Příloha č. 1: Dotazník
1. Základní informace
Jste zaměstnaný na katedře sportů v přírodě?
Ano
Ne
Na kolika kurzech TSP (včetně kurzu Aktivit v přírodě pro studium MNG) jste letos učil
inovovanou metodiku OB?
1
2
3
4
2. Blok I a II
Vyjádřete se prosím k Bloku I - "Základní pojmy", který se odehrával ve středisku a byl
zaměřený na tato témata: základní informace, vrstevnice a znázornění reliéfu, měřítko
mapy a orientace mapy, využití buzoly a azimutu.
Vyjádřete se prosím k Bloku II - "Jak se pohybovat v lese", který se odehrával na mapě
Turek a řešil dvě témata: liniový běh a volbu postupů.
3. Blok III a IV
Vyjádřete se prosím k Bloku III - "O-RING", který se odehrával ve výcvikovém
středisku.
Vyjádřete se prosím k Bloku IV - "Procvičování orientačních dovedností", který se
odehrával na mapě Slza a obsahoval dvě cvičení: "Sudá a lichá" a "Scorelauf".
4. Blok V a VI
Vyjádřete se prosím k Bloku V - "Generální trénink", který se odehrával na mapě Turek a
mj. seznamoval studenty s elektronickým systémem ražení kontrol.
Vyjádřete se prosím k Bloku VI - "Zápočtový OB", který se odehrával na mapě Fabián a
byl zaměřen na ověření orientačních dovedností u studentů po absolvování výuky.
5. Závěrečné vyjádření
Vyjádřete se prosím k inovované metodice OB jako celku.

Příloha č. 2: Plakát

Příloha č. 3: Původní metodický manuál
Výuka orientačního běhu

Orientace I. – orientační činnosti ve statku a blízkém okolí
Navazuje na úvodní teoretickou přednášku Orientace. Lekci OB I. provádějí jednotliví
učitelé se svými družstvy.
Pomůcky:
studenti – buzola, červená tužka, oblečení do lesa, hodinky
učitel
– buzola (možno si půjčit od studenta), mapy „Ovčí ring“ pro své družstvo,
zákresovka Linie (2-3x), učitelskou mapu Linie (s označením kontrol), hodinky
Příprava lekce:
–
–
–

roznesení kontrol (plechové trojhrany) pro cvičení B – roznášejí se pouze kontroly
1,3,4,6,7,9,10. (lze obměnit, musí to ale vědět všichni vedoucí družstev)
roznesení kontrol (papírové „jofky“) pro cvičení C – na linii 5x podle roznosovky
na nástěnce by měl viset mapový klíč pro OB

Průběh lekce:

Cvičení A: Opakování, čtení mapy
s praktickým prováděním, mapa “Ovčí Ring”, čas 10 – 15 min.







orientace mapy podle buzoly a situace,
otáčení se s mapou, mapa zůstává stále zorientovaná,
palec na mapě,
konfrontace mapa – terén, terén – mapa, z místa kde stojíme (někde před statkem),
měřítko mapy, kterou máme v ruce, její stáří, ekvidistance,
vrstevnice v praxi (kolmo na vrstevnici, šikmo svahem, běh po vrstevnici), lze objasnit na
louce nad basketbalovým hřištěm, jde o základní pochopení vrstevnicového zobrazení (
prudký svah = zhuštěné vrstevnice, pozvolný svah = vrstevnice daleko od sebe, rovina =
minimum vrstevnic)

Cvičení B: Chybějící kontroly
(„ukradené kontroly“ „inventura“) , mapa “Ovčí Ring”, čas (i s vysvětlením 20 min.)

Úvodní řeč:







na mapě (plánku) „Ovčí Ring“ máte zakresleno 10 kontrol (kroužkem – červeným –
s číslem = kontrola je umístěna ve středu kroužku). Tyto kontroly nejsou pospojovány, při
jejich hledání volte jejich pořadí podle vlastní úvahy.
na mapě je také připojen popis kontrol (zpřesňuje informaci o tom, kde je umístěna
kontrola – červenobílý „lampion“),
vaším úkolem je tyto kontroly najít, ale POZOR! Lidé dnes ukradnou kde co, proto se
nedivte, když některá kontrola bude chybět.
Cvičení „chybějící kontroly“ klade důraz na přesnou dohledávku kontroly. Člověk si musí
věřit, že stojí na správném místě kontroly, i když tam kontrolu neobjeví. Cílem je tedy
provést jakousi „inventuru“ kontrol, oznámit, které byly „ukradeny“.
Po inventuře se vraťte zpět sem
Choďte sami nebo společně, učte se jeden od druhého

Po absolvování tohoto cvičení je potřeba překontrolovat výsledek „inventury“ (chyběly
kontroly č. 2,5,8), konzultovat problémy a přikročit k vysvětlení dalšího cvičení.

Cvičení ve dvojicích – kontroly ve statku, dřevěné hračky
Cvičení C: Liniový běh
mapa “Ovčín V”, čas asi 30 min.
Úvodní řeč:





na mapě „Ovčín“ máte zakreslenou červeně linii, tedy trať, kterou máte projít. Pokud se
Vám to podaří přesně a budete se dobře dívat, naleznete na trati několik kontrol.
Zapamatujte si místa, kde byly. Mělo by se Vám podařit v cíli (zde) ukázat zcela přesně
jejich polohu v mapě.
vraťte se do střediska nejpozději do ……….. hodin (a to i v případě, že nebudete
s cvičením hotovi).
na linii je možno posílat studenty v obou směrech.

Orientace II. – okruhy u Turka
Pomůcky:
studenti – buzola, oblečení do lesa, tužka, kartička, hodinky
učitel
- oblečení do lesa (Repelent !), hodinky,
- mapy pro studenty v počtech: - společný okruh = družstvo + učitel,
Okruhy
Příprava lekce:
–

roznesení nebo jen překontrolování kontrol pro tuto lekci

Průběh lekce:












Ve středisku si studenti do své mapy zakreslí tři společné zaváděcí kontroly dle vzoru –
mapa „OB II. – zaváděcí kontroly“ Učitel se s družstvem přesune k Turkovi. Cestou
opakujeme zásady práce s mapou, provádíme konfrontaci mapa – terén, terén- mapa.
Upozorníme na stáří mapy, na chyby. Kontrolujeme, zda mají všichni správně
zorientovanou mapu. Od hráze Turka začíná společný okruh.
Provádíme cvičení “Co mi jde hlavou” ( “Propojené mozky”)
Jde o to, abychom říkali vše o tom, jak si vybíráme odstup, jak ho realizujeme, jaké si
volíme “zarážky“, prostě vše, co vede naše kroky „někam“
na 1. kontrolu zvolíme postup po cestě (nechoďte přes chatovou osadu). Od rozdvojení
cest (křižovatka „Y“) použijeme cvičené odměření vzdálenosti a následné odkrokování
(100 m = 40 dvojkroků), vysvětlení barvy na mapě – zelená, bílá, žlutá, žlutozelená.
Od 1.kontroly se rozhodneme pro použití směrového postupu, vysvětlíme možnosti:
 směr podle hrubě orientované mapy,
 směr podle hrany přiložené buzoly,
 postup podle nastaveného azimutu.
případně použijeme taktický prvek „záměrná odchylka“. V tomto případě je šikovné se
„vychylovat“ vlevo, neboť bychom měli snáze registrovat krmelec u cesty, kterou budeme
přebíhat. Od krmelce bychom se měli dát směrem, který je kolmicí na právě překročenou
cestu. „Zarážka“ pro postup od cesty (krmelce) ke kontrole sní: „Nemělo by to být víc jak
50 metrů…“
Z kontroly č.2 volíme postup po vodoteči, když skončí, pokračujeme ve stejném směru
dál, zarážka = cesta.
Z kontroly č. 3 se vrátíme na paseku u kontroly č. 1 a odtud posíláme studenty na okruh
A, B, C a D.

Úvodní řeč:










zdůrazníme, že nejde o čas
nezakazujeme spolupráci, studenti se mohou (pokud pochopitelně chtějí) učit jeden od
druhého.
na kartičku opisovat kód kontroly, v cíli možno kódy překontrolovat
v lese je mnoho starých kontrol – klamných, podle kódu si studenti zjistí, zda nalezli tu
správnou,
kontrola vypadá ………………
neběhat ani v chatové osadě, ani po jejím okraji,
časový limit pro návrat do střediska je …………….., já (učitel) odcházím odtud v
……………..
popisy a kódy kontrol jsou u jednotlivých okruhů v mapách.

Orientace III. – Skórelauf
Dva okruhy – první za Dvoreckým rybníkem, druhý za Slzou
Pomůcky:
studenti – kolo, buzola, oblečení do lesa, tužka, kartička, hodinky
učitel
- oblečení do lesa a k rybníku (Repelent !), hodinky,
- mapy pro studenty v odpovídajících počtech
Příprava lekce:
–
–

před sezónou kontrola štítků v lese, jejich doplnění
mapa Dubovice se zakresleným startem „Orientace III., případně i turistická mapa

Upozornění:
–

Před odjezdem se ještě jednou zeptejte na hodinky a buzolu!!

Průběh lekce:








Na mapě je zakresleno a v terénu umístěno 19 kontrol, nejsou pospojované, na mapě jsou
připojeny popisy těchto kontrol, kontroly jsou očíslované 1 – 19.
V terénu jsou kontroly označeny jen malým červeným čtverečkem (5x5cm) z umělé
hmoty, jsou proto velice špatně viditelné z dálky („těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, při
závodě pak budou velké lampiony).
Tento červený čtvereček naleznete až tehdy, budete-li stát přesně na místě kontroly.
Pokud se stane, že kontrolu nenaleznete, pokračujte dál (každý rok se alespoň jedna
ztratí).
Kontroly nejsou označeny kódem písmenným, na kartičkách jsou vyryty tečky. Úkolem
vaším je zakreslit si do připravené kartičky přesný počet a polohu vyrytých teček. Při
doběhu do cíle si budete moci zkontrolovat, zda jste našli správné kontroly.
Kontroly není potřeba najít všechny, záleží na snaživosti studentů. Upozorňujeme, že je to
poslední možnost trénovat před závodem.
Cíl je na stejném místě jako start. Po uplynutí limitu družstva odjíždějí do střediska, na
opozdilce čeká jeden vedoucí.
Studentům zopakovat: „Limit je …….. (např. 90) minut, což znamená, že se máte vrátit
do ……….. hodin, minut.

Cíl lekce:
V časovém limitu (60-80 min.) nalézt co nejvíce kontrol v libovolném pořadí. Společný start
umožňuje studentům, aby spolupracovali a učili se jeden od druhého. Organizace Skórelaufu
umožňuje individuální přístup studentů ke cvičení a jeho dávkování.

Zápočtový závod v Orientačním běhu
Pomůcky:
studenti – buzola, mapa (se startovní průkazkou), oblečení do lesa, hodinky
učitelé - tužky, nůžky, kódy kontrol
Příprava lekce:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

podle roznosových map roznést kontroly do lesa (pozor na kódy na stojanech –
nezaměnit!) – nejlépe 2 lidé (využít kolo) – jít už před snídaní
připravit malé kartičky s čísly na losování pořadí (zvlášť pro muže a ženy)
připravit startovní listinu (pořadí startu, jméno, čas startu, čas v cíli, výsledný čas, pořadí)
do dvora zapíchnout jednu vzorovou kontrolu - lampion s kleštičkami (pro připomenutí
vzhledu kontroly)
na nástěnku umístit velkou plachtu s popisem kontrol, pro připomenutí legendu k mapě
OB, dále pak pro inspiraci mapy velkých závodů
do vrat vyvěsit ceduli start a cíl,
připravit dva stoly na zakreslování map, na něj do složky s mapami pro muže a ženy,
destičky z buzol (na kroužky), červené tužky
na okna u jídelny připravit šňůrky pro kategorie muži, ženy + cedulku “LIMIT”
oznámit čas, kdy proběhne losování a výklad trati, nejlépe po snídani (8 – 8:30)
po losování vyvěsit startovní listinu (časové intervaly volit v závislosti na počtu účastníků
kurzu, nejlépe 3 – 5 minut)

Výklad trati:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

na nástěnce visí popisy kontrol a jejich kontrolní kódy, pečlivě si vše opište do svých
průkazek na kraji mapy, mapu si podepište, víc údajů do průkazky nepište, nechejte
prostor rozhodčím.
v terénu jsou kontroly pro dvě kategorie, některé jsou společné, některé ne, kontrolujte si
pečlivě podle kódů na lampionu, zda je kontrola vaše
musíte najít všechny kontroly, jinak vám hrozí diskvalifikace
průkazku (s mapou) je potřeba odevzdat čistou, čitelnou (nikoli od bláta apod.) se zřetelně
označenými kontrolami
zásady pro ražení kontrol: pokud udělám chybu, pokračuji v ražení dál posunutě o
políčko, v cíli na to upozornit!
na zápočet je potřeba splnit limit (muži ……………., ženy ……………….)
oznámit čas, kdy se začnou z lesa stahovat kontroly: …………………………
start je v mapě označen trojúhelníkem, cíl dvojitým kolečkem
start prvního závodníka, tj. čas 0:00 hod je pro nás …………… (9:00, popř. 9:15 hod.)
před startem dostanete
u stolečků vzorovou mapu, ze které si obkreslíte do své mapy kontroly a jejich čísla.
Obkreslujte pečlivě, sledujte popisy, nezapomeňte na čísla.
K zakreslení budete přivolání 5 minut před vlastním startem. Pokud se při zakreslování
zdržíte, za 5 minut vám už běží čas. Budete-li rychlejší, čekáte na pokyn ke startu.
stav mapy: aktuální, loni nová, POZOR mohou vznikat nové paseky díky těžbě
opakuj si: měřítko mapy, ekvidistanci

