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Mé jméno je Jakub Ransdorf a již nějaký čas trénuji děti v tak krásném sportu jako je
orientační běh. První dva roky jsem vedl nejmenší skupinku dětí od 7 do 10 let,
poslední půlrok jsem se začal soustředit na trénink žáků (10-14 let). Za těch 2 a půl
roku, co jsem s touto nesmírně inspirativní a zajímavou činností začal, jsem se jako
trenér dost posunul. Nešlo by to bez práce prosazovat některé věci v oddíle, hledat
možnosti a inspirace pro jednotlivé tréninkové jednotky. Prosadil jsem si navýšení
počtu tréninků týdně, což považuji za jeden z velkých posunů. Další věcí je
spolupráce s lektorkou jógy na kompenzačních cvičeních. Základní otázka, se kterou
jsem se potýkal, a vlastně mi vrtá hlavou stále je, jak vlastně virtuálně trénovat
orienťák z tréninkového prostředí pražských sídlišť? Svazové materiály pro trenéry jsou
zastaralé, nekvalitní nebo vůbec nejsou. Prakticky se nepracuje s variantou, že
nemáme možnost pravidelně využívat mapu, případně máme jednu (s žáky reálně
nedosažitelnou při tréninku), kde už děti navíc znají každý kout. Tréninkové jednotky
jsem často připravoval ve škole, takže jsem na to měl vždy dostatek času. Vždycky to
byl krok do neznáma, něco jsem vymyslel a při tréninku ověřoval, jestli to funguje.
Myslím si, že z mé hlavy vzniklo mnoho zajímavých námětů na tréninky orientačního
běhu. A o ty se s vámi chci podělit především. Nebudou to řádky o trénincích v lese
na mapě, to je zase trochu jiná kapitola, bude to o tom, co dělat, když se zrovna do
lesa nejde.
Když jsme se bavili na soustředění v létě 2014, jak budou vypadat tréninky následující
rok, bylo mi tehdy 16 let. Za tu dobu už jsem stihnul dělat ředitele závodu Pražského
poháru žactva, pravidelně stavět veškeré tréninky v oddíle, orienťák byl zkrátka můj
největší koníček. Orienťák mě velice naplňoval, a to, ať už závodění, ve kterém jsem
nebyl nikdy úplně nejlepší (letos jsem si konečně vyběhl licenci A), nebo jakákoliv
bafuňařina okolo. Na soustředění jsme se dohodli, že budu chodit pravidelně každý
pátek dělat asistenta k nejmenší skupince. První zářijový trénink jsem pokorně
asistoval. Pamatuji si, jak jsem stavěl kontroly pro primitivní závod na mapce v areálu
školy. Druhý trénink už jsem přišel s vlastní iniciativou a v pořadí třetí trénink už jsem
vedl sám. Ten třetí pátek začala moje trenérská činnost. Od té doby jsem se stal
trenérem nejmenší skupinky a vymýšlení programu bylo zcela na mě.
Najednou jsem stál před zásadní otázkou. Jak se trénuje? Ještě ten pátek večer jsem
si koupil knížku Sportovní příprava dětí a začal jí postupně louskat. Díky ní jsem přišel
na to, co se má a nemá s dětmi dělat. Byl to takový základ, věděl jsem, že si mám
s dětmi hrát a každý trénink dodržoval pravidlo - když mi děti budou z tréninku
odcházet zpocení s pocitem, že si hrály, byl jsem úspěšný. První mé tréninky
obsahovaly opravdu hodně her. Mým cílem ve specializaci k orientačnímu běhu
bylo na počátku jediné, učit děti mapové značky. Postupně až jsme se ty
nejdůležitější značky naučili, tak jsme přidali základy práce s buzolou. Věnoval jsem
se hlavně hrám a značkám, učil jsem je to hezky postupně. Dnes si myslím, že to byly
výborné tréninky pro začátečníky, které děti bavily, u kterých trochu běhaly, a navíc
se něco naučily. Měl jsem tehdy tolik elánu, připravovat tréninky mě velice bavilo,
navíc jsem měl kde brát inspiraci.
Chvíli trvalo, než jsem se dostal do stereotypu, a úroveň příprav šla dolů. Prostě
trochu začaly docházet nápady. Vždy to bylo období jednoho až dvou tréninků, kdy
jsem v pátek přišel a ještě před začátkem tréninku neměl úplně přesně jasno,
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co budeme dělat. Paradoxně právě tyto tréninky dopadly vždy z trenérského
hlediska dobře, opičí dráha se dá upravovat snad na milion způsobů… Akorát se
jednalo pouze o všeobecnou přípravu, na tu specializovanou je u orienťáku potřeba
vždy něco nachystat předem. Aby to děti neomrzelo, tak jsem se pak vždy musel
probrat a najít sílu něco vymyslet. Tady nastává podle mého názoru ten největší
problém, a to: Kde mám najít nějaké přípravy na trénink orientačního běhu?
Nacházím stránku komise rozvoje OB, která obsahuje minimum použitelného
materiálu pro moje účely. Nikde jinde na internetu taky nic moc, na všeobecnou
přípravu toho lze najít mraky, ale na přípravu pro orientační běh (kromě typů tréninků
v lese) téměř nic.
A to je jeden z důvodů, proč dávám dohromady tyto řádky. Trenérská činnost je
velice náročná a trenér nemůže vytvářet dva, tři tréninky týdně pořád znovu z hlavy.
Snažím se pomoci trenérům, kteří začínají, kterým už dochází inspirace, nebo inspiraci
naopak hledají. Trénování žáků je hodně o rozmanitosti aktivit a jakákoliv inovativní
činnost dětem neuvěřitelně zpestřuje trénink. Pokud nevědí, co se bude na tréninku
dít, a mají důvod se těšit, co zase vymyslíte, je to pro děti školního věku ideální
motivace pro pravidelnou docházku.
V současné době trénuji žáky Tretry Praha dvakrát týdně. Pokračuji s těmi dětmi,
které jsem si vychoval v nejmenší skupince. Tréninky probíhají ve středu a v pátek.
Děti mají ještě možnost chodit na tréninky v pondělí. Ve středu máme k dispozici
šatnu s tělocvičnou o velikosti 8x7 metrů. Jedná se o nadstavbu k pondělním a
pátečním tréninkům (protože děti dříve chodily na jeden, výjimečně dva tréninky
týdně). Většinou na začátek tréninku chodíme běhat (ať už s jakoukoliv herní
úpravou). Na druhou část tréninku v tělocvičně připadá nějaké lehké posilování
nebo mapová technika. V současné době spolupracujeme s trenérkou jógy na
kompenzačních cvičeních, které jsou velmi důležité pro správný rozvoj dětí. Obecně
koordinace a ohebnost je u dětí ve školním věku dost podceňovaná a bylo by
záhodno se jí v trénincích věnovat více (tělocviky často stojí za nic). Správné základní
pohyby – držení těla, technika běhu – předchází zraněním a často znamenají
nemalé rozdíly v efektivitě pohybu. Na pátečních trénincích máme větší tělocvičnu
s plným vybavením, takže kromě běžeckých her a trénování orientačních technik
často rozvíjíme právě koordinaci.
Jednou za čtvrt roku testuji děti ve čtyřech běžeckých disciplínách 50m, 200m, 1km
(na dráze) a kopeček 100m (stoupání 20m). Mám tak přehled, kdo se jak posunul.
Navíc je to objektivní hledisko, podle kterého lze děti rozdělit do vyrovnaných skupin
na určité typy her. Dělám to ale především proto, aby si všechny děti uvědomily, že
chodí na vytrvalostní sport. Kilometr už je pro děti, kterým je sedm, osm let na hranici
toho, co jsou schopní zvládnout. Myslím si ale, že jim to jednou za čtvrt roku neuškodí.
Základem tréninku začátečníků a žáků jsou hry. Je jasné, že by děti měly vědět, že
chodí na orientační běh, ale ne každá tréninková jednotka musí obsahovat nějaké
cvičení na trénink orienťáku. Na druhou stranu není dobré mít třeba dvě tři
tréninkové jednotky za sebou, kde děti neuvidí mapu, buzolu ani jiné věci související s
orienťákem. Pak už se trenér musí překonat a něco připravit. Já osobně všeobecné
přípravě věnuji velkou část tréninků a snažím se, aby žáci uměli ovládat všechny
základní pohyby (správný běh, házení, chytání, ohebnost, obratnost).
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Pokud se někde v blízkém okolí koná nějaký závod, snažím se, aby o něm děti věděly
a mohly se zúčastnit. V oddíle v zimě organizujeme nedělní mapové výjezdy do lesů
v Praze a okolí, jelikož na trénincích není možné běhat na mapě jinde než v areálu
školy nebo pražských lesoparcích (kam se večer bojím samotné děti pustit).
Jednou za čas je dobré se oprostit od samotného trénování a budovat z dětí
kamarády. To vám v pozdějším věku zajistí, že budou chodit na tréninky v hojném
počtu. Parta dělá i v individuálním sportu moc, obzvlášť když se děti začínají dostávat
do puberty. Důležitým stmelovacím prvkem jsou společná soustředění, v našem
oddíle děláme letní a velikonoční. Dále plánuji s dětmi chodit bruslit, plavat,
případně je vzít na zmrzlinu, aby pro ně orienťák nebyl jen sport, ale i prostředí, ve
kterém se cítí dobře. Má to velmi dobré účinky na kolektiv.
Nejsem žádný zkušený trenér. Za měsíc jsem přihlášen na školení trenérů T3. Jde jen o
to, že mě to fakt baví. Řádky v tomto dokumentu jsem začal psát hlavně proto, že
aktuální podpora především začínajících trenérů orientačního běhu je minimální.
Hlavně v námětech na jednotlivé tréninkové jednotky, které jsem si vždy poctivě
vymýšlel sám. Uvědomuji si, že někteří trenéři s dlouholetou zkušeností by možná
nápadů a ověřených tréninků přinesli více, ale zatím nevím o žádném, který by něco
systematicky dal dohromady. A právě inspiraci pro tréninkové jednotky dětí by měl
přinést tento dokument.
V dětství jsem si prošel několika sporty, jako většina malých kluků jsem strávil 3 týdny
na fotbalu, pak jsem kvůli atmosféře a chování trenérů přešel na atletiku. Souběžně
s atletikou jsem chodil na tenis. Při přechodu na osmileté gymnázium jsem začal
dělat orienťák spolu se softballem. Po dvou letech jsem skončil se softballem a
nadšeně se věnoval orienťáku. Ten mě ale víc baví, než bych na něj měl kdovíjaký
talent. Na gymnáziu jsem chodil na florbal a volejbal. Aktuálně si plním své vlastní
sportovní ambice v 1. lize staršího dorostu házené (nejvyšší soutěž v ČR) v Úvalech.
Tam každé úterý chodím trénovat brankáře. A přirozenou autoritu trénuji za píšťalkou
rozhodčího. Orienťák pro mě je, i přes to všechno, stále něco víc - parta, příroda,
pohoda, radost z běhu… To jsou přesně ty věci, které byste měli při trénování dětí
správnými zásahy budovat.
Důležité je zdůraznit, že veškeré aktivity, které níže prezentuji, jsou upraveny pro
trénink ve skupině a myslím si, že efektivní využití většiny z nich končí s koncem
žákovského věku.
Všechny řádky níže jsou mým pohledem na to, jak by to mělo vypadat. Každý trenér
by měl mít svou filozofii, která se neustále vyvíjí a zlepšuje. Mnoho věcí se dá určitě
dělat jinak, lépe, ale věřím, že si v řádcích níže každý trenér žáků něco najde. Nepíšu
to proto, aby se přesně kopírovaly aktivity, které podrobně popisuji, ale proto, aby
nabídly určitou inspiraci pro ještě lepší a efektivnější tréninky, které třeba na tomto
základě vymyslíte právě vy…
Všechno to stejně vzniklo jenom proto, že jsem místo těchto řádků měl zrovna psát
seminární práci na téma Připojení databáze do Visual studia a nějak mi to nešlo, tak
jsem otevřel jiný dokument a začal psát něco, co mi dává větší smysl 
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Jak pojmout první tréninky v září, když vám přišly nové děti, které chcete u orienťáku
udržet? To je první otázka, se kterou se trenér potýká, myslím si dokonce, že jedna
z nejtěžších. Na začátku je potřeba vytáhnout ty nejosvědčenější tréninky, které děti
pohltí a začnou trénování milovat. Je dobré na prvním tréninku připravit co
nejjednodušší „závod“ na mapě (ideální areál školy), který by měl zvládnout úplný
začátečník. Pokud bude dítě po tomto závodě prožívat pozitivní emoce, skoro jste
ho získali pro orienťák. První trénink je vždy moc důležitý a je nutné ho opravdu
pečlivě připravit. Je také důležité počítat s tím, že se děti budou na počátku stydět a
vy v nich musíte probudit radost z pohybu a chuť pro to se skamarádit.

