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Pojmy 

Terén je časť zemského povrchu so všetkými jeho prvkami (tvárnosťou, pôdami, vodami, 

porastami, komunikáciami, sídliskami, priemyslom, poľnohospodárskymi 

a sociálnokultúrnymi objektami).1 

Terénne predmety sú všetky objekty, nachádzajúce sa v teréne, vytvorené človekom 

(sídliská, jednotlivé stavby, komunikácie, sady, kanály a pod.) a prírodou (lesy, rieky, 

močiare), s výnimkou terénnych tvarov (reliéfu terénu); zobrazujú sa na topografických 

mapách zvláštnymi dohovorenými značkami.1 

Terénne tvary (reliéf terénu) je súhrn nerovností zemského povrchu. Typickými terénnymi 

tvarmi sú: vrchol, chrbát, údolie, kotlina, sedlo.1 

Štúdium terénu  zahrňuje ujasnenie si charakteru a zvláštností terénu, komunikačnej siete, 

prirodzených prekážok, podmienok zásobovania vodou i ďalších vlastností terénu, ktoré 

ovplyvňujú zásahovú činnosť hasičských jednotiek. Výsledkom štúdia terénu sú závery, 

ktoré sú nevyhnutné pre prijatie rozhodnutia.1 
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1. Využitie topografie hasičskými jednotkami. 

 Hasičské jednotky vykonávajú množstvo výjazdovej činnosti v otvorenom 

prírodnom prostredí, ale aj v mestskom zastavanom prostredí či už sa jedná o lesné požiare, 

záchranu a vyhľadávanie osôb v lesnom prostredí, povodňové záchranné a povodňové 

zabezpečovacie práce, zosuvy pôdy, ľadové povodne, úniky nebezpečných látok a iné 

mimoriadne udalosti. Teda väčšina zásahovej činnosti prebieha v teréne. Pri všetkých týchto 

činnostiach hasičských jednotiek a jednotlivých členov týchto jednotiek považujem za 

nutnosť, znalosti povahy a charakteru okolitého prostredia - terénu, terénnych telies a tvarov 

(či už prírodných, alebo umelých) a orientáciu v prostredí v ktorom sa  pohybujú 

a vykonávajú zásah. Topografické vedomosti a praktické zručnosti sú nevyhnutné pre 

potreby členov veliteľských štábov a priamo sa dotýkajú úloh riadiaceho štábu. Od týchto 

znalostí sa následne odvíjajú ďalšie činnosti a postupy z hľadiska taktických možností 

hasičských jednotiek, postup likvidačných a záchranných prác, plánovanie, riadenie, 

zásobovanie a v neposlednom rade bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Osvojenie si 

základných znalostí a praktických zručností z topografie členmi hasičských jednotiek, a nie 

len ich, ale aj ostatných záchranných zložiek považujem za všeobecne prospešné pre 

vykonávanie samotného zásahu, riadenie a plánovanie pri zásahu, bezpečnosti práce 

a  záchranu životov. Som toho názoru, že tejto zaujímavej činnosti, ktorá rozvíja ducha, 

myseľ, tímovú prácu, predstavivosť - obrazotvornosť, cit pre detail, taktické myslenie, 

plánovanie, spoznávanie zásahového obvodu a prírodných zákonitosti a mnoho iného sa 

venuje veľmi malá pozornosť.  

 Topografia poskytuje potrebné vedomosti o prostriedkoch a spôsoboch štúdia 

zemského povrchu ako aj orientácii v teréne v období prípravy i počas zásahovej činnosti.1 

Jednou z častí topografie je aj orientácia v teréne.  Základnou topografickou pomôckou 

pre orientáciu v teréne je topografická mapa. Potrebné a nevyhnutné predpoklady na to 

aby sme boli v topografií dobrý, je potrebné mať teoretické vedomosti a praktické zručnosti.  

  

                                                           
1 A. M. Govoruchin; A. M. Krupin; M.V. Gamezo; Príručka Vojenskej Topografie; vydavateľstvo: Naše Vojsko-
Praha 1977, z Ruského orignálu Moskva 1973 
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2. Topografická mapa 

Predstavuje zmenšené, presné, podrobné a názorné zobrazenie zemského povrchu so 

všetkými jeho objektmi, vypracovaná v určenej topografickej projekcii. Najčastejšie ide o 

dvojrozmerné  geometricky presné zobrazenie trojrozmerného priestoru.  Sú základným 

zdrojom informácii o teréne a používajú sa na jeho štúdium, pri určovaní vzdialeností 

a plôch, pri stanovení smerníkov a súradníc rozličných objektov a bodov, plánovaní, ale aj 

riadení hasičských jednotiek, družstiev, skupín a jednotlivcov. Sú nepostradateľné pri 

riadení a velení hasičským jednotkám pri priestorovo rozsiahlejších mimoriadnych 

udalostiach. Sú určené k orientácii v teréne a jeho štúdia. Pomáhajú pri hodnotení 

charakteristík terénu a rizík ktoré môžu výrazne ovplyvniť ochranu obyvateľstva, krízové 

riadenie, činnosť SaP, priebeh záchranných,  lokalizačných a likvidačných prác, priebeh 

logistického zabezpečenia pre zasahujúce hasičské jednotky a priebeh evakuácie, diaľkovú 

dopravu vody. Pomocou topografickej mapy môžeme aj zhotovovať výškové profily 

okolitého terénu.1,2 Predstavujú základný prostriedok pre orientáciu. Dávajú nám jasný obraz 

o prostredí okolo nás, za predpokladu, že vieme z topografickej mapy čítať. Keď chceme 

porozumieť mape musíme v prvom rade poznať  jednotlivé mapové značky a ich význam. 

Ide o grafické,  farebné značky, ktoré sú zakreslené v mapách a ktoré nám dávajú určitú 

informáciu. Zemepisný sever na mape je vždy na hornom okraji mapy. 

Jedným z mnohých delení máp je podľa ich účelu : 

1. Topografické 

2. Geografické 

3. Cestné 

4. Turistické 

5. Vojenské 

6. Letecké 

7. Povodňové 

8. Lesnícke 

9. Mapy porastov 

10. Mapy vodných tokov 

11. Batimetrické mapy 

                                                           
2 Civilná ochrana; Prezentácia: Mapy a topografické mapy v krízovom manažmente 
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12. Banícke 

13. Mnohé iné 

Mapy môžeme rozdeliť aj  podľa mierky napríklad na mapy: 

1. Veľkej mierky 1:25 000; 1:50 000 

2. Strednej mierky 1:100 000; 1:200 000;  

3. Malej mierky 1:500 000; 1:1000 0001 

Mierka nám udáva koľkokrát je daný objekt zmenšený oproti skutočnosti. Mierka môže 

byť grafická alebo číselná alebo oboje. Číselná mierka sa udáva v tvare 1:X toto nám udáva, 

že objekt nakreslený v tejto mierke je X krát zmenšený oproti skutočnosti.  1 znamená jeden 

centimeter na mape a X vyjadruje koľko centimetrov je to v skutočnej krajine. Pomocou 

mierky si vieme vypočítať potom skutočnú vzdialenosť alebo veľkosť. 

 Príklad:  

Mierka 1:50 000 nám udáva že 1cm na mape je 50 000 cm v skutočnosti. Teda 1cm na 

mape je 500 m v skutočnosti. 

  

Obrázok 1 Mierka zobrazená na mapovom liste turistickej mapy VKÚ Harmanec 
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Obrázok 2 rôzne mierky mapy 

V podmienkach Hasičských jednotiek majú najvhodnejšie využite mapy vojenské, 

turistické, batimetrické mapy vodných tokov, mapy vodných tokov, záplavové mapy, plány 

miest a obcí, letecké snímky (satelitné snímky). Samozrejme záleží od  konkrétnej situácie 

a na akú činnosť mapu potrebujeme použiť. Pre podrobné štúdium a plánovanie či už 

hasiacich prác lesných požiarov, diaľkovú dopravu vody pomocou cisterien a hadicového 

vedenia, logistické zabezpečenie pre HJ, pátranie po osobách a iné sú najvhodnejšie pre 

potreby hasičských jednotiek mapy vojenské. Ide o mapy ktoré sú veľmi podrobne 

spracované. Nájdeme v nich informácie ako napríklad o aký les sa jedná teda charakter 

porastu, výšku, silu a rozostup stromov. Či ide o riedky les, vyholený les, polom, vyrúbaný 

les a pod. Podrobné údaje o vodných tokoch napr.: plytčiny, šírku, hĺbku vodného toku 

a charakter dna vodného toku, nadmorskú výšku tokov, rýchlosť a smer prúdenia vodného 

toku,  brody ich šírku, podzemné vodné toky, zrázy brehov, úpravu brehov, hĺbku močiarov.  

