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1. MAPA JAKO OBRAZ 
TERÉNU



1. 1. Trénink v terénu

Běh s mapou

Dětem vytiskneme jakoukoliv mapu terénu, na níž následně běžíme. 
Děti poté zakreslují, kudy se běželo.

Mapování

Dětem vymažeme kousek mapy a necháme je zkusit si zmapovat část 
lesa.



1. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Kreslení plánku na papír

Děti dostanou na tréninku za úkol nakreslit mapu tělocvičny, šatny, 
kousku terénu. (Pak si na ní třeba mohou postavit závod)

Použití leteckého snímku

Dětem vytiskneme letecký snímek, na jehož základě budou mít děti za 
úkol nakreslit mapu.



1. 3. Testování

Hledání se na mapě

Doběhneme na nějaké místo na mapě a dítěti dáme mapu, aby se na 
mapě našlo.



2. MAPOVÉ ZNAČKY



Styly učení mapových značek
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)

BÍLÁ BARVA: čistý les

ČERVENÁ/FIALOVÁ BARVA: trať, kontroly, zákazy

Postupně podle úrovně

Nejdříve začnu běžnými značkami, které se 
objevují na dětských závodech a postupně s 
přibývající obtížností závodů se postupně učí 
další značky.

Další řešení?

Popis dalšího řešení



2. 1. Trénink v tělocvičně, venku

Hledání mapových značek v mapě

Trenér postupně píše na papír názvy mapových značek. Každé dítě dostane 
mapu. Děti běhají kola a po každém kole mají za úkol najít mapovou značku 
na mapě.

Mapové značky na tabuli

Mapové značky jsou nakresleny na tabuli a očíslovány. Děti běhají kola a na 
konci každého 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.



2. 1. Trénink v tělocvičně, venku

Biatlon s mapovými značkami

Děti běhají kolečka a po každém kolečku musí přijet na střelnici, kde jim 
trenér ukáže 5 mapových značek. Podle počtu chyb dítě běhá trestná 
kolečka. Kdo doběhne první všechny kolečka, vyhrál.

Obchody s víčky

Cvičení na mapové barvy, případně přiřazení jednotlivých názvů značek 
do mapových barev.

A milion dalších aktivit…



2. 2. Testování 

Znalost mapových značek se testuje pomocí výše zmíněných aktivit, kdy 
děti musí trenérovi provést překlad: 

Název > Značka

Značka > Název

Případně na soustředění je možné udělat dětem nějaký malý test.



3. PŘEVOD MAPOVÝCH 
ZNAČEK DO TERÉNU



3. 1. Trénink v terénu

Děti si všechny značky nezvládnou představit, např. srázek

Ukazování objektů

Děti je dobré vzít do lesa nebo parku a ptát se, jakou mapovou značku 
jim tenhle objekt připomíná. 



3. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Spojování kartiček

Na tři rohy tělocvičny 
rozmístíme kartičky (do 
jednoho mapové značky, 
druhého název a třetího 
obrázek objektu). Děti mají za 
úkol sehnat celou trojici, pak za 
ní obdrží body. Kdo má nejvíce 
bodů, vyhrál.



3. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Tělocvična jako les

Dětem v tělocvičně postavíme 
závod. Jednotlivé mapové značky 
v reálu připomínají terénní značky. 
Například hrázka je lavička 
překrytá žíněnkami, kupka švédská 
bedna atd. 



3. 3. Testování

Rozmístění názvů značek na jednotlivé objekty

V terénu, kde je v okolí hodně různých objektů rozdáme dětem kartičky s 
obrázky značek a děti mají co nejrychleji dát jednotlivé kartičky na správné 
objekty.

Pro testování této dovednosti je ideální les s 
mnoha objekty na malém prostoru.



4. JAK PROBÍHÁ ZÁVOD



Co nového musí dítě na závodě zvládnout?

Mapové značky pro závod – start, cíl, kontroly

Kódy kontrol

Práce s čipem, buzolou

Startovní procedura – nulování, check

(Příchod na start dle startovky)

> Pro nováčky nutnost asistence trenéra nebo jiného závodníka



5. FÁBORKOVÁ TRAŤ



5. 1. Trénink v terénu

V první fázi děti nenutit do zkracování, naopak vysvětlit, že fáborky na
trati jsou jistotou.

