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TEST 1: Děláte CHYBY?  

1. Děláte chyby?

2. Jak často uděláte „větší“ chybu?

3. Jakou časovou ztrátu to pro vás zhruba 

znamená?

4. V čem je podle vás nejčastější příčina chyb?

5. Co můžeme udělat pro to, abychom chyby 

nedělali? 

6. Zkuste si vzpomenout, co vám běželo 

hlavou těsně před nějakou větší chybou.



CHYBY – úvodní zamyšlení
1. Každý dělá chyby

2. Pro bezpečné (bezchybné) oběhnutí trati v 

českých podmínkách stačí úplné základy 

mapové techniky

3. Příčina chyb není v mapové technice, 

ale ve způsobu, jak ji používáme –

v taktice

4. Většina českých orienťáků na všech 

úrovních není schopna udržet po celou 

dobu závodu 100 % bezpečnou taktiku –

- moc riskují         
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CHYBY – úvodní zamyšlení
5. Problém je, že české terény a závody toto 

zvýšené riziko málo trestají 

6. Pokročilí orienťáci se opakovaně snaží 

realizovat postup tam, kde na to technicky 

nestačí – málo zjednodušují

7. Tento nedostatek v taktice se pak u eliťáků 

naplno projeví v těžších terénech
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CHYBY – dobrá zpráva

Současná 

psychologie nabízí 

jasné vysvětlení, 

proč v orienťáku 

chybujeme.

Zároveň ale 

ukazuje, že existují 

funkční metody, jak 

se chybám vyhnout.



Základy orienťáckého myšlení

2 druhy myšlení:

1. Podvědomé (intuitivní)

- velmi rychlé

- nevyžaduje úsilí

- nelze ho vůlí řídit

- multitasking

2. Vědomé (racionální)

- pomalé

- vyčerpávající („bolí“)

- kontrolujeme ho



Myšlení  1 – síla a klamy intuice  

ZAROSTLÁ BAŽINA



Myšlení  1 – síla a klamy intuice 

• Většinu informaci potřebných pro orientaci 

zpracováváme intuitivně („mapovština“)

• Intuice (podvědomí) je skvělý nástroj pro 

zpracování velkého množství podnětů a rychlé 

rozhodnutí

• Techniku se učíme tak, že si ji častým 

opakováním „zautomatizujeme“, tj. jsme ji 

schopni používat intuitivně

Proč tedy i ti nejzkušenější pravidelně 

chybují? 





Myšlení  1 – síla a klamy intuice 
• Intuice je ze své podstaty náchylná k určitým 

typovým klamům a chybným odhadům, které  

nejde zcela odbourat

• Mimo známých optických klamů existuje i celá 

řada poznávacích a rozhodovacích klamů, např.:

- sebepotvrzující klam

- iluze příčinné souvislosti

- klam reprezentativnosti 

- iluze, že vím vše, co potřebuji

- averze ke ztrátě



Myšlení  1 – síla a klamy intuice 

Právě tyto poznávací/rozhodovací  klamy jsou 

původem většiny chyb v orienťáku –

intuitivní „pasti“, které vedou ke zkreslenému 

vnímání rizika:

 „Ta mapa tu moc nesedí“ – sebepotvrzující klam

 „Dneska mi to jde“ – iluze příčinné souvislosti

 „Takhle to chodí borci“ – klam reprezentativnosti

 „Je to jasný jak facka“ – vím vše, co potřebuji

 „Teď tu chybu doženu“ – averze ke ztrátě  

 „To trefím“ – odevzdání se intuici



Myšlení 2 – líný kontrolor

• Vědomým myšlením dokážeme intuici 

kontrolovat a chyby odhalit a opravit, ALE

• Jednat proti intuici vyžaduje úsilí a sebekontrolu

• I vědomý myšlenkový proces má svoje omezení:

– citlivý na únavu

– tendence k těkání pozornosti

– snadno se přehltí podněty

– citlivý na emoční stres 

• Ideální stav - „proud / let“ myšlenek

(v orienťáku kontroly „naskakují“) 



Myšlení vs. technika a taktika

1.Orientační technika je soubor úkonů a 

poznávacích myšlenkových procesů, které s 

pomocí mapy a buzoly umožňují určit postupovou 

linii ke stanovenému objektu v neznámém terénu. 

