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O čem by to mělo být?

• „…. Já bych to viděl na něco ve stylu vytváření tréninkové skupiny v oddíle, 
jak udržet děti pospolu a druhou část přednášky věnovat významu a 
důležitosti soustředění.“ (Kuba Ransdorf)

• Období dětského/mládežnického věku a jejich specifika

• Příprava oddílového ročního plánu a soustředění

• Letní tábor OB 

• Tréninková skupina žáků USK Praha – jak funguje
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Období dětského věku a jejich specifika

Věková období dětství podle Periče

Dvě věková období dětství:

• mladší školní věk (6-11 let)

• starší školní věk (12-15 let)

• přechod není ostrý, jedná se spíše o orientační vymezení.

(L. Klimplová, 2006)



Mladší školní věk

Dvě období mladšího školního věku:
• 6 až 7 let – pohybový neklid

• 8 až 11 let – „zlatý věk motoriky“ (nejsnadnější učení vůbec) – stačí

perfektní ukázka a učení probíhá v podstatě samo

- vývoj motoriky – závislý na funkci centrální nervové soustavy, na růstu 
kostí, osifikaci a na růstu svalů

- dítě na začátku období zvládá základní pohybové aktivity a základy 
sportů – plavání, lyžování, bruslení

- typickým projevem je určitá vázanost na pohybový úkol – ztotožnění se

(L. Klimplová, 2006)



Mladší školní věk

Tělesné charakteristiky

• roste celková odolnost organismu

• plynulý růst všech orgánů, vnitřní orgány se mění úměrně s rovnoměrným zvyšováním 
hmotnosti a výšky těla

• není vyvinuta kostra – tzn. nezatěžovat páteř a klouby a věnovat pozornost držení těla

• období pohybového neklidu x omezování spontánního pohybu (ve škole)

Hlavní faktory ovlivňující motorický vývoj

• Změna tvaru těla – příznivější pákové poměry končetin, zlepšení poměru síly a hmotnosti

• Vstup do školy – omezení spontánního pohybu, nucený útlum motoriky, nahromadění 
nevybitého pohybového pudu

• Vývojový stupeň vyšší nervové činnosti – diferenciace mozkové kůry
(L. Klimplová, 2006)



Mladší školní věk

Pedagogické charakteristiky

• velmi šťastné období

• období dobré ovladatelnosti

• vzrůstající zájem o vše konkrétní – tedy i o sport

• dobrá úroveň osvojování

(L. Klimplová, 2006)



Mladší školní věk

Psychologické charakteristiky

• věk reálného nazírání – lavinovité přibývání vědomostí, rozvoj paměti a 
představivosti (abstraktno se rozvíjí až na konci tohoto období)

• osobnost není ustálena – impulsivnost, slabě vyvinuta vůle

• dítě se soustřeďuje na jednotlivosti, unikají souvislosti

• nízká doba soustředění – 5 až 7 minut

(L. Klimplová)



Mladší školní věk

Sociální charakteristiky

• vstup do kolektivu (škola, družstvo)

• vznik kamarádských vztahů

• rozlišování jemnějších citových odstínů – spravedlnost, odvaha, dané slovo

(L. Klimplová, 2006)



Mladší školní věk – trenérský přístup

• Děti se zajímají o vše konkrétní a jsou snadno ovladatelné, dokáže-li se jejich činnost vhodně 
usměrnit. Pohyb jim působí radost…. Soutěží rádi a s vervou. Základem všeho konání je hra –
v tréninku i ve všech sportovních aktivitách tedy musí převládat herní princip, tzn. „radostný 
charakter veškeré činnosti, který je doprovázen příjemnými prožitky ze spontánního pohybu“ 
(Perič, 2004: 28). Schopnost koncentrovat se je omezena, proto musí být činnost pestrá a 
často obměňovaná.

