo na trase netre
ba minúť. Pomáhať mapovať terén 
viete dokonca aj vy, kvalitnými foto
grafiami (ideálne s GPS značkou, ktorú 
na nich „uloží“ mobil, ak túto funkciu 
zapnete. Fotografia teda „sama vie“, 
kde bola sfotená). Často vďaka fotkám 
zistíte, aký terén vás čaká, čo z mapy 
neviete do detailov vyčítať. Viete roz
líšiť asfaltovú cestu od lesnej (spev
nenej alebo nespevnenej), ale netu
šíte či je spevnená kameňom, štrkom, 
asfaltom alebo či je nespevnená ces
ta lesného typu, či ide o zvažnicu. To, 
či trasa prechádza lúkami, lesmi ale
bo poliami, z mapy ľahko vyčítate. Vie 
vám to pomôcť pri plánovaní turisti
ky najmä v lete, aby ste sa vyhli dlhým 
úsekom v  odhalenom teréne s  prud
kým slnkom (lúky, polia…). Všímame 
si, či sú po ceste vyznačené nejaké prí
strešky, studničky, altánky, prípadne 
výhľadové body. Ak si takto trasu do
ma v  počítači naštudujeme, budeme 
celkom dobre pripravení do terénu. 

Náš plán trasy si vieme aj uložiť a zdie
ľať s kamarátmi, aby vedeli, kam a ako 
sa pôjde, prípadne môžeme náš plán 
trasy poslať skúsenejšiemu turistovi, 
na konzultáciu.

Pomocník na hory

Náš smartphone je pri turistike neo
ceniteľný pomocník. Už aj obyčajná 
predinštalovaná Google Maps, ktorú 
má každý používateľ mobilu už „tam“, 
nám vie významne pomôcť pri orien
tácii v teréne. Avšak na naše účely lep
šie poslúžia špeciálne turistické apli
kácie, veľmi podobné tým stránkam, 
cez ktoré sme si výlet doma napláno
vali. Všetky takéto aplikácie si majite
lia Androidov stiahnu v  Google play 
obchode vo svojom mobile za pár se
kúnd. Jedna za najvyspelejších apliká
cií na trhu je „Locus Map“, ktorá veľmi 
dobre  funguje aj v  bezplatnej  verzii. 
Ak by ste si ju neskôr kúpili ( stojí 
pár  eur), tak sa vám odomknú aj pro
fesionálnejšie funkcie, ktoré poslúžia 
náročnejším turistom. V  tejto apliká
cii máte na výber viacero „online máp“ 
a  funguje aj v  iných krajinách. Ja od
porúčam podklady z freemapu, ktoré 
sú bezplatne v Locuse k dispozícii. Sú 

Povalový chodník na rašelinisku Peciská  
v smere na Bobroveckú dolinu.

Skalné okno v Rajtopíkoch (Branisko).
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výborné, jednoduché a presné. Netre
ba však zabúdať, že GPS nám síce fun
guje takmer vždy a všade, ale mapové 
podklady sa ťahajú cez dátové služby, 
ktoré však nemusia byť všade k  dis
pozícii. Stačí slabé pokrytie operáto
rom a uvidíme na mape akurát šípku 
na bielom podklade. Preto je dobré si 
doma pred výletom stiahnuť danú ob
lasť mapy do mobilu (Locus túto mož
nosť ponúka) alebo si nainštalovať 
„Freemap Locus Addon“, ktorá ponú
ka offline mapu celého Slovenska — 
čiže je to mapa, ktorá už je v  mobile 
a netreba vám žiadne dátové pripoje
nie. Locus nám umožní aj záznam tra
sy, ktorý nám ukáže dĺžku trasy, koľko 
sme nastúpali výškových metrov, ako 
dlho nám trvala trasa, koľko času sme 
chodili a koľko oddychovali a mnohé 
iné funkcie. Najdôležitejšie je však to, 
že sa s ňou vieme orientovať v teréne, 
overovať si, či ideme správne, pozrieť 
sa, koľko nám ešte ostáva kilometrov 
a  času do cieľa (aj to aplikácia ponú
ka) alebo či na trase nevedú nejaké 
skratky. Existujú aj mapové podklady 
zvažníc a lesných cestičiek, ktoré ešte 
viac rozšíria vaše možnosti. To všetko, 
ale aj omnoho viac ponúka Locus a je
mu podobné aplikácie. Je vždy kľúčo
vé sledovať  svetové strany, aby sme 
na križovatke ciest odbočili správne. 
Locus nám ponúka možnosť „zobra
ziť pohľad“ — čiže nám akoby ukazuje 
podľa toho, ako máme nasmerovaný 