 Překreslování mapy
Příprava: Stejné jednoduché mapy nakreslené barevnými fixami, barevné fixy, papíry
Děti rozdělíme na skupiny po trojicích. Následně si každá trojice rozdělí funkce: jeden
bude u mapy, druhý bude běhat a přenášet informace a třetí bude kreslit. Úkolem je co
nejpřesněji překreslit mapu. Je dobré ty vzorové mapy připravit opravdu primitivní.
Dítě má k
dispozici mapu,
asi 20 metrů od
mapy sděluje její
obsah spojce

Dítě má za úkol co nejlépe
přenést informaci, mělo by s
informacemi běžet určitou
vzdálenost tak, aby zbylí dva
členové skupinky zatím stihli svou
činnost

Dítě by mělo
podle informací,
které dostane,
nakreslit stejnou
mapu jako je ta
vzorová

 Seřazení podle jména a výšky
Úplně jednoduchá hra, která se nehodí na začátek prvního tréninku, je lepší ji použít
například v jeho půlce, kdy už z dětí opadla počáteční nesmělost. Jednoduše řeknete,
aby se co nejrychleji seřadili podle jména či výšky. Lze použít po náročné části tréninku
jako odpočinkovou část. Ač je to taková drobnost, má to pozitivní sociální dopad. Děti
potřebujete na prvních trénincích skamarádit a tohle je jedna z možností, aby spolu
všichni děti musely komunikovat. Tato aktivita je především pro ty nejmenší.

 Puzzle
Příprava: Rozstříhané mapy
Děti rozdělíme na několik skupin. Každá skupina po jednom běhá co nejrychleji pro
kousky map. Zbytek skupiny zatím v průběhu dává jednotlivé kousky dohromady. Je
vhodné tuto aktivitu udělat jako soutěž jednotlivých družstev. Nejrychlejší vyhrává!
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 Pexeso
Příprava: Pexeso (nejlépe s výřezy map)
Děti rozdělíme do dvojic. Asi 100 metrů od místa, odkud děti startují, rozmístíme
pexeso tak, že je otočeno obrázky nahoru. První z dvojice vždy běží pro jednu kartičku,
kterou odnese zpět na místo startu a ukáže druhému z dvojice, který musí poté přinést
stejnou. Pokud by náhodou přinesl jinou, musí jí tam vrátit zpátky a vzít správnou. Před
začátkem je nutné děti upozornit, že když si berou kartičku jako první, musí si vždy
zkontrolovat, jestli je tam ještě druhá. Je totiž možné, že jí již někdo má. Děti bojují o
to, kdo bude mít nejvíce kartiček.
Lze hrát hru ve vyšší obtížnosti: První dítě neukazuje kartičku druhému, ale musí jí
slovně popsat. Druhý jí pouze na základě slovního popisu hledá. Dobré s mapovým
pexesem.