Podrobné údaje o mostoch ako dĺžku, šírku z akého materiálu sú postavené (murované, 

kovové, drevené, reťazové, plávajúce, železobetónové a pod), únosnosť mostu, či ide 

o zdvíhací most a podobne. Informácie o železnici či sa jedná o jedno, alebo viackoľajovú 

trať, či ide o elektrifikovanú trať, či ide o trať v násype, alebo vo výkope a pod. Sú v nej 

vyznačené priemyselné, poľnohospodárske a kultúrne objekty. A mnoho ďalších a pre nás 

potrebných a dôležitých údajov, ktoré je možné zohľadniť pri plánovaní, hasení a likvidácií 
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mimoriadnych udalostí, logistickom zabezpečení a riadení. Pri plánovaní presune 

a možnosti trasy pre hasičskú vozidlovú techniku poprípade pre hasičské člny a plavidlá. Vo 

vojenskej mape nie sú zobrazené turistické značené trasy. Z vojenských máp vieme odčítať 

presnú zemepisnú súradnicu v súradnicovom systéme WGS 84, ktorú používajú systémy 

GPS. Z turistických máp odporúčam používať mapy od  VKÚ Harmanec v ktorých je 

vyznačená súradnicová sieť WGS 84. 

 

Obrázok 3 Turistické  mapy VKÚ Harmanec 
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3. Pomôcky pre prácu s mapou. 

Pre potreby hasičských jednotiek odporúčam používať buzolu. Ide o zdokonalený 

kompas. Slúži nám na orientáciu a navigáciu, určovanie magnetického severu a teda 

určovanie svetových strán, určovanie azimutov, pochodových osí, určovanie vzdialeností na 

mape a iné. Buzol je viacero druhov napríklad turistická, delostrelecká, ženijná a iné. 

 

Obrázok 4 popis častí turistickej buzoly 
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Nakoľko nám buzola určuje magnetický sever a nie skutočný zemepisný tak vzniká 

odchýlka táto odchýlka sa nazýva magnetická deklinácia (môže byť záporná, alebo 

kladná). Tá závisí od miesta, času a mnoho iného. Pre naše potreby, v rámci tejto 

pomôcky, ju nebudeme zohľadňovať. (V Bratislave ku dňu 15.4.2018 je magnetická 

deklinácia:  +4° 25') .  

Pre ďalšie potreby na zistenie aktuálnej magnetickej deklinácie uvádzam internetový odkaz 

na deklinačnú mapu: <http://www.magnetic-declination.com/> 

 

Obrázok 5 Magnetická deklinácia 

Sz Sever zemepisný 

SM Sever magnetický 

δ deklinácia 

http://www.magnetic-declination.com/
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Plánovacie pravítka. Jedná sa o užitočnú pomôcku pre prácu s mapou. Je možné 

pomocou nich určovať súradnice bodov na mape, predmetov a miest v reálnom svete. 

Určovať vzdialenosti, azimuty, uhly, pochodové smery, sklon svahov na základe mierky 

a hustoty vrstevníc v mape, určovať časy výstupu, časy pochodu a pohybu a rôzne iné  

dôležité informácie. 

 

 

  

Obrázok 6 Plánovacie pravítko 
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GPS prijímače (mobilné telefóny, turistické navigácie a iné elektronické 

zariadenia.) K plnohodnotnému využitiu GPS prijímačov potrebujeme ešte jednu 

nevyhnutnú pomôcku, a to mapu s vyznačenou súradnicovou sieťou systému WGS 84.3 

V dnešnej dobe som si všimol skutočnosti, že veľa ľudí sa spolieha iba na GPS prijímače 

a pritom nepoužívajú mapu, alebo ju nevedia používať. V podmienkach hasičských 

jednotiek je nevyhnutné kombinovať prácu s mapou (teda vedieť ju používať a čítať) spolu 

s GPS prijímačmi. Iba tak je práca, záchrana, cvičenie, likvidácia mimoriadnej udalosti, 

riadenie hasičských jednotiek, plánovanie profesionálne. GPS prijímače a iné elektronické 

turistické navigácie predstavujú iba doplnok k mape a v žiadnom prípade ju nemôžu 

plnohodnotne nahradiť. Spolu, ale tvoria veľmi užitočných pomocníkov a práca sa tak 

stáva jednoduchšia, presnejšia a rýchlejšia. 

Pre prácu s mapou existuje aj množstvo iných užitočných pomôcok, ktoré nám dobre 

poslúžia a uľahčujú prácu s mapou napr. rôzne pravítka, uhlomery, odpichávatka, kružidla 

a iné. 

  

                                                           
3 Textová časť k turistickej mapy, VKU Harmanec 
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Obrázok 7 Turistická elektronická GPS navigácia 
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Mapový merač nám slúži na meranie vzdialeností na mape a následne z neho vieme 

odčítať skutočnú vzdialenosť, ktorú predstavuje nameraná vzdialenosť na mape. 

Obrázok 8 merač vzdialenosti na mape 



17 
 

4.0. Orientácia 

Orientácia v teréne znamená schopnosť správane a pohotovo určiť 

svetové strany, svoje stanovisko vzhľadom na okolité terénne 

predmety alebo tvary a správny smer. Orientácia spočíva v znalosti 

určovať svetové strany, čítať mapu a odhadovať vzdialenosť v teréne, 

dodržiavanie stanoveného, alebo zvoleného smeru pohybu a ujasnenie 

polohy okolitých terénnych bodov. Svetové strany v teréne môžeme určovať pomocou 

kompasu alebo buzoly, podľa nebeských telies a podľa rôznych prírodných úkazov (my 

budeme používať buzolu)  

Topografická orientácia zahŕňa: 

➢ Určenie svetových strán 

➢ Polohu svojho stanovišťa 

➢ Polohu okolitých terénnych predmetov 

Pri topografickej orientácii sa spravidla najprv určí sever, určia sa terénne telesá a predmety 

a následne vlastná poloha v teréne. 

4.1. Orientácia v zalesnenom teréne 

Lesný terén sťažuje orientáciu. Zalesnený terén sa vyznačuje menším počtom 

orientačných bodov a obmedzenou viditeľnosťou. To znemožňuje pozorovanie terénu 

s mapou. Z obvyklých terénnych predmetov a tvarov je možné v lese vyžiť ako orientačný 

bod križovatiek ciest, priesekov, riek, potokov, hraníc riedkeho lesa, jednotlivých stavieb, 

močiarov. Zásadnými orientačnými predmetmi sú vrcholy, údolia, rokliny, úžľabiny, jamy 

a iné. Tiež je možné využiť smery sklonov svahov a ich charakter. Pohyb v lese je možné 

s hasičskou technikou uskutočňovať po spevnených lesných cestách (mimo týchto ciest 

hrozí zapadnutie hasičskej techniky a znemožnenie jej v ďalšom postupe. Toto riziko sa 

zvyšuje premáčaním pôdy v dôsledku dažďa). Pri orientácií je nutné brať do úvahy, že 

mnohé lesné cesty na topografických mapách nemusia byť znázornené. Orientáciu sťažujú 

dočasné približovacie cesty. Preto je potrebné pri pohybe v takomto prostredí starostlivo 

sledovať všetky zákruty, križovatky, prieseky, charakter terénu a iné orientačne dôležité 

predmety. 1, 8 
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4.2. Orientácia v horskom teréne 

Absolútne nadmorské výšky nad 500 m. 

 

Nízkohorský terén 500 – 1000 m 

Stredohorský terén 1000 – 2000 m 

Vysokohorský terén nad 2000m 

 

Pri výstupe klesá teplota vzduchu v závislosti od nadmorskej výšky o 0,5oC – 0,6oC  

na každých 100 m výškových (pre jednoduchosť výpočtu môžeme uvažovať s 1oC na 100 m 

výškových). Stúpajúcou nadmorskou výškou je vzduch redší čo sa negatívne prejavuje vo 

výkone motorov hasičskej techniky. Tento výkon motorov klesá približne o 10% na každých 

1000 m výšky. Horský terén veľmi nepriaznivo vplýva na rádiové spojenie hasičských 

jednotiek. Pohyb v horskom teréne je najlepšie uskutočňovať po už existujúcich cestách cez 

priesmyky pozdĺž potokov a riek. Pre horskú trasu sú charakteristické strmé stúpania 

a klesania, časté zmeny smeru pohybu a podmienok výhľadu do terénu. Taktiež 

prejazdnosťou terénu pre hasičskú techniku. V horských oblastiach je veľmi premenlivé 

počasie s častým výskytom vetra, snehu, hmly, dažďa. Odhadované vzdialenosti sa zdajú 

byť menšie ako v skutočnosti sú z dôvodu čistoty vzduchu a značného výskytu veľkých 

terénnych tvarov. Známe obrysy horských vrcholov je v niektorých prípadoch obtiažne 

rozoznať pri pohľade z druhej strany. Toto všetko sťažuje orientáciu. V horskom teréne sa 

často vyskytujú miestne magnetické anomálie, ktoré obmedzujú použitie buzoly.  Ako 

orientačné body sa využívajú charakteristické tvary terénneho reliéfu (vrcholy, ostré skalné 

výstupky a iné). Obzvlášť dôležité sú vzdialené vrcholy, ktoré sú viditeľné z mnohých miest 

trasy. Z terénnych tvarov sa ako orientačné body využívajú najmä jednotlivé skupiny 

stromov a charakteristické obrysy lesných masívov, potokov, riek alebo prípadne aj 

ľadovcov. Terénne predmety, ktoré vznikli ľudskou činnosťou sa v horskom teréne 

vyskytujú veľmi málo. Ako orientačné body možno využiť najmä cesty, mosty, jednotlivé 

stavby, pamätníky, mohyly alebo ruiny stredovekých pevností atď. Znížená možnosť 

pohybu, rozvetvený terén a vplyv rýchlo sa meniaceho počasia zvyšujú význam priebežného 

porovnávania terénu s mapou.1, 8 
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4.3. Orientácia v zimných podmienkach. 

