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Šternberk
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Témata na úvodní zamyšlení

1. Jak a kdy poznáme talent?
• talent/motivace/vůle

2. Význam tréninkové skupiny?
• motivace, vzory, komunikace

• úspěšnost skupiny /„udržení trvalého rozvoje“

3. Cesta na vrchol
• nonstop sportovci (365 dní v roce)

4. Pozice trenéra
• Výuka základů sportovních dovedností 

• Předávání zkušeností (technika, taktika)

• Výchova svěřenců (období puberty a dospívání)
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Dlouhodobý záměr

• Měli bychom se věnovat co nejširší základně, ne jen vybraným 
talentům.

• Měli bychom mít snahu, aby co nejvíce dětí prošlo základním 
obdobím systematického tréninku.

Poznáme talent?

Vychováváme budoucí mapaře/stavitele/trenéry.

Pomáháme rozvíjet osobnost.
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Stupně rozvoje sportovce

• Pomáhají pochopit zákonitosti postupného a dlouhodobého vývoje od 
začátečníka po světovou špičku

• Určité zjednodušení, které dává rozvoji systém

• Trénovanost a vyzrálost je důležitější než kalendářní věk; nic nelze 
uspěchat.
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Tréninkový plán

Při sestavování tréninkového plánu je třeba řešit:

• Přípravné období / závodní období

• Akce (soustředění, závody) VD, RDJ, TSM, SCM, SCD, oblasti, LODM

• Soustředění 

• Skladbu jednotlivých tréninků a čas na regeneraci sil

• Věk svěřenců (skupina/individuální)

Důležitý pro skupinu dorostu a starší 
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Základ tréninku OB = 2 neoddělitelné složky

BĚŽECKÁ PŘÍPRAVA
POŽADAVEK na vytrvalost, sílu v terénu, udržení tempa a rychlost

MAPOVÁ PŘÍPRAVA
POŽADAVEK na „čtení mapy“ a přesnou orientaci v terénu
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Běžecká příprava

= základní předpoklad úspěšného závodníka a zvyšuje fyzickou kondici

Správná běžecká technika
• umožňuje „kvalitní pohyb“ (ekonomika běhu)

• předchází přetížení svalů a kloubů či zraněním

• souvisí s všestranným rozvojem pohyblivosti

Mapový trénink je specifický běžecký trénink (různá zátěž)
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Nácvik běžecké techniky, běžecký trénink

Skupina do 10 let

• základní nácvik – důraz na všestranný rozvoj 

• přirozený pohyb

Skupina 11 – 14 let

• nácvik správného provedení cviků běžecké abecedy

• pravidelný běžecký trénink (postupný nárůst)
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Nácvik běžecké techniky, běžecký trénink

Skupina 15 +
• pravidelný běžecký trénink
• důraz na správné provedení běžecké abecedy (součást běžeckého 

tréninku)
• rozvoj rychlosti a vytrvalosti
• postupný nárůst odběhaných kilometrů za tréninkový rok 
• evidence tréninku; vyhodnocení

Běžecký test – hodnocení běžecké výkonnosti
Atletika / limity na 3 km v rámci nominačních závodů MED, MSJ, MS
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Základní typy běžeckých tréninků

SOUVISLÝ BĚH

po cestě

terénem (simulace závodu OB)

INTERVALOVÝ TRÉNINK

úseky od 50 m do cca 1 km (až 2 km)

počet opakování, pauza mezi intervaly

„pyramida“ (příklad 100-200-400-200-100 x 2, pauza 5´)

Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj tempa
Regenerační běh

Rozvoj rychlosti
(měření tepové 
frekvence)
Rozvoj vytrvalosti
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Základní typy běžeckých tréninků

VÝBĚHY KOPCŮ

krátké/dlouhé (do 5´)

po cestě/terénem

cesta dolů = odpočinek

počet opakování v závislosti na délce (obtížnosti)

„nabíhané“ – úvod po rovině, celková doba cca 20´´

Rozvoj síly 
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Základní typy běžeckých tréninků

STŘÍDAVÝ BĚH

pravidelné střídání rychlého tempa a pomalého běhu

v závislosti na čase tepová frekvence se zvyšuje i v době 
odpočinku

FARTLEK

střídání tempa („hra s rychlostí“, „hra s během“ dle typu terénu)

pro zkušenější běžce nebo pod vedením trenéra

Rozvoj tempa
Rozvoj rychlosti

Rozvoj tempa
Rozvoj rychlosti
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Mapová příprava