Vždycky před Vánocemi a na konci školního roku všechny tréninkové skupiny
spojujeme dohromady, aby se navzájem poznaly. Kromě toho, že nakoupíme nějaké
odměny, vždycky přemýšlíme nad tím, co zrovna vymyslet. Právě na přípravu
posledního vánočního tréninku jsem neměl moc času a rozhodl jsem se, že použiji
výše zmíněné hry a upravím je tak, aby spolu děti musely spolupracovat. Byl to jeden
z nejpovedenějších tréninků, který jsem kdy vymyslel. Na tomhle typu tréninku není
nejdůležitější, aby děti něco natrénovaly, ale právě poznání se všech dětí navzájem.
Vytvořili jsme pět stanovišť, děti jsme rozdělili do pěti skupinek. Každé stanoviště
obsluhoval a kontroloval jeden trenér. Pro zvýšení motivace dětí jsme na bílou tabuli
nakreslili tabulku, kam jsme průběžně zaznamenávaly výsledky. Na začátku jsem
všem řekl, že pokud chtějí být úspěšní, nezbyde jim nic jiného, než zapojit všechny
členy svého týmu. Úkoly byly záměrně postaveny tak, aby měl každý svou nijak
nenahraditelnou roli v týmu. To znamená, že dorostenci museli spolupracovat se
sedmi osmiletými dětmi a podporovat je. Menší děti se zase musely snažit ze všech sil
a nedovolily si zlobit, nebo se nevěnovat hře.
Tento typ tréninku lze využít i v době, kdy je potřeba děti trochu stmelit, například
pokud se ve skupině tvoří nějaký konflikt, nebo když chcete, aby se spolu některé
děti začaly více bavit, kamarádit. Je dobré dát do jedné skupinky záměrně dva lidi,
kteří se moc nemusí, protože spolu budou muset spolupracovat. A když mají
společný cíl nebo nepřítele, vždycky se spojí (u dětí to ještě funguje snadno).
Zároveň je ale potřeba opravdu poctivě sledovat a případně řídit takovou situaci.
Tyto aktivity lze snadno uzpůsobit určitému tématu (orienťák, Vánoce atd.).
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PEXESO
Děti se rozdělí na dvě skupinky,
na druhou stranu tělocvičny se
umístí pexeso tak, že na levé
straně byla jedna polovina
pexesa a na pravé druhá. V
levé části může běhat jen první
skupinka a v pravé jen druhá.
Vždycky se musí domluvit a
přinést stejnou kartičku.
PUZZLE

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

Smícháme dvoje až troje puzzle
dohromady a vytvoříme tolik
hromádek, kolik je dětí v týmu.
Ke každé hromádce může
běhat jen jeden člen týmu.
Hodnotí se buď počet
pospojovaných částí nebo
počet složených puzzlí.

Dětem přivážeme nohy
švihadly k sobě, tak že jsou
všichni spojeni dohromady.
Úkolem je obejít co nejvíce kol
překážkové dráhy. V
tělocvičně lze použít lavičky,
bednu, kladinu, stůl, venku
spíše vyznačíme okruh.

PAMĚŤÁK

PŘEKRESLOVÁNÍ OBRÁZKU

Připravíme příběh tak, že na každé
kartičce bude jedno slovo z
příběhu. Na druhé straně bude
pořadí slova. Kartičky vyskládáme
za sebe od první do poslední tak,
aby nebylo vidět, co na nich je.
Družstvo běhá neustále dokola (po
jednom), na konci kola kartičku
odevzdává trenérovi. Úkolem je
poté převyprávět co nejdelší část
příběhu, hodnotí se, ke kterému
slovu se dostanou.

Děti se rozdělí - jeden bude vidět
obrázek, druhý bude kreslit. Mezi nimi
bude zbytek členů družstva jako
spojky, které budou předávat
informace, od toho, kdo vidí obrázek.
Hodnotí se to, který obrázek je
nejpodobnější. V případě toho, že je
těžké to zhodnotit, je dobré dát více
skupinek na dělené místo, protože
hodnocení této disciplíny je
subjektivní.

Vánoční trénink zaměřený na spolupráci různě starých dětí
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Začátek tréninku
První minuty tréninku by měly sloužit k připravení organismu na fyzickou zátěž. Po nich
by měla následovat rozcvička a atletická abeceda. Když jdeme na dráhu,
nechávám děti před rozcvičkou ještě rozklusat. Úplně na začátku je dobré začít
primitivní hrou, u které bude jistota, že se děti budou hýbat. Čím jednodušší hra na
začátek tréninku tím lépe. Každý trenér má určitě své hry, které používá.

 Mrazík
Jedna z nejosvědčenějších her vůbec. Vybereme tři děti, které budou dělat mrazíky.
Koho chytí, ten se musí zastavit a zvednout ruku. Zbylé děti ho mohou zachránit tak,
že ho musí podlézt. Lze hrát i ve variantách, že musí chyceného oběhnout, přeskočit,
případně s dalšími úpravami.

 Lístečky
Příprava: Lístečky s hodnotou (např. 1,2,3)
Do prostoru rozmístíme lístečky, na nichž je vždy napsána bodová hodnota. Před
začátkem dětem řekneme, ať si najdou nějaké místo, kam si budou dávat své lístečky.
Dítě má možnost sebrat jen jeden, donést ho na své místo a poté může běžet pro další.
Kdo na konci bude mít lístečky s největším součtem bodů, vyhrál (ale o to nejde ). Lze
ozvláštnit tím, že na kartičkách budou mapové značky (např. krmelec – 1 bod, srázek – 2
body, posed – 3 body).

 Baba s míčky
Příprava: Míčky
Několika dětem dáme míček, to zároveň znamená, že mají babu. Dítě se poté snaží
někomu předat babu tak, že někoho tím míčkem vybije (baba je předána i pokud ho
dotyčný chytí). Dítě s míčkem může chodit a běhat. Pokud se dítě míčkem netrefí,
musí si pro něj doběhnout a snažit se předat babu znovu.

 Veverky
Příprava: Šátky nebo švihadla (rozlišováky) na počet dětí
Každé dítě má v kalhotách zastrčený šátek. Jedno dítě šátek nemá a stává se lovcem
veverek. Jeho úkolem je sebrat všem veverkám ocásek. Když někomu ocásek sebere,
dotyčný loví s ním.
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Začátek tréninku
 Ohrada
Příprava: Vyznačený prostor 2x2 metry
Třetinu až čtvrtinu dětí označíme např. rozlišovákem jako lovce. Zbylá část dětí
představuje kořist, kterou chtějí lovci ulovit. Když je kořist chycena lovcem, přesunuje
se do ohrady, ze které ji můžou zachránit ještě nechycené děti dotekem. Když se dítě
zachrání, stává se znovu nechycenou kořistí.

 Baba ve dvojicích
Děti rozdělíme na dvojice, dvojice se musí celou dobu držet za ruce. Trenér určí dvojici,
která má babu na začátku. Pokud se nějaká dvojice rozpojí, automaticky dostává babu.

Moje tréninky venku většinou začínají mrazíkem. Je to zdaleka nejjednodušší hra, děti
se při ní hýbou, já nemusím nic organizovat. Ať už hrajete na začátku jakékoliv hry, je
dobré, aby děti tyto hry hrát uměly, protože vy v tento čas můžete připravovat hlavní
část tréninku, nebo neustále odemykat pozdě příchozím (jako to dělám já). Úvodní
část tréninku má největší význam v tom, že by se děti měly připravit na souvislý
pohyb. Není dobré do ní zařazovat aktivity, při kterých by se děti musely učit něco
nového nebo provádět složitější úkony (například pracovat s buzolou). Na to je čas a
vhodný prostor v hlavní části. Děti si musí nejprve uvědomit, že jsou na tréninku a
teprve pak se něco učit, nebo trénovat speciální dovednosti. Nehledě na to, že hra
na začátek dělá děti na chvilku spokojenější. Jejich dobrou náladu ze hry můžete
snadno využít při rozcvičce a atletické abecedě, což nejsou zrovna nejoblíbenější
aktivity.