Charakter terénu sa v zimných podmienkach značne líši od charakteru terénu 

v ostatnom ročnom období. Terén na mapách je znázornený za stavu bez snehovej pokrývky 

to sťažuje orientáciu. Mnohé poľné a spevnené cesty sú v zime nepoužívane a pri silnejšej 

snehovej pokrývke sa ťažšie vyhľadávajú. Orientáciu tiež sťažuje fakt, že v zime sa 

vytvárajú mnohé dočasné cesty (rôzne skratky cez oblasti, ktoré v iných ročných obdobiach 

sú nepriechodné). Tieto cesty nie sú na mapách naznačené. Terén pokrytý snehovou 

pokrývkou je jednotvárnejší a počet využiteľných orientačných bodov sa tak znižuje. 

Terénne tvary sú vyhladenejšie, menej výrazné. V zime bývajú zamrznuté vodné plochy 

rieky, jazera, močiare, potoky a iné ktoré sú zakryté snehom a nie je ich možné rozpoznať. 

Najmä v malom rozloženom a otvorenom teréne bez sídel je potrebné venovať orientácií 

zvýšenú pozornosť. Charakter terénu môže byť rôznorodý a môže sa meniť od iných ročných 

období. Môžu sa tu vytvárať roviny, kopcovitý terén a iné. Väčšina územia je pokrytá 

snehom. V rovinatých oblastiach pokrytých snehom, najmä za jasného slnečného počasia, je 

orientácia sťažená malým kontrastom pozorovaného terénu.1,8 

4.4. Orientácia v teréne s využitím navigačných pomôcok 

Orientáciu v teréne výrazne zjednodušujú  navigačné prostriedky. Uľahčujú 

navigáciu tým, že poskytujú informácie o presnej polohe, navigačné údaje do cieľového 

miesta (vzdialenosť do cieľa, smer do cieľa, rýchlosť pohybu, čas k prekonaniu vzdialenosti 

do cieľa za danej rýchlosti, prekážky na trase a ich obchádzanie a mnoho iného.) Pri 

družicových systémoch je jediné obmedzenie a to aby bol zabezpečený kvalitný príjem 

družicového signálu. Z tohto dôvodu nepracujú v uzatvorených priestoroch.8 Na tento účel 

je v dnešnej dobe a v hasičskom prostredí využiť mobilné telefóny. V dnešnej dobe už má 

zrejme každý mobilný telefón, ktorý má v sebe zabudovaný aj GPS prijímač. Mobilný 

telefón sa tak stáva nie len prostriedkom pre zábavu a komunikáciu, ale aj užitočným 

pomocníkom hasiča pri orientácií a navigácií. Pomocou tohoto zariadenia po nainštalovaní 

vhodných voľne dostupných aplikácií (napr.: Súradnice mapy, AmartMaps, Sport Tracker 

a iné) vieme tak určiť presnú polohu, naplánovať trasu k zadanému bodu, alebo súradniciam, 

tvoriť výškopisy, zaznamenávať prejdenú trasu a mnohé iné. Je tak možné pri zásahu 

vyhľadávania osôb v lese zaznamenávať prejdenú trasu každého hasiča, ktorý má mobilný 

telefón tieto údaje je možné zaslať na veliteľský štáb a veliteľ zásahu má tak okamžitý 

prehľad o prepátranej lokalite.  
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Obrázok 9Výstup z mobilnej aplikácie sport trakker pri hľadaní nezvestnej osoby 
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Obrázok 10výstup z mobilnej aplikácie sport trakker pri monitoringu lesných porastov 

 

4.4.1. Družicové navigačné systémy 

Základné údaje pre správnu navigáciu dostáva navigačný systém tvorený satelitmi 

pokrývajúcich celú Zem. Označuje sa ako družicový polohový systém (GPS -Global 

Posittioning System). Obdobou systému je ruský systém GLONASS, vybudovaný na 

obdobných princípoch.  

Systém GPS je tvorený tromi časťami: 

➢ Družicový, ktorý sa skladá z 24 družíc obiehajúcich okolo zeme vo výške zhruba 

20 200 km po kruhových dráhach. Ich konfigurácia je zvolená tak, aby v každom 

okamihu na ktoromkoľvek mieste na Zemi možno pozorovať aspoň 4 vhodne 

rozmiestnené družice.  

➢ Riadiaci a kontrolný 

➢ Užívateľský, ktorý je tvorený v podstate z neobmedzeného počtu prijímačov. 

Presnosť určenia polohy je možné dosiahnuť na 10 metrov. 
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Jeho použitie je obmedzené na dostatočný prijem družicového signálu. V zalesnenom 

teréne, v tuneloch, na uliciach medzi vysokými budovami je jeho použitie veľmi obmedzené. 

Všetky prístroje určia ihneď súradnice polohy prijímača, mnohé prijímače umožňujú 

určovať nadmorskú výšku a vykonávať navigáciu do akéhokoľvek miesta na Zemi. Tieto 

prístroje nám umožňujú : 

➢ Navigácia zo začiatočného bodu do cieľového bodu (aj hlasovými pokynmi) 

➢ Vyhľadanie najkratšej cesty alebo najrýchlejšej 

➢ Výpočet základnej aj alternatívnej trasy 

➢ Voľba zakázaných úsekov v mape 

➢ Záznam prejdenej trasy 

➢ Hľadanie bodov pozdĺž trasy 

➢ Voľba cieľa z vstavanej databázy pomocou časti názvu, adresy, čísla domu či 

križovatky ulíc. 

➢ Možnosti zadávania zložitých tras pomocou prejazdových bodov 

➢ Pridávanie vlastných cieľov, obľúbené, nedávne 

➢  Automatické prepočítanie trasy po jej nechcenom či chcenom opustení 

➢ Zobrazenie kvality signálu GPS 

➢ Zobrazenie okamžitej rýchlosti, aktuálnej polohy, zostávajúcej vzdialenosti k cieľu 

➢ Otáčanie mapy v smere jazdy alebo k severu 

➢ Dvoj alebo trojrozmerné zobrazenie mapy  

➢ A iné8 

4.4.2. Postup orientácie podľa navigačných systémov 

 Vlastná príprava a vykonanie pochodu s použitím navigačných prístrojov je 

jednoduchšia než v prípade pochodu podľa azimutu, alebo podľa mapy. Napriek tomu je 

nevyhnutné potrebné venovať jej pozornosť. Na počiatočnom bode je potrebné vykonať 

základné nastavenie prístroja. V prípade GPS prijímača je nutné počkať na prihlásenie 

prijímača do systému to znamená čas prvého určenia polohy čo môže trvať aj niekoľko 

minút. Ďalej sa nastavia súradnice cieľového bodu, alebo cieľový bod alebo bod záujmu. Po 

tomto základnom nastavení prístroja je možné zahájiť presun. Počas presunu je vhodné 

vykonávať kontrolu činnosti prijímača s mapou.8 
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5. Určovanie svetových strán 

Presne určenie svetových strán je možné vykonať pomocou buzoly, alebo iného 

prístroja (napr. gyroskopu, kompasu) Znalosť určovania svetových strán, je základným 

prvkom orientácie v teréne. Pri postavení sa čelom k severu je v ľavo západ, v pravo východ, 

za nami juh. Svetové strany môžeme určiť viacerými spôsobmi. Buď pomôckami na 

určovanie svetových strán, ako buzola, kompas, alebo pomocou kozmických telies-hviezd, 

polohy slnka, ručičkových hodiniek a slnka, alebo viacerých prírodných úkazov. 

5.1. Určenie svetových strán pomocou buzoly. 

Určenie svetových strán pomocou buzoly je najjednoduchší a najpresnejší spôsob. 

Robí sa nasledovným postupom. Buzolu držíme vo vodorovnej polohe mimo kovových 

predmetov, elektrických zariadení, rádiových staníc a rádiolokátorov (pokiaľ sú v činnosti) 

a vedení vysokého napätia. Po ustálení strelky pôsobením zemského poľa nám strelka 

ukazuje na magnetický sever. 

N - sever (north) 

S - juh (south)  

W - západ (west)  

E - východ (east) 
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Obrázok 11 určenie svetových strán pomocou buzoly 
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5.2. Určenie svetových strán pomocou kozmických telies. 