Smajlíková trať

Tento trénink je vhodným tréninkem na fáborkovou trať, neměl by se 
však objevovat na závodech. Nejedná se o plnohodnotnou náhradu za 
linie, ale o výrazně těžší trénink.



5. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Kde zkrátit, kde nezkrátit

Dětem dáme mapu s postupy podle fáborků, na které budou mít za 
úkol vyznačit, kde je zkrácení správné a bezpečné a kde už ne.

5. 3. Testování

Závod ve fáborkových kategoriích



6. ZORIENTOVÁNÍ MAPY 
BEZ BUZOLY



POKUD CHCI 
ZORIENTOVAT MAPU, 
OTÁČÍM S MAPOU,
NIKDY „SÁM SE SEBOU“



6. 1. 
Trénink v terénu

Postupné srovnávání výřezů mapy

Připravíme výřezy mapy, které budou 
děti v terénu srovnávat podle 
okolních objektů. Dítě běží, na 
stanovišti si vždy vezme jednu mapu 
a srovná jí podle okolních objektů, 
druhý běží s ním, zkontroluje to a 
opět zase rozhodí.

Běh po městě s mnoha odbočkami

Při této aktivitě je nutné dbát důraz 
na natáčení mapy při zatáčení



6. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Stejná aplikace jako v terénu, ale s mapou tělocvičny.

6. 3. Testování

Doběhnutí do prostoru, předhození mapy před dítě a kontrola 
správného provedení.



7. 
ROZDĚLENÍ 
POSTUPU NA 
ČÁSTI



7. 1. Trénink v terénu

Postupný běh podle pokynů trenéra

Děti dostanou mapu s postupem na kontrolu. Trenér postupně říká dětem 
jednotlivé body, kam se mají dostat. Na jednotlivých bodech se vždy na 
všechny čeká. Po několika opakováních doběhnou na kontrolu. Poté jim 
trenér vysvětlí, že si musí postupné cíle hledat i normálně.

Záměrně těžký postup

Dětem postavíme trénink o jednom postupu, záměrně těžkém. Necháme je 
běžet tam, vysvětlíme jim, že musí jít bod po bodu, postupně a necháme je 
ten samý postup s použitím této techniky absolvovat zpět.



7. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Označování základních záchytných bodů v mapě

Dítě dostane papírek s jednoduchým postupem a musí na něj zakreslit 
jednotlivé záchytné body.



7. 3. Testování

V tělocvičně:

Dítě je schopné teoreticky rozdělit postup na dílčí části.

V terénu:

Způsobem testování této dovednosti je běh trenéra za dítětem při 
tréninku s tím, že vám hlásí, co dělá a kam se zrovna chce dostat.



Nebezpečí kroku 7:

Postupy je 
nutné plánovat 
od dohledávky!



8. TVORBA PLÁNU



Tvorba plánu
Plánovat se začíná od dohledávky

Učit děti volit takový plán, jaký jim dovolí 
bezpečné zvládnutí postupu

V další fázi začít vytvářet plány podle rychlosti 
možného provedení

Tvorba postupných cílů na postupu



Základní pravidla tvorby plánu

Než udělám první krok, musím mít plán

V mapě být napřed, ne pozadu

Trenéři by neměli používat pokyn: 
„Zastav se a najdi mi, kde jsi v mapě.“



ÚSEK ZÁCHYTNÝ BOD

Dílčí postup na 
následující 

záchytný bod

Dílčí kontrolní 
bod na postupu



ÚSEK

DVĚ ZÁKLADNÍ TECHNIKY

ZVLÁDÁNÍ ÚSEKŮ

Dílčí postup na 
následující 

záchytný bod

1) ODHAD VZDÁLENOSTI

2) DRŽENÍ SMĚRU





Postupné kroky tvorby plánu

1. Podívat se na dohledávku

2. Pomocí volby záchytných bodů se promapovat na 
vhodnou dohledávku

3. Aplikovat nejjednodušší postup na první záchytný 
bod a následně opakovat

4. Realizovat dohledávku od posledního záchytného 
bodu



8. 1. Trénink v terénu

Paměťák

Mapa s volným pořadím kontrol připevněná na 
strom, děti mají za úkol oběhnout co nejvíce kontrol 
najednou.

Těžké dohledávky s jednoduchým řešením

Na první pohled těžké dohledávky nabízí z ne úplně 
vhodného směru jednoduché řešení kontroly.



8. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Kreslení plánů na mapy



8. 3. Testování Kreslení plánů do mapy po absolvování tréninků / závodů



8. 3. Testování

Teoretické plánování

Dítě má postupně na papírek zapsat, jak by přemýšlelo nad daným 
postupem krok po kroku. Poté musí následovat rozbor.

Případně je možné se naučit syntaxi zapisování postupů a tu kreslit na 
mapy. Důležité je vzít při tom v úvahu základní techniky a záchytné 
body.



9. POKRYTÍ CHYBY 
V ODBOČENÍ



9. 1. Trénink v terénu

Složité křižovatky na postupu

Do tratě na trénincích zařadit dětem 
řešení složitých křižovatek, na které 
musí odbočit.

Hvězdice, start na složité křižovatce

Start tréninku okruhů umístit do 
středu složité křižovatky.



9. 2. 
Trénink 
v tělocvičně, venku
Testování

Virtuální křižovatka

V tělocvičně postavíme křižovatku z kuželů. Do 
středu křižovatky postavíme balíček map této 
křižovatky se startem na ní a cílem na jedné z 
odboček. Děti mají za úkol přiběhnout do středu 
a co nejrychleji zvolit správnou cestu. Měly by 
mít i možnost zkontrolovat, jestli zvolily správně.



10. ODBOČENÍ Z CESTY DO TERÉNU



POKUD ODBOČUJI 
Z LINIE, MUSÍM VŽDY 
PŘESNĚ VĚDĚT KDE!



10. 1. 
Trénink v terénu

Odbočovák

Postupy po cestách a průsecích s 
následným povinným odbočením z 
cesty.

Trénink přes cestu



10. 2. Testování

Opakované starty

Starty na jednu kontrolu se začátkem 
postupu po cestě s nutností 
odbočení v ideálním místě. 
Sledování momentu, kdy svěřenci 
odbočují do terénu.



11. VYUŽÍVÁNÍ LINIÍ



11. 1. Trénink v terénu

Jiná zkracovačka než cesta

První krok od volby postupů 
pouze po cestách. V rámci 
nácviku stačí jeden složitější 
postup.



11. 2. 
Trénink v tělocvičně, venku

Plánování postupu

Teoretické plánování postupu po jasných liniích lze 
provádět i v tělocvičně nad mapou s tužkou.

11. 3. 
Testování

Pozorování dítěte

Svěřenci dáme vhodný postup a sledujeme, zda 
se nebojí ho provést i po jiné linii než cestě.





12. 1. Trénink v terénu

Rozvěšené fáborky

Dětem dáme mapu s místy, která jsou vyznačena fáborky. Děti si mají 
ještě před absolvováním tréninků rozmyslet, jak bude daná trať 
vypadat. Následně absolvují trénink a porovnávají s předpoklady.



12. 2. Testování v tělocvičně, venku

Odhad vzdálenosti

Dětem rozdáme 
papírky, na které mají 
psát v průběhu běhu, 
kolik metrů uběhly. Při 
každém zastavení děti 
zapisují svůj odhad.

Který postup je kratší?



12. 3. Testování
Odhad vzdálenosti

Zastav se v kolečku!



13. MĚŘÍTKO MAPY



13. 1. 
Trénink v terénu

Úprava měřítka

Vytisknutí mapy, na které se běžně 
běhá ve větším měřítku, v měřítku 
1:15000 nebo naopak.



13. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Specifika jednotlivých měřítek

Vysvětlení rozdílů strategie především mezi 1:10000 a 1:15000.

Určování měřítka podle mapy

13. 3. Testování

Ověření, zda dítě rozumí pojmu měřítko mapy. 



14. PIKTOGRAMY



14. 1. Trénink v terénu

Tiskněte k tréninkům popisy, ne jenom na mapy!

Tři lampiony na jedné kontrole

Běžec musí orazit ten správný lampion podle popisu.

Nahoře / dole ve skalách

Ve skalách je možné postavit závod, kde už se 
opravdu vyplatí popisy používat.



14. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Překlad z textu na piktogramy



14. 3. Testování

Ověření znalostí pomocí her

Například hry vyjmenované na předchozích stránkách.

Ověření znalostí pomocí testu na soustředění

Stačí znát jen důležité věci a vědět, co znamená který sloupec.