mobil, že akým smerom sa pozeráme 
a vieme tak rozlíšiť, či je pred nami tá 
správna cesta, ak sme na križovatke. 
Je veľmi dôležité si pred výletom plne 
nabiť batériu v mobile, nakoľko práca 
s takýmito aplikáciami a zapnuté GPS, 
dosť „žerú batériu“ mobilu. Najlepšie 
bude, ak si v  ruksaku budete nosiť aj 
nabitý powerbank — čo je šikovný ľa
hučký záložný zdroj, pomocou kto
rého svoj mobil nabijete aj v prírode. 
Veľmi dôležité je aj sledovanie poča
sia, na čo nám vedia poslúžiť mobil
né aplikácie ako „Meteoblue“, prípad
ne aplikácia „SHMUapp“, kde nájdeme 
aj veľmi užitočný meteoradar a môže
me sledovať, či sa neblížia prehánky 
alebo búrky a upraviť svoju trasu tak, 
aby nás to nezastihlo.

Aby sme sa nestratili…

Vždy je dôležité sledovať turistické 
značky. Sieť značení je na Slovensku 
výborná a  značky sú pomerne husto 
namaľované (nachádzajú sa na stro
moch, občas na iných objektoch, ako 
stĺp, tyč, prípadne kameň). Moje pra
vidlo je — ak si už pár desiatok metrov 
nevidel značku, radšej zastaň a over si 
trasu na mobile… alebo sa vráť a hľa
daj najbližšiu značku. Je to vždy lep
šie, ako sa stratiť, či zbytočne si nadísť 
kilometre po nesprávnej ceste navyše. 

Značky sú zvyčajne maľované po pra
vej ruke, čo uľahčuje aj smer správ
nej cesty v  prípade križovatiek ciest. 
 Bohužiaľ, sú miesta, kde sú značky 

Naša Ginka je veľmi zvedavá a vnímavá sučka.  
Všetko „mapuje“ a v teréne sa vie orientovať ako profík.

Záber z nedotknutého hustého lesa 
v pohorí Branisko.
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 poškodené, padli za obeť výrubu, ale
bo sú už jednoducho veľmi vybled
nuté. Buďme na takých miestach ove
ľa pozornejší. Ak sa nám už „podarilo“ 
stratiť sa a  nemáme k  dispozícii ani 
mobil s  aplikáciou a  GPS, pokúsme 
sa vrátiť na miesto, ktoré si pamätá
me ako posledné značené. Prípad
ne hľadajme rozcestník ciest, kde sú 
vždy napísané smery a  vzdialenos
ti do najbližších cieľov. Keď sme sa už 
ale beznádejne stratili a ani náš štvor
nohý spoločník nevie nájsť cestu do
mov, skúsme hľadať cesty, ktoré sú čo 
najširšie, najvychodenejšie alebo slú
žia ako zvažnice pre ťažbu v  lese — 
tie vždy vedú dole do dediny. Pomô
že nám i potok, rieka, tiež po jej toku 
určite onedlho bude nejaká dedinka. 