U dětí je vhodné rozvíjet příslušnost ke klubu.
Pokud máte klubové oblečení, vezměte si jej na trénink.
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Mapové značky
První věc, kterou se dítě musí naučit v mapové přípravě, jsou bezpochyby základní
mapové značky. Aniž by je děti znaly, nemá cenu je učit složitější věci s mapou,
pokud nevědí, co to na ní vlastně je. Když jsem měl na tréninku děti mladší deseti let,
snažil jsem se, aby odcházely do vyšší skupinky s tím, že základní mapové značky
zcela ovládají. Připravit program na tréninky mapových značek bývá velmi
jednoduché. Je velkou výhodou oproti ostatním specializovaným cvičením pro
orientační běh, že značky se dají připojit k tradičním hrám (např. pexeso s mapovými
značkami, kartičky, cokoliv).
Já jsem se rozhodl učit děti mapové značky tak, že jsme se nejdříve naučili, co
znamenají jednotlivé mapové barvy:


ČERNÁ BARVA = umělé objekty (děti velmi dobře rozumí pojmu to, co v lese
vytvořil člověk) a kamenné útvary



HNĚDÁ BARVA = terénní objekty



MODRÁ BARVA = vodní objekty



ŽLUTÁ BARVA = louka



TĚLOVÁ BARVA = paseka



ZELENÁ BARVA = určuje průběžnost lesa (hustník, podrost)



ŠEDÁ BARVA = překonatelné objekty



BÍLÁ BARVA = čistý les



ČERVENÁ/FIALOVÁ BARVA = trať, kontroly, zakázané prostory

 Mapové barvy
Příprava: Barevné papíry s popisy (viz výše)
Primitivní hra především pro menší děti. Do prostoru (les, hřiště, tělocvična) rozmístíme
barevné papíry s popisy, co ta barva znamená na mapě (seznam výše na této straně).
Poté vyvoláváme např. les, kameny, hustník a děti musí papír dané barvy najít a co
nejrychleji se k němu přemístit. V momentě, kdy už děti umí mapové značky většiny
barev, lze vyvolávat konkrétní objekty (např. pramen, posed, význačný strom).
Až se ke správné barvě všichni přemístí, vyvoláme další mapovou barvu. Opakujeme,
dokud všechny děti nevědí, kam běhat. Před hrou nebo po hře je dobré dětem vysvětlit
jednotlivé pojmy a snažit se je přiblížit jejich jazykem (mé oblíbené vysvětlení je:
vše, co vytvořil člověk = umělé objekty).
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 Výkupna víček
Příprava: Víčka různých barev (případně čehokoliv v různých barvách), ceník
Děti rozdělíme na dvě až tři skupinky. Víčka umístíme do určité vzdálenosti od výkupny.
Z každého družstva může běžet vždy jen jeden. Každé víčko se vykupuje za jeden bod.
Při odprodání víček všech barev dostává tým bonus několika bodů. My tuto hru hrajeme
tak, že každá barva víček je v jiné vzdálenosti (především proto, aby se vyrovnaly
rozdíly mezi dětmi – menší běhají blíže, větší dále).
Příklad ceníku ke hře Výkupna víček:
Nabídka

Výkup za

1 víčko

1 bod

Víčka všech barev (6 ks)

15 bodů

Les + Trať + Kamenné útvary

5 bodů

Louka + Les + Vodní objekty

4 body

 Prodejna map
Příprava: Víčka, Orienťácké mapy, Ceník - víčka za mapu
Připravíme ceník, který bude obsahovat hodnoty, za kterou lze koupit jednotlivé
orienťácké mapy. Děti nosí z určité vzdálenosti (vždy po jednom) víčka a snaží se
nakoupit co nejvíce map. Ceník opět vypadá ve stylu bílá víčka = les, žlutá víčka = louka
atd. Doporučuji, aby ceník alespoň částečně odpovídal obsahu mapy (tj. když je tam
hodně kamenů, tak je potřeba hodně černých víček).

Děti je potřeba už od útlého věku učit nad mapou přemýšlet. Právě vysvětlení toho,
že mapové značky nemají svou barvu jen tak, ale má to smysluplný základ je to
první, co jsem se začátečníky dělal. Poté jsem na to nastavil učení se jednotlivým
mapovým barvám postupně – začali jsme černou, tou je na mapě nakresleno
nejvíce objektů. Černou barvu je ještě dobré pro začátek rozdělit na umělé objekty a
kamenné útvary. Následně jsme pokračovali hnědou, kde jsme vrstevnici zmínili jako
mapovou značku označující místa se stejnou nadmořskou výškou - „čáru, po níž když
v lese jdete, tak jdete po rovině, to znamená, že nejdete ani nahoru ani dolů.“ Údolí
a nos jsem zatím se začátečníky nedělal, ze začátku jde především o to, aby se děti
jakž takž zorientovaly na HDR, popřípadě liniích, kde znát jaké objekty mohou
vytvářet vrstevnice, nemusí. Proto jsme zůstali u pojmů jáma, prohlubeň, kupka,
hrázka, rýha, zářez, vrstevnice, pomocná vrstevnice. Základní pomůcku, kterou jsem
používal, byly kartičky, na nichž bylo jméno, symbol a obrázek značky.
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- Černá barva
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Mapové značky

- Hnědá barva

 Spojovaná
Příprava: Rozstříhané kartičky jakékoliv barvy nebo více barev dohromady (viz obrázky)
V tělocvičně nebo venku připravíme tři dráhy, na konci bude hromádka. Na konci té první
to budou mapové značky jako symbol v mapě (např. V), na konci druhé všechny názvy
(např. jáma) a na konci třetí obrázky v terénu. Děti mohou běhat po libovolné dráze, na
konci si vždy berou kartičku. Cílem je nasbírat co nejvíce správných trojic. Lze hrát i
tak, že trojice budou mít takovou bodovou hodnotu, jak je uvedeno vedle symbolu.
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- Modrá barva

Pokud zvolíte stejnou metodu, jako jsem zvolil já a to, že děti budete učit mapové
značky postupně, je dobré vzít je (pokud máte možnost) do lesa nebo parku a ptát
se jich, jakou mapovou značku jim tenhle objekt připomíná. My máme v těsné
blízkosti tělocvičny v pátek Prosecké skály (přesně jedno z těch míst, kam se bojíte
pustit děti samotné). Velice mi to ulehčilo proces učení dětí černým značkám.
Nejdřív jsem jim ukázal: „Tohle je skála,“ pod skálou leží dva kameny na sobě: „Tak
tohle je hromada kamení.“ Samozřejmě objekty sice nejsou úplně ve velikosti
odpovídající hodnotám v mapovém klíči, ale dětem to spojení teorie s přímou
konfrontací hodně pomohlo a mnohým z nich to osvětlilo, jaký je vlastně mezi
kamenitými objekty rozdíl. K tomuto mě donutilo to, že jsem dětem nedokázal
vysvětlit, co je to skalní srázek. Přitom to velmi dobře jako závodník i mapař vím…
Tak jsem se rozhodl to ilustrovat na praktickém příkladu.
15

Mapové značky
 Tělocvična jako les
Příprava: Veškeré gymnastické nářadí, mapa tělocvičny s hnědými objekty (popisy)
Děti čekají před tělocvičnou, mezitím trenér staví v tělocvičně mapové objekty hnědé
barvy (stůl = kopeček, dvě lavičky mezi nimi žíněnky = suchá rýha, spodek švédské bedny
obráceně položený = jáma, jedna lavička s přehozenou žíněnkou = hrázka atd.). Až to
máme postavené, rozmístíme kontroly a startujeme je intervalově jako na závodě. Pro
větší děti lze udělat to, že uděláte těžko viditelné kontroly (třeba jen pastelka), kterou
bude nejvýhodnější nalézt podle popisů kontrol.

Mapa tělocvičny s hnědými značkami
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Stavba závodu v tělocvičně

Příprava: Dvě rozdělené části (horní, dolní) mapy tělocvičny, gymnastické nářadí
Trochu odlišnou aplikaci předchozí hry jsem vymyslel právě, když jsem měl spojenou
nejmladší a žáky dohromady. Děti rozdělíme do dvou podobně vyrovnaných družstev a
jejich úkolem je co nejrychleji postavit polovinu mapy (dostanou jenom svou polovinu s
kontrolami). Poté tam samozřejmě rozmístíme kontroly a uděláme minizávod.