– cílem nácviku je její zažití tak, že se realizuje 

intuitivně

2.Orientační taktika je rozhodovací myšlenkový 

proces kterým dochází k použití a vzájemnému 

propojení jednotlivých orientačních technik v  

ohledem na sledovaný cíl; realizuje se na úrovni 

vědomého (kontrolního) myšlení 



TEST 2: Co je v orienťáku klíčové?  

1. Neztratit kontakt s mapou (vědět, kde jsem)

2. Umět řešit problém, když nastane

3. Dostat se co nejrychleji z kontroly na 

kontrolu

4. Objevit a zrealizovat ideální postup

5. Mít stále jasný plán (kam jdu a proč)

6. Být rychlý, zvládnout perfektně techniku          

a mít štěstí

7. Oběhnout co nejrychleji celou trať

8. Snížit riziko chyb na minimum



Je to jednodušší, než se zdá

Dříve (Zdeněk Lenhart):

Je nutno zdůraznit, že neexistuje žádná 

universálně „nejlepší“ taktika

Dnes (Radek Novotný):

Primárním taktickým cílem je vždy běžet 

bez chyb, jen tak lze podat špičkový 

výkon 



Řešení – taktický systém

1.Existuje jednoduchý taktický systém 

kterým lze chyby odstranit (výrazně omezit); 

všichni ho známe z dob, kdy jsme s 

orienťákem začínali

2.Většina českých orienťáků podléhá iluzi, 

že s tím, jak se vylepšila jejich technika už 

ho nepotřebují

3.Přitom funguje úplně stejně pro 

začátečníky i eliťáky

4.Program pro vědomou kontrolu intuice



Základní taktický systém

3 základní kroky:

1.Načtení dostatečného množství informací 

(pozor na klam „vím, co potřebuju“ WISIATE)

2.Vytvoření robustního plánu

3.Důsledná realizace



Plán
3 části tvorby plánu:

1.Odrazový bod před kontrolou – minimálně o 

stupeň jistější než kontrola a ne příliš daleko od 

kontroly; odrazový můstek pro dohledávku

2.Nejjednodušší postup k jistému bodu – volit 

postup k jistému bodu (ne kontrole) a co nejvíc 

zjednodušovat  (je to rychlejší a bezpečnější); 

vyhýbat se zvýšenému riziku; nepoužívat 

techniky, které nejsou bezpečně zvládnuté 

3.Kontrolní body (beacons) – na postupu si zvolit 

takový počet kontrolních bodů, kolik potřebuji k 

bezpečné realizaci (ne málo - pak moc riskuju a 

ne moc - pak je postup příliš složitý); 



SYSTÉM
Začátečníci



SYSTÉM
Eliťáci



Zjednodušení postupu
• Volba nejrychlejší postupové linie / kombinace 

postupových linií, která mě dostane k 
odrazovému bodu a kterou jsem schopen 
realizovat bezpečně zvládnutými technikami

• Na změně linií kontrolní body (co nejméně) 

• Na úsecích se uplatňuje technika:

– sleduj liniový objekt (prodlouži lin. objekt)

– běž na viditelný objekt

– sleduj terénní linii

– sleduj linii podle okolních objektů

– běž na směr (busolu) – důležité! Význam 
roste s klesající viditelností! 



Realizace 
Realizace plánu:

postup realizuji  co nejrychleji od bodu k bodu, 

zaměřuji se dopředu na další bod - mám ho předem 

načtený a čekám, vyhlížím ho (přehazování 

výhybek); neplýtvám časem a koncentrací na ostatní 

detaily

Řešení krize:

pokud některý bod nenajdu nebo ztratím plánovanou 

linii, nesmím pokračovat (Technical Tactical Stop); 

zastavím a zkusím se najít, jinak se co nejdřív vracím 

k předcházejícímu bodu (ve skutečnosti /v hlavě) 



Taktické ABC – Běháme hlavou

„závod se má odmyslet, ne odběhnout“ (RN)

Taktické ABC:

Aktivně    Bezpečně   Cílevědomě

Funguje na všech úrovních:

Začátečník - návod, jak bezpečně a kontrolovaně 

zvládnout celou trať + pomoc v krizi

Eliťák - „full speed, no mistake“



Předcházení chybám
Jak Taktický systém pomáhá tomu, abychom se nenachytali 

na „intuitivní „pasti“:

 „To trefím“ – pro každý postup mám plán

 „Ta mapa tu moc nesedí“ – pokud nenajdu kontrolní bod, 

nepokračuju, ale řeším problém 

 „Dneska mi to jde“ – důsledně dodržuju Systém, neriskuji

 „Takhle to chodí borci“ – volím řešení podle svých 

vlastních schopností, zažité techniky

 „Je to jasný jak facka“ – hledám bezpečné řešení

 „Třeba to bude támhle“ – při problému se ihned vracím k 

předchozímu bodu

 „Teď tu chybu doženu“ – po chybě jsem důslednější a 

volím jednodušší řešení  



Výhody Taktického systému 

• Používání Systému nejen snižuje chyby, ale 

zároveň umožňuje běhat podstatně rychleji.  

• Systém řeší problémy dopředu, dřív než 

nastanou.

• Systém funguje i v nejtěžších terénech.

• Systém může odstranit chyby a i když ne, sníží 

jejich počet a hlavně výrazně zkrátí dobu 

strávenou v chybě. 

• Přesto drtivá většina orienťáků                    

Systém nepoužívá vůbec nebo ne důsledně.

PROČ? když to vypadá tak jednoduše….



Potíže s přechodem na Systém 

• Systém jde proti intuici – to vyžaduje úsilí a 

sebekontrolu - nechat to na intuici je mnohem 

jednodušší

• Český orientační „popík“ – za nejtěžší orienťák 

je považováno hodně kontrol s detailním čtením 

mapy. 

• Chyby se většinou řeší tím, že se zaměříme na 

trénink mapové techniky; ta ale pouze zkracuje 

chyby, neodstraňuje jejich příčinu 

• Původ chyby obvykle začíná o mnoho kontrol 

(závodů) zpět, často skrytý za vyhraný postup



Potíže se Systémem – změna je těžká

(z rozhovoru pro O-sport, 2004):

Do r. 2001 Thierry Gueorgiou běhal velmi dobře,

technicky skoro bez chyb, ale stále pasivním stylem,

intuitivně. Na MS 2001 si uvědomil, že takhle už se

dál nezlepší. Tak si dal půl roku pauzu a rozhodl se

od základu změnit svůj styl orientace. V roce 2003

pak na MS vyhrál svoje první zlato na middlu.



Potíže se Systémem – změna je těžká

„ I may actually be running through a certain

space; but, in my mind, I’m already some 200

meters ahead. All the time I try to keep my head

up and to look for features as distant as possible.

Moreover, in 2001 I was reading the features only,

when I passed them; so I was not really running in

the present, but in the past.

I think this is the case with most not-so-

good, young orienteers. They orienteer the way I

did in 2001, and it is natural. This is very

comfortable and far less challenging than the way

I orienteer now. And, of course, you have to work

really hard to change that.“



Taktický systém – chce to čas

Přechod na Systém znamená úplně změnit 

způsob, jakým přemýšlíte o orienťáku, např.:

• Chyby jsou zřídka chybami techniky

• Příčina chyby většinou není na daném 

postupu, ale o mnoho postupů nebo 

dokonce několik závodů zpět

• Bezpečně neznamená pomalu, ale 

naopak často rychleji!

• Vyhraný mezičas ukazuje na takticky 

špatný postup



Systém - SHRNUTÍ

1. Taktický systém je základ orienťáku; snižuje 

chyby na minimum a umožňuje běhat rychle.

2. Systém tvoří: načtení informací, plán a realizace; 

základem plánu je jistý bod, bezpečná volba 

postupu a omezený počet kontrolních bodů 

3. Příčina chyb není v samotné technice, ale právě 

v prohřešcích proti Systému

4. Systém jde proti intuici. Jednat proti intuici je 

nepřirozené a vyžaduje to soustředění a 

sebekontrolu.

5. Špatné návyky se těžko odnaučují.



TECHNIKA a TAKTIKA OB
- JAK NA TO U DĚTÍ?