Polárka sa nachádza takmer presne na severnom svetovom póle (je od neho 

odchýlená o 1⁰ čo je pre potreby bežnej orientácie zanedbateľné). Svoju polohu pri otáčaní 

zeme takmer nemení. Smer na Polárku teda z praktického hľadiska vždy vyznačuje smer na 

sever. Polárka je najjasnejšia hviezda súhvezdia Malého voza. Nájsť Polárku je možné 

metódou päťnásobného predĺženia vzdialenosti hviezd β a α myslenou predĺženou čiarou 

súhvezdia Veľkého voza. Alebo nasledovaním stredného bodu súhvezdia Kasiopeja 

(súhvezdie v tvare W. ) 4; 5; 6 

 

Obrázok 12 Vyhľadanie Polárky na oblohe 

                                                           
4 Núdzová navigácia; 23.5.2010; dostupné na internete dňa 8.3.2018; 
<https://vlk77.webnode.sk/news/nudzova-navigacia/> 
5 RUSO; 13.2.2016; Topografický manuál I; Dostupné na internete dňa 8.3.2018; <http://milsim-
portal.sk/topograficky-manual-i/> 
6 Survival; núdzová orientácia; Dostupné na internete dňa 8.3.2018; 
<http://www.survival.estranky.sk/clanky/nudzova-orientacia.html> 

https://vlk77.webnode.sk/news/nudzova-navigacia/
http://milsim-portal.sk/topograficky-manual-i/
http://milsim-portal.sk/topograficky-manual-i/
http://www.survival.estranky.sk/clanky/nudzova-orientacia.html
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Obrázok 13 Vyhľadanie Polárky a určenie severu 
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Obrázok 14 Vyhľadanie Polárky na oblohe 
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5.3. Určovanie svetových strán pomocou slnka 

Slnko putuje po svojej dráhe z východu cez juh na západ (Na severnej pologuli) 

Slnko nevychádza presne na východe a nezapadá presne na západe, to platí iba dvakrát 

v roku a to pri jarnej a jesennej rovnodennosti, inak je to trochu posunuté. Slnko určuje smer 

sever-juh v okamihu prechodu najvyšším bodom svojej dráhy (horná kulminácia) nám udáva 

juh. V našom časovom pásme je to 12:00 (resp. 13:00 pri letnom čase).5 Za jasného počasia 

tak môžeme pomocou slnka určiť svetové strany. 
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5.4. Určenie svetových strán pomocou slnka a ručičkových hodiniek 

Vo všeobecnosti platí, že slnko sa nachádza na juhu v čase 12:00 (13:00 letný čas). 

Orientácia pomocou hodiniek sa vykonáva podľa tzv. hodnoty hodinového uhla čiže o koľko 

sa posunie slnko po svojej dráhe za jednu hodinu. Jedna hodina zodpovedá 15o na západ. Pre 

orientáciu s pomocou hodiniek a slnka sa využíva nasledovný postup (platný pre severnú 

pologuľu): 

➢ Hodinky dáme do vodorovnej polohy.  

➢ Malú (tj. hodinovú) ručičku zameriame na slnko.  

➢ Os uhla medzi malou ručičkou a dvanástkou (jednotkou cez letný čas) smeruje 

približne na JUH. 

POZOR – existuje mýtus a nesprávna formulácia tejto metódy, kde sa uvádza, že najkratšiu 

vzdialenosť medzi malou ručičkou a dvanástkou (jednotkou). Táto formulácia vo väčšine 

prípadov postačuje, ale sú prípady kedy bude viesť k opačnému výsledku! V skutočnosti tu 

platí pravidlo, že v doobedňajších hodinách postupujeme v smere hodinových ručičiek a túto 

vzdialenosť delíme na polovicu kde je JUH, v poobedných hodinách naopak pokračujeme v 

protismere hodinových ručičiek kde sa v strede nachádza JUH. POZOR na posun pri letnom 

čase.  

 

  

Obrázok 16 v doobedných hodinách Obrázok 15 v poobedných hodinách 
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Hlbšia teória za týmto je nasledovná: Zem sa otáča okolo svojej osi za 24hod (toto 

otáčanie predstavuje zdanlivý pohyb slnka okolo zeme). Slnko teda prejde svoju zdanlivú 

dráhu okolo zeme za 24hod. Číselník ma 12 hodín, tj. predbieha dva krát pohyb slnka a preto 

je treba uhol na číselníku rozpoliť. O 12 hodine sa oba smery stotožňujú. 

Toto určenie smeru nie je úplne presné. Uhly v rovine dráhy slnka sa nestotožňujú s uhlami 

vo vodorovnej rovine hodiniek. Rozdiel rastie s výškou zdanlivej dráhy slnka a s ubúdajúcou 

zemepisnou šírkou. V priemernej zemepisnej šírke (50⁰) môže v lete dosiahnuť chyba až 

30⁰, v oblastiach pozdĺž rovníka je táto metóda určovania smerov nepoužiteľná. 

Určenie smeru sever –juh sa dá spresniť nasledovne: 

Hodinky uchopíme pri čísle 3 a 9 a skloníme ich k pozorovateľovi tak, aby slnko ležalo v 

rovine hodiniek. Na stred oblúka medzi malou ručičkou a dvanástkou (jednotkou pri letnom 

čase) kolmo priložíme steblo (paličku, zápalku…). Bez zmeny sklonu hodiniek s nimi 

otáčame vzhľadom na slnko tak, aby vrhnutý tieň zápalky prechádzal stredom číselníka. V 

tom okamihu (keď prechádza stredom) smeruje číslica 12 (1 pri letnom čase) na juh.5 
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Obrázok 17 presnejšia metóda pomocou zápalky, stebla a tieňa
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5.5. Určovanie svetových strán pomocou prírodných úkazov zvláštností terénnych 

predmetov. 

Jedná o menej odporúčané metódy, sú iba orientačné, pre naše potreby ich 

nebudeme brať do úvahy nakoľko budeme pracovať vždy s buzolou. (iba v prípade ak 

nemáme buzolu) Vzhľadom na to, že v dôsledku mnohých príčin sa v praxi vyskytuje rad 

odchýlok od týchto pravidiel, je nutné pri orientácií brať do úvahy vždy niekoľko úkazov 

naraz. 

➢ Na jar sneh sa sneh najskôr topí na južne orientovaných svahoch. Na severných 

zostáva dlhšie sneh. 

➢ Plody ovocia na južnej strane získavajú farbu zrelosti. 

➢ Vyšší koniec spodného ramena kríža na pravoslávnych kostoloch smeruje na sever.  

➢ Letáče včelích úľov bývajú zväčša orientované na južnú stranu 

➢ Kostol stojí vežou či vchodom na západ, oltáre bývajú na východ. (nemusí to tak 

vždy byť) 

➢ Pomocou hláv slnečníc tie sa natáčajú v priebehu dňa za slnkom aj keď je zamračené. 

Ráno sú otočené v smere na východ večer na západ. 

➢ Južné svahy bývajú najviac posiate kvetmi. 

➢ Na južných svahoch bývajú zväčša orientované vinice. 

Tieto informácie uvádzam iba pre zaujímavosť. My budeme pracovať vždy s pomocou 

buzoly. 
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6. Práca s buzolou 

Azimut je pochodový (smerový uhol, ktorý je zvieraný medzi severom a smerom 

k cieľu, bodu meraného v smere hodinových ručičiek. Ak sme pod uhlom 0O mierime na 

sever (N) 

6.1. Meranie magnetického azimutu v teréne 

➢ Postavíme sa čelom k bodu, ktorého chceme určiť azimut a namierime na neho šípku pre 

určenie azimutu na buzole. 

➢ Buzolu držíme vo vodorovnej polohe pred sebou 

➢ Otáčame prstencom so stupnicou buzoly dovtedy, aby strelka a jej severná časť bola medzi 

ryskami severu na prstenci. 

➢ Následne odčítame azimut na ryske pre odčítanie azimutu. 
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Obrázok 18 meranie azimutu v teréne pomocou buzoly 
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6.2. Meranie azimutu na mape 

Buzolu položíme na mapu vo vodorovnej polohe tak, aby hrana tela buzoly (pevnej 

časti tela buzoly) kopírovala líniu medzi počiatočným bodom „A“ a koncovým bodom „B“ 

ktorého chceme zistiť azimut od počiatočného bodu.“A“ Z toho vyplýva, že miesto ktorého 

azimut meriame musíme čo najpresnejšie určiť na mape. Následne otáčame prstencom 

(kotúčom) buzoly až do chvíle, kedy sú severojužné línie (rysky ) na buzole rovnobežné 

s tými na mape, pričom sever na otočnej stupnici mieri k hornému okraju mapy (k severu na 

mape). Na stupnici následne odčítame nameraný uhol-azimut.  