Zároveň v  prípade kopcov, vždy volí
me cestu „dole“ — dedina málokedy 
leží hore na kopci. Niekedy nám po
môžu aj zvuky — počúvajme, či ne
začujeme štekot psov, alebo iné ne
klamné znaky, že dedina je blízko. 
Existuje aj veľmi šikovná aplikácia do 
mobilu „155.sk“, ktorá pomôže v prípa
doch, keď sa volajúci napríklad zraní 
v neznámom teréne či dopravnej ne
hode a nedokáže presne určiť, kde je, 
prípadne nemôže kvôli zdravotnému 
hendikepu rozprávať, alebo nepočuje. 
A stále tu máme staré známe číšlo 112, 
v prípade akejkoľvek núdze. V prírode 
sa snažme robiť troška hluk, ak sa ocit
neme v teréne, kde máme pocit, že by 
mohlo byť viac divej zveri. Nemusíme 
sa báť, zver nás cíti, vie o nás a zvyčaj
ne zuteká. Nás psík ju tiež odradí, lebo 
zver ho cíti ešte výraznejšie, ako nás. 
Ak sa necítime bezpečne, stratíme sa, 
alebo nás zastihne šero, myslime na 
bezpečnosť a psíka si radšej dajme na 
vôdzku ku sebe. Ak sa začne stmievať, 
lebo sme zle odhadli čas trasy, radšej 
sa otočme, alebo skráťme plán trasy, 
akoby nás mala zastihnúť tma. V  te
réne sa po tme neskúseným turistom 
orientuje veľmi zle. 

Nosme so sebou radšej čelovku, ale
bo si posvieťme mobilom. Ak nás čaká 
ešte riaden kus cesty a  máme na vý
ber, radšej voľme cesty blízko pri civi
lizácii. Lepšie sa nám pôjde po krajnici 
hlavnej cesty z dediny do dediny, ako 
cez tmavé lesy, kde sa ľahko môžeme 

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ je majiteľkou chovateľskej stanice dlhosrstých kólií 
YALESS BLUE a spolumajiteľkou chovateľských potrieb HAVKOLAND. Vo voľnom 
čase sa aktívne venuje turistike so svojimi psíkmi. Jej parťáci sú 4 dlhorsté kó-
lie — zľava: Ginka, Jaylin, Grace a Dexter, s ktorými už prešla tisícky kilometrov 
po slovenských i zahraničných turistických chodníčkoch. Psíky sa zatiaľ nesťažujú. 
Bohaté zážitky a skúsenosti sa vám pokúsi odovzdať v sérii článkov, venovaných 
turistike a začínajúcim turistom.

dezorientovať, spanikáriť a  stratiť sa. 
Vždy ak niekam idete, povedzte aspoň 
jednému kamarátovi či rodine, o svo
jom pláne výletu. Ak ste neskúsený tu
rista, nikdy nechoďte na dlhé trasy do 
neznámeho terénu sami. Ak chcete 
ísť sami so psíkmi, voľte si populárne 
trasy, kde je viac turistov, alebo trasy 
blízko dedín či miest. A hlavne, nikdy 
nepanikárte, nepomôže vám to. Tre
ba zachovať pokoj a rozvahu a keď si 
nebudete vedieť dať rady, skúste na
sledovať psíka. Oni si často pamätajú 
cestu naspäť lepšie ako my. Orientácia 
v teréne je u nich geneticky zakódova
ná ešte z čias, kedy boli vlkmi. Niekto
ré plemená ju majú stále veľmi dob
re vyvinutú a  dokážu sa vrátiť veľmi 
spoľahlivo po vlastných stopách aj po 
mnohých hodinách.

Stratiť sa je normálne a  niekedy tie 
najkrajšie zážitky z  výletov má člo
vek práve vtedy, ak sa zmotá či zablú
di, alebo sa niečo nepodarí podľa plá
nu. Vždy to treba brať s humorom, veď 
na pobyte v prírode je najdôležitejšie 
to, že tam sme, a  nie to, či dôjdeme 
do cieľa alebo ho troška improvizo
vane pomeníme. Niekedy nám všetko 
nevyjde podľa predstáv, ale vieme sa 
z toho poučiť a nabudúce to napláno
vať lepšie. Lebo turistom sa nerodíme, 
stávame sa ním postupným učením sa 
a  spoznávaním prírody, máp a  cibre
ním intuície.

Mgr. Janka BROSSMANNOVÁ
chovateľská stanica Yaless Blue

www.yalessblue.com, www.havkoland.sk
Snímky: © autorka, Ing. Peter Suvák

Kamaráti z Poľska študujú slovenskú 
mapu. Mapy majú univerzálny 
jazyk, rozumie im každý bez ohľadu 
na národnosť.
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