 Virtuální stavba trati
Příprava: Tři typy lístečků (kontrola, mapové značky, další informace)
Tři typy lístečků umístíme do určité vzdálenosti od hlavního centra hry (všechny na
jedno místo). Jednotlivé kartičky na sobě mají bodovou hodnotu (kontrola má vždy
jedna, mapové značky a další informace – např. občerstvovačka - různé). Děti rozdělíme
na několik skupinek bojujících proti sobě. Cílem je postavit co nejlépe bodovaný závod.
Nakonec je dobré s dětmi jednotlivé kontroly projít, jestli vědí, co znamenají. Pokud je
dětí na tréninku hodně, upravuji hru přidáním chytačů, kteří zabavují kartičky při
přesunu do hlavního centra tím, že se přenašeče dotknou. Poté je můžou přidat ke
kartičkám svého týmu. Děti smí vždy brát jen po jedné kartičce.

 Stavba tratí podle slovní předlohy
Příprava: Lístečky s mapovými značkami, slovní příklady tratí
Děti rozdělíme do dvou až tří skupin. Všem skupinám dáme k dispozici několik návrhů
tratí slovně (např. start -> první kontrola na vývratu -> druhá na vidlici vodotečí -> … ->
cíl). Děti po jednom běhají pro kartičky s vyznačením kontroly na mapě a snaží se je
skládat dohromady. Při této hře je ku prospěchu účelně podporovat spolupráci ve
skupině, aby ten, kdo značky zná, to ve skupině vysvětlil těm, kteří nevědí.

 Hledání objektů v mapě
Příprava: Stejné mapy na počet dětí, tužky na počet dětí
Každé dítě dostane mapu a tužku. Mapu má za úkol si podepsat a umístit na druhý konec
tělocvičny. Trenér poté vždy vyvolá nějakou mapovou značku. Děti mají v tu chvíli za úkol
doběhnout ke své mapě a vyznačit značku v mapě (spolu s tím, kolikátá byla vyvolána).
Pak společně se všemi dětmi procházíme, kde všude a jestli správně jsme značku našli.
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Biatlon s mapovými značkami

Příprava: Kartičky s mapovými značkami (popř. vyznačení tratě, trestného kolečka)
Děti startují hromadně na kolečko, na konci každého přiběhnou k trenérovi, který jim
ukáže kartičku s mapovou značkou. Oni musí říct její název. Pokud to řeknou správně,
běží dál, pokud ne, jdou na trestné kolečko. Běhá se pět kol a čtyřikrát se zkouší
z mapových značek.

 Sbírání kartiček
Příprava: 10 kartiček s mapovými značkami (každá minimálně) na počet dětí, tabule
Na tabuli postupně píšeme názvy mapových značek, děti se snaží tyto kartičky hledat po
tělocvičně v tom pořadí, v jakém jsme je napsali. Vždy jdou za trenérem, aby jim to
zkontroloval, a pak můžou hledat další. Soutěžíme o to, kdo nejdříve přinese správně
všechny kartičky.

 Mapové značky na tabuli
Příprava: Na tabuli namalované a očíslované mapové značky
Zase se jedná o trochu jinou variantu. Mapové značky jsou nakresleny na tabuli a
očíslovány (1 – 30). Děti musí vždy říct trenérovi, o jakou značku se jedná, pokud mu to
neřeknou správně, musí běžet na druhý konec tělocvičny a zpět. Na druhém konci
tělocvičny leží seznam mapových značek se symbolem (svazový materiál). Děti jsou
motivovány tím, že kdo bude nejrychleji na konci, vyhrál.
Když už děti mapové značky zvládají, je na místě je seznámit s tím, že existuje
generalizace. To znamená, že ne všechno na mapě musí být. Samozřejmě pro ně
náležitou formou, slovíčko generalizace pro ně znamená něco nepochopitelného,
proto se na to musí trochu prakticky. K tomu používám opět ty samé Prosecké skály,
o kterých jsem psal o pár řádků výš. Tentokrát tam přijdu a ukáži jim, že reálně je
v mapě jen velká skála, žádná hromada kamení ani samotný kámen tam nenajdete.
Aktivity, které jsou zde uvedeny k mapovým značkám, to je jen jeden z mnoha
způsobů, jak děti značky učit. Vždycky předtím, než začneme hrát hry s mapovými
značkami, představím dětem každou zvlášť na bílé tabuli, kam je vždy před
tréninkem nakreslím. Je to jedna z věcí, kde máte tisíce možností, jak to trénovat,
protože je to jen o tom, že si děti musí spojit symbol s názvem a v reálu vědět, jak to
vypadá. Ve finále nevím, jestli se vlastně těmi hrami s mapovými značkami nesnažím
v dětech spíš vytvořit pocit, že dělají orienťák, protože většina dětí často už po třetím,
čtvrtém tréninku velmi dobře ví, která značka co znamená. Hlavně, že se přitom
hýbou…
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Buzola a držení směru
Další základní věcí je naučit děti pracovat s buzolou. Mně osobně jako dítěti trvalo
tak tři roky, než jsem tuto činnost zcela pochopil. Tratě dětí jsou natolik jednoduché,
že je pro ně jednodušší buzolu nepoužívat. S narůstajícím věkem se zvyšuje její
nezbytnost pro závodníka. Proto je dobré už od útlého věku učit děti, jak seřídit mapu
podle buzoly. Děti jí často nechtějí používat a tvrdí vám, že je zbytečná. Je to ovšem
proto, že nepochopily její užitečnost. Srovnání mapy je proces, který je snadno
zvládnutelný za běhu, případně klidně u kontroly za vteřinu, dvě. Proto ho děti
dělající orientační běh musí bezpečně ovládat a nejlépe znát proč. Pro všechny tyto
aktivity je potřeba, aby děti nosily na tréninky buzolu.

 Opakované rovnání mapy
Příprava: 20 map uspořádaných za sebe, různě nezorientovaných
Když si děti přinesou na trénink buzolu poprvé, děláme toto základní cvičení. Děti
rozdělíme do dvojic. Jeden z dvojice orientuje nejdříve pomocí buzoly mapy k severu,
druhý jde za ním, kontroluje, jestli to udělal správně a zase je otáčí špatně. Po
absolvování kola si pozice prohodí. Trenér by měl hlídat, zda děti rozumí tomu, jak se
rovná mapa. Nejedná se o moc zábavnou aktivitu, ale opakované provádění důležitého
úkonu pomůže dětem pochopit, jak se vlastně rovná mapa.
V další fázi je dobré jít na mapu a ukázat dětem, jak to funguje v reálu. Rád
používám vysvětlení ve smyslu, že pokud si děti srovnají mapu, pak se kontrola vždy
nachází na prodloužení čáry vedoucí ke kontrole.

Prodloužení čáry
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Buzola a držení směru
 Papírky s postupem
Příprava: 40 papírků s postupem, na sebe navazujících (stavba 10 minut)
Připravíme 40 papírků, na kterých bude postup (1-40). Děti musí papírek vždy
zorientovat a vydat se správným směrem hledat následující papírek. Poté by ho měly
vrátit zpět do polohy, ve které se nacházel předtím (nebo by ho alespoň neměly nechat
zorientovaný). Děti startují intervalově. Cílem je projít tratí co nejrychleji. Lze místo
postupu nakreslit pouze šipku.

Příklad kartiček na první a druhou kontrolu

 Azimuťák kdekoliv
Příprava: Mapa pro každého, postavené kontroly
Udělat normální mapu jenom z azimutů se dá úplně kdekoliv (v parku, sídlišti, tělocvičně).
Lze k tomu použít jakýkoliv podklad - letecký snímek, katastrální mapu -, akorát je nutné
myslet na grivaci (tyto podklady se musí natočit o cca 11°, jinak vám děti budou běhat o
tento úhel jinam). Pokud máte jako podklad orienťáckou mapu, mělo by to být v pořádku
a mapu natáčet nemusíte.

