
SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU V MIROSLAVI 

Pořadatelé: Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace (IČ: 70285306) 

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace (IČ: 49438000) 

Datum a čas: úterý 17. 5. 2022, 7:30 až 14:00 včetně přípravy a úklidu 

Místo:  Středisko volného času, Kostelní 197/16, Miroslav, 671 72 

Mapa:  labyrint 4x4, tři úrovně obtížnosti po šesti variantách, celkem 18 tratí 

Počet účastníků: 181 (91 žen a dívek, 90 chlapců), 169 ve věku do 12 let, 2 ve věku 17 až 23 let, 10 

starších než 23 let. 

Průběh: 

Akce byla původně plánována do parčíku v těsné blízkosti základní školy. Vzhledem k nepřízni počasí v 

podobě silného vytrvalého deště musela být přesunuta do sportovního a tanečního sálu střediska 

volného času. 

Žáci prvního stupně základní školy přicházeli dle stanoveného harmonogramu od 8 do 13 hodin. Vlastní 

program byl rozdělen na dvě části: práce s mapou a představení busoly jako pomůcky pro navigaci. 

Při práci s mapou byl kladem důraz na osvojení si techniky udržení správné orientace mapy vzhledem k 

situaci i při změně směru. Mapa obsahovala 16 kontrolních stanovišť ve čtyřech řadách a čtyřech 

sloupcích. Na nich bylo připraveno celkem 18 tratí v různé obtížnosti: 

• 4 kontroly s kódy v podobě obrázků pro žáky prvních a druhých tříd 

• 6 kontrol s číselnými kódy (31–46) pro žáky třetích a čtvrtých tříd 

• 8 kontrol bez číselných kódů pro žáky pátých tříd 

Každý žák si vyzkoušel minimálně dvě tratě své obtížnosti, obvykle však více a v některých případech i 

obtížnost pro vyšší ročníky. 

Ve druhé části bylo žákům představeno několik různých typů busol: destičkové, palcová, na zápěstí, 

průhledová. Světové strany byly přiblíženy na pohybu slunce a poloze sousedních obcí. Žákům bylo 

rovněž vysvětleno na blízkém katolickém kostele, jakým způsobem bývají orientovány tyto stavby. 

Zaujala jednoduchá demonstrace přípravy a použití typického čínského navigačního kompasu v podobě 

magnetické jehly plovoucí pomocí korku na hladině vody v misce. 

Akce se zúčastnilo 169 žáků (90 chlapců a 79 dívek) prvního stupně Základní školy Miroslav a 12 

pracovnic pedagogického doprovodu. Celkem tedy 181 osob. V jednom případě se jednalo o žákyni se 

státní příslušností Ukrajiny. Žáci za účast obdrželi diplomy WOD a materiály ČSOS. 

Cílem akce bylo seznámit děti s prací s mapou a busolou a nechat je zažít radost z poznávání nového. 

Část dětí už orientační aktivity znala z jiných akcí, které jsme pořádali v minulosti, a na akci se těšila. Měli 

jsme radost z toho, že se děti navzájem podporovaly. 

Aleš Bednařík 



 

 



 

 



 