 

Obrázok 19 meranie azimutu na mape pomocou buzoly 

  

Buzola tu funguje ako uhlomer a je jedno v akej polohe je mapa a kam mieri strelka. 7  

  

                                                           
7 Michal Bulička; Vojtěch Dvořák; 24.6.2014; Jak se orientovat v terénu pomocí mapy a buzoly? Díl II.; 
dostupné na internete 10.3.2018; [online] <https://blog.hudy.cz/radime/orientace-v-terenu-mapy-buzoly-
cast-druha/> 
 

https://blog.hudy.cz/radime/orientace-v-terenu-mapy-buzoly-cast-druha/
https://blog.hudy.cz/radime/orientace-v-terenu-mapy-buzoly-cast-druha/
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6.3. Prenos azimutu z mapy do terénu 

Najprv sme si na mape zmerali potrebný azimut. Stupnicou už neotáčame. Buzolu 

uchopíme do rúk pred sebou a otáčame s celou buzolou dovtedy  kým strelka severu nie je 

medzi ryskami. Následne nám šípka pre určenie azimutu určuje smer nameraného azimutu.7 

  

Obrázok 20 určenie azimutu v teréne nameryný na mape pomocou buzoly
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6.4. Prenos nameraného azimutu bodu v teréne na mapu. 

Najprv si nameriame azimut v teréne podľa bodu 6.1. Potom položíme buzolu vo 

vodorovnej polohe hranou pevného tela buzoly na miesto z ktorého meriame azimut 

(musíme ho poznať a presne určiť na mape) Potom celým telom buzoly otáčame okolo tohto 

bodu dovtedy do kedy nie sú severojužné rysky rovnobežné s tými na mape. Následne niekde 

na tejto priamke hrany buzoly leží náš meraný a prenášaný bod. Treba ho už len nájsť na 

mape čo je jednoduchšie čím je bod výraznejší objekt.7  

 

Obrázok 21 prenos nameraného azimutu v teréne na mapu pomocou buzoly
 

Pri práci s mapou pri týchto činnostiach je možné použiť aj uhlomer. 
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6.5. Pohyb v teréne podľa azimutu 

Je spôsob dodržiavania smeru pochodu od jedného orientačného bodu k druhému podľa 

vopred stanovených azimutov a vzdialeností. Pochod podľa azimutu sa používa hlavne 

v noci, ale aj v lesnom prostredí a iných podmienkach terénu ktoré stážujú vizuálnu 

orientáciu pomocou mapy (zlá viditeľnosť okolitého terénu). Ak chceme postupovať je 

potrebné si pripraviť údaje k pochodu (pochodovú os). Pochod podľa azimutu je založený 

na dodržiavaní smeru pohybu pomocou buzoly. Pochod – presun sa uskutočňuje z jedného 

orientačného bodu k druhému. Pred začiatkom presunu sa najskôr podľa mapy pripravia 

potrebné údaje (azimuty a vzdialeností orientačných bodov).  

1. Na mape sa vyznačí pochodová os a orientačné body v miestach zmeny smeru 

2. Určia sa jednotlivé dĺžky každého priameho pochodového úseku pochodovej osi 

3. Určia sa azimuty medzi bodmi. 

4. Pripravené údaje sa zostavia do tabuľky, alebo sa zapíšu do mapy, alebo do plánu 

osi pochodu kde sú schematický znázornené.  

Počas samotného pochodu sa postupuje tak, že na každom bode so zmenou smeru, 

vychádzajúc z prvého bodu sa pomocou buzoly a daného azimutu v teréne vytýči nový smer 

k ďalšiemu orientačnému bodu. V prípade ak sa v stanovenom azimute a prejdení 

stanovenej vzdialenosti nenájde hľadaný orientačný bod postupuje sa tak, že sa označí 

miesto kde sme sa dostavili (postaví sa tam hasič, alebo inak výrazne sa označí) a okolo 

tohto bodu s polomerom do 0,1 vzdialenosti prejdenej od predchádzajúceho bodu sa hľadá 

náš orientačný bod. Toto je možné využiť pri čerpacích stanovištiach pri diaľkovej doprave 

vody zo stroja do stroja prípadne pri jazierkovom systéme dopravy vody na požiarisko. 
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Obrázok 22 smer pochodu podľa stanoveného azimutu pomocou buzoly 
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Obrázok 23 ukážka pochodovej osi 
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7. Zorientovanie mapy. 

➢ V teréne musíme s mapou pracovať tak, aby boli svetové strany na mape totožné zo 

so skutočnými svetovými stranami. Pokiaľ poznáme svetové strany v teréne je 

potrebné podľa týchto svetových strán zorientovať, zosúladiť svetové strany na 

mape. To znamená, že sever na mape (horný okraj mapy) je potrebné nasmerovať na 

zistený zemepisný sever respektíve magnetický sever. Týmto spôsobom máme 

zorientovanú mapu. Pri pohľade na mapu potom vieme určiť polohu a smer 

skutočných terénnych predmetov. Pokiaľ to nespravíme nie je možné sa orientovať 

v teréne.  

➢ Mapu zorientuje aj tým spôsobom, že výrazné terénne predmety, tvary, úkazy, rieky, 

mosty, dediny, mestá, komíny, hrady a iné nezameniteľné orientačné body dáme do 

súhlasného smeru s mapou. Pri tejto metóde je vhodné voliť minimálne dva 

orientačné body, ktoré vieme presne identifikovať aj na mape. 

 

Obrázok 24 rôzne spôsoby zorientovania mapy 
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Obrázok 25 zorientovanie mapy 

Pomocou buzoly zorientujeme mapu nasledovne.  

Buzolu položíme do ľavého dolného rohu mapy, alebo hranu tela buzoly položíme 

rovnobežne s niektorým poludníkom na mape. Buzola musí byť v základnej polohe to 

znamená muška otočného viečka musí súhlasiť s ryskou severu na tele buzoly. Potom mapou 
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otáčame dovtedy dokým severný koniec strelky nie je medzi severnými ryskami na buzole. 

 

Obrázok 26 zorientovanie mapy pomocou buzoly 
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8. Určovanie vlastnej polohy 
Svoju polohu vieme určiť pomocou viacerých spôsobov. Pomocou mapy, mapy + 

buzoly, GPS zariadenia (turistická navigácia, alebo iné elektronické zariadenie s GPS 

prijímačom napr. mobilný telefón)  

Pomocou mapy: v teréne vyberie minimálne dva orientačné body, ktoré vidíme a vieme ich 

identifikovať na mape a tieto body sa s ničím nedajú zameniť (mesto, hrady, zrúcaniny, 

rieky, komín, vysielač, most, vlaková stanica, diaľnica a pod.). Zorientujeme k týmto bodom 

mapu priesečník na mape pomyslených spojníc je naša poloha. 

 

Obrázok 27 určenie vlastnej polohy pomocou terénnych tvarou pretínaním 
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Obrázok 28 určenie vlastnej polohy pomocou mapy a terénnych predmetov pretínaním 
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Obrázok 29určenie vlastnej polohy pomocou mapy a pretínaním 
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Obrázok 30 určenie vlastnej polohy 

 

Obrázok 31 určenie vlastnej polohy 



48 
 

  



49 
 

Ak máme buzolu, tak pomocou nej vieme odčítať azimut k výraznému terénnemu 

bodu, ktorý zvierame pri pohľade na tento bod. Potom tento azimut prenesieme do mapy a 

od tohto bodu  spravíme čiaru, alebo si v tomto smere dáme steblo trávy a pod. Tak isto 

odčítame azimut ešte minimálne jedného bodu a prenesieme do mapy. Priesečník týchto 

azimutov je naša poloha. Pri tejto metóde určovania svojej polohy potrebujeme minimálne 

2 body ideálne sú 3, ale čím viac tým presnejší je výsledok. 

 

Obrázok 32 určenie vlastnej polohy pomocou buzoly za použitia azimutov viditeľných terénnych predmetov 
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Pri týchto metódach sa predpokladá výhľad do okolitého terénu. (pokiaľ je noc, zlá 

viditeľnosť, alebo sme hlboko v lese nie je možné tieto metódy použiť) Preto je potrebné 

priebežne sledovať svoju polohu na mape už počas presunu. Je potrebné porovnávať 

skutočný terén s mapou.  

 

Ďalší a najjednoduchší spôsob určenia svojej polohy je pomocou rôznych GPS 

prijímačov. V dnešnej dobe väčšina ľudí vlastní mobilné telefóny, ktoré majú v sebe GPS 

prijímače a dokážu tak určiť súradnicu na ktorej sa nachádzame, poprípade nám po zadaní 

súradnice ukážu kde sa miesto-bod nachádza. Do mobilného telefónu je možné nainštalovať 

množstvo dostupných a veľmi užitočných aplikácii. Mobilný telefón sa tak nestáva len 

prostriedkom zábavy ako tomu najčastejšie býva, ale aj užitočným pomocníkom pre hasičov 

pri topografií.  
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9. Prepočet zemepisných súradníc z rôznych tvarov 
V hasičskej praxi sa veľmi často stretávame s tým, že je potrebné určiť súradnice 

(objektov, zdrojov vody, stratených osôb, ohnísk  pri lesných požiaroch, ciest a mnoho 

iného) , alebo nájsť miesto na mape, alebo v teréne dané súradnicami (napríklad dané 

súradnice stratenej osoby, zranenej osoby, súradnice vodných zdrojov, nástupnej plochy pre 

príjazd a zhromaždenie SaP, body pre umiestnenie čerpadiel pri diaľkovej doprave vody, 

alebo iných dôležitých bodov).  