• Děti se dovedou snadno nadchnout pro vybranou činnost, čehož by mělo být využíváno při 
formování jejich vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám. Snadno v tomto období také 
přejímají názory druhých, dospělí jsou pro ně přirozenou autoritou. Trenér by měl působit 
vlastním příkladem. V tom spočívá podle Periče (2004) velká výhoda, ale i odpovědnost 
trenéra. Jeho přístup velmi ovlivňuje pozdější vývoj dítěte v oblasti výkonové, ale i v oblasti 
morální. Trenér by měl působit na usměrnění spontánních pohybových aktivit k systematické 
pohybové přípravě, se kterou souvisí i osvojování morálních norem. Je třeba neustále rozvíjet 
koncentraci, posilovat vůli, formovat vlastnosti osobnosti, kolektivní cítění apod. Výchovné 
působení trenéra by mělo zdůrazňovat také správnou životosprávu, hygienu a celkový denní 
režim. 

(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk

Dvě období staršího školního věku:

• 11 až 12 let – ještě snadné učení – do nástupu puberty

• 12 až 14 let – omezení učení – hlavně kvalita 

- u některých jedinců – především u těch, kteří pravidelně 
sportují – nemusí docházet ke zhoršení koordinace 

- rychlé chápaní a schopnost učit se, spolu se širokou přizpůsobivostí 
motoriky k měnícím se podmínkám

- dochází k optimálnímu poměru síly a hmotnosti (zastaven určitý 
sklon k obezitě)

(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk

Tělesné charakteristiky 

• výška a váha se mění výrazněji než dříve předtím

• rozvoj žláz s vnitřní sekrecí – zasahují nejrůznější fyziologické pochody

• rychlý růst končetin – pohybová diskoordinace

• špatné držení těla

• obtížnější zvládnutí složitějších cviků

• změny mohou mít různé tempo, rozdíly se srovnávají až na konci období

• diferenciace chlapců a dívek
(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk

Typické znaky pubertální fáze motoriky

• zhoršení celkové motoriky

• snížení účelnosti, až komičnost pohybů

• narušená dynamika vynaložené síly v poměru k pohybové činnosti (nadměrné 
kontrakce apod.)

• snížení schopnosti učit se, snížení úrovně obratnostních schopností

• snížení celkové přesnosti pohybu

(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk

Pedagogické charakteristiky

• nerovnoměrný vývoj (biologický i psychický) – přechod od dětství k dospělosti

• náladovost, nejistota v odhadu vlastních možností – snaha být středem 
pozornosti (hrubost, vychloubání, siláctví)

• úsilí o samostatnost, vlastní názor, který má tendence přepjaté kritičnosti vůči 
okolí

(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk

Psychologické charakteristiky

• rozvoj myšlení a chápání – objevuje se logické a abstraktní myšlení, rozvíjí se 
paměť

• nejistotu v odhadu vlastních možností zakrývá siláctví, hrubost zastírá cit

• tělesné změny mohou vést k pocitu odlišnosti, všímání si sebe sama, může to vést 
až k agresivitě

• snaha o vlastní názor a samostatnost, což může vést k přehnané kritičnosti vůči 
okolí

• racionální uvažování a schopnost porozumět racionálním důvodům

• vysoké předpoklady vyvíjet duševní aktivitu, vydrží se delší dobu soustředit
(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk

Sociální charakteristiky

• orientace do sebe (může vést až k uzavření se do sebe)

• uzavírají se trvalejší přátelství

• vyvíjí se vztah k opačnému pohlaví

• vznik pevnějších skupinových vztahů
(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk – trenérský přístup

• Přístup trenéra ke svěřencům by měl být v tomto věku taktní a diskrétní. I větší
obtíže lze v období puberty považovat za přechodné a trenér by měl zasahovat
jen tam, kde chování přeroste únosnou mez. Perič (2004) podotýká, že je dobré,
pokud se větší přestupky řeší s určitým časovým odstupem – až po „opadnutí
vášní“. Trenér by se měl vyhýbat ironii, nevystupovat příliš autoritativně a
nementorovat, protože to může vyvolat rozpory, nebo dokonce pocit odcizení.
Naopak, trenér by měl být spíše starším a zkušenějším přítelem, otevřeným a
chápajícím.

• V tomto období se vytváří vztah ke sportu nejen jako ke hře, ale i k určité činnosti,
která se stává povinností, především tehdy, chce-li talentovaný jedinec
v budoucnosti dosáhnout úspěchů.