Vašek Zakouřil
Seminář Šternberk
21.-23.11.2014



4 Krátký kL>Jistý B>Postup>Krize 2

3 Podél L2x >U linie >Střihat >Aktivní OB 

2 Zorientovat > Otáčet > Kde jsem > Podél Linie

1 Start a Cíl > Co je mapa > Popisy 

Z Kontroly > Fáborky > Krize1 > Sám v lese > Závod

5 Delší kL>Zjednoduš>Vrstevnice>Výhybky

HD10L zkr

HDR

HDR 

HD10L

HD10

HD10L /

6 Azimut >Volba>Dohledávka>Schéma

HD12

HD14



Technika a taktika – přehled I. 

1. Kontroly, ražení, čip - mít zájem o kontroly, 

odhalit lampion schovaný v terénu; ražení 

(použití čipu), zbytečně se nezdržovat na 

kontrolách

2. Od fáborku k fáborku - hledat nejbližší další 

fáborek, obejít po fáborkách celou trať 

(nepřeskočit kus linie)

3. Řešení krize - když není vidět další fáborek, 

vrátit se zpět k poslednímu a zkusit to znovu; 

nikdy se nevracet v protisměru! raději na někoho 

počkat /zeptat se



Technika a taktika – přehled II. 

4. Nebát se sám v lese - zvládnout strach z toho 

být sám v lese (a to i když prší/fouká, je zima 

apod.); lehký strach/respekt nevadí, hlavně 

nepanikařit 

5. Závodní přístup - při závodě se závodí; snažit 

se, odbourat rušivé prvky (sbírání klacků, 

pozorování žab, následování cizích osob)

- Možný přechod do HD10L (cca 5 let)



Technika a taktika – přehled III. 
6. Úkony na startu a v cíli - dojít na start, hlídat si 

startovní čas, projít startem, vzít si správnou 

mapu, orazit v cíli, přijít z cíle, převléknout se, 

vyčíst čip 

7. Pochopení mapy, mapový klíč - pochopit, že 

mapa zobrazuje terén, co znamenají barvy, znát 

základní mapové značky a přiřadit k nim reálné 

objekty 

8. Popisy kontrol - vědět k čemu jsou (informace o 

každé kontrole), kontrolovat kódy, chápat rozdíl 

mezi značkami v mapě a popisech, znát ty 

základní

- Ideální přechod do HD10L (cca 6 let)



Technika a taktika – přehled IV. 
9. Zorientovat mapu – točit se celý, ne jen mapa; 

nepoužívat moc často, mapu jde držet 

zorientovanou podle terénu

10.Otáčet mapu podle postupu - mapu držet vždy 

tak, aby směr postupu byl ode mne dopředu, 

otáčet mapu při změně směru, složit si mapu 

11.Kde jsem - držet pozici v mapě - udržovat stále 

povědomí o pozici v mapě, pomáhat si palcem 

(ukazováčkem druhé ruky/rohem buzoly)

12.Podél linie - jedno rozhodnutí - sledovat jasnou 

linii (cesta, plot, kraj paseky) na kontrolu nebo 

fáborky, na fáborkách zkracovačky „1“ 

- Ideální začít zkracovat na HD10L (cca 6-7 let) 



Technika a taktika – přehled V. 
13.Podél linie - více rozhodnutí - sledovat jasnou 

linii se 2 a více křižovatkami, zkracovačky „2“

14.Najít objekt u linie - objekt v dohledu od linie, 

nejde ale o náhodné „jdu až na něco narazím“- je 

třeba povědomí o pozici na linii a objekt čekat

15.Střihat obcházející linii - zkrácení linie přímo 

lesem, ale jen v místě, kde je to bezpečné - kde 

nás linie zase bezpečně zachytí; zkracovačky „3“

16.Aktivní orientace (plán a realizace) - znám 

základní techniky a používám je k řešení 

problémů; spoléhám na sebe, soustředím se; 

zkracuju všude kde je to (i) bezpečné (ii) rychlejší

Ideální přechod do HD10 (cca 8-9 let)



FÁBORKY

4 typy „zkracovaček“

1.po jasné linii

2.po linii s křižovatkou

3.„střihnutí“ fáborků 

bez vodící linie

X. optická zkratka

ale NECHODIT!

(moc těžká)   

1

2

3

X



Technika – přehled VI. 