Na základe rovnobežiek a poludníkov, ktoré tvoria spolu zemepisnú sieť dokážeme 

určiť súradnice akéhokoľvek miesta alebo predmetu na zemi, alebo mape. Rovnobežky 

určujú zemepisnú/geografickú šírku ( severná alebo južná). Poludníky určujú 

zemepisnú/geografickú dĺžku (západná alebo východná). V našich zemepisných 

podmienkach sa pohybujeme v zemepisnej šírke severnej „N“ z anglického North 

a zemepisnej  dĺžke východná „E“ z anglického East. V súčasnosti existujú vo svete rôzne 

súradnicové systémy. V turistických mapách sa používa systém GPS (Global Positioning 

System) je systém určovania polohy kdekoľvek na zemi, ktorý pracuje v súradnicovom 

systéme WGS84 (World Geodetic System 1984), tiež označovaný NAVSTAR (Navigation 

System using Time and Ranging).8 Jedná sa o spôsob rozloženia číslovania rovnobežiek a 

poludníkov. Podrobné informácie je možné dohľadať na internete pre ďalšie štúdium. 

Súradnica v systéme WGS84 je zapísaná v číselnom tvare, ktorý môže mať rôzny formát. 

Najčastejšie je súradnica zapísaná ako: 

➢ celé číslo stupňov s desatinným miestom  ( N 48o.199814 E 17o.032596) 

➢ v stupňoch minútach a desatinných sekundách (N 48°11´.1432  E 17°01'.563) 

➢ v stupňoch minútach a sekundách   (N 48°11'59."   E 17°01'57.") 

 

Z praktického hľadiska a prácu s mapou je výhodné mať súradnicu zapísanú v tvare 

stupne minúty a sekundy, pretože takúto súradnicu je možné hneď  vyhľadať na papierovej 

mape. Aj súradnice z papierovej mapy odčítavame v tomto formáte pretože súradnicový 

systém v mape je v tomto tvare teda, stupne minúty a sekundy. 

Čo v prípade ak máme súradnicu zadanú v tvare celé číslo stupňov a desatinné 

miesta?  Takýto tvar súradnice nevieme určiť na papierovej mape. Preto musíme vykonať 

jednoduchý prepočet. Treba si najprv uvedomiť, že jeden stupeň má 60 minút, jedna minúta 

má 60 sekúnd. A jeden stupeň má 3600 sekúnd (60x60) 
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Prepočet je nasledovný: 

Máme súradnicu zapísanú v takomto tvare  : N 48.199814 E 17.032596 a potrebujeme zistiť 

kde v mape sa tento bod nachádza. 

N 48.199814 stupne opíšeme teda 48o to čo zostane za desatinou čiarkou napíšeme v tvare 

0,199814 a vynásobíme  60timi výsledná hodnota sú minúty. Teda 0,199814 x 60 = 

11,98884 minút. Súradnica je N 48o 11,98884 ´. Tento tvar prevedieme ešte na sekundy. 

Opäť to čo máme za desatinou čiarkou vynásobíme 60timi. 0,98884 x 60 = 59,3304 sekúnd. 

S týmto tvarom už ďalej nepracujeme je pre nás konečný. Čísla za desatinnou čiarkou pri 

sekundách sú pre nás zanedbateľné. Výslednú súradnicu zapíšeme v konečnom tvare N 48o 

11´ 59´´ 

Teraz tak isto prevedieme aj druhú časť súradnice E 17.032596 

0,032596 x  60 = 1,95576 minúty 

0,95576 x 60 = 57,3456 sekúnd 

Konečný tvar súradnice je E 17o 1´ 57´´ 

Výsledný tvar súradnice, ktorú si vieme pozrieť na papierovej mape je: 

 N 48o 11´ 59´´  E 17o 1´ 57´´ 

 

Opačný prevod súradníc zo stupňov minút a sekúnd na stupne a desatinné miesta nie 

je pre potreby hasičských jednotiek potrebný. Pre informovanosť si ho tu ale uvedieme. Je 

trošku zložitejší ako prvý prepočet. V tomto prípade pôjdeme opačným postupom. 

Máme nasledovnú súradnicu N 48o 11´ 59´´ E 17o 1´ 57´´  

N 48o 11´ 59´´ 

59´´(sekúnd) vydelíme číslom 3600 pretože 1 stupeň má 3600 minút 59 : 3600 = 

0,016388888 

11´ (minút)  vydelíme číslom 60 pretože jeden stupeň má 60 minút 11 : 60 = 0,183333333 

Teraz oba výsledky sčítame 0,016388888 + 0,18333333 = 0,199722221 Tento výsledok 

zapíšeme za stupne N 48.199722221 

 

E 17o 1´ 57´´ 

57´´ : 3600 = 0,015833333 

1´ : 60 = 0,016666666 

0,015833333 + 0,016666666 = 0,032499999 

E 17.032499999 

Výsledný formát súradnice je N 48. 0,199722221  E 17.032499999 



53 
 

 

Prepočet súradníc zo stupňov minút a sekúnd na stupne a desatinné miesta v našej praxi 

vykonávať nebudeme, pretože takýto tvar súradníc nevieme využiť pri práci s mapou. 

Budeme sa stretávať s prvým prepočtom. 

 

Niektoré kalkulačky nám umožňujú prepočet súradníc, preto nemusíme takto prácne 

prepočítavať súradnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 34 použitie kalkulačky na prepočet súradníc 
Obrázok 33 použitie kalkulačky na prepočet súradníc 
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10. Určenie zemepisných súradníc v mape a nanášanie 

súradníc do mapy  
 

 

Obrázok 35určenie GPS súradníc z mapy, VKU Harmanec 

Na určovanie presných súradníc, bodov, objektov na mape sa nám v praxi dobre osvedčili 

turistické mapy  VKÚ Harmanec so sieťou WGS84. Tieto mapy majú veľmi husto kreslené 

poludníky a rovnobežky v intervale 1 minúty (60 sekúnd). K mapám je prikladaná pomôcka 

na presné odčítanie zemepisných súradníc v sieti  WGS84 pomocou ktorej dokážeme určiť 

aj sekundy. (pozn. žiaľ VKÚ Harmanec v súčasnosti už do nových máp túto pomôcku 

neprikladá) 

Teraz si prakticky predvedieme ako odčítať súradnicu z mapy. Vyberieme si bod ktorého 

súradnice chceme vedieť. V našom prípade je to kostol v obci Zohor. Najprv si určíme 

štvorec v ktorom sa kostol nachádza. V našom prípade je to N 48o 18´ a E 16o 58´ 
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Obrázok 36 určenie GPS súradníc z mapy, mapa VKU Harmanec 

  

Potom pomocou priloženej pomôcky na presné odčítanie zemepisných súradníc, alebo 

plánovacieho pravítka odčítame sekundy. 
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Obrázok 38 plánovacie pravítko 

; 

Obrázok 37 pomôcka na presné odčitanie GPS 
súradníc, VKU Harmanec 
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Obrázok 39 použitie pomôcky na presné odčítanie GPS súradníc 
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Obrázok 40 použitie pomôcky na presné odčítanie GPS súradníc 

Súradnica kostola je N 48o 18´ 50´´ a E 16o 58´ 58´´ 

Takýmto ale opačným postupom vieme na mapu preniesť bod, ak máme zadanú súradnicu 

v správnom tvare. Určovanie súradníc na vojenských mapách je obdobné. 
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Obrázok 41 GPS súradnice na vojenskej mape 

 

  



60 
 

11. Vyhotovovanie výškových profilov. 

Výškový profil terénu je graf, ktorý nám znázorňuje zvislý prierez terénom. Dáva 

nám tretí rozmer a dopĺňa našu celkovú predstavu o charaktere terénu. Smer na mape podľa 

ktorého sa zhotovuje výškový profil sa nazýva smer profilu. Na základe výškového profilu 

môžeme plánovať diaľkovú dopravu vody hadicovým vedením zo stroja do stroja, poprípade 

pri lesných požiaroch za použitia jazierkového systému hasenia. Dáva nám dôležitý údaj pri 

výpočte tlakových strát v hadiacich, alebo o vhodnosti použitia zvolenej trasy pre hasičskú 

techniku. Elektronické GPS navigácie nám tak isto vedia zhotoviť výškový profil zadanej 

trasy. Výškové profily vieme zhotovovať aj pomocou mapy. Stačia nám na to pomôcky ako 

milimetrový, poprípade štvorčekový papier, mapa a pero. Nie je to nič náročné no vyžaduje 

si to cvik. 

Postup pre zostrojenie výškového profilu je nasledovný: 

➢ do mapy zakreslíme smer profilu začiatočný bod  „A“ a koncový bod „B“ ktoré 

spojíme priamkou. 