(L. Klimplová, 2006)



Starší školní věk – trenérský přístup

• Trenér by měl u svých svěřenců upevňovat zájem o sport, ale zároveň by je 
neměl utvrzovat v názoru, že sport je středem vesmíru. Naopak, měl by je 
podporovat v zájmu o kulturu, širší společenské dění, a především o plnění 
školních povinností. Měl by se také zajímat o životosprávu a denní režim svých 
svěřenců a vést je k lepšímu využívání času.

• Ve vývoji dětí obou těchto věkových kategorií však platí jeden velice důležitý 
princip – princip individualizace. To v praxi znamená, že žádné dítě se nevyvíjí 
stejně rychle jako jiné. A nejen, že se dvě děti nevyvíjejí stejně rychle, ale i každý 
člověk má různé etapy vývoje, kdy se jedna vlastnost nebo schopnost organismu 
vyvíjí rychleji a druhá naopak jakoby zpomalovala (Perič, 2004). Proto je nutné, 
aby si toto trenér uvědomil a přistupoval ke svým svěřencům individuálně, s 
ohledem k jejich biologické i psychologické zralosti.

(L. Klimplová, 2006)



Roční plán oddílu



Roční plán oddílu



Roční plán oddílu



Roční plán oddílu



Roční plán soustředění – faktory výkonu v OB  (M. Cahel 2011)



Roční plán soustředění (M. Cahel 2011) 



Příprava mapových soustředění

Cíl soustředění:

„…mapové soustředění by mělo alespoň částečně zohlednit všechny základní
nároky, potřebné pro dobrý výkon při závodě. Úkolem trenéra je všechny tyto
složky (fyzická kondice, práce s mapou, psychika) vhodně skloubit a během
soustředění trénovat. Je ale samozřejmé, že práce s mapou bude na takovém
soustředění preferována.“ (M. Cahel 2011)

Soustředění má i rozměr společenský/kolektivní – udržování a utužování party,
vzájemná pomoc i soutěživost, mimosportovní společné aktivity.



Příprava mapových soustředění

Mapová část: 

• Nácvik základních mapových technik

• Jemnější mapové techniky

• Soustředění zaměřená na vrchol sezóny

• Zahraniční výjezdy

• Kombinace předchozích



Soustředění – mapová část

Nácvik základních mapových technik

• např. práce s buzolou – držení a změna směru, čtení vrstevnic, volba 
postupu, dohledávky.

• pro všechny závodníky, obtížnost s přihlédnutím k věku a zkušenosti

• jednotlivé techniky by se měly trénovat v takovém běžeckém tempu, 
při kterém se dokážeme danému problému plně věnovat



Soustředění – mapová část

Soustředění zaměřené na jemnější mapovou techniku

• Vhodné pro závodníky, kteří zvládají základní mapové techniky.

• Mělo by se konat v porostově či vrstevnicově členitém terénu (v ideálním případě
kombinace obojího).

• Poskládat jednotlivé tréninky vzestupně od jednodušších k těm složitějším

• Obtížnost lze modifikovat stavbou trati, doporučeným běžeckým tempem,
omezením informací na mapě. Např. orientace v terénu s nízkou viditelností,
plynulost mapového projevu, náběh do členitého terénu ve vysoké rychlosti (z
kopce), komplikovaná dohledávka, atd. (M. Cahel 2011)



Soustředění – mapová část

Soustředění před vrcholem sezóny

• Terén, co nejpodobnější danému závodu. 

• Hlavní kartograf, stavitel tratí, pořádající oddíl,... 

• Program s ohledem na specifika daného závodu také z pohledu disciplíny (sprint, 
middle, klasika, štafety). 

• První trénink by měl mít spíše seznamovací charakter. 

• S rostoucími zkušenostmi s daným terénem lze absolvovat složitější specifické 
tréninky ve vyšším tempu. 

• Vrcholem soustředění by měl být minimálně jeden modelový měřený trénink. 
(M. Cahel 2011)



Soustředění – mapová část

Zahraniční mapové výjezdy 

• Vhodné pro závodníky zvládající základní mapové techniky a zkušenější.