–

doporučit vybavení (hlavně oblečení s ohledem na počasí, vždy dlouhé kalhoty), v případě
špatného počasí mapu do fólie a izolepou přelepit průkazku, nezapomenout buzolu!

Průběh závodu:
–
–
–
–
–
–

Losování: podle abecedního seznamu číst jména. Buď si každý student přijde vylosovat
své pořadí z klobouku nebo losuje jeden z učitelů a čte čísla.
Zapsat do startovní listiny, tu vyvěsit na nástěnku.
Pak následuje výklad trati
Dále pak přivolat na start k zakreslení kontrol, zapsat do mapy startovní čas a pořadí.
Startovat.
Měřit čas v cíli, kontrolovat průkazky po doběhnutí, zapisovat a počítat časy. Jedenkrát do
průkazky, kterou vyvěsíme na šňůry před jídelnu a řadíme je podle časů do pořadí.
Podruhé pak do seznamu – startovní a výsledkové listiny.
Po závodě vyvěsit výsledkovou listinu ve středisku, vypsat diplomy, vyhlásit vítěze,
oznámit možnosti, jak splnit zápočtové požadavky náhradním způsobem.

Minizávod štafet v OB - „Ovčí ring“
Příprava lekce:






na nástěnku vyvěsit plakátek, informaci o barvách štafet, lze využít formu
samoobslužné prezentace
připravit plachtu, do které se vepisují pětičlenná družstva, možno postavit i učitelskou
štafetu, která neběhá, ale pouze chodí (nebo i pozpátku)
na dlaždice ve statku napsat jednotlivá čísla štafet,
zkontrolovat papírky pro jednotlivé členy štafety, připravit mapy,
roznést plechovky (číslo na plechovce musí odpovídat číslu kontroly v mapě !!!)

Průběh lekce:







Mapy připravit na dlaždice, otočit je dolů, koukat se do nich smí až po startu.
Papírky pro jednotlivé členy štafet jim rozdat do ruky.
Před startem označit finišmana štafety startovním číslem.
Štafetu předat plácnutím do dlaně, teprve pak si závodník bere mapu
Hodit do každé své plechovky (dle kontrol na mapě) jeden papírek
Každé štafetě se měří čas, k němu se pak přičtou trestné minuty a získáme čas
výsledný.

Pokyny:







neběhat skrz statek,
ve vratech po doběhu odevzdat mapu do rukou učiteli,
kontroly nejsou označeny kódem, je potřeba pečlivě mapovat
za každou chybnou kontrolu (chybějící papírek) připočítáváme 2 minuty navíc
délky úseků jsou 300 – 400 metrů, nejvzdálenější kontrola je vzadu na hřišti,
vysvětlit systém tratí a organizace štafet (je 15 kontrol, každá štafeta – 5 osob po 3
kontrolách – jde jedenkrát na každou kontrolu, jen každé družstvo má jiné pořadí
kontrol, nemohou tedy od sebe “opisovat”, ale soutěž je spravedlivá)

Vyhodnocení:





přinést všechny lampiony, seřadit je podle čísel,
vysypávat je postupně a podle připravených kódů kontrolovat, hlásíme: „Kontrola
číslo 1, chyba první štafeta (dle barvy), lze určit i úsek (podle číslice na papírku),
studenti hned vědí, kdože jim přidal 2 minuty ……
zapisovat do připravené tabulky trestné minuty, pak sečíst výsledné časy, vyhlásit
pořadí.
lze se studenty diskutovat o náročnosti přípravy, ale výborné využitelnosti tohoto
cvičení.

Příloha č. 4: Blok I - vrstevnice

Příloha č. 5: Blok I - azimuty

Příloha č. 6: Blok I - Scorelauf

Příloha č. 7: Blok II - Liniový trénink

Příloha č. 8: Blok II - Hvězdice

Příloha č. 9: Blok IV - Sudá-lichá

Příloha č. 10: Blok IV - Scorelauf

Příloha č. 11: Blok V - Generálka

Příloha č. 12: Zápočtový běh