15. ZORIENTOVÁNÍ MAPY BUZOLOU



POKUD CHCI 
ZORIENTOVAT MAPU, 
OTÁČÍM S MAPOU,
NIKDY S BUZOLOU!



Cvičení viz krok 6 – ORIENTACE MAPY BEZ BUZOLY

PROČ POUŽÍVAT BUZOLU?

> Zrychlení procesu orientace mapy

> Zvětšení přesnosti orientace mapy

Orientace mapy podle nápisů, severojižních čar, čísel kontrol, značek



15. 1. Trénink v terénu

Rozmístění map na jednotlivé 
části kola, děti běží ve 
dvojicích, jeden nejdříve 
orientuje mapu k severu, druhý 
jí pak opět rozhazuje, poté 
následuje to samé cvičení s 
buzolou, aby děti viděly 
výhody práce s buzolou.



15. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Papírky s postupem

Kličkovaná v tělocvičně

Děti musí mít v každou chvíli 
srovnanou mapu k severu.



15. 3. Testování

Start na složité křižovatce

Opakované starty

Pokaždé na jinou stranu, případně z různých startů.

Kontrola zorientování mapy trenérem na startu (kontrole)

Trenér před odběhem zkontroluje každé dítě, zda má správně 
zorientovanou mapu.



16. HRUBÝ AZIMUT 



KDY POUŽÍVAT HRUBÝ AZIMUT?

Odbočení z linie

Postup bez výrazných záchytných bodů

Vbíhání do prostoru se sníženou viditelností

Odběh od kontroly



16. 1. Trénink v terénu

Azimuťák

Lze udělat kdekoliv, ale při přípravě 
je nutné myslet na grivaci!

Zařazení postupů v bílém

Off-road v lese s málo objekty

Nočák

Výborný trénink testující 
základní techniky.



16. 2. Trénink v tělocvičně, venku



16. 3. Testování

Fáborek na azimutu

Na azimut umístíme 
fáborek na některý 
z objektů na 
postupu.

GPS záznam



AZIMUT PRO KLASIKY



17. ZÁCHYTNÉ BODY NA 
POSTUPU



KDYŽ NABÍHÁM NA 
KONTROLU DO 
HUSTNÍKU, MUSÍM 
PŘESNĚ VĚDĚT, KDE 
DO NĚJ VBÍHÁM.



VÝBĚR ZÁCHYTNÝCH BODŮ

Podstata postupu v orientačním běhu: 

Běh od bodu k bodu s využitím hrubého azimutu a odhadu vzdálenosti.

Záchytné body – sníženiny vs. zvýšeniny

Výběr tolika záchytných bodů, kolik jich je potřeba k bezpečnému
absolvování postupu. Ani víc, ani míň!

Závodník si tady začíná tvořit svůj styl, správné řešení je individuální.



17. 1. Trénink v terénu, testování

Předkreslená mapa

Velmi dobrý mapový trénink, při kterém si dítě samo ověří, jak moc 
dobře umí volit záchytné body.

Dneska jste si vyzkoušeli ☺



17. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Označ záchytné body na postupech

Děti běží kolo a na konci každého kola mají za úkol zvýraznit objekty, 
které by vnímaly při závodě.

Předkreslování postupu

Dítě běží kolo a na konci každého kola si kreslí plán pro jeden z postupů.



18. DOHLEDÁVKA



POSLEDNÍ 
ZÁCHYTNÝ 
BOD

NA POSTUPU JE VELMI DŮLEŽITÝ 
TZV. „POSLEDNÍ ZÁCHYTNÝ BOD“.

OD POSLEDNÍHO ZÁCHYTNÉHO BODU 
JIŽ MUSÍM KONTROLU DOHLEDAT 
POMOCÍ ZÁKLADNÍCH TECHNIK.

PŘI PLÁNOVÁNÍ POSTUPU HO VOLÍM 
TAK, ABYCH MOHL BEZPEČNĚ
ZVLÁDNOUT DOHLEDÁVKU.



18. 1. Trénink v terénu Dohledávky s triviálním, na 
první pohled nejasným, řešením

Krátké postupy s velmi těžkými 
dohledávkami

Na každou kontrolu je nutné mít 
plán, jak jí najít. 

Ideální je k dohledávce zvolit 
nějakou linii u kontroly.



18. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Vyhodnocení dohledávky

Dítě do mapy ke kontrole vyznačí, odkud je nejjednodušší kontrolu 
dohledávat a zároveň určí poslední záchytný bod.