• Na úvod se seznámit s místním terénem

• Následně absolvovat co nejpestřejší skladbu tréninků, zaměřených na nejrůznější
techniky.

• Vhodným prvkem může být, po získání určitých zkušeností, absolvování místního
závodu a srovnání se zahraničními soupeři.

(M. Cahel 2011)



Soustředění – mapová část

Tréninková jednotka není jen absolvování trati.

• Příprava na trénink (na co se zaměřit, měřítko mapy, chyby, tempo) 

• Absolvování trati

• Vyhodnocení a analýza tréninku  

- hodnocení výkonu z pohledu výsledků a mezičasů

- obecný rozbor trati – určení krizových momentů na trati, určení 
vhodné taktiky mapování na základě typických rysů terénu 

- rozbor postupů a jejich ideální realizace na základě nejlepších 
mezičasů, chyby na postupech a jejich příčiny - GPS



Soustředění – fyzická část

• Fyzická náročnost je dána délkou trvání tréninku a intenzitou. 

• Měla by odpovídat tréninkovému období 

• S rostoucím počtem fází by měl být klesající podíl tréninků (zvlášť u 
dorostu), absolvovaných vysokou intenzitou, aby nedošlo k velké 
únavě. 

• Všechny tréninky by měly být absolvovány s maximálním nasazením 
(těžší mapa zpomalí tempo)



Soustředění - psychika

• Speciální nápor na psychiku mají na mapovém soustředění předem vyhlášené
měřené tréninky se zvláštním statusem, na které je zaměřena zvýšená pozornost
(např. nominace do štafety).

• Ty by měly být také nějak speciálně vyhodnocené a třeba i ohodnocené.

• Dále lze psychickou odolnost cvičit simulacemi konkrétních závodních situací,
které jsou obvykle mimořádně vyhrocené – např. hromadné starty, štafety, stíhání
skupiny běžců jednotlivce, handicapový start na základě výsledků z předchozího
tréninku,…

• Trénink lze postavit tak, aby svěřenec musel proběhnout startem, kolem trenérů,
kteří jej mohou pozorovat a např. točit na kameru. Jednotlivcům lze různě
upravovat startovku, proti jejich individuálním potřebám. Běžec se tak může
dostat pod tlak (doběhne mě / doběhnu jej).

(M. Cahel 2011)



Roční plán soustředění

Plánování mapových soustředění je závislé na několika faktorech: 

- výkonnostní úroveň sportovců 

- motivace 

- kalendář závodů – termíny, terény

- další termíny – školní prázdniny, prodloužené víkendy, velikonoce…

- celkové možnosti sportovců i trenérů (finanční, časové,…) 



Roční plán mapových soustředění

Listopad – prosinec – akce typu zakončení sezóny, případě HROB

Leden-březen – základní mapové techniky, objem

Jarní (před)závodní období – březen - květen – jemnější mapové techniky, nácvik 
závodních situací, soustředění před vrcholem sezóny

Letní prázdniny, září – zahraniční výjezdy, zdokonalování mapové techniky, 
soustředění před vrcholem sezóny

Říjen – po hlavních závodech nic nebo zahraniční výjezdy – zkušenosti, motivace



Organizace mapového soustředění

Technická organizace 
– ubytování, strava, hygiena

– doprava osob a věcí 
– materiální zajištění 

– finance 

– lékařské zajištění (základní 
léky s sebou, poloha 
nejbližší nemocnice) 

– další zajištění– např. 
zamluvení letenek, 
trajektu, povolení 
vstupu do lesa 

Sportovní organizace 
– zařizuje trenér skupiny

– sehnání mapových podkladů 
– tvorba sportovního programu 

soustředění, časový 
harmonogram 

– stavba tratí 

– zajištění roznosu a sběru 
kontrol 

– materiální zajištění (SI, 
lampiony, projektor,…)

- zveřejnění informací – www atd. 



