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HV ZDNÁ MAPA

Hv zdná obloha pomáhala v minulosti orientaci zejména námo ník  na otev eném mo i. Podle 
postavení hv zd bylo možné ur it sv tové strany. V sou asné dob  je díky sv telnému smogu – velkému no nímu 
osv tlení ve m stech tém  nemožné spat it n které v tší hv zdy. Naopak je tomu v p írod , zejména v odlehlých 
ástech od civilizace, kde je p i pohledu na no ní jasnou oblohu vid t miliony hv zd a lze také dob e rozeznat v tšinu 

souhv zdí.

Motivace:

N žky, p edtišt nou hv zdnou mapu, baterka, papíry,  xy, sví ky s obalem a krytem, zápalky, re  exní 
pásky nebo svítící ty inky, hodinky.

Pot eby:

Planeta P íroda – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Jedná se o speci  cký orienta ní závod ve volném terénu a v noci. Každý ú astník obdrží p edtišt nou 
mapu, kterou si sám sestaví. Je d ležitá pe livá p íprava, proto p edem otázkami n kolikrát ov te, zda všichni rozum jí 
tomu, jak s mapou pracovat. Samotná p íprava bude probíhat noc p ed závodem. P ipravte si pe liv  trasu a pak ji 
projd te s mapou v ruce. Na jednotlivých stanovištích vždy nakreslete celé souhv zdí a zvýrazn te hv zdu, za kterou 
jít na další stanovišt  – hv zda na obloze ur í sm r pochodu. Volte hv zdy viditelné, ale co nejdále od Polárky. 
Celý závod by m li všichni ú astníci absolvovat do jedné hodiny. Bude-li delší, rotace hv zd vám zkreslí trasu, a to 
hodn . Pro jistotu by každé stanovišt  m lo být navíc ozna eno sv týlkem (t eba sví kou nebo svítícími ty inkami – 
chemiluminiscen ní sv tlo) stín ným od p íchodu závodník . Výsledný as jednotlivc  ur í vít ze.

Provedení:

as p ípravy

2 dny

as realizace

1 hodina

Prostor

venku

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

10

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, ob anská, ke komunikaci a pracovní.

Ú astník bude schopen základní orientace pomocí hv zd, dokáže rozpoznat základní souhv zdí 
na no ní obloze, prokáže odvahu a vytrvalost.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Zrakov  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – umožnit ú astníku p i vysv tlování aktivity 
odezírat ze rt  vedoucího – vysv tlování krok za krokem. Zjednodušený návod a pom cky v textové podob .

Pohybov  postižení a mentáln  postižení – spíše nevhodné, u leh ích stup  postižení možný doprovod. 

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na komunikaci p ed aktivitou. 

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení.

Výjime n  nadaní a geniální – nalézt informace o hv zdách a souhv zdích (báje a pov sti), seznámit s nimi ostatní 
ú astníky. Lze také p ipravit sout ž, kdo pozná více souhv zdí.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:
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• Rotace hv zd je nep íjemným jevem, se kterým se musíme vypo ádat. Proto by závod nem l trvat 
více než jednu hodinu (rad ji nízký po et ú astník ). B hem dn  se no ní obloha tém  nem ní a postavení 
hv zd z stane i další noci stejné.

• Nevolte pro orientaci hv zdy, které jsou vysoko nad vámi, lépe vám budou ur ovat sm r hv zdy blíže horizontu.
• Na každém míst  je horizont jiný, proto se m že stát, že v míst  vaší lokality nebudou vid t celá souhv zdí. 

P ipravte na to ú astníky. A volte pouze ty hv zdy, které vid t jsou.
• V této aktivit  je pot eba ov it, zda vaše trasa skute n  odpovídá, ned v ujte si moc a rad ji si projd te trasu 

po vyzna ení ješt  jednou.
• Orientace podle hv zd není zcela dokonalá, a to kv li jejich rotaci. Jediné, co z stává na míst  je Polárka, tedy 

sever.
• Vyvarujte se nebezpe ných míst na trase (pa ezy, ko eny, jámy, díry, trní, atd.), jinak platí všechna doporu ení 

pro terénní no ní hry. Nezapome te, že závodníci budou mít doslova hlavu v oblacích a budou se spíše koukat 
na nebe než pod nohy.

• Pokud stanovišt  ozna íte sví kami, umíst te je do pr svitného obalu tak, aby nedošlo k požáru, nejlépe 
v blízkosti sví ek posa te hlída e.

• Máte-li v týmu ú astníky bojící se tmy, nechte je jít v doprovodu n koho nebojácného.
• Existují lidé, kte í neum jí íst v mapách, t m doporu ujeme doprovod n koho schopného.

Pozor na:

Moje poznámky:


