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Anotace 

Diplomová práce se zabývá přípravou zmíněné věkové skupiny na orientační běh 

prostřednictvím orientačních her, nikoliv s přímou konfrontací účastníků se speciální 

mapou pro orientační běh. Zvláštní důraz je kladen na vytvoření vyhovujícího návrhu 

didaktických postupů a jejich ověření v praxi. Popisuje tedy praktickou aplikaci 

jednotlivých her i samotného orientačního běhu. Dále zkoumá, zda tato příprava 

skutečně vede k lepším dosaženým výsledkům v orientačním běhu. 

Annotation 

The thesis is concerned with the preparation of the mentioned age group for the 

orienteering through the orientation garnes, rather than with the direct participants' 

confrontation with some speciál orienteering map. A speciál emphasis is laid on the 

building of proper concept of didactic procedures and their practical verification. The 

thesis deseribes the practical application of the particular games as well as of the 

orienteering itself. It is further investigated weather this education leads to better 

orienteering results. 
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1 Úvod 

Když se v dnešní době zeptáme žáků základní školy, jaké druhy sportů znají, 

převážná většina uvede nejčastěji fotbal, hokej, tenis, lyžování apod. Vždy se však 

jedná o sportovní odvětví bohatě prezentované v mediálních prostředcích, které dnes 

nabízejí zábavnou formou pasivní konzumaci těchto her všem věkovým kategoriím. 

Sledování fotbalového zápasu v televizi v teple domova je méně namáhavé, tudíž 

mnohem příjemnější a pohodlnější, než pocení se na hřišti. Jako náhražka této aktivní 

účasti dnes často slouží sofistikované a zcela věrné, do nejmenších detailů rozpracované 

počítačové hry, které doslova vtáhnou konzumenta do děje velkých světových soutěží, 

jako např. fotbalová Liga mistrů, hokejová NHL nebo závody Formule Fl. Takovéto 

výdobytky moderní doby zcela degradují pravdivé heslo: „Sportem ku zdraví" na 

obsoletní pochybná prázdná slova. 

Nejspíš marně bychom hledali na většině základních škol žáka, kterému něco 

říká pojem orientační běh. Příčina je nasnadě. Popularitu tohoto sportu znemožňuje již 

jeho samotná podstata. Viděl někdy někdo průběh orientačního běhu v televizi? Něco 

takového je zcela nemožné, stejně jako přítomnost fanoušků na „trati" závodu, protože 

tato v podstatě neexistuje. Každý běžec si ji tvoří sám. Podpora diváků a v neposlední 

řadě i sponzorů a médií je omezena pouze na start a cíl orientačního běhu. 

Nejzajímavější a nejzábavnější okamžiky tohoto sportu tak zůstávají skryty zraku 

veřejnosti. 

Mapa a buzola - dvě nezbytné pomůcky k orientačnímu běhu - již takto 

neznámé nejsou. Děti se s nimi setkávají ve výuce prvouky a vlastivědy, jejich praktické 

využití pak mohou poznávat např. ve skautském oddílu, turistickém kroužku, nebo jen 

s partou kamarádů či s rodinou při vycházce do lesa. Nepřímo tak zažívají podobná 

dobrodružství jako profesionální závodníci v orientačním běhu. 

Mně tyto zážitky zprostředkovali moji rodiče, kteří se mnou a mojí sestrou od 

útlého dětství „vláčeli" české hory a tím podporovali můj vřelý vztah k přírodě. 

Podobnou příležitost jsem se rozhodla poskytnout dětem mašovické základní školy 

vedením turistického kroužku. Všechny činnosti byly pro jeho členy zábavným, 

vzrušujícím a často poučným vyplněním volného času. Pro mě samotnou byly tyto 
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okamžiky přes značné vynaložené úsilí na jejich realizaci velkým uspokojením, neboť 

jsem pozorovala u dětí poctivou přípravu, velký zájem a radost z těchto společných 

aktivit. Dále bylo pro mě zadostiučiněním, že hry v přírodě odlákaly děti od 

počítačových her a obrazovek televizorů, které pro ně považuji přinejmenším za méně 

přínosné, v mnohých případech dokonce i škodlivé. 

Jako vyvrcholení práce turistického kroužku jsem na podzim v roce 2007 

zorganizovala pro děti malý orientační běh. Já sama jsem se dříve orientačního běhu 

zúčastnila pouze jedenkrát v rámci povinného letního sportovního kurzu na 

pedagogické fakultě. Nabyté zkušenosti mě inspirovaly se danou tématikou podrobněji 

zabývat. 
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2 Cíle a úkoly diplomové práce 

2.1 Cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu didaktických postupů pro děti 

mladšího školního věku se zaměřením na orientační hry, které vedou k přípravě na 

samotný orientační běh a jeho bezproblémové zvládnutí. 

Dále pak ověření a zjištění, zda u dětí tyto orientační hry skutečně vedou k lepší 

orientaci v terénu a ke zvládnutí orientačního běhu, což je také náplní mého výzkumu. 

Pocházím ze Znojemska, jehož příroda skýtá mnohá krásná zákoutí. Díky 

Národnímu parku Podyjí je tento region velmi dobře a kvalitně mapově zpracován, jak 

pro turisty, tak vzhledem ke stálému otevírání nových cyklostezek i pro milovníky jízdy 

na kole. Co se ale týká map pro orientační běh, takových je tu opravdu málo, navíc 

vzhledem k době jejich vzniku již nejsou zcela aktuální. Zde vidím další cíle diplomové 

práce. Připravit děti na klasický orientační běh, a to bez mapové přípravy. Znamená to, 

že při práci s dětmi používám turistické mapy, plánky i jiné pomůcky, které umožní 

žákům prvního stupně seznámit se s možnostmi zakreslení a znázornění povahy terénu, 

ale nepoužívám mapy určené speciálně k orientačnímu běhu. 

V neposlední řadě je pak cílem vytvoření mapy pro orientační běh s návodem, 

jak nejsnáze při její tvorbě postupovat. 

Vyvrcholením celé diplomové práce je zorganizování orientačního běhu pro děti 

mladšího školního věku. 

Abych cíle řádně splnila, budu vycházet především: 

a) z poznatků získaných studiem odborné literatury 

b) z vlastních nabytých zkušeností - tvorba mapy 

c) z výsledků výzkumu provedeného v rámci kroužku na ZS 

d) z pozorování dětí - účastníků výzkumu 

10 



2.2 Úkoly diplomové práce 

Diplomová práce si klade tyto dílčí úkoly: 

1. Analýza teoretických poznatků a studium literatury týkající se dané problematiky 

2. Shromáždění materiálů potřebných pro realizaci orientačních her a orientačního 

běhu 
3. Ukázka možností zařazení orientačních her do výuky předmětů 1. stupně ZS 

4. Popis her vhodných k přípravě na orientační závod 

5. Rozvinutí dovedností nutných k orientaci dětí turistického kroužku ZŠ Mašovice 

6. Konstrukce mapy pro orientační běh 

7. Zpracování návodu jak postupovat při tvorbě map a plánků pro orientační závody 

8. Využití vlastních zkušeností z praxe a následné ověření vhodnosti a zaměření 

vybraných her 

9. Organizace orientačního běhu 

10. Potvrzení nebo vyvrácení hypotéz výzkumu 

11. Vytvoření přílohy diplomové práce 
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T E O R E T I C K Á Č Á S T 

3 Orientace 

„Orientace je stanovení polohy vlastního stanoviště nebo směru postupu na 

základě určení světových stran v terénu a ztotožnění skutečnosti s obrazem na mapě."1 

Slovo orientace vzniklo ze slova orient, tedy východ. Orientovat se znamená 

postavit se čelem k východu. Zpočátku byla pro orientaci nejdůležitčjší poloha Slunce a 

jeho dráha od východu na západ. Zemský magnetismus objevili až Číňané, čímž 

vytvořili neměnnou osu sever- j ih . 

„Orientace je tedy v dnešním slova smyslu schopnost vyznat se v neznámém 

terénu, umět kdykoli určit polohu vlastního stanoviště vůči světovým stranám."1 

V jiné publikaci od Bohuslava Sýkory2 se můžeme setkat s velice obdobnou 

charakteristikou orientace, kdy tento pojmem autor vysvětluje jako správné a pohotové 

vyznání se v daných poměrech, určení vlastního stanoviště nebo správného směru 

postupu v neznámé krajině vzhledem ke světovým stranám. 

3.1 Význam orientace 

Z pozorování chování zvířat v přírodě se můžeme přesvědčit o tom, že mnoho 

z nich má schopnost rychle a bezpečně nalézt cestu i v těžkých přírodních podmínkách. 

Např. ptáci najdou cestu do svého hnízda třeba i za silné bouře a nepohody. Na dlouhou 

neznámou cestu se vydávají tažní ptáci, kteří trefí bez map a kompasů na místa vzdálená 

tisíce kilometrů. A každý správný lovecký pes vždy najde cestu zpět k pánovi, poté co 

zjistí, že je zajíc skutečně rychlejší. 

Stejně tak i lidé, kteří byli svým životem spjati s přírodou a byli nuceni na ni 

spoléhat, uměli se v ní dobře pohybovat. Zkoumali přírodní jevy a zákonitosti, např. 

1 Dvořák, F., Sýkora, B. Orientační hry a závody, orientační běh, s. 24. 

" Sýkora, B. a kol. Turistika a sporty v přírodě, s. 153. 
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sledovali pohyb hvězd. Mořeplavci v dávných dobách dokázali po dlouhých plavbách 

nalézt svůj mateřský přístav. Lovci se vraceli z neznámých koutů hor, a v dnešní době 

se můžeme setkat s příslušníky polodivokých kmenů, kteří nezabloudí ani v rozlehlých 

pralesích. 

U zvěře se tato jedinečná vlastnost nazývá pud. Vyplývá z tisíciletých 

zkušeností, které jednotlivé generace získávaly a dále předávaly potomkům. U 

civilizované lidské rasy, která byla, paradoxně díky svému zdokonalování, odtrhována 

od přirozeného způsobu života v přírodě, byla tato vlastnost nahrazena jinými 

schopnostmi. Protože ale nutnost orientace v neznámém terénu přetrvávala stále, 

vynalezli lidé pomůcky, které pomáhají při orientaci v těžkých podmínkách i v běžné 

krajině. Tak vznikly první mapy. Objevitelé popisovali krajinu, zaznamenávali 

nejdůležitější znaky terénu, vytvářeli symboly pro určité skutečnosti, vznikají první 

obrazy krajiny. 

Až s rozvojem nových oborů jako je topografie3 a kartografie4 dostala mapa 

podobu dnešní moderní pomůcky zobrazující všechny detaily terénu i situace. 

Kromě mapy našel člověk pomoc i ve zvláštních vlastnostech magnetického 

železa, které položeno na korkové destičce plující v nádobě s vodou nebo zavěšeno či 

podepřeno ve vodorovné poloze, se uchyluje stále jedním směrem - k magnetickému 

severu. To byl převratný objev, který dal vzniku pevným světovým stranám a bezpečné 

orientaci. Námořníci nejprve určovali sever podle Polárky, později jim pomáhal volný 

magnet a dalším zdokonalováním jsou konstruovány přesné buzoly a kompasy. Dnes 

však i tato důmyslná zařízení vystřídala v době „elektronické revoluce" síť družic 

obklopující celou zeměkouli a neustále monitorující každý čtvereční metr jejího 

povrchu. Pomocí kapesních počítačů, které s nimi komunikují, je pak možné 

s naprostou přesností určit svoji polohu. 

A tak se stalo, že jsme při postupném lidském vývoji vyměnili přirozený pud za 

dvě základní pomůcky k orientaci - věrný obraz povrchu zemského - mapu, a přistroj, 

který nás bezpečně povede v neznámém terénu podle nastaveného směru - buzolu nebo 

elektronickou navigaci. Aby nám mapa a buzola byly skutečně užitečnými pomocníky, 

3 Topografie, včdní obor o tvarech zemského povrchu, které popisuje, měří a zobrazuje, mapování, 
místopis. 
4 Kartografie, věda zabývající se mapami, jejich tvorbou, vývojem, reprodukcí a užitím. 
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musíme se s nimi důkladně seznámit a cvičit s nimi. Jedná se o různé formy 

orientačního cvičení, her, soutěží a nakonec i závodů. Tato poslední jmenovaná forma 

se vyvinula ve vlastní sportovní disciplínu, jeden z nej krásnějších lesních sportů -

orientační běh. 

3.2 Orientace v učivu základních škol 

To, že se orientace týká žáků 1. stupně základních škol, dokazují osnovy. 

Mládež se setkává v rámci školní výuky se základy orientace a topografie, které jsou 

nezbytné pro orientační běh. Znalosti a dovednosti z této oblasti jsou součástí řady 

předmětů. 

V této kapitole proto uvádím výňatky z osnov pro 1. stupeň základních škol, ve 

kterých se tyto pojmy vyskytují. Vzdělávací programy jsem zvolila dva, a to vzdělávací 

program Základní škola a Rámcový vzdělávací program, jelikož jsou v současné době 

nejčastěji praktikovány. 

3.2.1 Vzdělávací program Základní škola 

Prvouka 1 - 3 . ročník 

Učivo 

poznávání prostorů školy, orientace ve škole a nej bližším okolí 

základní orientace v obci nebo její nejbližší části, poznávání významných míst 

vytváření jednoduchých orientačních náčrtků obce 

orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasu, buzoly, určování 

světových stran 

pozorování a popis místní krajiny 

určování světových stran podle přírodních úkazů, kompasu nebo buzoly 

vyhledávání orientačních bodů v krajině, zhotovování jednoduchých náčrtků, chůze 

k blízkému objektu podle kompasu, turistického značení 
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práce s mapou, plánem - porovnání se skutečností, čtení základních údajů z plánu 

obce, turistické mapy 

práce s pískovým modelem krajiny 

Přírodověda 4. ročník 

Učivo 

magnet, magnetická síla, kompas 

práce s magnety a kompasem 

Vlastivěda 4 . - 5 . ročník 

Učivo 

zeměpisná poloha a přírodní tvárnost místní krajiny a regionu, seznámení s mapou 

místní oblasti 

Činnosti 

pozorování, orientace a cvičení v terénu místní krajiny 

kresba jednoduchých plánků, schémat, tabulek, náčrtků apod. 

činnosti s rozmanitými druhy map, plánů a plánků, čtení map 

orientace na plánech obcí, měst, na mapách regionů, na mapách České republiky, 

Evropy a na mapě světa 

Tělesná výchova 1. - 2. ročník 

Učivo 

• motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle 

úrovně žáků) 

• základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody, s používanými 

pomůckami, oblečením, orientací atd. 

způsob pohybu v terénu, chování v přírodě 

orientace v přírodě podle přírodních úkazů 

chůze v terénu do 8 km 

chůze, běh po vyznačené trase 

aplikace pohybových her v přírodním prostředí 
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Tělesná výchova 3. - 5. ročník 

Učivo 

ekologické chování při TV a sportu v přírodě 

běh v terénu až do 15minut 

využití přírodního prostředí pro pohybové hry 

základní informační a orientační značky 

zásady pohybu v zimní krajině, orientace v přehledné krajině 

další pojmy spojené s pěší a lyžařskou turistikou, s orientací podle mapy a buzoly 

způsob pohybu v náročnějším terénu 

čtení z mapy 

chůze v terénu do 15 km 

chůze po vyznačené trase i podle mapy (v přehledném terénu) 

3.2.2 Rámcový vzdělávací program 

Člověk a jeho svět 

Učivo 

domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 

obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině 

okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na 

pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení 

lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 

Očekávané výstupy - 1. období 

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

Očekávané výstupy - 2. období 

určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle 

zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
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rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 

polokoulí 

Tělesná výchova 

Učivo 

turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích 

při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody 

3.2.3 Shrnutí 

Ve vzdělávacím programu Základní škola se setkáváme mnohem častěji 

s učivem týkajícím se znalostí orientace v našem místním regionu, v terénu, a i 

dalšími znalostmi, které jsou nezbytným základem pro úspěšné absolvování 

orientačního běhu. Také tu nacházíme přesnější formulace učiva v jednotlivých 

předmětech. Rámcový vzdělávací program na druhou stranu svým obecnějším 

přístupem nabízí učiteli větší volnost ve výběru prostředků a činností vedoucích 

k naplnění uvedeného učiva. 

Při zdolávání náročné trasy orientačního běhu nám jistě dobře poslouží i znalosti 

z jiných předmětů, jako je matematika či výtvarná výchova. Ve výuce těchto i dalších 

předmětů počítáme s tím, že děti již v tématice orientace určité zkušenosti mají a my 

jim musíme jen pomoci jejich vědomosti probouzet a ukázat jim, jak je mohou využít 

v praxi. 
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4 Pojetí mladšího školního věku dítěte 

Jde o vývojovou etapu mezi šestým a desátým, respektive jedenáctým rokem 

života dítěte. Začíná vstupem do školy, kterým se zásadně mění celkový způsob života 

dítěte. Hra jako taková ustupuje do pozadí a hlavní činností se stává učení. Zák se musí 

podřizovat požadavkům školy, má značné množství povinností, mění se jeho denní 

režim a zčásti i jeho postavení v rodině. 

Pro dítě to znamená zvýšenou tělesnou i duševní zátěž. Je však třeba, aby se dítě 

novým podmínkám brzy přizpůsobilo, a předpokladem pro to není pouze školní zralost, 

ale i respektování věkových zvláštností dítěte a vhodné pedagogické postupy učitele při 

práci v první třídě. 

4.1 Tělesný vývoj 

Tento věk je především charakteristický růstem dítěte do výšky. Ročně to je asi 

o šest až osm centimetrů. Kostra, Svalstvo i ostatní orgány sílí a stávají se 

výkonnějšími. Přesto je potřeba v této oblasti respektovat určitou vývojovou nezralost. 

Zakřivení páteře nejsou ještě trvalá a při přetěžování (např. dlouhodobé a nesprávné 

sezení ve školních lavicích) může docházet k deformacím různého druhu (hyperkyfóza, 

skolióza). 

Životní pochody dítěte jako jsou dýchání, činnost krevního oběhu, 

metabolismus, jsou rychlejší a prudší než je tomu u dospělých. Je proto potřeba 

v životosprávě dítěte dbát především na správnou výživu, neboť ta ovlivňuje nejen 

tělesný, ale i duševní stav dítěte. 

Mozek je v tomto období ještě asi o 150 g lehčí než v dospělosti, také 

diferenciace korových buněk není ještě dokončena. Děti se proto velice brzy i po menší 

zátěži unaví a potřebují odpočinek. To musíme při práci s nimi respektovat. Důležitost 

je také kladena na dostatek spánku v tomto období. 

Jednou z dalších změn je v tomto věku dentice. Trvalé zuby začínají nahrazovat 

mléčný chrup. 
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4.2 Vývoj motoriky 

Motorický vývoj je závislý na funkci nervové soustavy, na růstu a osifikaci kostí 

a na výkonnosti svalového aparátu. V této etapě se zdokonalování pohybové činnosti 

uskutečňuje zejména lepší souhrou pohybů jednotlivých částí těla, a také lepší souhrou 

pohybů se smyslovými podněty. Zvyšuje se přesnost a rychlost pohybů, ale i jejich síla 

a celková obratnost dítěte. 

Vysoký stupeň koordinace pohybů ruky, drobného svalstva prstů i ostatních 

pohybů těla a polohových pocitů si žádá nácvik psaní. Zpočátku je psaní provázeno 

značným úsilím a množstvím nadbytečných pohybů. Pravidelným cvičením se samotné 

psaní zautomatizuje kolem dvanáctého věku dítěte. 

Pohyb při různých sportech a pohybových hrách je jednou ze základních 

životních potřeb dětí tohoto věku a v zájmu zdravého tělesného i duševního vývoje je 

nutné tuto potřebu uspokojovat. 

4.3 Rozvíjení pohybových vlastností 

Při rozvíjení pohybových vlastností dětí mladšího školního věku je třeba dbát na 

dodržování postupnosti. Nejvhodnějšími pro rozvoj organismu jsou cvičení obratnosti a 

rychlosti. Cvičení silového charakteru se nedoporučují. Stejně jako vytrvalost je vhodné 

sílu plně rozvíjet až v pozdějším věku. Hlavní úlohou pohybu by mělo být přinášení 

radosti dětem a budování jejich pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám. 

4.4 Vývoj poznávacích procesů 

Vstupem dítěte do školy se především významně mění jeho poznávací procesy. 

Vnímání se opírá stále o dokonalejší a přesnější činnost všech analyzátorů a i o bohatší 

zkušenost dítěte. Vnímání je základem pro školní vyučování. 
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Škola si klade zvýšené nároky především na pozornost dítěte. Zák už nevystačí 

s pozorností bezděčnou, ale musí se úmyslně soustředit na plnění úkolů. V první třídě je 

potřeba počítat s tím, že pozornost dítěte je částečně ovlivňována citovými stavy a 

přitažlivostí všeho neobvyklého. Je třeba respektovat kratší dobu stálosti pozornosti a 

střídat pracovní činnosti v krátkých časových intervalech ( 5 - 1 0 min), které můžeme ve 

vyšších ročnících prodlužovat. 

Představy se vyznačují konkrétností a živostí. Mají pro žáka ve vyučování velký 

význam, neboť mu nahrazují pojmy. Představy dítěte jsou také těsně spojeny sjeho 

bezprostředními zážitky. 

Fantazie umožňuje žákovi kombinovat a přetvářet představy, v tomto věku se 

vyznačuje určitou živelností. Fantazii je třeba usměrňovat tak, aby žáka nevzdalovala od 

skutečného života, ale aby v něm žák mohl uplatňovat její užitečné stránky. 

Paměť žákovi umožňuje uchovávat minulou zkušenost. Pro dětskou paměť je 

charakteristická velká názornost a konkrétnost. Škola klade nároky na osvojování nejen 

názorně obrazného, ale i slovního materiálu. 

Myšlení prochází v této etapě dvěma základními fázemi. První fáze se přibližně 

kryje se dvěma prvními roky školní docházky a myšlenková činnost připomíná ještě 

myšlení předškolního dítěte. Převládá konkrétně - pojmové myšlení. Postupně se však 

vytváří schopnost žáků abstrahovat od konkrétního a přichází další fáze rozvoje 

myšlení. Mezi osmým a jedenáctým rokem prochází žák stádiem konkrétních operací. 

Po dvanáctém roce prochází stádiem abstraktních operací, které jsou charakterizovány 

logickým myšlením dospělých. 

Spolu s vývojem myšlení se rozvíjí i řeč. Řeč je nevyhnutelnou podmínkou pro 

vývoj abstraktního myšlení. Jazykové schopnosti dítěte se výrazně rozvinou zejména 

tím, že začne číst a psát. 

I morální cítění, přesvědčení, uvědomění a chování má svou genezi. Dítě se 

nerodí s hotovými morálními vlastnostmi, ale musí si je postupně osvojovat. Po vstupu 
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do školy nemohou být měřítkem správnosti chování pouze emoce, ale morální 

uvědomělost, dítě postupně zvnitřňuje systém mravních norem, vytváří si kladné mravní 

vlastnosti. Nejčastějším morálním přestupkem bývá lež, většinou je to lež ze strachu. 

Mezi přestupky patří také dětské krádeže. Při hodnocení a trestání těchto přestupků je 

třeba vždy vycházet z jejich motivace. 

V sociálních vztazích dítěte dominuje osobnost učitele. Většina dětí na začátku 

školní docházky učitele obdivuje, respektuje a snaží se mu zaimponovat. Víc žákovi 

záleží na přízni učitele než na přízni spolužáků. Učitel mu ztělesňuje autoritu, moc a 

moudrost. S narůstáním samostatnějšího kritického myšlení však autorita učitele v jeho 

očích klesá a udržet si ji může jen výborný učitel. 

Postupně se ale rozvíjí vzájemné vztahy mezi dětmi a dochází k diferenciaci 

sociálních vztahů a rolí mezi jednotlivými žáky ve třídě. Dítě potřebuje být pozitivně 

hodnoceno a akceptováno nejen učitelem, ale i vrstevníky. 
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5 Hra 

Hra byla od nepaměti nedílnou součástí lidského pokolení. Ať už se jednalo o 

hry dětí, hry společenské, hry ve starém Římě, ve kterých šlo často o život, a mnoho 

dalších až po hry olympijské. Hry mají svoji přitažlivost a atraktivitu pro lidi všech 

věkových kategorií, a to jejich aktivních účastníků, stejně jako pasivních pozorovatelů. 

Hra je opravdovou součástí života člověka od narození až do smrti. Prolíná se 

s mnohými činnostmi, aniž si to uvědomujeme. 

5.1 Charakteristika her 

Vymezení pojmu hra není snadné, protože zahrnuje větší počet aktivit, od aktivit 

exploračního charakteru až po činnosti s přesně vymezenými pravidly - sportovní hry. 

Celková teorie her je velmi rozsáhlá a věnuje se jí mnoho disciplín. Především je hra 

chápána jako uvolnění, zábava, prožitek, ztotožňuje se také s volným časem a často je 

mylně přisuzována pouze dětem. Charakteristiku her vystihuje publikace Kirchnera, 

Hnízdila a Louky5, „ . . .hraje zábavná nevázaná činnost s předem danými pravidly, koná 

se v předem vymezeném prostoru..." 

Jan Neuman a kolektiv6 popisuje hry jako činnosti často uváděné do protikladu 

vážného, užitečného či praktického chování. Shledává ale její důležitý význam v rozvoji 

osobnosti i v její nepostradatelné roli ve výchově. 

Je to činnost, při které je stanoven cíl, ale výsledek je v podobě nemateriální. Ve 

hře se odráží vztah dítěte (účastníka) k vnějšímu světu a dítě v ní uspokojuje svoje 

potřeby a zájmy ve shodě se svými schopnostmi, věkovými zvláštnostmi a danými 

možnostmi. 

' Kirchner, J., Hnízdil, J., Louka, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě, s. 9. 
' Neuman, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě, s. 28. 
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5.2 Význam her pro děti mladšího školního věku 

„...hra je u dítěte složkou života, a tak si dětský věk nelze představit bez her. 

Dítě si nehraje, aby vědomě rozvíjelo své pohybové schopnosti, ale hraje si pro hru 

samotnou."7 

Prostřednictvím hry se člověk mění a mění i své okolí. Hra je využívána jako 

metoda k dosažení cílů a je považována za nejlepší a nej významnější prostředek 

k výchově. I když Jan Amos Komenský před čtyřmi staletími vytyčil hru jako metodu 

školního vzdělávání, ještě do nedávných let měla škola od hry velmi daleko. Trend 

dnešní doby se ale obrací zpět ke Komenského myšlence. Dokonce i počet hřišť se 

zvyšuje, a také nejrůznějších nabídek k aktivnímu trávení volného času se objevuje stále 
více. 

Přesto tělesná zdatnost stále klesá, děti přicházející do školy nemají vztah 

k pohybu a sportu. Děje se tak vlivem televize a počítačových her, proto děti nejeví 

zájem o pohybové aktivity. Nedostatek pohybu má patologické vlivy na lidský 

organismus. 

Hry napomáhají v krátkém časovém úseku vyrovnávat nepříznivý vliv sedavého 

způsobu života, který je v dnešní technické době běžný. Dodávají tělu tolik potřebný 

pohyb. Další hodnota her spočívá v podmanivosti a spontánnosti. Vhodně zvolená hra 

totiž dovede snadno zaktivovat všechny síly a přimět k nejvyšším výkonům. Dále hra 

vyplňuje funkci aktivního odpočinku a skvěle volný čas dokáže naplnit. 

Důležitým prvkem všech her je zásada fair play, tedy poctivá hra. V důsledku je 

toto heslo aplikováno nejen na hřišti, ale nakonec i v samotném životě. Hra je ale 

jedinečná tím, že následky - případné prohry - se neodrazí v dalším reálném životě. 

Hry učí snášet porážku i vítězství. Pokud se tomu děti naučí při hře, snáze se pak budou 

„prát" v reálných situacích života. Hra má také význam pro formování dětského 

kolektivu, pro utváření kladného vztahu k práci a samostatnosti, pro diagnostickou 

činnost pedagoga i pro nápravu některých anomálií v chování dětí. Hra bývá pro dítě 

první konfrontací se sebou samým, se svými schopnostmi, hrou se učí poznávat své 

prostředí. Mladší školní věk je obdobím, kdy se dítě prostřednictvím hry dopracovává 

7 Mišurcová, V., Fišer, J„ Fixl, V. Hra a hračka v životě dítěte. 
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k pochopení světa, mezilidských vztahů, vztahů k učení, práci a tvořivé činnosti. Hry 

s sebou přináší mnohé, co je učí lépe žít v sociální skupině, rozvíjí schopnost kooperace, 

vzájemnou pomoc, budují zodpovědnost, obětavost, vytrvalost, odvahu, houževnatost 

atd.x Některé hry mohou podat informaci o charakterových vlastnostech účastníků. Zde 

se projevují vedle žádoucích vlastností také takové, jako je strach, výbušnost, neochota 

spolupráce, sobectví, neúměrná ctižádost, chamtivost a jiné. Úkolem her aleje pěstovat 

kladné vlastnosti osobnosti. Zde vystupuje do popředí role vedoucího, který nabídne 

prostor k rozmluvě o jednotlivých momentech hry, kde si každý může uvědomit své 

vystupování. Z toho vyplývá důležitý význam her, a to je jejich vliv na pěstování pevné 

vůle a sebeovládání. Tímto se tedy dostáváme k závěru, že hra je opravdu 

nej významnějším prostředkem výchovného působení.9 

V publikaci Miloslava Kodýma10 autor uvádí rozlišnost ve způsobu hry u 

chlapců a dívek. Chlapci vyvíjí větší pohybovou aktivitu, mají-li míč, kopou si, jinak 

obvykle hrají bojové hry. Zatímco děvčata mají bohatší repertoár her. S míčem si hází 

nebo hrají vybíjenou, hrají hry společenské, provozují různé skoky nebo si povídají. 

* Kirchner, J„ Hnízdil, J. Orientační hry nejen do přírody, s. 8. 
'' Zapletal, M. Encyklopedie her, s. 7 - 11. 

Kodým, M. a kol. Fyziologie a psychologie tělesné výchovy žáků mladšího školního věku, s. 56 - 57. 
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6 Orientační hry 

6.1 Charakteristika 

Díky zdokonalování pomůcek a metod se orientace stává činností, kterou lze 

provádět také pro zábavu. Motivem her je získávání znalostí a dovedností v oblasti 

orientace, odkud pochází i příznačný název - orientační hry. Základní funkcí je 

vzdělávací úkol. Jejich druhotnou funkci spatřujeme ve zdroji zábavy, radosti a 

podněcování lásky k přírodě i ve zdravotním aspektu pohybu v přírodě. 

V publikaci Dvořáka a Sýkory" jsou orientační hry řazeny do skupiny her 

technických s hlavním zaměřením na orientaci a znalosti mapy. K technickým hrám 

připadají i takové, kde je kladen důraz na praktické znalosti a dovednosti využitelné při 

pobytu v přírodě, např. hry pro získání zručnosti ve vázání uzlů, určování živočišných a 

rostlinných druhů, zdravověda... 

Při orientačních hrách jsou využívány znalosti práce s mapou a buzolou či 

kompasem k určení stanoviště, poloze objektu nebo směru postupu terénem. Orientační 

technika a úkoly, které jsou obsahem těchto her, působí jednak na rozvoj vlastní 

schopnosti orientace jednotlivce, a na druhé straně rozvíjí jeho kreativitu, samostatnost 

a schopnost reálného zhodnocení vlastních možností. Využívá se zde tedy nejen 

praktických dovedností, ale i smyslových a mentálních schopností. Další složku 

obsahují hry určené kolektivům - rozvíjejí schopnost kooperace, vzájemnou pomoc, 

zodpovědnost a pocit sounáležitosti. Z toho vyplývá jednoznačný pozitivní přínos 

orientačních her ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a vytváření vhodných 

sociálních vazeb. 

Z převážné části se uskutečňují v přírodě. Toto prostředí poskytuje nejlepší 

možnosti k uskutečňování orientačních her a je vhodné jak po stránce zdravotní, tak i 

z hlediska možností využití orientačních a topografických znalostí. Nejlépe využitelný 

'1 Dvořák, I7., Sýkora, lí. Orientační hry a závody, orientační bčh, s. 24 - 29. 
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je terén členitý, se zastoupením lesního porostu, také luk a vodního prostředí. Hry 

v takové krajině jsou napínavější a lépe motivující. 

Hlavně v případech, kdy počasí není příznivé, však využijeme i varianty 

orientačních her v místnosti. Jedná se ale o takovou skupinu her, které slouží spíše jako 

pomocné prostředky k získávání teoretických znalostí, dále k nácviku dovedností, jako 

např. čtení mapy a zacházení s buzolou a také vlastností, jako je procvičování paměti a 

bystření orientace. 

Smyslem orientačních her nemusí být vždy získávání a zdokonalování znalostí a 

dovedností, ale mohou být využity za různým účelem. Jejich cílem se stává i příjemné 

využití volného času, takže se vhodně uplatňují i v rámci pohybové rekreace. Hra se 

v tomto případě uskutečňuje spontánně. Umožňuje poznání nových míst a oblastí, 

posiluje optimizmus, umocňuje sounáležitost s přírodou a prostředím, které kdysi 

bývalo přirozenou součástí našeho života. 

Mnoho orientačních her nevyžaduje žádné speciální vybavení. Základem je 

dobrý nápad a schopnost vedoucího zaujmout účastníky vhodnou motivací a zvládnout 

organizaci. Zvláště ale u her, které slouží k bystření orientačních schopností pro 

zvládnutí orientačního běhu, na které je tato diplomová práce zaměřena, jsou některé 

speciální pomůcky nezbytné12. 

6.2 Možnost využití orientačních her - mezipředmětové vztahy 

Nej propracovanější oblastí orientačních her jsou hry využívané k přípravě a 

průpravě pro orientační běh. Plní účel nácviku a zdokonalování orientační techniky, 

také procvičují taktiku a další prvky, které plní hlavní smysl orientačního běhu -

proběhnout v nejkratším čase kontrolními body určenými na mapě od startu do cíle. 

Orientační hry, jak už bylo řečeno, plní dvě základní funkce, a to úkol přípravy 

na orientační běh a dále jejich možnost využití pro zábavu a radost a také výchovu. 

Spojují prvky technicky zaměřené práce, tělesné výchovy i prvky nové, netradiční, 

s nádechem dobrodružství, rizika a napětí. 

12 Vizstr . 35. 
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Důležitou funkcí je také prevence patologických jevů vzniklých vlivem 

nedostatku pohybu. Jestliže orientační hry využijeme i v různých předmětech výuky na 

základní škole, napomůžeme tomuto předejít. Zaměřujeme se na ty schopnosti, které 

pohybově neúspěšní žáci lépe zvládají. Nabídneme-li těmto jedincům vyniknout 

v pohybových aktivitách, budeme mít pak mnohem snazší práci je „přitáhnout" k jejich 

pravidelnému provádění. 

Orientační hry je vhodné zařadit do výuky matematiky, prvouky, vlastivědy, 

přírodovědy, výtvarné výchovy i dalších. Mohou být významným zpestřením jinak 

strohé školní výuky a samozřejmě i škol v přírodě a dalších aktivit s dětmi.13 

Úkolem této kapitoly je přinést náměty orientačních her s důrazem na 

mezipředmětové vztahy, které mohou pomoci učiteli, vedoucímu oddílu nebo nadšenci 

do práce s dětmi.14 

6.2.1 Člověk a jeho svět 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda jsou z předmětů vyučovaných na základních 

školách těmi, v jejichž hodinách je nejen pro zpestření zařazení orientačních her velice 

vhodné. Spojitost s přírodou vyzývá učitele k procházkám se třídou a poznávání místa, 

ve kterém děti žijí. V hodinách prvouky se dbá na využití vlastních zkušeností žáků. 

Výuka je řízena tak, aby docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních 

činností a přímého pozorování. Činnostní vyučování prvouce podněcuje aktivitu všech 

žáků. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na 

vycházkách, při pokusování, při zacházení s různými nástroji a předměty. 

6.2.2 Matematika 

Matematika možná v mnohých vyvolává vzpomínku na vyučovací hodiny, kdy 

se sedí v lavici a sčítá a odčítá, dokud nezazvoní. Díky možnostem, které otevírá 

| i Kirchner, J., Hnízdil, J. Orientační hry nejen do přírody, s. 7. 
Orientační hry viz Příloha č. 12. 
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Rámcový vzdělávací program a díky novým přístupům učitelů se postupně 

z matematiky stává obor založený především na aktivních činnostech. Vede žáka 

k využití získaných poznatků a dovedností v praktickém životě. Jedním ze zájmů 

matematiky je i orientace, odhad, porovnání vzdáleností a měření. Proč tedy nevyužít 

orientační hry? 

6.2.3 Hudební výchova 

Dokonce i předmět hudební výchova, který nemá zdánlivě s orientací nic 

společného, je využitelný při orientačních hrách. Víceméně u nich plní doplňkovou 

funkci. Např. při hře Šipkovaná15 zařadíme úkoly o vymyšlení textu a melodie písničky 

s lesní tématikou, s použitím konkrétních slov apod., vyjmenování co nejvíce písní, ve 

kterých se vyskytuje lesní zvíře. Záleží jen na fantazii učitele. 

Rytmická píseň zpříjemní jinak zdlouhavý a nudný pochod kolem silnice. Pokud 

s dětmi zpíváme v lese, je třeba poučit je o přítomnosti dalších tvorů, pro něž je les 

domovem, a myje při své návštěvě nesmíme rušit. 

6.2.4 Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova je kromě jiného zdrojem vytváření a procvičování dětské 

představivosti, která je také náplní orientačních disciplín. Při pohybu terénem 

v neznámém prostředí podle mapy je důležité umět charakter mapy vidět jako reálnou 

skutečnost. Podobné představy má také autor výtvarného dílka při znázorňování obrazu 

krajiny. 

Vycházky do přírody jsou proto často součástí výuky výtvarné výchovy. Děti 

zde čerpají inspiraci a hra na skutečné malíře je naplňuje motivací k podání nejlepších 

výkonů. Jindy děti mohou být průzkumníky v dosud nezakreslené krajině, i to je silnou 

motivací. Nebo jen pozorovat, dívat se a poznávat náladu lesa. 

15 Viz str. 55. 
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Orientační běh 

6.3 Charakteristika orientačního běhu 

Orientační běh je sportovní disciplína vytrvalostního charakteru, při níž je třeba 

proběhnout lesním terénem v určeném pořadí kontrolními body (kontrolami s možností 

označení průchodu) zakreslenými v mapě. Nejvýhodnější trasu postupu mezi 

kontrolami si volí každý závodník sám vlastní taktickou úvahou podle mapy a podle 

svých schopností. O výsledku rozhoduje čas, ve kterém absolvoval závodník celou trasu 

s potvrzením o průchodu všemi kontrolami. 