Organizace mapového soustředění

Na místě:

• Zveřejnit rámcový program

• Nástěnka s info – kdo kdy kam = denní plán, místa a čas startů, organizace 
dopravy na trénink, čas jídel, výsledky, postupy nejlepších…

• Kategorie – schopnosti vs. věk, „trenéři v terénu“

• Regenerace – společně strečink, sauna, pitný režim

• Dbát na hygienu, sušení věcí apod.



Organizace mapového soustředění



Organizace mapového soustředění



Organizace sprintového soustředění



Organizace sprintového soustředění



Tipy na zahraniční akce



Organizace zahraniční akce



Organizace zahraniční akce – USK žáci



Letní tábor OB

• Provozní zabezpečení – vhodné ubytováni, kde se dají sušit věci, 
standardní hygienické a stravovací zázemí, vše však musí být 
v blízkosti kvalitních map pro OB, z nichž jedna by měla být přímo 
v táboře

• Personální zabezpečení – vedoucí/trenéři, kuchyň, zdravotník

• Programová náplň - mapové tréninky, další sportovní a nesportovní 
aktivity (celotáborové hry, družstva napříč věkem)

(L. Klimplová)



Letní tábor OB

• Provozní zabezpečení – vhodné ubytováni, kde se dají sušit věci, 
standardní hygienické a stravovací zázemí, vše však musí být 
v blízkosti kvalitních map pro OB, z nichž jedna by měla být přímo 
v táboře

• Personální zabezpečení – vedoucí/trenéři, kuchyň, zdravotník

• Programová náplň - mapové tréninky, další sportovní a nesportovní 
aktivity (celotáborové hry, družstva napříč věkem)

(L. Klimplová)



Letní tábor OB – mladší děti

• Důležitým principem trenérského přístupu a vedení dětí tohoto věku je 
herní princip. Všechny aktivity, včetně tréninků, se proto snažíme provázat 
s nějakou hrou. Osvědčila se celotáborová hra, do níž jsou bodovány různé 
aktivity, nejen ty sportovní, ale například i prémiové body za různé hry, 
speciální úkoly, či dobré chování.

• Bodování aktivit po celou dobu táboru má i důležitý motivační prvek. Perič
(2004: 113) uvádí dva hlavní úkoly motivace ve sportovní přípravě dětí: 
• prožitkové – zažít legraci, hrát si, zažít něco, na co budu rád vzpomínat Celotáborová 

ve smyslu, že probíhá po celou dobu tábora – určená pro jedno družstvo, ne pro celý 
tábor. 

• být úspěšný – moci srovnávat své síly a dovednosti s ostatními, umět něco, co ostatní 
nedokážou. (L. Klimplová)



Letní tábor OB – mladší děti

Musíme tedy umět děti před tréninkem i dalšími aktivitami správně namotivovat,
přivést je do optimálního stavu vzrušení. Na táborech se nám osvědčilo tréninky
měřit a každý večer ocenit ty nejrychlejší diplomem a drobnou cenou... Je však
nutné pochválit i ty, kterým se i přes veškerou snahu při tréninku tolik nedařilo.
Hlavním výsledkem soutěžení musí být vlastní pocit soutěžení, porovnání sil a
radost, prožitek, který je s tím spojen (Perič, 2004). Ani prohra tedy nemusí být
neúspěchem. Navíc nesmíme zapomínat i na pochvalu a ocenění za
mimotréninkové aktivity, kde se mohou prosadit i ti, kterým orientační běh zatím
zrovna moc nejde. Jak podotýkají Doušek s Lenhartem (1991): „Pochvala je důležitá
v každém věku; v tomto o mnoho víc, než si někdy uvědomujeme,“ což bychom při
práci s dětmi měli mít neustále na paměti.