Azimuťák
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Buzola a držení směru
 Kličkovaná
Příprava: Libovolná mapa pro každého, připravená trať s nářadím (hodně kuželů)
Děti musí po celou dobu tratě držet mapu srovnanou podle buzoly, mezitím překonávají
různá nářadí. Pokud běží 270° kolečko, musí s mapou otáčet postupně. Především menším
dětem bude chvilku trvat, než pochopí, že stačí mapu držet stále k jedné zdi.
Vyžadujeme od dětí práci s buzolou a mapou. Trenér náhodně kontroluje správné
provádění.

Ukázka trati pro kličkovanou

Pokud se děti naučí nastavovat mapu podle buzoly (tzv. hrubý azimut), nastává další
část tréninku, ve které je dobré dětem představit klasický azimut.

Hrubý a klasický azimut
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Volba postupů

Volba postupů
Když už děti ovládají základní dovednosti s buzolou, je správný čas jim ukázat, co
(kromě chyb) rozhoduje závody v orientačním běhu. Volba postupů má velmi často
na všech typech závodů rozhodující význam. Proto je dobré dětem vysvětlovat, že
orienťák je právě o tom. Už na liniích mají děti obvykle dvě volby postupu – zkrácení
nebo cesta po fáborkách. Právě, když děti pochopí, že je většinou lepší si postup
zkracovat, nastává velký progres v jejich výkonech.
Faktory ovlivňující volbu postupu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Záchytné body na postupu (četnost, jistota)
Dohledávka
Vrstevnice
Délka
Složitost
Jak terén vypadá (specifika terénu a mapy)

Děti by měly vědět, podle jakého kritéria se na daném postupu rozhodovaly.

Rozhodnutí musí závodník učinit na základě faktoru č. 6,
podívat se na hustník a vyhodnotit situaci. Pro postup rovně
hraje délka, otázka je, jestli bude hustník průchodný. Může
použít i předchozí zkušenosti s tímto typem hustníku v závodě.

Trénovat volbu postupů lze nejlépe na mapových trénincích. Na normálních
trénincích to lze především poctivými rozbory map ze závodů, případně při zaměření
na nějakou problematiku, tak připravenými konkrétními tratěmi. Na trénincích se
tomuto tématu věnuji především teoreticky (viz výše). Praktická cvičení z toho
následně vycházejí. Volby postupů lze celkem dobře trénovat při simulacích (viz
samostatná kapitola). Aktivity níže jsou pouze jako doplňkové k tomuto tématu.
V případě tréninku voleb postupů jde i o situační prostředí, ve kterém se koná.
Většinou při závodě nepřemýšlí závodník nad postupem v klidu, proto je dobré při
tréninku přemýšlet nad virtuálním postupem při nebo po fyzickém zatížení, následný
rozbor je pak již prováděn v klidu ve skupině, případně individuálně s jednotlivcem.
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Volba postupů



Vyber správnou ze tří voleb

Příprava: Mapky s 3 možnostmi postupu (jedna nejlepší), gymnastické nářadí, blok, tužka
Cestou k mapkám přidáme do cesty gymnastické nářadí (žíněnka, lavičky, švédská
bedna). Děti po překážkách doběhnou k mapkám, kde si jednu náhodně vezmou. Cestou
zpět již může běžet přímo a přitom vybírat správný postup. Následně dítě dobíhá
k trenérovi, kterému říká, kterou variantu si vybral. Ten odpověď zkontroluje, a pokud
dítě odpoví správně, připíše si k dítěti 1 bod. Kdo jich má na konci nejvíce, zvítězil. Pokud
je trenérů více, jeden průběžně doplňuje mapky. Poté všechny mapky společně
procházíme s dětmi.



Faktory ovlivňující daný postup

Příprava: Mapky s postupy, bílá tabule s nakreslenou tabulkou, fixy na tabuli, faktory
Před začátkem této aktivity dětem vysvětlíme faktory ovlivňující postup (teorie
v úvodu). Děti si běhají pro mapky na druhý konec tělocvičny. Cestou zpět si musí
rozmyslet, které faktory budou ovlivňovat postup. Poté si vezmou fixu a do tabulky
napíšou čísla (vedle tabule bude na papíře seznam s faktory – 1. záchytné body, 2.
dohledávka atd.), podle toho, jaký faktor ovlivňuje postup. Mapa musí být nějak
označena, aby bylo jasné, do jakého políčka tabulky mají děti čísla psát. Jedná se o
týmový úkol. Děti se snaží mít vyplněnou tabulku co nejrychleji. Nakonec si u všech
mapek ukazujeme nejlepší postup založený na faktorech ovlivňujících postup.
Správná volba postupu navíc může být pro každého odlišná. Někdo ví, že mu to do
kopce moc neběhá, za to okolo je to schopen rozpálit velice rychle. Jde o to, vzít
tyto faktory, vsadit je do svých možností a najít nejlepší volbu. Důležitou roli v tom hrají
další závodní faktory jako je únava, čas, vymýšlení za běhu atd., s nimiž efektivita
vymyšleného postupu většinou klesá. Každý jednotlivý postup musí mít vždy závodník
připraven dopředu, musí mít přesně určené body, které si bude v průběhu
kontrolovat. Obzvlášť před dohledávkou se četnost bodů zvětšuje. Pokud se kontrola
nachází na objektu, kterých je okolo více, je dobré si najít jiný bod, podle kterého jí
snadno dohledáme. Nabízí se zde aktivita, kdy děti budou v kolečku zakreslovat,
jakým objektem by si pomohly, samozřejmě poté musí být kolečka připraveny jako
ten na obrázku dole.

Kontrola se sice nachází na kameni, ale dohledat kámen v poli plném kamenů bude daleko obtížnější
než kontrolu dohledat od světlinky a vývratu. Pokud to jde, je lepší kontrolu nabíhat od vývratu.
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Vrstevnice

Vrstevnice
Vrstevnice jsou čáry spojující místa se stejnou nadmořskou výškou. Pro orientační běh
mají zcela zásadní význam. Podle nich lze zjistit, kde se půjde do kopce a kde
z kopce. Vytvářejí také útvary jako nos a údolí, které by od sebe děti měly umět
rozeznat.

 Hnědé mapové značky vrstevnicemi
Příprava: Papírky s hnědými mapovými značkami, tužka a papír pro každé dítě
Všechny hnědé mapové značky by v reálu (při troše představivosti) šly nakreslit
vrstevnicemi. Na to dělám s dětmi jedno cvičení. Ukazuji jim postupně terénní mapové
značky a říkám, že kdyby se zmenšily, tak by se daly nakreslit vrstevnicemi. Postupně po
jedné děti kreslí, jak by jí zakreslily vrstevnicemi. Nejenže poznám, jestli umí
vrstevnice, zároveň vidím, jak značky vnímají (často správně, ale jinak než bych to udělal
já). Jako trenéři byste se dětem měli dostat trochu do hlavy, když totiž víte, jak nad
jednotlivými situacemi přemýšlí, je pro vás daleko snazší je navádět ke zdokonalování.

 Modelování kopců
Příprava: Dostatek modelíny pro každé dítě, papírky s kopci nakreslené vrstevnicemi
Dětem rozdáme papírky s mapou kopce. Děti mají za úkol je co nejpřesněji vymodelovat.
Když mají hotovo, trenér přijde zkontrolovat jejich práci, poté si papírky prohazují. Na
tomto typu aktivity velice dobře vidíte, které dítě je trpělivé, poctivé a které naopak
trošku všechno fláká (což se často odráží i na mapových výkonech v lese).

Papírek s kopečkem
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Vrstevnice
 Kreslení vrstevnic podle brambory
Příprava: Označené brambory přeříznuté na půlku, papírky a tužky pro každé dítě
Brambory nakoupíme v nejbližším supermarketu, ideální jsou ty s četnými rýhami, dírami,
„nosy“, „údolími“. Když nakoupíme jednotvárné, můžeme je dodělat ručně. Dětem
rozdáme papírky a tužky, na které budou kreslit vrstevnice podle předlohy kopce. Tuto
aktivitu lze provádět buď staticky, nebo do ní pro pokročilé přidat běžecké prvky
(např. po každém kolečku děti kreslí kopec, po prvním podle brambory číslo 1, po druhém
podle brambory číslo 2 atd.). U aktivit tohoto typu je nutné provést po hře důkladný
rozbor a ukázat dětem správné řešení a podle čeho k němu je možné dojít.