Pro závodníky jsou stanovena přesná pravidla a soutěžní řád. Nestačí jen dobře a 

rychle běžet, ale je nutné se zároveň dobře a rychle orientovat, tj. rozumět práci 

s mapou a buzolou a takticky si určit nejvýhodnější postup. 

Rozlišujeme denní orientační běh, který má několik forem: orientační běh na 

dlouhé trati, orientační běh na krátké trati, orientační běh na klasické trati a štafetový 

orientační běh. Dále noční orientační běh, lyžařský orientační běh, orientační běh na 

horských kolech, horský orientační běh a parkový orientační běh. 

Orientační běh je jeden z mála sportů, který nevyžaduje nákladná zařízení, a 

přesto umožňuje získávat vysokou fyzickou zdatnost a na rozdíl od jiných sportů též 

harmonicky rozvíjí duševní schopnosti. Rozdělením na věkové kategorie umožňuje 

závodit všem. Dětem i lidem vyšší věkové kategorie. Tělocvičnou orientačních běžců je 

les, tedy prostředí nejzdravější. 
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6.4 Historie orientačního běhu 

6.4.1 Vývo j orientačního běhu ve skandinávských zemích 

První zmínky o běhu podle kompasu jsou z roku 1835 v časopise Květy. Tyto 

dny probíhal Prahou seveřan Menšen při své cestě do Vídně. Jeho výkony byly 

obdivuhodné - za 14 dní doběhl z Paříže do Moskvy. Zpráva říká, že na těchto svých 

cestách běží přes pole, louky, řeky, lesy i bahna, protože nese s sebou kompas. Pan 

Menšen sotva tušil, že o 60 let později vznikne sport - orientační běh. Nový sport 

nedostal do vínku tisícikilometrové vzdálenosti, ale hlavně kompas a umění co 

nejrychleji podle něho běžet přes pole, louky, lesy, říčky i bahna. 

Orientační běh vznikl ve Skandinávii. Protože je zde nepřehledný terén 

rovinatých částí Skandinávie, kde procento zalesnění snižují jen jezírka, bažinky, 

morény, směs miniaturních kopečků, hřbítků a sedýlek, vyžaduje pořádnou dávku 

orientačního instinktu a umění. A když přibyly dva nové zázraky mapa a buzola -

vznikl nový sport. 12. 5. 1897 byl v norském Bergenu odstartován první orientační 

závod16. Orientační běh si rychle získává své příznivce v celé Skandinávii. Postupně 

dosahuje takové masovosti, že se stává sportem národním - ve Švédsku je národním 

sportem vyhlášen v roce 1930. Právě skandinávské státy mají největší zásluhu na 

rozvoji orientačního běhu. 

Toto tvrzení dokumentují nejen výsledky na mistrovstvích světa (konají se 

každý druhý rok), ale i vysoká úroveň organizace závodů, počet oddílů a závodníků, 

úroveň mapových materiálů, vědecky pojatého tréninkového systému, struktura soutěží 

pro mládež i dospělé a nakonec i postavení v mezinárodní federaci orientačního běhu -

IOF (založena roku 1961 v Kodani). 

12. 10. 1946 vBoras ve Švédsku založily severské země pro lepší koordinaci 

činnosti a společný postup v rozvoji orientačního běhu Mezinárodní skandinávskou 

radu pro orientační běh - Nordish orienteringsrad (NORD) se členskými státy 

Švédskem, Norskem, Finskem a Dánskem. 

16 Mapa prvního orientačního běhu viz Příloha č. 7. 
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6.4.2 Orientační běh ve světě 

Na rozdíl od Skandinávie, kde se orientační běh rozvíjel od počátku jako 

samostatná sportovní disciplína, se v ostatních zemích rozvíjí buď postupným 

osamostatňováním z jiných sportovních svazů (lyžaři, atleti), nebo postupným 

oddělováním od turistiky (skauting). Jiné země přejímají severský systém orientačního 

běhu, včetně organizace, metodiky a pravidel. Ke sjednocování pravidel dochází až po 

druhé světové válce, kdy se do podvědomí šíří sportovní pojetí orientačního běhu ze 

Skandinávie. Hlavním impulzem pro sjednocení pravidel bylo založení mezinárodní 

federace orientačního běhu IOF (International Orieteering Fedaration). Mezi deseti 

zakládajícími členy nechyběla ani Česká republika. V současné obě má federace 67 

členských zemí ze všech kontinentů. 

6.4.3 Vývoj orientačního běhu v České republice 

V České republice se za počátek vzniku orientačních závodů považuje rok 1950, 

i když ve čtrnáctideníku Stadion z října 1932 je věnována pozornost závodům v noční 

orientaci. Tehdy šlo spíše o brannou soutěž - pochod s mapou a buzolou. 

Skutečný vznik je datován v dubnu 1950 při hodnocení krajské školy pro 

vedoucí a cvičitele turistiky a lyžování v Otrokovicích, kde kritizoval Zdeněk Němec u 

většiny frekventantů nepostačující topografické a praktické čtení a práci s mapou. 

Vznikl z toho návrh, aby po vzoru seveřanů byly místo školení pořádány orientační 

závody povinně pro všechny účastníky. Tak díky němu vznikl tento krásný sport i 

v České republice. První závody uspořádal turisticko - lyžařský oddíl ZSJ Svit Zlín, 

bylo to 22. 10. 1950 v Chřibech. Byl vlastně jakousi orientační turistikou. Jen jeden 

úsek byl časově limitován. 

Orientační závod byl pochod tříčlenných hlídek podle mapy neznámým terénem 

a třemi orientačními úkoly. Písemná práce - výstižný popis terénu a situace mapy 

v délce 1 km. Rychlostní úsek - praktické provedení pochodu podle mapy na čas 
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v průběhu závodu a 6 otázek na kontrolách: 3 individuální a 3 kolektivní. Za úspěšné 

splnění orientačních úkolů bylo možno získat 180 bodů, dalších 120 bodů získala 

hlídka, která absolvovala trať v nejkratším čase. Za nesplnění úkolu a za delší čas se 

body srážely. Používala se šrafovaná „speciálka", mapa v měřítku 1:75 000, trať mužů 

měřila přibližně 13 km a měla 5 kontrol. Některé kategorie nesly až 5 kg zátěže. 

Pravidla se neustále vyvíjela. 

V roce 1952 byly uveřejněny první ústřední propozice orientačního závodu -

kolektivní a individuální zkoušky, pro hlídku jedna mapa a rozkaz pro cestu na další 

kontrolu. Mužská trať byla dlouhá 10 - 12 km, 8 kg zátěže. V tomto roce ve Zlíně 

uspořádali první lyžařské orientační závody na Soláni. Trať byla dlouhá 15 km a měla 5 

kontrol. V roce 1953 se objevují další orientační závody různých způsobů: noční 

orientační závod hlídek, orientační závod jednotlivců. Byl také poprvé vydán tištěný 

soutěžní řád: mužské tratě 1 2 - 1 5 km, zátěž je zvýšená na 12 kg, rychlostní úsek byl 

v délce 4 - 6 km. V roce 1954 byly zavedeny výkonnostní třídy stupně 1 - 3. Znovu se 

upravuje soutěžní řád. Hlídka dostává 2 mapy, zavedl se průkaz hlídky. Stále není jasné, 

jestli při závodě běhat či neběhat. V roce 1956 byl změněn soutěžní řád: Zkoušky 

zůstávají jen ústní - dvě otázky, zavedeny ztrátové body - 1 minuta času - 1 bod, 

zkoušky 0 - 1 0 bodů. Byla zpřísněna kritéria výkonnostní třídy. Poprvé se v tomto roce 

orientační závodníci reprezentovali v zahraničí v NDR. Bylo to v zimním orientačním 

závodu. V roce 1957 byl uspořádán první mezinárodní orientační závod u nás. 