➢ K tejto priamke priložíme najlepšie milimetrový papier na ktorom si vyznačíme 

všetky priesečníky priamky s vrstevnicami. Podľa potreby všetky, alebo len niektoré 

zaznačené body označíme aj príslušnou nadmorskou výškou. Takto nám vznikne 

základňa profilu. (os x) 

➢ K tejto základni narysujeme osnovu rovnobežiek (os y)  s označením výškových 

hladín vrstevníc. Rozostup rovnobežiek na osi y sa volí spravidla 10-krát väčšia ako 

je mierka použitej mapy. (pri mierke 1:50 000 to je 2 mm).  

➢ V bodoch vyznačených na základni (os x) sa vztýčia kolmice a určia sa priesečníky 

týchto bodov s výškovými hladinami. Tieto priesečníky sú body profilu a ich 

spojením získame úplný profil terénu. 
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Obrázok 42 zakreslenie profilu terénu 

  

Obrázok 43zakreslenie profilu terénu 
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.

 

Obrázok 45  zakreslenie profilu terénu 

Obrázok 44 zakreslenie profilu terénu 
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Obrázok 46  zakreslenie profilu terénu 

  8 

  

                                                           
8 PhDr. Štefan Švajda, doc. PhDr. Aurel Zajec, CSc; 1975; Topografia pre poslucháčov brannej výchovy; 85-
476-79  
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12. Výpočet času výstupu 

V tejto časti si ukážeme ako môžeme naplánovať a vypočítať čas pochodu, 

respektíve čas potrebný na výstup a zostup. Vstupné údaje do výpočtu získame 

z mapy  štúdiom naplánovanej trasy. 

Celkový čas výstupu T vypočítame nasledovne: 

Ak T1 < T2  potom platí celkový čas výstupu: 𝑻 = 𝑻𝟏 + (
𝑻𝟐

𝟐
) 

Ak T1 > T2 potom platí celkový čas výstupu: 𝑻 = 𝑻𝟐 + (
𝑻𝟏

𝟐
) 

𝑻𝟏 =  
𝑣𝑧𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠ť 𝑣 𝑘𝑚

4 𝑘𝑚/ℎ𝑜𝑑
 

𝑻𝟐 =  
𝑝𝑟𝑒𝑣ýš𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑣 𝑚

400 𝑚/ℎ𝑜𝑑
 

Pochodové časy: skupina do 6 osôb 

Pešo:  po rovine 4 km/hod    lyže: po rovine 4 km/hod 

stúpanie: 400 m výškových/hod   stúpanie 400 m výškových/hod 

klesanie 500 m výškových/hod  klesanie 600-1000 m výškových/hod 

 

Príklad: 

Z mapy sme vyčítali celkové stúpanie 600 výškových metrov, klesanie 1200 

výškových metrov, vzdialenosť 10 km. Sme menšia skupina, ktorá má svieže tempo. T2 

(výstup a zostup) spočítame ako súčet času výstupu (600 výškových metrov vystúpime za 

1,5 hod.) zostup (1200 metrov výškových zostúpime za 2,4 hod.) Teda T2 = 3,9 hod. 

Vzdialenosť 10 km prejdeme za 2,5 hodiny T1 = 2,5 hod. Čas T1 je menší ako T2 to 

znamená, že čas T2 vydelíme dvomi čo sa rovná 3,9:2=1,95 Celkový čas na túre bude 4,45 

hodiny (4,45 x 60 min. = 267 minút) . Pozor: jedná sa o čistý čas chôdze, ku ktorému je 

potrebné započítať prestávky. 
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Matematické vyjadrenie príkladu: 

Vstupné hodnoty: prevýšenie 600 m; klesanie 1200 m; vzdialenosť 10 km 

 

𝑻𝟏 =  
𝑣𝑧𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠ť 𝑣 𝑘𝑚

4 𝑘𝑚/ℎ𝑜𝑑
=

10 𝑘𝑚

4 𝑘𝑚/ℎ𝑜𝑑
= 𝟐, 𝟓 𝒉𝒐𝒅. 

 

𝑻𝟐 =  
𝑝𝑟𝑒𝑣ýš𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑣 𝑚

400 𝑚/ℎ𝑜𝑑
=

600 𝑚 𝑠𝑡ú𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒

400 𝑚/ℎ𝑜𝑑
+

1200 𝑚 𝑘𝑙𝑒𝑠𝑎𝑛𝑖𝑒

500 𝑚/ℎ𝑜𝑑
= 𝟑, 𝟗 𝒉𝒐𝒅. 

 

 T1 < T2  potom platí celkový čas výstupu: 𝑻 = 𝑻𝟏 + (
𝑻𝟐

𝟐
) = 𝟐, 𝟓 + (

𝟑,𝟗

𝟐
) = 𝟒, 𝟒𝟓 𝒉𝒐𝒅𝒊𝒏𝒚  

Celkový čas výstupu bez prestávok je 4,45 hodín. 
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13. Vplyv podnebia a terénu na zásah a inú činnosť hasičských 

jednotiek 

Zásahová činnosť hasičských jednotiek je významným spôsobom ovplyvnená  

vlastnosťami terénu v ktorom prebieha, alebo bude prebiehať činnosť hasičských jednotiek, 

tak aj dlhodobým a okamžitým stavom počasia. Pre prijatie správneho rozhodnutia pre 

činnosť hasičských jednotiek je potrebné všetky tieto faktory zhodnotiť a uvážiť, tak aby 

neboli prekážkou činnosti alebo aby naopak boli využité ako výhody pre zamýšľanú 

činnosť.8 

13.1. Hodnotenie vplyvu podnebia na zásahovú činnosť 

Spolu s terénom ovplyvňujú klimatické podmienky zásahovú činnosť výraznejšie 

ako ktorýkoľvek iný fyzikálny faktor. Terén a vzdušný priestor nad ním majú veľký vplyv 

na spôsob vedenia zásahu. Poskytujú príležitosti, alebo obmedzenia a ich využitím môže 

veliteľ zásahu výrazne ovplyvniť výsledok zásahu. Účinky hydrometeorologických 

podmienok majú vplyv  na hasičskú techniku ich mobilitu a ovplyvňujú operačné umenie, 

taktiku, časové rozvrhnutie a priebeh zásahovej činnosti. Velitelia musia pochopiť a vo 

svojich rozhodnutiach zohľadniť operačné a taktické dôsledky klimatických 

podmienok  stavu počasia a ich vplyv na hasičov a hasičskú techniku a možnosti ich použitia 

a nasadenia. Hydrometeorologické podmienky vytvárajú výhody i nevýhody pre úspešné 

zvládnutie zásahu. Aby mohla byť zásahová činnosť úspešná, efektívna a účinná musia 

velitelia na všetkých stupňoch riadenia a veliteľské štáby organizovať a získavať informácie 

o hydrometeorologických podmienkach v celom svojom priestore svojej činnosti. 

Veliteľské štáby musia vedieť ako využiť výhody týchto podmienok pri súčasnom 

minimalizovaní ich nepriaznivých vplyvnou na vlastnú činnosť. Počasie a jeho druhotné 

prejavy majú výrazný vplyv na hasičov, hasičskú techniku, vykonávanú činnosť a terén. 

Oblačnosť, vietor, znížená viditeľnosť, charakter zrážok, prach, extrémne teploty, svetelné 

podmienky pôsobia kombinovane a rôznymi spôsobmi ovplyvňujú činnosť človeka 

a obmedzujú použitie hasičskej techniky. Riadenie hasičských jednotiek v nepriaznivých 

hydrometeorologických podmienkach je značne sťažené. Zložité je udržovanie zaujatých 

bojových a obranných postavení. Rozvoj hasičskej techniky a výcviku hasičských jednotiek 

umožňuje viesť zásah za všetkých klimatických podmienok. Znalosť týchto podmienok a ich 
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využitie umožňuje šetrenie silami, materiálom a umožňuje plné využitie možností hasičskej 

techniky pri vykonávaní likvidačných a hasiacich prác.8 

 

13.2. Vplyv podnebia na samotných hasičov. 

Podnebie ovplyvňuje telesnú aj duševnú kondíciu hasičov. Proti nepriaznivým 

vplyvom počasia musia byť vykonávané opatrenia, ktoré spočívajú v náležitom vystrojení 

hasičov, ubytovaní pri dlho trvajúcich zásahoch,  stravovaní na mieste zásahu a úpravou 

režimu na mieste zásahu počas ich činnosti. Hlavý vplyv na ľudský organizmus má teplota 

okolitého vzduchu. Vysoká i nízka teplota okolitého vzduchu zvyšuje únavu organizmu 

a môže spôsobiť poškodenie zdravia. Iba podľa teploty vzduchu však nie je správne 

vykonávať opatrenia proti nepriaznivým vplyvom počasia. Je nevyhnutné vychádzať 

z pocitovej teploty, ktorá závisí na teplote okolitého vzduchu a na rýchlosti vetra. Teplota 