 Jdu nahoru nebo dolů?
Příprava: Označené výřezy map s šipkou, papírky a tužky pro každé dítě
Děti běhají kolečko (lze přidat překážky) a po každém dostanou mapu a musí
rozhodnout, zda daná šipka směřuje do kopce nebo z kopce. To musí zapsat na papírek.
Vyhrává ten, kdo bude mít všechny šipky správně. Při shodném počtu správných odpovědí
rozhoduje rychlost.

Příklady výřezů na mapě Aldašín (TAP 2015)

 Porovnávání kopců
Příprava: 5 typů označených výřezů mapy s kopcem
Děti běhají předem určený okruh (tělocvična, park) a po každém kole si berou jeden
papírek s výřezem. Mají kolo na to, si výřez pořádně prohlédnout. V dalším kole berou
další papírek. Postupně si jich prohlédnou všech pět a musí vytvořit pořadí, který z kopců
byl největší. Měly by si pomoci tím, že každá pátá vrstevnice je tučná.
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Simulace (trénink uvažování za běhu)

Simulace (trénink uvažování za běhu)
Když nemáte k dispozici na pravidelných trénincích reálnou mapu, je potřeba si
vyzkoušet závodní přemýšlení při běhu s mapou. K tomu slouží simulování situací. Tyto
tréninky vám řeknou mnohé o uvažování svěřenců, mám vyzkoušeno, že podobně
jako při tomto typu tréninku uvažují děti v lese.
 Simulace s orienťáckou mapou
Příprava: Stejná mapa pro každé dítě a trenéra (doporučuji s vyznačeným startem)
Za běhu rychlého tak, aby všichni stačili, trenér vypráví, kudy by šel. Důležité je volit
správné záchytné body. Je také dobré to mít připravené dopředu. Děti podle trenérova
vyprávění sledují linii a vždy po chvíli se zastaví a trenér kontroluje, zda se děti
nacházejí na správném místě.
Skvělý efekt tohoto tréninku jsem našel v tom, když jsem nechal vyprávět děti (vyprávěly bez
přípravy, mohly běžet kamkoliv). V tu chvíli vidíte přesně, které záchytné body používají, v čem
jsou laxní a jak nad mapovými záludnostmi přemýšlí. Z těchto tréninků jsem si vždy odnesl více
poznatků, než když jsem běhal v lese za svými svěřenci a sledoval je v reálu. Pokud totiž dítě
vypráví, jak by daný postup šlo, máte náhled do jeho myšlení. Pokud jen vidíte, co dělá, často
nevíte proč.

 Sledování trenéra podle mapy
Příprava: Mapa oblasti, kde běháte, pro každé dítě a trenéra, tužka pro každé dítě
Trenér nebo někdo z dětí volí cestu. Každý přitom sleduje mapu a na konci tréninku musí
přesně zanést trasu, kudy jste běželi, do své mapy.

 Čtení za běhu
Příprava: Stejný text pro všechny děti
Za běhu musí děti přečíst a zapamatovat si text. Dobré je zaměření na orientační běh.
Poté provádíte zpětnou vazbu, jak to děti zvládaly (pokládáme otázky), ale jenom kvůli
motivaci pro příště. Jde především o nácvik vnímání věcí za běhu - jedné z
nejdůležitějších dovedností pro starší závodníky.
Mapování za běhu je rozhodujícím faktorem v závodech žáků. Velmi často jsou jejich
tratě příliš jednoduché a nepříliš dlouhé. Pár vteřinek na každé kontrole, když se dítě
zastaví a mapuje, dává obrovský deficit oproti plynulým průchodům kolem
lampionu. Pokud ale děti neovládají základní mapové dovednosti nebo dělají příliš
chyb, není dobré je učit mapovat za běhu. V těchto případech je lepší, aby se dítě
na kontrole zastavilo a následně postup provedlo správně. Plynulost časem přijde.
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Paměť

Paměť
Během tréninků se snažím rozvíjet i paměť. Je to jedna z věcí, které mají svojí roli při
závodě. Čím více si toho závodník za jedno kouknutí do mapy zapamatuje, tím je
jeho mapová technika efektivnější. V nejmenším věku není nutné propojovat
paměťové aktivity s mapou. Starší děti už by si ale měly pamatovat postup, záchytné
body na něm, případně kousky mapy.

 Tři skupiny obrázků
Příprava: Tři papíry s 10 obrázky (jeden se nachází na všech třech, více na dvou)
Děti běží kolo, po kole dostávají k nahlédnutí 10 obrázků. Po dalším kole dostávají
k nahlédnutí druhý papír, po dalším třetí. Úkolem je přijít na to, který obrázek je na
všech třech. Je důležité dát pozor, aby děti neměly možnost vidět obrázky
z předchozích kol.

 Vnímání objektů za běhu
Příprava: Okruh s rozmístěnými mapovými značkami, tužka a papír na počet dětí
Děti běží okruh, na němž se nacházejí mapové značky rozmístěné náhodně. Děti mají za
úkol si všechny v průběhu kola za co nejrychlejšího běhu zapamatovat. V cíli dostanou
papír a tužku, na které musí zapsat všechny značky, které cestou potkaly. Lze ještě
upravit tak, že značek tam bude více a různými (nezvyklými) barvami a děti budou muset
vypsat jen značky jedné barvy.

 Nakreslení tratě
Příprava: 5 postupů jdoucích po sobě (první postupy na počet dětí), papír, tužka
Děti běží kolo, po kole dostávají první postup, musí si zapamatovat všechny záchytné
body a linie vedoucí ke kontrole. Takhle si musí zapamatovat pět kontrol a poté kreslí,
kudy by šly na papír. Je dobré s nimi tuto aktivitu důkladně projít (ať už kvůli volbě
postupu nebo schopnosti výběru správných záchytných bodů).
 Uvažování po kopci
Příprava: 8 slov dávajících dohromady větu, 8 příkladů > součet, 8 postupů na OB mapě
Kolečko s kopečkem po schodech 6-8x. Nahoře vždy dostane žák slovo z věty,
matematický příklad a nakonec postup na orienťácké mapě a má kolo na to, aby si
zapamatoval, co tam bylo, případně vyřešil příklad, postup. Provádíme postupně s
pauzami, nejdříve děti staví větu, poté sčítají výsledky příkladů a následně řeší postupy.
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Běžecké hry

Běžecké hry
Aktivity k tomuto tématu jsou spíše pro inspiraci. Každý je schopen vymyslet nějakou
běhací hru. V tomto typu programu by měly děti vzhlížet nějaký cíl, ať už je to vyhrát
nad druhou skupinkou, přinést papírek, doběhnout na nějaké místo. Děti potřebují
motivaci a dobrý trenér by jim ji měl vymýšlet. Čím jsou děti starší, tím by měly být
motivovány více samy od sebe. Tím chci říct, že je úplně jedno, jaké běžecké hry
budete s žáky hrát, ale hlavně je to musí bavit. Méně zábavné části tréninku si
nechávejte na vysvětlování vrstevnic, rozcvičku či závěrečné protažení.
-

Rychlost

Vhodné jsou různé souboje družstev, do nichž lze v tělocvičně přidat lavičky, žíněnky,
švédské bedny. V tomto typu aktivit jsou krásně dodrženy zásady rychlostního
tréninku, při němž by děti měly běžet naplno a poté mít dostatečný odpočinek.

 Elitní skupina
Příprava: Rozlišováky pro polovinu dětí
Děti rozdělíme do dvou skupin (na začátku pomalejší a rychlejší). Těm pomalejším dáme
rozlišováky a označíme je za elitní skupinu. Cílem dětí bez rozlišováků je získat
rozlišovák a přejít do elitní skupiny. Jednotlivé skupiny běhají své rozběhy (první vždy
běží elitní skupina). Z každého rozběhu elitní skupiny poslední závodník rozběhu padá do
druhé skupiny (odevzdává rozlišovák) a z každého rozběhu druhé skupiny vítěz postupuje
do elitní skupiny (dostává rozlišovák). Startovat lze normálně nebo z poloh.