V roce 1960 proběhla nová úprava soutěžního řádu: 

závodí 2 členné hlídky nebo jednotlivci 

používá se mapa 1:50 000, vrstevnicová 

jsou zrušeny ústní zkoušky a limitovaný úsek 

jediným kritériem je dosažený čas 

10 min před startem je závodníkovi známá celá trať 

průchod kontrolou si značí do průkazky závodník sám 

V roce 1961 se stále rozvíjí mezinárodní styk. V roce 1962 v Lotten v Norsku se 

konalo 1. mistrovství Evropy v orientačním běhu a bylo symbolickou oslavou 

orientačního běhu vůbec, neboť první závod v roce 1897 organizovalo právě Norsko. 
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Další vývojové stádium orientačního závodu začalo v roce 1963: 

používají se mapy 1:25 000, čtyřbarevné, vrstevnicové 

na významnějších závodech startují jednotlivci 

zavádí se trenérská kvalifikace - trenér 1 . - 3 . třídy 

probíhají změny v oblečení závodníka - místo pumpek se různě upravují kalhoty, 

pohorky nahradily tenisky, kecky, objevují se i gumotextilní kopačky. 

V roce 1964 byl vyhlášen kromě dospělého žebříčku i žebříček dorostu a 

družstev. Také se v tomto roce událo 2. mistrovství Evropy tentokrát ve Švédsku, kde 

byly poprvé zařazeny závody štafet. Ve dnech 1. a 2. října roku 1966 se událo první 

Mistrovství Světa ve Finsku. 

V roce 1967 se milovníci orientačního běhu odpoutali od turistů a vytvořili první 

oddíl orientačního běhu u nás. Rok 1968 je rokem zásadních změn. Byla ustanovena 

samostatná sportovní sekce orientačního běhu, později samostatné svazy. Poprvé byl 

vypsán žebříček v nočním orientačním závodu. V roce 1969 pokračuje proces budování 

organizační struktury orientačního běhu. V únoru byla založena Československá 

lederace orientačního běhu sdružující český a slovenský svaz. 

V roce 1970 Československá federace mění svůj název na Československý svaz 

orientačního běhu. Soutěž oddílů je oficiálně přejmenována na 1. celostátní ligu. Na 

kontrolách se přechází od potvrzování průchodu otiskem razítka ke kleštičkám. V roce 

1972 se událo Mistrovství světa v Československu na Starých Splavech. Orientační běh 

se stává populární v širší veřejnosti. V roce 1974 vznikají centra talentované mládeže. 

V květnu roku 1976 přilákal 4. ročník masového „orientačního běhu Nové svobody za 

zdravím" na start přes 6 000 zájemců. Akce byla organizována na severní Moravě. 

V roce 1977 v Praze zasedal Mezinárodní olympijský výbor, který zařadil orientační 

běh s dalšími sporty a jejich mezinárodními federacemi za uznané. V roce 1978 roste 

členská základna. Její růst souvisí se zavedením vícedenních etapových závodů, které 

probíhají většinou v prázdninových termínech, a s tím také souvisí vznik nových 

výkonnostních skupin. 

Kolem roku 1983 byly závody rozděleny na A a B (což bylo uzavření závodů 

pro 1. a 2. výkonnostní třídu), tento krok podnítil pořádání většího počtu závodů v kraji 
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pro ostatní závodníky. Od roku 1981 do roku 1985 byla soutěž o náborový odznak 

běžce ČSSR pro začátečníky po absolvování pěti závodů. 

V roce 1989 měl v České republice premiéru orientační běh sprint. Také v tomto 

roce proběhl 7. ročník masového závodu Kufrování s Dominem. Vychází nový soutěžní 

řád, kdy se poprvé plánují ve stejném termínu celostátní a krajské závody. Vznikl 

CSSOB, sloučením Českého svazu orientačního běhu a Slovenského svazu orientačního 

běhu, předsedou se stal Ing. Jiří Ticháček. V roce 1990 slaví orientační běh 40 let. Na 

toto výročí se běží historický orientační běh na Bunči (Chřiby). Rok 1991 byl velkým 

svátkem pro všechny orientační běžce v České republice, neboť se zde konalo 

Mistrovství světa a to v Mariánských Lázních. Na tomto Mistrovství se poprvé běžel i 

závod ve sprintu. Česká republika v tomto premiérovém závodě získala dvě zlaté 

medaile, které získali Jana Cieslarová a Petr Kozák. Byla zde velká účast diváků a 

fantastická atmosféra při vyhlašování vítězů. Ve Zlíně se otevřela trvalá expozice 

Centra historie orientačního běhu. 

Dalším zlomem v organizaci orientačního běhu je rok 1992, kdy ukončil činnost 

CSSOB a 19. 12. vznikl ČSOB - Svaz orientačního běhu České republiky. Předsedou se 

stal Ing. Petr Klimpl. V tomto roce byla ve Zlíně vydána první mapa v ČSFR 

zpracována počítačovou technologií. 

V květnu 1993, po čtyřech letech pokusů, se uskutečnily orientační závody na 

horských kolech, které již poměrně jasně naznačily, kudy vede cesta v tomto odvětví 

orientačních závodů. Tyto závody se pojmenovali MTBO (Mountain bike orienteering). 

V roce 1994 se v Jičíně konalo finále světového poháru. O rok později se 

v Praze - Nebozízek konal Park orienteering a v roce 1996 v Praze - Stromovka Park 

World Tour (za účasti Finska, Švédska, Norska a České republiky). V roce 1997 se také 

běžel první závod v horském orientačním běhu a je snaha o jeho začlenění mezi 

uznávané sporty pod názvem Horský orientační běh. V posledních letech se stává stále 

více populární parkový orientační běh, který využívá prostranství měst a městských 

parků pro orientační běh. A tím se snaží přiblížit divákům a zatraktivnit se pro média. 
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6.5 Základní pojmy 

6.5.1 Mapa 

Mapa je zmenšený obraz krajiny převedený do roviny. Slouží jako základní 

pomůcka při orientaci. Vývoj map využitelných při orientačních hrách procházel 

relativně dlouhým vývojem. Od používání a přebírání vojenských map se postupně 

přecházelo na dnešní mapová díla a také speciální mapy pro orientační běh. Po řadu 

staletí se na této práci podílely tisíce kartografů, vědců a zeměměřičů. Dnešní mapy jsou 

velmi dokonalé a přesné a stále se zlepšuje jejich provedení také díky zvyšující se 

kvalitě technického vybavení. 

Každá mapa obsahuje své měřítko. To udává informaci, kolikrát je obraz na 
mapě zmenšen oproti skutečnosti. Pro orientaci se osvědčují měřítka, která zachycují 

důležité orientační body. Turistické mapy, které jsou na trhu nejdostupnější, mají 

nejčastěji měřítko 1:50 000, cykloturistické v měřítku 1:100 000, mapy používané pro 

orientační běh jsou v měřítku 1:10 000, 1: 15 000 nebo 1 : 20 000. 

Obraz krajiny přenesené zmenšeně na papír je zachycen pomocí čar a křivek a 

dále smluvenými symboly. To vše vytváří tzv. mapový klíč. Mapový klíč není shodný u 

všech typů map. Popis použitých značek najdeme v každé mapě ve vysvětlivkách nebo 

tzv. legendě. 

Aby mapa zobrazila věrnou charakteristiku krajiny, byly zavedeny čáry, které 

spojují místa se stejnou nadmořskou výškou - vrstevnice. Jejich čtení z mapy vyžaduje 

již jisté zkušenosti v práci s mapou v terénu. 

Mapa pro orientační běh17 má svá specifika, a to především jiné barvy, kterými 

rozlišuje porosty a zvláštní mapové značky, které jsou pouze na mapách orientačního 

běhu. Tato skutečnost vychází z jejího vývoje. 