(L. Klimplová, 2006)



Letní tábor OB – mladší děti

Dopoledne Odpoledne

Neděle příjezd, seznámení s družstvem

Pondělí Hvězdice Cyklistický výlet po okolí, doplněný soutěžemi (např.

lístečkovaná)*

Úterý Okruhy (2 až 3 kontroly) Celotáborová hra – I. část

Středa Klasická trať (viz příloha 2D) Duatlon (kolo, běh)

Čtvrtek Sudá-lichá Hry (těžení stříbra, lístečkovaná, kolíček)*

Pátek Celotáborová hra – II. část Paměťový scorelauf

Sobota Dvoukolový sprint Míčové hry na hřišti, razící kolečka*

Neděle Celotáborové štafety odjezd domů



Letní tábor OB – starší děti

• V tomto věku by měl být trenér starším zkušenějším přítelem, který bude
naslouchat a chápat problémy a potřeby svých svěřenců. Sport přechází od pouhé
„hry“ k určité povinnosti, nesmíme však u dětí upevňovat dojem, že kromě
sportu nic jiného neexistuje.

• Důležité je v tomto věku pohlídat i denní režim svěřenců, protože zejména na
vícedenních akcích (letní tábory, soustředění, prázdninové vícedenní závody) mají
děti tendenci ponocovat a v některých případech bohužel i konzumovat alkohol.

• Od autoritativního přístupu přecházíme k demokratickému - můžeme diskutovat
například i o strategiích při závodě, o tom, na které tréninkové prvky/cvičení se
zaměřit z hlediska jejich uplatnění v závodě apod. Na jednu stranu by měly děti
vidět, že jsou jejich názory respektovány, na druhou stranu by však svěřenci měli
respektovat konečné slovo trenéra. Trenér by nikdy neměl připustit zlehčování
svých argumentů či jinou negativní formu sebeprosazování se.

(L. Klimplová, 2006) 



Letní tábor OB – starší děti
Ráno ODPOLEDNE VEČER

Neděle

17. 7.
PŘÍJEZD Seznámení s družstvem, 

dotazník (viz Příloha 3)
Pondělí

18. 7.

OKRUHY 

(3 až 4 kontrolové)

Cyklo-výlet do Borové 

(cca 15 km) + koupání

CELOTÁBOROVÁ HRA
Zahájení hry 

(prezentace)
Úterý

19. 7.

PAMĚŤOVÁ 

SUDÁ-LICHÁ

CELOTÁBOROVÁ HRA

Školení specialistů
Středa

20. 7.
VRSTEVNICOVKA MTBO

Čtvrtek

21. 7.

CELOTÁBOROVÁ HRA

Po stopách zloděje
HAGABY

Pátek

22. 7.
DVOUKOLOVÝ SPRINT Hra Kolíček CELOTÁBOROVÁ HRA

Recepce v maskách
Sobota

23. 7.
Hry v táboře ROGAINING

Neděle

24. 7.
SKALNÍ SPRINT Cyklo-výlet (cca 20 km) 

+ koupání

CELOTÁBOROVÁ HRA

Noční: Útěk z obklíčení
Pondělí

25. 7.
AZIMUTY ŠVÉDSKÉ „PŘEBĚHY“

Úterý

26. 7.

CELOTÁBOROVÁ HRA

Pátrání po osobě

CELOTÁBOROVÁ HRA

Pátrání po osobě
NOČNÍ OB

Středa

27. 7.
KLASIKA Hry na hřišti

Čtvrtek

28. 7.
ADVENTURE RACE ADVENTURE RACE

Pátek

29. 7.
PAMĚŤOVÝ SCORELAUF Razící kolečka + míčové 

hry

CELOTÁBOROVÁ HRA

Příjezd prezidenta 
Sobota

30. 7.
ZÁVĚREČNÉ ŠTAFETY ODJEZD



Letní tábor USK OOB

• Družstva napříč věkem, cca 5-6 členů, losují se

• Dopoledne OB tréninky nebo hry s OB tématikou, HROB apod. 

• Odpoledne soutěže nebo charakteru – bojovka, olympijské disciplíny 
či hry vážící se k tématu celotáborové hry

• Když na výlet, tak s úkoly

• Kulturní vložky – barvení triček, disko, taneční soutěž apod.

• Průběžné zveřejňování výsledků

• Zákaz mobilních zařízení

• Na konci cena pro každého



Letní tábor OB



Databáze soustředění ČSOS



Databáze soustředění ČSOS



Databáze soustředění ČSOS



Děkuji za pozornost!