ľudského tela je daná rovnovážnym stavom medzi množstvom prijatého tepla a stratami 

tepla. Celková strata ľudského organizmu je určená stratou vedením, sálaním a stratou 

v dôsledku výparu z povrchu tela. Ľudské telo má schopnosť regulovať výpar vylučovaním 

potu cez kožu za predpokladu, že organizmus má dostatok tekutín. Vlastný výpar však závisí 

na teplote okolitého vzduchu, vlhkosti a vetra. Čím vyššia teplota okolitého vzduchu, tým 

vyšší výpar telesného potu. Naproti tomu vyššia pomerná vlhkosť okolitého vzduchu znižuje 

výpar potu. Pri väčších rýchlostiach vetra sú pary potu odnášané pohybujúcim sa vzduchom 

a výpar sa zväčšuje. Za normálnu pocitovú teplotu vzduchu sa považuje pocit teploty 

vzduchu pri bezvetrí a relatívnej vlhkosti 100%, kedy je pocitová teplota určená iba teplotou 

vzduchu. Za týchto podmienok je optimálna teplota 17,8oC. Pri rôznych kombináciách 

pomernej vlhkosti vzduchu a rýchlosti vetra sa optimálna teplota mení. Ľudský organizmus 

pri väčšej rýchlosti vetra nižšej pomernej vlhkosti vzduchu znáša dobre i vyššie teploty 

a naopak, pri nižších teplotách vzduchu vzniká pocit chladu. Táto závislosť na pomernej 

vlhkosti vzduchu platí iba do určitej teploty. 
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Obrázok 47 vzťah skutočnej a pocitovej teploty pri danej rýchlosti vetra 

Vysoké teploty nad 30oC môžu viesť k úpalu a prehriatiu organizmu. Tu je veľmi potrebné 

zvýšiť hasičom príjem vhodných tekutín, upraviť režim prác, vykonávať prestávky 

v činnosti, striedanie, minimalizovať namáhavú činnosť  a iné. Pri nízkych teplotách je 

potrebné podávať teplé nápoje a stravu. Pri nízkych teplotách a silnom vetre je nevyhnutné 

vykonávať opatrenia proti omrzlinám. Výdatné zrážky pri teplotách nad  0oC rozbahňujú 

pôdu a zaťažujú, alebo znemožňujú pohyb mimo ciest a poľných ciest pre hasičskú techniku. 

Pri teplotách pod 0oC v spojení so zrážkami sa vytvára snehová pokrývka a námraza. 

Požiadavku na dlhotrvajúcu prácu hasičov v teréne nie je možné splniť bez sústavného štúdia 

a hodnotenia hydrometeorologických podmienok a ich vplyvu na hasičov a hasičskú 

techniku.8 

13.3. Vplyv podnebia na hasičskú techniku 

Hasičská technika musí spĺňať také technické parametre, aby jaj činnosť bola možná pri 

všetkých hydrometeorologických podmienkach. Skutočné hydrometeorologické podmienky 

však i tak ovplyvňujú použitie hasičskej techniky najmä pri extrémnych podmienkach môže 

dochádzať k obmedzeniu použitia hasičskej techniky.  Zásadný vplyv na použitie hasičskej 

techniky majú nízke teploty, ktoré sťažujú jej používanie. Mrazy pod -10oC nepriaznivo 

ovplyvňujú prácu všetkých mechanizmov, zvlášť spaľovacích motorov. Mazadlá vplyvom 

nízkych teplôt hustnú a strácajú mazacie schopnosti a vznikajú veľké odpory. Výrazne sú 

ovplyvnené aj vlastnosti jednotlivých materiálov. Dochádza k zníženiu kapacity 

akumulátorov. Pri nevhodnej chladiacej kvapaline dochádza k jej zamŕzaniu v dôsledku toho 

k poruchám na motore. Nízke teploty majú výrazný vplyv na opravu hasičskej techniky 
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v teréne. Prístroje a zariadenia založené na elektronických súčiastkach často nepracujú 

spoľahlivo, alebo vôbec. Displeje z tekutých kryštálov nezobrazujú a pod. Veľký význam 

majú zrážky. Silné dažde, sneženie  často znemožňujú prácu vo voľnom teréne, zhoršujú 

cesty a rozširujú vodné prekážky.  Nízke teploty s námrazou a silným vetrom ovplyvňujú aj 

rádiové spojenie na mieste  zásahu. V letnom období búrky rušia činnosť rádiového spojenia. 

Zrážky, vysoká vlhkosť a kolísanie teplôt spôsobuje koróziu materiálu, znižujú jeho 

trvanlivosť a zvyšujú nároky na ukladanie a skladovanie materiálu a techniky. Moderná 

hasičská technika môže a musí byť používaná za všetkých hydrometeorologických 

podmienok avšak znalosť týchto podmienok a ich vplyvu na hasičskú techniku je 

predpokladom  pre jej správne využitie.8 
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14. Odporúčania 

Pre hasičské jednotky odporúčam zaradiť do výbavy nasledovné vecné prostriedky: 

➢ Topografickú turistickú mapu VKÚ Harmanec svojho zásahového obvodu. 

➢ Ak sa podarí zadovážiť vojenské mapy svojho zásahového obvodu. 

➢ Buzolu. 

➢ Turistickú GPS navigáciu, je možné ju nahradiť mobilným telefónom. 

Tiež odporúčam precvičovať orientáciu, navigáciu a metódy popísané v tejto príručke 

priamo v teréne.  

15. Záver 

Prácu s mapou a orientáciu v teréne by mal mať zvládnutú každý hasič. Pre veliteľov 

to považujem za nutnosť, pretože tieto znalosti sa využívajú pri hasiacich, likvidačných, 

organizačných, riadiacich, plánovacích, taktických činnostiach. Navrhujem, aby sa vedná 

disciplína topografia ako vyučovací učebný predmet zaradil do osnov pri špecializovanej 

odbornej príprave pre funkciu hasič záchranár a hasič záchranár špecialista v HaZZ SR 

v strednej škole požiarnej ochrany MV SR v Žiline a taktiež pri špecializovanej príprave 

veliteľov hasičských jednotiek, veliteľov čiat a družstiev a tiež, aby sa prakticky nacvičovala 

aj v centre výcviku HaZZ Lešť za vopred dohodnutých podmienok  Tieto znalosti a ich 

praktické zvládnutie uľahčí prácu, zlepší záchranu a zvládnutie požiarov a iných 

mimoriadnych udalostí. Preto sa vo vlastnom záujme zdokonaľujme vo svojej práci. Naše 

znalosti, skúsenosti a praktické zručnosti vedú k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Profesionál  

neustále dbá na zvyšovanie svojich znalostí, vedomostí, zručností.  

Zo srdca Vám prajem veľa zdaru a síl pri Vašich činnostiach. 
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16. Prílohy 

Poznámka: Mnohé z tabuliek v prílohe pochádza z vojenskej literatúry a sú v nich 

uvádzané hodnoty pre vojenskú bojovú techniku, ale je možné tieto hodnoty brať do úvahy 

aj pre hasičskú zásahovú techniku. 
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1. niektoré mapové značky a ich význam v turistických mapách 
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2.  mapové značky a ich význam vo vojenských mapách 
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3. Tabuľka prepočetu dĺžkových mier 

 

4.  tabuľka na odhad vzdialeností 
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Obrázok 48 ak je dobrá viditeľnosť, normálne ľudské oko rozozná jednotlivé predmety s rozličnou podrobnosťou a 
zreteľnosťou. Hranice, od ktorých bližšie rozoznávame predmety s príslušnými podrobnosťami. 
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5. Orientačné parametre priechodností v lesnom teréne pre hasičskú techniku 
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6.  priechodnosť techniky zasneženým terénom. Rýchlosť je v km/h 

 

 

7.  parametre priechodnosti vodných tokov pre hasičskú technikou 
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8.  zdroje informácií pre veliteľov hasičských jednotiek 
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9.  Základné charakteristiky a taktické vlastnosti reliéfu terénu 
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10. Základné údaje o priechodnosti terénu 
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11. Zmeny tlaku vzduchu v závislosti od absolútnej nadmorskej výšky 

 

 

12. Výjazd do svahu pri tvrdom suchom povrchu 
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13. Priemerná rýchlosť v teréne v závislosti od sklonu svahov (výjazd v suchom 

počasí pri normálnom povrchu pôdy) 

 

 

14. Prejazdnosť priekop, jám a strží pri tvrdom povrchu a pevných stenách 
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15. Prejazdnosť lesov 

 

 

16. Priechodnosť riek cez brody 
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17. Priechodnosť vodných prekážok po ľade 

 

 

18. Priechodnosť snehovej pokrývky 
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19. Koryto rieky 

 

20. Závislosť charakteru dna od rýchlosti toku rieky 
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21. Orientačné charakteristiky stromov rastúcich v dobrých lesných 

podmienkach. 
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22. Rozdelenie riek podľa rýchlosti toku 

 

 

23. Rozdelenie lesov podľa veku 

 

 

24. Rozdelenie stromov podľa hustoty 

 



93 
 

25. Dĺžkové a plošné miery 
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26. Tabuľka na určovanie rýchlosti vetra 
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