17.Krátký postup k linii - překonat kratší vzdálenost 

(do 150m) přímo lesem k záchytné linii, úhel 

odběhu, držet směr, plán kam pokračovat po linii

18.Odrazový bod - zvolit si jasný bod (výrazně 

jednodušší než kontrola), ze kterého ji budu 

dohledávat, zbytečně neriskovat 

19.Výběr postupu - kontrolní body - vždy začít od 

jistého bodu a pak vybrat nejjednodušší cestu k 

němu; na postupu si zvolit takový počet 

kontrolních bodů, kolik potřebuji k bezpečné 

realizaci (ne málo - pak moc riskuju a ne moc -

pak je postup příliš složitý); 



- Jistý bod
- Výběr postupu
- Kontrolní body



Technika – přehled VII. 
20.Řešení krize, návrat k bodu - postup realizovat 

od bodu k bodu, neztrácet čas ostatními detaily; 

pokud některý bod nenajdu, vracím se k 

poslednímu bodu (skutečně/v hlavě); 

- Ideální přechod do HD12 

21.Delší k linii - držet směr – 300m k linii, hrubý 

azimut, dohledat se na linii (počítat s částečným 

uhnutím ze směru) 

22.Zvětšení a prodloužení - pokročilejší techniky 

zjednodušení dohledávky a volby jistého bodu 

23.Vrstevnice - pochopení vrstevnic, umět si vytvořit 

podle vrstevnic správnou představu reálného 

terénu, aktivní využití vrstevnic na postupu



Technika – přehled VIII. 
24.Výhybky - čekat další kontr. bod a vědět co tam, 

mapovat dopředu, zvednout hlavu; 

- Ideální přechod do HD14 

25.Azimut - trefit výrazný bod/kontrolu (300/150m) 

jen na buzolu, znát možný rozptyl, základní rutina

26.Volba postupu - volba z 2 a více variant, klam 

křížení spojnice / náběhu na obíhačku 

27.Dohledávka - hledat objekt (ne lampion), 

vytěžení popisu, zvl. tvary (průchod, sráz)

28.Schéma - načíst z mapy podstatné informace a 

vytvořit podle nich v hlavě zjednodušené schéma 

řešení postupu, které jde realizovat bez dalšího 

čtení mapy



Technika - schéma



5 „P“ pro nácvik techniky

• Postupně – techniku učíme jednu po 

druhé, nepřeskakovat 

• Prvně doma – první pokus nové techniky 

vždy ve známém terénu

• Pomalu – není kam spěchat, každý má 

své tempo, je normální se „zaseknout“

• Podceňujeme – raději než přeceňujeme 

• Pohodově – nezáleží, jak to komu jde a 

vůbec nejde říct, kdo bude jednou dobrý  



Výuka – jak na to

1. Sledujeme, na kterém Schodu které dítě je 

2. Učíme je soustředit se na trénink/závod

3. Ideálně před každým tréninkem/závodem   

zadáme úkoly (max. 2), na co se mají 

zaměřit

4. Po závodě (tréninku) projdeme, jak to šlo, 

pochválit (pravidlo 18:2!), splnění úkolu je 

mnohem důležitější než výsledek v 

závodě!

5. Přehodnotíme pozici na Schodu – zpět k 1.



Technika – tipy
1. Training vs. Shaping – výuka techniky 

upozorňováním momenty správného řešení 

daného problému; posilování žádoucích návyků.

2. „Fotbálek se stavitelem“ – každá (technicky a 

takticky správně) nalezená kontrola se cení! 

3. Vývoj jde kupředu – GPS hodinky a 

vyhodnocení jsou skvělý pomocník

4. Techniku i taktiku lze začít učit už od nejmenších 

(5 let); Základ taktiky na fáborkách: zkracuje se 

jen tehdy, pokud je to (i) bezpečné vzhledem k 

tomu co už umím a (ii) znatelně rychlejší, než po 

fáborkách; mluvíme o zkracovačkách 1,2,3 a X



Potíže s výukou techniky u dětí

1.Děláme orienťák pro zábavu, ale snažíme se ho dělat 

pořádně a co nejlépe (zakreslit postup/zkracovačky patří k 

orienťáku stejně, jako zavázané tkaničky)

2.Zvláště u dětí někdy platí: čím „odfláknutější“ závod, tím 

lepší výsledek. Zkuste jim to vysvětlit! Špatné návyky se těžko 

odnaučují! 

