
Popis řešení (modré kolečko je poloha správného lampionu, modrý křížek poloha chybějícího lampionu při odpovědi „Z“ a červená 
kolečka jsou falešné lampiony): 
 
1. Popisu „sedlo“ vyhovuje jediný bod, zjednodušeně „nejnižší bod na spojnici vrcholů 

obou kup“. Problém je ale v tom, že oba lampiony stojí mimo tuto spojnici, jsou 
daleko blíž k cestě a jsou tedy ve skutečnosti ve svahu a ne na „vrcholu“ sedla. To je 
častý klam při pohledu „zdola“. V tomto případě si závodníci mohli pomoci ještě 
jednou fintou - vzhledem k tomu, že cesta vedla i za hřeben, bylo možné se na 
kontrolu podívat „zezadu“, odkud bylo jasné, že žádný lampion na sedle nestojí.  
Odpověď: „Z“. 

2. Při prvním pohledu na skalky kolem kontroly není úplně zřejmé, který kus kamenu 
patří jakému symbolu v mapě, ale po chvilce sledování si lze uvědomit, že lampiony B 
a C stojí u obou pat „podkovy“ na konci hřebene. Pro podporu myšlenky, že správný 
kámen je ten s lampionem A, lze použít i hrubý odhad azimutu resp. záměrnou linii 
mezi kamenem a srázkem ležícím na SV od kamene.   
Odpověď: „A“. 

3. Popis „mezi“ je hodně technický, správný bod je vlastně střed nejkratší spojnice dvou 
objektů. V tomto případě ale bylo možné se řídit čistě polohou středu kolečka a ta byla 
na spojnici posedu a srázku, který už jsme lokalizovali při řešení předešlé úlohy. Na 
této spojnici stály lampiony B a C, z nichž v prostředku vzdálenosti k posedu byl B.  
Odpověď: „B“.            

4. Lokalizace správné „skupiny stromů“ asi nečiní problém a lampion A můžeme 
vyloučit. Zbylé dva lampiony jsou zhruba uprostřed lesíka, ale z rozhodovacího 
stanoviště je obtížně mezi nimi zvolit. Volba je snazší, pokud se vrátíme trochu zpátky 
a podíváme se podél rozhraní porostů, které „seká“ lesík na dvě části. V této linii 
vidíme správný lampion.  
Odpověď: „C“. 

5. Tato úloha vyžadovala pečlivé čtení mapy a terénu a postupným přiřazováním objektů 
v mapě objektům v terénu (nebo obráceně) bylo možné se dobrat toho, že správný sráz 
musí být ještě podstatně výš, než nejvyšší z lampionů. Při určitém pohledu byl správný 
sráz v dáli i vidět.   
Odpověď: „Z“. 

6. Úloha byla komplikovaná velkou vzdáleností a nízkou viditelností díky stromům. 
Nicméně ve vymezeném průhledu bylo vidět oba lampiony stojící na dvou skalních 
srázech a podle směru pohledu šlo odhadnout, že z trojice srázků uprostřed kolečka 
jsou lampiony osazeny pouze ten jižní (resp. dolní) a východní. Na SZ srázku žádný 
lampion nestojí.   
Odpověď: „Z“. 

7. Popis „ohyb“ vymezuje obvykle ne úplně krátký úsek (zde průseku), takže opět 
musíme vycházet z polohy středu kolečka. Z mapy můžeme vyčíst, že kontrola by od 
nás měla být vzdálena zhruba stejně jako sráz nalevo od průseku. Lampion B zhruba v 
takové vzdálenosti je, zatímco lampion A je někde na úrovni „nosu“ napravo od 
průseku.   
Odpověď: „B“. 

8. Oba lampiony určitě stojí u správného srázku, ale zvolit  mezi nimi je z rozhodovacího 
stanoviště skoro nemožné. Střed kolečka je evidentně na konci průseku, ale ani ten 
není snadné rozpoznat přesně. Ovšem díky zcela volnému ražení kontrol můžeme 
rozhodnutí odložit, dojít na velkou cestu až na křížení se správným průsekem a odtud 
problém snadno vyřešit, jenom si musíme celou cestu pamatovat správné přiřazení 
písmenek, aby se nám stojany při pohledu z jiného místa „nepřeházely“ (tzv. 
paralaxa). Jinak bychom se museli po vyřešení úlohy vrátit zpátky ke stojanu.  
Odpověď: „B“. 

9. Na první pohled sice terénní nerovnost, na níž oba lampiony stojí, může vypadat jako 
správná kupa, ale po chvíli zkoumání lze tuto možnost snadno vyloučit. Lampiony 
jsou příliš blízko a nízko a falešná kupa samotná je menší než v mapě a v pravé části jí 
chybí skalnatý okraj.   
Odpověď: „Z“. 

10. Z rozhodovacího stanoviště v dáli vidíme mezi stromy dva lampiony, ale o jejich 
poloze nemůžeme říct skoro nic, snad kromě toho, že A je alespoň o vrstevnici výš. 
Ovšem mapy se zdá, že od cíle by mohla situace být přehlednější. A opravdu, to je 
správné místo, odkud jsme schopni s poměrně velkou jistotou určit, že každý z 
lampionů je v SZ části „své“ skupiny stromů. Jenom si musíme stejně jako u osmičky 
dát pozor na paralaxu.   
Odpověď: „A“. 

11. Základním vodítkem by měla být skalka, kterou je matně vidět pod lampionem B. Při 
pohledu do mapy to může být jediný objekt, a to západní ze dvou srázků nedaleko 
před koncem průseku. Pak ale správná poloha musí být ještě dál, a tedy s poměrně 
velkou jistotou někde v místě druhého lampionu.   
Odpověď: „A“. 

 

 

 