18. 3. Testování
Běh s trenérem na těžkých kontrolách, GPS záznam

Analýza tréninku na těžké dohledávky.



19. ODBĚH OD 
KONTROLY



19. 1. Trénink v terénu

Krátké postupy se změnami směrů

Odběh od kontroly mít naplánovaný před oražením kontroly.
Ve složitějším terénu navíc vždy pojistit buzolou.



19. 2. Trénink v tělocvičně, venku
Trénink na mapě v tělocvičně

Nutné zdůraznit, že si děti mají plánovat odběh dopředu, pojišťovat ho 
buzolou. Snaha o naučení správného návyku.

Teoretický rozbor kroků, které musím udělat před kontrolou.

19. 3. Testování

U dětí je dobré sledovat správné chování u kontroly, kde musí změnit 
směr, a kontrolovat, zda provádějí oba kroky.
U starších GPS rozbor tréninku na časté změny směrů.



20. GENERALIZACE MAPY

Ne každý kámen musí být v mapě!

Ne každý kámen musí závodník vnímat!



GENERALIZACE

MAPAŘOVA GENERALIZACE

Do mapy se zanáší pouze objekty 
podle mapového klíče. Záleží 
ovšem i na specifikách daného 
terénu.

Například: 

Kámen > 1 metr
Suchá rýha > 0,5 metru
Kupka > 1 metr

ZÁVODNÍKOVA GENERALIZACE

Závodník čte pouze nejdůležitější 
informace pro zvládnutí daného 
postupu. Zvlášť důležité ve 
skandinávských a složitějších 
terénech.



20. 1. 
Trénink v terénu

„Přijdu do Proseckých skal a 
ukáži dětem, že reálně v mapě
je jen velká skála, žádná
hromada kamení ani samotný
kámen tam nenajdete.“



20. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Vysvětlení, že není potřeba vnímat vše, stačí jen to podstatné.

Zjednodušování mapy

Kreslení plánů na postupech na čistý papír jen s postupem.

Pouze teoretická aplikace dnešního „tréninku“.



20. 3. Testování

Závodníkova generalizace:

Předkreslená mapa

Mapařova generalizace:

Mapování v obtížném terénu



21. KONCENTRACE 



KONCENTRACE

Koncentrace na správné techniky je základním předpokladem 
pro úspěšné zvládnutí závodu. 

Soustředění se na aktivitu vs. věnování pozornosti podnětu

Rozhodující faktor u špičkových závodníků! (viz večerní přednáška)

Dlouhodobé Krátkodobé



21. 1. Trénink v terénu

Had

Koridor, ve kterém musí děti běžet a 
celou dobu držet kontakt s mapou. 

Linie

Čára na mapě, které se musí děti po 
celou dobu tréninku držet.



21. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Rozbor vítězného závodu Thierryho Gueorgiou

Večerní program školení

Popularizace problému koncentrace, učení se psychologickým 
technikám.

STOP technika

Práce s narušujícími myšlenkami při závodě.



21. 3. Testování

Velmi problematické, nutnost delšího trvání testu.
Velmi těžko se odhaluje z GPS záznamu.

Paměťák

Představy

Běh trenéra za svěřencem



22. CHOVÁNÍ 
V CHYBĚ



CHYBOVÁNÍ

Při množství velmi složitých mapových
úkolů a v kombinaci s velkou fyzickou
zátěží dochází k chybám.

Důležitá je rychlost řešení chyby. 

Eliminace chyb je dlouhodobý proces, 
který přichází s přibývajícími zkušenostmi.

ŘEŠENÍ: Zorientování mapy podle buzoly, 
návrat na poslední jisté místo.



23. VOLBA 
POSTUPU



FAKTORY 
OVLIVŇUJÍCÍ 
VOLBU 
POSTUPU

Záchytné body na postupu

Dohledávka

Průběžnost

Vrstevnice

Délka

Složitost

Jak terén vypadá

Volba postupu je u každého individuální!

Jak vyřeším
tento postup?



23. 1. Trénink v terénu
Stavba tratí na volbu

Je velmi vhodné dětem nabízet
možnosti k rozhodování na každém
tréninku.

Dlouhé postupy

Vyzkoušej si danou volbu!

Dítěti přiřadíme danou volbu, kterou má běžet. 
Následně to dítě zkouší proti ostatním závodníkům.



23. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Vyber správnou z více voleb

Trenér má „správné“ řešení. Dítě oběhne kolo a musí zvolit trenérovu 
variantu, pokud ne, pokračuje na další kolo a musí volit znovu. Kdo 
první oběhne všechna kola, vyhrál.

Kreslení volby do mapy

Faktory ovlivňující daný postup

Dítě by mělo vyhodnotit, které faktory ovlivňující daný postup využívá 
při volbě konkrétního postupu.



23. 3. Testování

Velmi složité.

Na základě GPS záznamu je 
vhodné určit priority volby 
postupu pro závodníka.



24. VRSTEVNICE



VRSTEVNICE

Velmi souvisí se schopností 
abstraktního myšlení

Nejdůvěryhodnější 
záchytný bod na mapě

Největší počet relevantních 
informací pro závodníka

NEJTĚŽŠÍ ČÁST MAPY NA 
POCHOPENÍ!



„KDYŽ JDU PO VRSTEVNICI, 
TAK ANI NESTOUPÁM, 

ANI NEKLESÁM.“

JDU STÁLE PO ROVINĚ.



VRSTEVNICE

KOPEC ZÁVRT



VRSTEVNICE

ÚDOLÍ NOS



ÚDOLÍ

Postup je lepší volit vždy údolím, 
než přímo do kopce.

Údolí je také výborným a 
jednoznačným záchytným bodem.



Spádnice

Údolí a nosíky

Z kopce se padá vždy dolů

Potok, obecně voda, vždy v údolí

URČENÍ 
NAHORU / DOLU



24. 1. Trénink v terénu

Ukázky v terénu

S menšími dětmi projít v terénu a ukázat, co je to údolí a co nos.

Vrstevnicovka

Mapa pouze s vrstevnicemi, kontroly v údolí, na nosíkách.



24. 2. Trénink v tělocvičně, venku

Řezy vrstevnicemi

Přiřazení profilu k 
mapovému zobrazení.

Modelování
Vytváření kopců pomocí modelíny.

Přiřazování kopců k bramborám

Svazová metodická pomůcka



24. 3. Testování

Jdu nahoru nebo dolu?

Určení jednotlivých šipek.

Interpretace hnědých mapových 
značek

Děti mají za úkol jednotlivé mapové 
značky přirovnat k zákresu 
vrstevnicemi.



25. UŽITÍ VRSTEVNIC NA POSTUPECH



25. 1. Trénink v terénu

Traverz

Odhad výšky 

Vystoupej na úroveň kontroly.

Využití údolí a nosů jako 
záchytných bodů na postupech

Kombinace traverzu, držení směru,
odhadu výšky a vzdálenosti



25. 2. Trénink v 
tělocvičně, venku
Počítání velikosti kopce

Porovnávání kopců

Vykreslení vrstevnic 
z velmi detailní mapy

Identifikace záchytných bodů na 
postupech v kopcích bez cest



25. 3. Testování

Test traverzu

Jedna kontrola umístěná v určité vzdálenosti 
na stejné vrstevnici, dítě jí musí najít.

GPS analýza tréninku traverzu

Test odhadu výšky

Dlouhý postup mírně zvedajícím se / 
klesajícím traverzem bez cest



26. 
PŘÍPRAVA NA 
ZÁVOD A ROZBOR



26. 1. Před závodem

Odhad tratě finále Mistrovství Evropy ve sprintu Reálná trať finále Mistrovství Evropy ve sprintu



26. 1. Před závodem

Příprava na terén je důležitá pro úspěch

Přečtení pokynů pro daný závod

Zdroje: staré mapy prostoru, základní mapa, letecký snímek, laserscan, … 

Vést svěřence v tomto směru k samostatnosti!

Závodní horečka na O-news.cz

Příprava však 
není vše ☺



26. 1. Před závodem

Kreslení tratě na starou mapu prostoru

Ideální a nejjednodušší příprava před závodem.

Mapování / generování sprintového prostoru od stolu

Pokud mám postavený trénink v neděli, často záludnosti daného 
tréninku nechávám děti řešit teoreticky na tréninku předtím a pak 
sleduji, zda děti pokyny aplikují nebo ne.