3.Terény a závody u nás obecně málo trestají prohřešky 

proti technice a taktice.

4.Technika a taktika slouží k potlačení chyb, ale ty patří k 

orienťáku, dělá je každý; je těžké se vyrovnat s vlastními 

chybami, ale je nutné si je přiznat, mluvit o nich a pochopit, 

proč je děláme - jen tím se z nich můžeme poučit a 

odbourávat je.



Technika a taktika – SHRNUTÍ

1. Techniku i taktiku má smysl a jde učit už od mala       

(i s malými dětmi to jde dělat pořádně) 

2. Techniku učíme Postupně, Pomalu, Pohodově, 

s Podceňováním a Prvně doma

3. Je dobré mít systém ve sledování úrovně 

techniky, zadávání úkolů (na co se zaměřit) a 

vyhodnocení

4. Splnění úkolu je mnohem důležitější než 

výsledek v závodě

5. Chválit, chválit, chválit (ale pozor na férovost –

musí cítit, že je za co).



STUPNĚ ROZVOJE
orienťáka

VAŠEK ZAKOUŘIL

seminář Šternberk
21.-23.11.2014



PROČ TRÉNUJEME?
PROČ?

JAK?

CO?
Filozofie 
tréninku

vs.

Fyziologie 
tréninku



Proč?

• Snad všechny děti, které se věnují sportu sní o 

tom, že jednou budou stát nahoře na stupních 

vítězů – ten sen jim neberme, i když se splní 

málokomu.

• Předpoklady vrcholového orienťáka jsou: 

– výborná fyzická připravenost

– zkušenosti + dokonalé ovládnutí techniky/taktiky

– vyzrálá osobnost, která zná svůj cíl, má silnou 

vnitřní motivaci uspět a je ochotná na sobě 

dlouhodobě pracovat

• Trénink bez výchovy nemá smysl



Proč?

Já

Sebeuvědomění

Sebeovládání

Sebemotivace

Ostatní lidé

Empatie

Respekt k druhým

Rozvoj vztahů



Proč?

• Měli bychom se věnovat co nejširší základně, 

ne jen vybraným „talentům“ tak, aby co nejvíce 

dětí prošlo základním obdobím systematického 

tréninku:

– poznáme talent?

– potřebujeme kolektiv se sparingpartnery

– vychováváme i budoucí trenéry/mapaře/stavitele

– rozvíjí to jejich osobnost

• Stupně rozvoje pomáhají pochopit zákonitosti 

postupného a dlouhodobého vývoje od 

začátečníka po světovou špičku



Věk

Každé dítě má ve sportu několik věků:

• Kalendářní

• Biologický – vývoj organismu

• Sportovní – doba, po kterou se daný 

jedinec věnuje sportovní přípravě

• Tréninkový – doba systematického 

tréninku v daném sportu



Stupně rozvoje

• Vycházejí z obdobných systémů :

– LTAD (Kanada, Commonwealth)

– Utveklingstrappan (SWE)

– Norský systém (OB, běžecké lyžováni)

• Stupně  je potřeba brát jako zjednodušení, 

které dává rozvoji určitou systematiku

• Trénovanost a vyzrálost je důležitější než 

kalendářní věk; vývoj je spojitý



Stupně rozvoje – k čemu slouží

Pomáhají:

• rozvíjet správné schopnosti ve správný čas

• dosáhnout plného potenciálu v seniorském věku

Zabraňují:

• předčasné specializaci a vyzrálosti

• špatným návykům z přehnaného důrazu na výkon

• mezerám ve fyzických/pohybových schopnostech

• nedostatkům v základní a technice a taktice

• předčasnému vyhoření a ztrátě zájmu



č Sporto

vní věk

System

atický 

trénink

Biologic

ký věk

Kategorie 

OB

LTAD Orienťák 

znamená…

Fyzický rozvoj Systém 

tréninku

I. - - 0-4 P, HDR Active 

Start

Blbnutí v lese Zdravý začátek Ze dne na den 

podle chuti

II. - - 5-7 HDR, HD10F FUN 

damentals

Super bojovka Základní pohybové 

návyky

Pravidelná hra

III. 1-3 - 8-10 HD10F HD10 Learn to 

Train

Chci se to 

naučit

Rychlost, 

pohyblivost a 

obratnost

Zábavný 

trénink

IV. 4-7 - 11-14 HD12 HD14 Train to 

Train

Získávání 

zkušeností

Budování základů Přípravný 

trénink

V. 8-11 1-4 15-18 HD16 HD18 Train to 

Compete

Závodní výzvy Stavím svůj motor Systematický 

trénink

VI. 12-17 5-10 19-24 HD20 HD21 Train to 

Win

V tom chci 

vyniknout

Stabilní výkonnost Vrcholový 

trénink

VII. 18-28 11-21 25-35 HD21 Win for 

Living

Vrcholný výkon 

ve správný čas

365 dní v roce

Vše souvisí se vším

Komplexní 

trénink

VIII. 18-88 11-81 19-99 HD20-99 Active for 

Life

Aktivní 

odpočinek

Sportuju pro radost 

a pro zdraví

Udržovací 

trénink

IX. 18-88 - 19-99 HD20-99 Active for 

Others

Smysluplná 

seberealizace

Sportuju, pokud 

zbude čas 

Trénuju jiné





Stupně rozvoje
1. Active Start (0-4)

• Začlenit pohybové aktivity do každodenní rutiny

• Získat základní pohybové dovednosti

• Nemít strach z lesa – cítit se tam dobře

• Na konci zvládnou 60 min řízené aktivity

2. FUNdamentals (5-7)

• Začít s ABC (Agility, Balance, Coordination)

• Zkoušet co nejvíc sportů a aktivit, vše formou hry

• Celková zátěž do 8 h týdně (1-2h obecná průprava)

• Sami na fáborky

• Základní úkony při závodě 





Stupně rozvoje
3. Learning to Train (8-10)

• Pokračovat s tréninkem ABC (Agility, Balance, 

Coordination)

• Rychlost: reakce, frekvence, změny směru (do 5 s)

• Důraz na flexibilitu (protahování)

• Ideální věk pro nácvik základních technik a rozvoj 

mentálních a psychických předpokladů

• Základy doprovodných schopností a návyků

• Nadále více sportů

• Celková zátěž do 10 h týdně (2-3h obecná atletika)

• Zažít základy Taktického systému

• Poměr tréninku/závodů 80/20 



Stupně rozvoje
4. Training to Train (11-14)

• Příprava na systematický trénink, důležitá je parta

• Výkyvy ve výkonosti (individuální přístup)

• Základní periodizace tréninkového cyklu

• Na konci (14) evidence tréninku

• Více sportů, ale postupně omezovat

• Celková zátěž do 12 h týdně (3-5 tréninkových 

jednotek), v závěru i individuálně

• Co nejvíce zkušeností primárně z českých terénů 

• Vypravit se samostatně na jednodenní závod

• Poměr tréninku/závodů 70/30 



Stupně rozvoje
5. Training to Compete (15-18)

• Ihned po růstovém sprintu ideální období pro 

aerobní trénink (VO2 max + aerobní síla)

• Zahájení systematického tréninku, odpovědnost 

za trénink

• Počet sportů omezit na 2-3 vytrvalostní

• Celková zátěž postupně narůstá do 15h týdně 

(5-7 tréninkových jednotek)

• Co nejvíce zkušeností ze zahraničních terénů

• Vypravit se samostatně na vícedenní 

soustředění 

• Poměr tréninku/závodů 60/40 



Témata k zamyšlení:

1.Jak a kdy poznáme talent?

• Co je talent a co brzká vyzrálost/specializace

• Jaká je důležitost talentu pro úspěch

2.Jak dlouho trvá cesta na úplnou špičku?

• Nonstop sportovci (365 dnů v roce)

3.Jaký je význam tréninkové skupiny?

• Co dělá úspěšnou skupinu? Motivace, Znalosti, 

Kontinuita, Kreativita, Komunikace

Stupně rozvoje



1
Stupně 
Rozvoje

Chyby   2

Trénujeme děti  3

Co se chystá
4

5
Otázky a
odpovědi

DÍKY ZA 
POZORNOST!