= předpoklad pro zdárné zdolání OB závodu

Techniku orientačního běhu

• nutno učit postupně 

• k další etapě přistupujeme po zvládnutí daného úkolu 

• špatné návyky se těžko odnaučují

Se zkušenostmi z různých typů terénů a závodů lze uplatnit i závodní 
taktiku (tvorba plánu a jeho realizace).
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5 „P“ pro nácvik mapové techniky

• Postupně - techniku učíme jednu po druhé, nepřeskakovat

• Prvně doma – první pokus nové techniky vždy ve známém terénu

• Pomalu – není kam spěchat, každý má své tempo, je normální se 
„zaseknout“

• Podceňujeme – raději než přeceňujeme

• Pohodově – nezáleží, jak to komu jde a vůbec nejde říct, kdo bude 
jednou dobrý
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Výuka - jak na to

1. Sledujeme zvládnutí základních dovedností

2. Učíme je soustředit se na trénink/závod

3. Ideálně před každým tréninkem/závodem zadáme úkoly (max. 2), na 
co se mají zaměřit

4. Po závodě (tréninku) projdeme, jak to šlo, pochválit (pravidlo 18:2).   
Splnění úkolu je mnohem důležitější než výsledek v závodě!

5. Přehodnotíme znalost základních dovedností – zpět k 1.

16



Základní dovednosti HDR

1. Nebát se v lese – těšit se do lesa, těšit se na kontroly

2. Kontroly, ražení, čip – mít zájem o kontroly, odhalit lampion 
schovaný v terénu; ražení (použití čipu), zbytečně se nezdržovat na 
kontrolách

3. Úkony na startu a v cíli – dojít na start, hlídat si startovní čas, projít 
startem, vzít si správnou mapu, orazit v cíli, vyčíst čip, přijít z cíle, 
převléknout se
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Základní dovednosti HD10N ☺

4. Nebát se sám v lese – zvládnout strach z toho být sám v lese (i když 
prší/fouká, je zima apod.); lehký strach/respekt nevadí, hlavně 
nepanikařit

5. Rozumět mapě, mapovým značkám – pochopit, že mapa zobrazuje 
terén, co znamenají barvy, k mapovým značkám přiřadit objekty

6. Popisy kontrol – vědět k čemu jsou (informace o každé kontrole), 
kontrolovat kódy, chápat rozdíl mezi značkami v mapě a popisech, 
znát základní

7. Řešení krize – při špatném rozhodnutí „mračoun“ = návrat 
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Základní dovednosti HD10

8. Zorientovat mapu – točit se celý, ne jen mapa; mapu orientovat 
podle terénu

9. Otáčet mapu podle postupu – mapu držet tak, aby směr postupu 
byl ode mne dopředu, otáčet mapu při změně směru, složit si mapu

10. Kde jsem – držet pozici v mapě – udržovat stále povědomí o pozici v 
mapě, pomáhat si palcem (rohem buzoly)

11. Podél linie – jedno rozhodnutí – sledovat jasnou lini (cesta, plot, 
kraj paseky) na kontrolu
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Základní dovednosti HD10

12. Podél linie – více rozhodnutí – sledovat jasnou linii se 2 a více 
křižovatkami

13. Najít objekt u linie – objekt v dohledu u linie, povědomí o pozici 
nikoliv náhoda

14. Stříhat obcházející linii – zkrácení linie přímo lesem v bezpečném 
místě

15. Aktivní orientace – spoléhám se na sebe, soustředím se

16. Závodní přístup – při závodě se závodí; snažit se odbourat rušivé 
prvky (sbírání klacků, pozorování žab, následování cizích osob)
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Základní dovednosti HD12 

17. Krátký postup k linii – překonat kratší vzdálenost (do 150 m) přímo 
lesem k záchytné linii, úhel odběhu, držet směr, plán kam 
pokračovat po linii

18. Odrazový bod – zvolit si jasný bod (výrazně jednodušší než 
kontrola), ze kterého budu dohledávat, zbytečně neriskovat

19. Výběr postupu – kontrolní body – vždy začít od jistého bodu a pak 
vybrat nejjednodušší cestu k němu; na cestě zvolit takový počet 
záchytných bodů, kolik potřebuji k bezpečné realizaci (málo = risk, 
hodně = příliš složité)
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Základní dovednosti HD12

