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Sprintové soustředění 

(jak na něj včetně několika tipů) 

Sprint už dnes není pouze doplňkovou disciplínou. Od roku 2020 bude každé dva roky MS pouze 

sprintové, hned dva české šampionáty mají sprintový přídomek a ať se nám tato disciplína líbí nebo 

nelíbí, je potřeba sprintovou rutinu pořádně natrénovat. Přestože většinou sprint bývá pouhým 

doplňkem běžných tréninků na českých soustředěních. V Česku proběhla shodou náhod dvě sprintová 

soustředění v jeden květnový víkend, kdy na Prostějovsku trénovala dospělá reprezentace v OB, na 

Litoměřicku TSM Ještědské oblasti. Pár možných tipů obsahuje následující dokument. 

 

Tipy na vhodné lokality 

 Brno – řada sprintových map, různých typy sprintových terénů 

 Litoměřicko – krásné centrum města, Terezín i další zajímavé lokality 

 Haná – Olomouc, Prostějov a okolí nabízí řadu kvalitních sprintových map 

 Kutná Hora & Čáslav – historická města s mapami pro OB  

 Historická městečka v Itálii, Portugalsku či Španělsku… 

 

Na co nezapomenout 

Před soustředěním 

 Vytipovat vhodnou lokalitu, většinou vše lze absolvovat v jednom středně velkém městě 

 Zajistit od místního klubu mapy, případně se informovat o rizicích 

 Projít tratě přímo v terénu (týden před soustředěním, ideálně ve stejném čase), ověřit 

otevřenost branek a průchodů, zrevidovat nové skutečnosti 

 Napsat podrobné pokyny pro svěřence 

Během soustředění 

 Na měřené tréninky použít bezkontaktní ražení  

 Velmi důležité i popisy – připravit v tištěné verzi zvlášť nebo na mapě 

 Zajistit hlídání/ostrahu kontrol – většinou v pár lidech nemožné, proto využít zámky na 

kontroly a přidělat je k okapům, stromům atp. 

 Na kvalitní soustředění potřeba alespoň 4-5 trenérů 

 

Tipy na tréninky 

Had 

 Ideálně v parku, ale možné též na sídlišti nebo v oblastech, kde nejsou jen ulice 

 Dobré, aby měli všichni GPS hodinky 

 Jednoduché na přípravu, nemusíte vůbec roznášet kontroly 

 Cílem je pečlivé čtení mapy a držení směru v parku nebo mezi domy 
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Šváby 

 Dnes jsou umělé překážky (šváby) standardem téměř každého sprintu 

 V tréninku dobré vyzkoušet různé zákresy (i na závodech je zákres pokaždé jiný) 

 Většinou nerealizované, aby v terénu fyzicky něco bylo (maximálně červenobílá páska), takže 

vyžaduje např. 2-3 osoby, které chodí v terénu a hlídají jednotlivé (zakázané) průchody 

 Důraz na rychlé rozhodování, čtení mapy za ztížených podmínek (překážkami) a volby postupů 

 

 

Schody 

 schody jsou nedílnou součástí každého sprintu, je potřeba po nich rychle běhat (a zvolit 

dobrou taktiku), ale také na nich mapovat nebo připravovat si postupy 

 opakované výběhy, ale seběhy s nutně zapojenou mapovou složkou 

 jak fyzický, tak mapový trénink 
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Jedna z možných alternativ: 

 5 - 7 okruhů s délkou okolo 500-600 metrů 

 první část výběh po schodech nahoru po neznačeném úseku (konec vždy jiný, na konec dobré 

umístit kontrolu/krabičku na oražení),  

 následuje 2-3 kontroly s malými mikrovolbami 

 seběh po jiných schodech dolů, poté ještě jedna nebo dvě kontroly, které jsou ve velké 

blízkosti a nutí závodníky číst popisy 

 potřeba pouze malý prostor 
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Sprintové štafety 

 důraz na rychlé čtení mapy a popisů a rozhodování o volbách postupu 

 stále nutné být v kontaktu, být aktivní, držet se v čelní skupině 

 těžší na přípravu – nutné postavit velké množství kontrol, vytisknout pro každého speciální 

mapu (tu správně označit a dát ji danému týmu), nalosovat pokud možno vyrovnané 

dvojice/čtveřice, ohlídat napojení na vyčítání čipů a výsledky (není to individuální závod, 

potřebuje speciální prostředí…) 

 stavba tratí v OCADu podobně jako klasické lesní štafety 

 při tréninku, kdy je menší počet závodníků, možné udělat sprintové štafety jen dvoučlenné, 

kde každý běží 2 či 3 úseky v délce 5-10´/úsek 

 

  

Knockout sprint 

 podobně jako sprintové štafety důraz na rychlé čtení mapy a popisů a rozhodování o volbách 

postupu; stále nutné být v kontaktu, být aktivní, držet se v čelní skupině 

 promyslet jednotlivá kola, aby nevyhrál jen ten fyzicky nejlépe disponovaný jedinec, který 

„vše odvisí“, zařadit šváby 

 těžší na přípravu – nutné postavit velké množství kontrol, v případě „self-choice“ (výběr ze tří 

variant trati) vytisknout mnohem více map atd. 

 pomoc můžou nabídnout deštníky jako zákryt při vybírání varianty: 



Metodické listy ČSOS 2019/5 

 

 

 

 

Závod ve sprintu 

 nejspíše na konci soustředění 

 komplexní závod, kde budou všechny prvky sprintové rutiny 

 lze zařadit warm-up mapu, karanténu, divácký úsek – tak, aby co nejlépe simulovalo závod 

 

Přednášky 

 ideální jako večerní program 

 o rizicích a taktice ve sprintu 

 o suché přípravě na důležitý závod ve sprintu 

 o sprintovém mapovém klíči  

 beseda s reprezentantem o sprintu a jeho pohledu na různé vlivy ve sprintu (lze napsat 

koordinátorce projektu Janě Kubátové - jkubatova@orientacnisporty.cz) 

 

autor: Jan Picek 

 

 

 

 