26. 2. Rozbor

Kreslení postupů na mapu

Kreslení plánů na mapu

Zaznamenávání chyb do deníku

Vyhodnocení GPS záznamu (QuickRoute, DOMA)

GPS analýza (3DRerun)

Dva druhy: INDIVIDUÁLNÍ, SKUPINOVÝ

Těžké k tomu děti dokopat, ale je to naprosto nezbytné pro získávání zkušeností.

Úkolem trenéra žáků je naučit děti samostatně analyzovat své mapové výkony.



27. PŘEDZÁVODNÍ 
PŘÍPRAVA

Časový plán podle startu

Prohlédnutí cílového doběhu

Rozcvičení a rozběhání

Pohlídat si jídlo a pití

Kontrola vybavení



28. ZÁKAZY, 
PRAVIDLA





29. SPRINT



Mapa pro sprint

Odlišnosti sprintové mapy:

Jiné měřítko 1:4000 nebo 1:3000 

Jiný mapový klíč ISSPROM 2019

Průchody, podchody

Frekvence dopravy

Soukromé pozemky

Budovy

Zákazy (Švábi)



29. 1. Aktivity v terénu

Sprint ve městě

Sprintové štafety

Had

Knock-out sprint

Bludiště ze švábů



29. 2. Trénink v 
tělocvičně, venku

Představení sprintové mapy

Dětem představíme rozdíly mezi sprintovou mapou a 
lesní mapou. Ideální je na to mít zmapovaný stejný 
prostor různými mapovými klíči.

Aréna v tělocvičně

Mapa v tělocvičně s rozmístěným nářadím podle 
mapy a zašvábování oblastí do bludiště.

Kolikrát závodník překonal objekt, i když nesměl?



30. ŠTAFETY



KONTROLOVAT KÓDY!
KONTROLOVAT KÓDY!
KONTROLOVAT KÓDY!



Skladba štafetového závodu

START 1. ÚSEKŮ, 
START DALŠÍCH 

ÚSEKŮ

ODBĚR MAP VEŘEJNÁ 
KONTROLA, 

DIVÁCKÝ ÚSEK

PYTLÍK PŘEDÁVKA



30. 1. Trénink v terénu

Štafety

One-man relay

Sem-tamy

Americké štafety



30. 2. Trénink v tělocvičně, venku 

Vysvětlení farstování

Dětem je vhodné vysvětlit, jak funguje 
farstování při štafetách.

Farstování pomocí barevných kuželů

Kužely rozmístíme podle barev jako 
jednotlivou variantu mezi dvěma 
kontrolami. Děti se rozdělí do tří týmů 
a každé dítě v týmu si zvolí jednu z 
barev.



VŽDYCKY JE POTŘEBA VĚDĚT, 
KTEROU DOVEDNOST CHCETE ROZVÍJET!

1. MAPA JAKO 
OBRAZ TERÉNU

2. MAPOVÉ ZNAČKY 3. PŘEVOD ZNAČEK 
DO TERÉNU

4. JAK PROBÍHÁ 
ZÁVOD

5. FÁBORKOVÁ TRAŤ

6. ZORIENTOVÁNÍ 
MAPY BEZ BUZOLY

7. ROZDĚLENÍ 
POSTUPU NA ČÁSTI

8. TVORBA PLÁNU 9. POKRYTÍ CHYBY V 
ODBOČENÍ

10. ODBOČENÍ Z 
CESTY DO TERÉNU

11. VYUŽÍVÁNÍ LINIÍ 12. ODHAD 
VZDÁLENOSTI

13. MĚŘÍTKO MAPY 14. PIKTOGRAMY 15. ZORIENTOVÁNÍ 
MAPY BUZOLOU

16. HRUBÝ AZIMUT 17. ZÁCHYTNÉ BODY 
NA POSTUPU

18. DOHLEDÁVKA 19. ODBĚH OD 
KONTROLY

20. GENERALIZACE 
MAPY

21. KONCENTRACE 22. CHOVÁNÍ V 
CHYBĚ

23. VOLBA POSTUPU 24. VRSTEVNICE 25. UŽITÍ VRSTEVNIC 
NA POSTUPECH

26. PŘÍPRAVA NA 
ZÁVOD, ROZBOR

27. PŘEDZÁVODNÍ 
PŘÍPRAVA

28. ZÁKAZY, 
PRAVIDLA

29.  SPRINT 30. ŠTAFETY



Proč je 
tento 
trénink 
nevhodný?
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