20. Delší směr k linii – držet směr na linii (cca 300 m), hrubý azimut, 
dohledat se na linni (počítat s částečným uhnutím ze směru)

21. Vrstevnice – pochopení vrstevnic, umět si vytvořit podle vrstevnic 
správnou představu reálného terénu, aktivní využití vrstevnic na 
postupu

22. Řešení krize, návrat k bodu – postup realizovat od bodu k bodu, 
neztrácet čas ostatními detaily; pokud některý nenajdu, vracím se k 
poslednímu bodu (skutečně/myšlenkově v hlavě)
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Základní dovednosti HD14

23. Volba postupu – volba z 2 z více variant

24. Dohledávka – hledat objekt (ne lampion), používání popisu na 
upřesnění

25. Výhybky – čekat další kontrolní bod a vědět co tam, mapovat 
dopředu, zvednout hlavu

26. Azimut – trefit výrazný bod/kontrolu (100-300 m) jen na buzolu, 
znát možný rozptyl 

27. Schéma – načíst z map podstatné informace a vytvořit podle nich v 
hlavě zjednodušené schéma řešení postupu, které jde realizovat bez 
dalšího čtení mapy
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Potíže s výukou

• Děláme orienťák pro zábavu, ale snažíme se ho dělat pořádně a co 
nejlépe (zakreslit postup patří k OB stejně jako zavázané tkaničky)

• Zvláště u dětí někdy platí: čím „odfláknutější“ závod, tím lepší 
výsledek. Zkuste jim to vysvětlit! Špatné návyky se těžko odnaučují!

• Terény a závody u nás obecně málo trestají prohřešky proti technice 
a taktice.

• Technika a taktika slouží k potlačení chyb, ale ty patří k orienťáku; 
chyby dělá každý. Je těžké vyrovnat se s vlastními chybami, je však 
nutné si je přiznat, mluvit o nich a pochopit, proč je děláme, jen tím 
se z nich můžeme poučit a odbourat je.
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Taktika = tvorba plánu, aktivní přístup 
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• V každém období vývoje, uvědomělá činnost

• Neexistuje ideální plán stejný pro všechny

• Vlastní zkušenosti závodníka (cílená tvorba)

Začátečník - návod na bezpečné a kontrolované zvládnutí tratě (pomoc v krizi)

žactvo, dorost, junioři, dospělí veteráni

- všichni se pohybujeme od jednoho stavu k druhému podle momentálního rozpoložení (terénu, fyzičky a elánu)

Eliťák – rychlý běh, žádné chyby



Smysluplně a cíleně 

„Každou trať lze oběhnout v tempu a bez chyby, jde jen o přizpůsobení 
rychlosti potřebám techniky!“

• Tréninková fáze s mapou
o Pochopení hlavního zaměření fáze

o Individuálnímentální příprava na fázi

o Odběhnutí tréninku

o Zhodnocení, tvorba zkušeností, hlubší zažití žádoucích principů

„Běhání tréninků bez myšlenky nevede k pokroku, ale ke stagnaci a 
úpadku!“

26



Sport zkušeností 
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Je třeba  udělat spoustu 
chyb a přemýšlet o jejich 
příčinách ☺
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Mapová technika a taktika - shrnutí

• Techniku a taktiku má smysl učit od mala 

• Techniku učíme Postupně, Pomalu, Pohodově, s Podceňováním a 
Prvně doma

• Je dobré mít systém ve sledování úrovně techniky, zadávání úkolů (na 
co se zaměřit) a vyhodnocení

• Splnění úkolu je mnohem důležitější než výsledek v závodě

• Chválit, chválit, chválit – ale pozor na férovost – musí cítit, že je za co
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Mapové tréninky

rychlost:

• okruhy
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přesné čtení mapy:
• linie zákres v mapě
• linie s odbočováním

omezené informace:
• pruhy (koridory)
• švýcarská hra
• bez cest
• vrstevnicovka

paměťový trénink:
• hvězdice
• od kontroly ke kontrole
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32

https://publi.cz/books/17/Cover.html
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/orientacni-beh-do-skol-zabavny-a-vychovny-ob.zip
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/podklady-skoleni-treneru-t3-2017.pdf
http://krob.eso9.cz/Trenink/Default.aspx