-

Vytrvalost

Se žáky s vytrvalostí opatrně! Jakýkoliv intervalový trénink by mohl zásadně poškodit
jejich vývoj. Vhodné je žáky naučit, že pokud je závod delší, nemohou to rozpálit na
začátku na plný plyn. Orienťák je vytrvalostní sport, takže se přesto této schopnosti na
trénincích věnuji již od počátku. Radši ale výběh konstantním tempem, než neustálé
změny rychlosti. Pokud chcete vytrvalostní trénink ozvláštnit, použijte aktivity níže.

 Kradení kuželů
Dvě družstva běhají proti sobě, u soupeře vždy vezmou jeden kužel a nesou ho k sobě.
Vítězí ten, kdo má na konci více kuželů, nebo když už soupeř nemá ani jeden.
 Předbíhaná na dráze
Děti rozestavíme na dráhu ve stejných rozestupech. Závod odstartujeme. Vždy, když je
dítě předběhnuté jiným, vypadává. Vítězí ti, kteří zůstanou do konce časového limitu.
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Tréninkový plán
V prvních dvou letech, kdy jsem trénoval, jsem si ve škole v pátek vymyslel, co budu
dělat. Když se na to dívám zpětně, bylo chybou, že jsem to neměl naplánované.
Nějakým tématům jsem se věnoval méně, než bych chtěl. Naopak přicházely
tréninky, kdy jsem nevěděl, co dělat, tak jsem vymyslel nějakou běhací hru na místě.
Trenérská literatura říká něco o typech cyklů, což je pro trénink žáků až zbytečně
složité. Je dobré si z toho vzít alespoň základní poznatek a vytvořit si roční plán, co
chcete kdy dělat. Také doporučuji mít tabulku a po každém tréninku do ní psát jeho
obsah. Díky tomu, že to dělám, mohl vzniknout tento dokument. Pomůže vám se do
něj podívat, pokud vás zrovna nic nenapadá, najdete tam zase nějaké jinou aktivitu,
kterou jste dříve vymysleli a už si na ní bez tabulky nevzpomenete.
Můj letošní plán pro žáky vypadá takto:
Čas
Září, říjen

Počet TJ
16

Listopad,
prosinec

14

Obsah

























Leden,
únor

15
+
Únor
mapové
neděle

Březen,
duben

18
+
Březen
mapové
neděle

Květen,
červen

10









-




Červenec,
srpen

Seznámení s mapou, mapové značky, adaptační hry
Volba jednoduchých postupů
Testování říjen (50m, 200m, 1km, kopec)
Popisy kontrol
Rozvoj rychlosti (různé štafety), koordinace
Náročnější aktivity s buzolou, především věnováno mapové technice
Vrstevnice
Hrubý azimut
Normální azimut
Rozvoj síly a vytrvalosti, důraz na koordinaci v tělocvičně
Tréninky zaměřené především na fyzickou stránku výkonu
Stanovení cílů, základy psychologie skupiny, jednotlivce
Technika běhu
Testování leden (50m, 200m, 1km, kopec)
Vrstevnice
Hrubý azimut
Rychlost, rychlost v kopcích, vytrvalost, koordinace v tělocvičně
Příprava na závody, jak mapová tak fyzická
Volba postupů - vrstevnice
Hrubý azimut
Psychologická příprava
Jak správně absolvovat závod
Testování duben (50m, 200m, 1km, kopec)
Rychlost, vytrvalost ve vysoké intenzitě (březen), koordinace
---duben – velikonoční mapové soustředění
Odpočinková část ročního cyklu
Hry, soutěže
Rozbory map ze závodů
Rychlost v kopcích
Koordinace
Testování červen (50m, 200m, 1km, kopec)
PPŽ – středeční odpolední závody pro žactvo
----jaro – mapové soustředění pražské oblasti
Červenec – společná výprava na některé vícedenní závody
Srpen – letní sportovní soustředění
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Atletická část – správná technika běhu, atletická abeceda
V poslední části tohoto dokumentu bych se chtěl stručně věnovat atletické části
orientačního běhu. Orientační běh je zábavnější formou běhu než atletika. Úzké
spojení orienťáku s atletikou dokladuje to, že mnoho žáků orienťáků navštěvuje oba
sporty. Atletickému tréninku je potřeba se věnovat, ať už přímo na trénincích nebo
externě. Já se snažím vkládat atletické prvky do mých tréninkových jednotek, ačkoliv
vím, že na to nejsem úplně odborník. Pět let atletiky na základní škole ve mně
zanechalo nějaké základy, ale úplně zažité je stále nemám. Často, když se rozhodnu
vylepšovat techniku běhu dětí, přečtu si znovu řádky z knihy Běhání pro (ne)chápavé
od pětinásobné olympijské medailistky Florence Griffith Joyner, kde krok po kroku
popisuje, co by se mělo jak dělat pro efektivní běh.
-

Správná technika běhu

Naučit děti správně běhat musíte v co nejmenším věku. Čím jsou děti starší, tím hůře
se vám budou odstraňovat špatné návyky, které si vytvoří. Je nutné je naučit správné
držení těla, správně dýchat tak, aby s tím v budoucnu neměly problém. Nehledě na
to, že tím do budoucna ušetříte jiným trenérům spoustu práce. Zásady správného
běhu se dočtete třeba ve výše zmíněné knížce nebo v mnohých dalších či na
internetu. Aktivita níže je jenom taková srandička, důležité je opravovat, radit,
opravovat, radit a stále trpělivě dokola.

 Technicky zaměřený závod
Příprava: Papírky s radami jak správně běhat, trestné kolečko
Děti běhají určitý počet okruhů, po každém okruhu si berou papírek s radou, jak mají
správně běhat (např. Loket ruky by měl být vždy do pravého úhlu – nikdy neměnit!).
V některé části stojí trenéři (lépe více než jeden) a vybírají papírky, následně pak
kontrolují, jestli dítě radu dodržuje. Pokud ne, pošlou ho na trestné kolečko. Kdo je
nejrychleji v cíli, vyhrál.

-

Atletická abeceda

Na začátku drtivé většiny tréninků děláme po rozcvičce atletickou abecedu. Jsem
toho názoru, že cviky atletické abecedy napomáhají obratnostnímu rozvoji i správné
technice běhu. U dětí je nutné při ní klást větší důraz na kvalitní provedení. Proto si
klidně ty, kterým to stále nejde, vezměte stranou a ukažte jim to krok po kroku.
Atletickou abecedu provádějte na rovné cestě nebo atletické dráze.
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Závěrem
Inspirujte se a vymyslete ještě lepší tréninky. To je to, co by měl přinést tento
dokument. Měl by pomoci trenérům začátečníkům, co na tréninkách orientačního
běhu bez lesa dělat. Neobsahuje žádné podrobné rady, spíše by měl být takovým
pomocníkem, když už nevíte co (případně i jak) dělat. Snažil jsem se předat pár
zkušeností, tak snad to někoho inspiruje. Jedná se ale o můj pohled na jednotlivé
tréninkové části, nemusíte souhlasit se vším. Já také nevím, jestli je všechno, co
děláme, vlastně prospěšné, ale nad tím asi musí přemýšlet každý správný trenér, aby
se jeho vedení dětí na trénincích a závodech mohlo zlepšovat. Důležité je uvědomit
si, že správný trenér dětí by je měl zábavně provádět sportovním tréninkem a
připravit je na systematickou přípravu v dorostu. Dobré výsledky mohou potěšit, ale
zdaleka nejsou u dětí tím důležitým. Kvalitní trenér je ten, jehož svěřenci dosáhnou
dlouhodobě skvělých výsledků (ať už na jakékoliv úrovni) v dospělosti.
A to je obzvlášť těžká představa pro trenéra 
Tak a já jdu konečně psát seminární práci do školy…
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