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Dlouhodobý záměr

• Nabídka odborného vzdělávání pro dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do 
vedení tréninku v klubech 

• Podpora práce s mládeží v klubech – vytváření vhodných podmínek pro 
systematický trénink a sportovní rozvoj

• Smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů uzavřel ČOV s 
pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. - smlouva se vztahuje na všechny 
registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČUS, splňující 
smlouvou definované podmínky. 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/uraz-cov.pdf

2



Předpoklad

• Každý aktivní trenér potřebuje ke své práci všeobecnou znalost o rozsahu a 
způsobu vedení tréninku (všeobecná a mapová příprava) a sledování růstu 
výkonnosti, znalost pravidel OB, mapových značek a popisů kontrol a 
základní znalost první pomoci.

• Školení T3 je určeno pro všechny zájemce o trénování z řad mladých 
závodníků (od 18 let), aktivní trenéry i pomocníky trenérů z řad nových 
členů a rodičů.

• Zaměření školení T3 (úroveň tréninků) na žactvo a začátečníky (jak 
v mapové tak i běžecké přípravě)

• Zájemci o školení T3 se zúčastňují z různých důvodů (potřeba licence 
k dalšímu vzdělávání, snaha o vzdělávání sama sebe, na pokyn vedoucího 
nebo hlavního trenéra oddílu) a mají odlišné zkušenosti a odlišné znalosti 
OB.
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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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Úskalí trenérské práce

•Ambiciózní trenér/trenér-rodič
•Přeceňování výsledků mladých závodníků
•Komunikace mezi svěřencem a trenérem
•Cesta k samostatnosti (umění poslouchat 
vlastní tělo)
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Tréninkový plán – neexistuje universální 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 – individuální řešení
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Plán tréninkového kempu

• Roční období
• Počet dní
• Počet tréninkových jednotek (běžecké/mapové)
• Věk účastníků
• Vyspělost účastníků (fyzická a mapová zdatnost)
• Typ terénu (typy tréninků)
• Regenerace
• Odpočinek (volno místo tréninkové fáze – všichni/individuálně)
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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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Součást tréninku OB k rozvoji všestrannosti

Turistika
Cyklistika
Běžecké lyžování + LOB (lyžařský OB)

Zimní tělocvična 
- Posilování
- Hry
- Strečink
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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
Dráhový test 1 500 m / 3 000 m
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Běžecké tempo

„pomalé“ – mohu mluvit 

„svižné“ – zvládám krátce odpovědět 

„rychlé“ – nemluvím, neodpovídám 
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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, délka 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 tempa
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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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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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„Zažité zkratky tréninkového deníčku“

AV – absolutní vytrvalost
OV – obecná vytrvalost
VO – volně
TV – tempová vytrvalost
INT - intervaly
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„Běhátko“ – MUDr. Zbyněk Pozdíšek
Aerobní práh (LT – lactate threshold): 5:45 min/km

Anaerobní práh (OBLA – onset of blood lactate accumulation): 5:05 min/km

Aerobní práh (LT – lactate threshold): 4:35 min/km

Anaerobní práh (OBLA – onset of blood lactate accumulation): 4:05 min/km
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Sledování výkonnosti
SROVNÁVACÍ TESTY MLÁDEŽE – v daném roce kategorie DH14-19

1. dráhový test 3 000 m 
2. teoretický OB 
3. test pozornosti 
4. O-400 m 
5. hodnocení závodní výkonnosti 

a. lesní disciplíny 
b. sprint 

ČT 27. 8. 2020 - Praha
PÁ 28. 8. 2020 - Trutnov/Dvůr Králové
SO 29. 8. 2020 - Olomouc
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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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Mapová příprava – program OCAD
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http://www.ocad.cz/
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