Mapa je určující pomůckou, rozhodujícím znakem odlišujícím orientační běh od 

jiných sportovních disciplín. Druh a kvalita mapy významně ovlivňují jak celkovou 

17 Ukázka mapy pro orientační běh viz Příloha č. 9. 
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podobu tohoto sportu, tak i konkrétní podobu každého jednotlivého závodu. Historie 

orientačního běhu je tedy z velké části historií map pro orientační běh. 

V počátcích se, jak jinak, používaly běžné obecně dostupné mapy. Vojenské, 

turistické, lesnické. Žádná z nich nebyla dost podrobná, každá naopak byla zatížena 

spoustou pro orientační běh nepotřebných údajů. Trvalo hodně dlouho, než tento rozpor 

přivedl první nadšence k tvorbě speciálních map pro orientační běh. A trvalo ještě velmi 

dlouho, než se podoba map ustálila do dnešní podoby. 

6.5.2 Mapový klíč 

Základním dokumentem pro mapaře je ISOM (International Specification for 

Orienteering Maps) vydaný IOF (International Orienteering Federation), naposledy ve 

verzi ISOM 2000 platné od ledna 2001. Jeho český překlad Mapy pro orientační běh -

mezinárodní norma IOF je dostupný na stránkách mapové rady Českého svazu 

orientačního běhu. 

Jako každá pravidla a normy i tento standard ISOM 2000 mnohdy velmi 

nepříjemně omezuje a svazuje. Není ani dokonalý, ani definitivní. Ale je to základní 

norma a je třeba ji znát a dodržovat jak to jen jde. Nedodržovat mapový klíč z 

neznalosti je určitě horší, než ho v konkrétním a dobře odůvodněném případě překročit 

vědomě a záměrně. 

Dalším dokumentem je Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB, naposledy 

byla vydána v roce 2000. Popisuje organizační aspekty v podmínkách ČR, tj. 

hospodaření s prostory, financování, tiráž a evidenci map. 

Mapový klíč pro orientační běh18 je specifický. Používá jiných barev oproti 

turistickým mapám. Hlavní zvláštností je, že se zde barevně odlišují druhy lesa a dobře 

průběžný vysoký les je značen bílou barvou. Povrch s výskytem sezónního porostu, 

jako je maliník, ostružiník či keře, je zachycen světle zelenou barvou a je hůře 

průběžný. Velmi hustě rostlé stromky či neprostupná křoviska jsou vyznačeny tmavě 

zelenou barvou. V terminologii orientačních běžců je tento druh lesa nazýván 

18 Ukázka mapového klíče pro orientační běh viz Příloha str. 6. 1 
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hustníkem. Výrazné vysoké stromy v odlišném prostoru jsou označeny zeleným, nebo 

černým kroužkem. Pod symbolem zeleného křížku se skrývá vyvrácený strom 

s odhalenými kořeny, tzv. vývrat. Žlutou barvou se značí pole, louky a světliny. Pokud 

je paseka či světlina už zarostlá nebo osázená porostem, je překreslena zelenými 

šrafami. Modře značíme vše, co je spojeno s vodou, např. řeky, potoky, bažiny, ale i 

studny, mokré jámy, mokré rýhy a prameny. Výtvory lidské činnosti a vše kamenné je 

označeno černou barvou. Jsou to cesty, budovy, krmelce, posedy, skály, skalní srázy, 

kamenné jámy a kupy. Povahu terénu zachycujeme hnědou barvou, což jsou vrstevnice, 

rýhy, prohlubně, jámy, zářezy. 

6.5.3 Terén 

Terén je zemský povrch bez porostů, vodstev, komunikací a staveb. V mapách 

se značí různými způsoby: barvami, kótami, šrafami, stínováním. Nejobvyklejším 

způsobem značení na mapách pro orientační běh je znázornění vrstevnicemi. Pro terén 

jsou ještě další značky, které se vyskytují právě jen v mapách pro orientační běh. Jde o 

jámy, prohlubně, zářezy, kupky, srázy. Všechny tyto značky se uvádí na originální 

mapě orientačního běhu. 

6.5.4 Vrstevnice 

Vrstevnice je myšlená čára, která spojuje body se stejnou nadmořskou výškou a 

na mapách se značí hnědou barvou. Rozdílu mezi jednou a druhou vrstevnicí říkáme 

ekvidistance. Na mapách pro orientační běh má ekvidistance většinou hodnotu 5 m. 
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6.5.5 Světové strany 

Rozlišujeme čtyři světové strany, a to sever, jih, východ, západ, jejich kombinací 

pak severovýchod, jihovýchod, jihozápad a severozápad. Dalším kombinováním 

vznikají označení směrů jako severoseverovýchod, jihojihozápad apod. 

6.5.6 Sever na mapě 

Na mapě je sever určen především takzvanými severojižními čarami, které končí 

na severní straně mapy šipkou a jsou kresleny modrou, nebo černou barvou. Dále je 

možné sever určit podle písma a číslic, které jsou svými horními okraji zpravidla 

směřovány na sever. Také nám při orientaci mapy budou nápomocny mapové značky. 

Např. krmelec v podobě černé šipky, která vždy směřuje na sever, stejně tak i „téčko" 

značící posed. 

6.5.7 Kompas a buzola 

Kompas je zařízení určující světové strany. Typický kompas obsahuje volně 

pohyblivou magnetickou střelku, která si zachovává směr sever - jih podle zemského 

magnetického pole. Dnes ale existují i kompasy založené na mnoha dalších fyzikálních 

principech. 

Prvním kompasem byl patrně kus magnetovce, plovoucí na dřevěné podložce v 

nádobě s vodou. Kompasy jsou známy ze starověké Číny. První zmínka o kompasu 

pochází ze 4. století. 

Klasický kompas, používaný ve středověku a novověku hlavně v námořní 

dopravě, se skládá ze střelky tvaru štíhlého kosočtverce, umístěné v pouzdře, na jehož 

dně je nakreslena kompasová růžice. 
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Zdokonalenou verzí kompasu, která používá azimut19, je buzola. Základem 

buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Pro běžné 

účely orientace je to dostatečně přesný směr k severnímu zeměpisnému pólu Země. 

Dále je buzola opatřena průzorem, kterým nastavujeme směr k bodu v terénu. Měření se 

provádí pomocí otočného kotouče se stupnicí s vyznačenými úhly. Světové strany jsou 

označeny počátečními písmeny jejich anglického názvu: 

N - sever (north) 

S - jih (south) 

W - západ (west) 

E - východ (east) 

Uprostřed kotouče jsou vyznačeny rysky, které jsou rovnoběžné se směrem 

sever - jih na stupnici. Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je 

možné použít pro odečítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou je zrcátko připevněné 

tak, aby bylo možné při pohledu průzorem současně sledovat střelku a udržovat 

orientaci celé buzoly. I když buzolu při orientačních hrách plně nevyužijeme a 

dostatečně nám postačí kompas, je dobré s ní děti seznámit. 

6.5.8 Orientování v terénu 

V přírodě se můžeme orientovat pomocí přírodních úkazů, jako slunce, hvězdy 

nebo lišejníky na stromech. Tato orientace je ale pro orientačního běžce velmi 

zdlouhavá, taky náhodná, protože ne vždy je příhodné počasí. Proto se v praxi 

nepoužívá, i když ji každý běžec ovládá. 

Pokud známe své stanoviště, můžeme mapu zorientovat podle situace. Mapu 

natočíme tak, aby všechny objekty, které máme kolem sebe na dohled, korespondovaly 

s mapou. Tato orientace je vhodná ve známém, nenáročném terénu nebo pro zkušené 

běžce. 

19 Azimut je orientovaný úhel, který svírá určitý směr (pochodová osa, směr k pozorovanému objektu, 
směr pohybu . . .) od směru severního. Úhel je orientovaný, zaleží tedy na směru měření úhlu - měří se po 
směru pohybu hodinových ručiček, tj. od severu k východu. Měří se ve stupních. Z definice vyplývá, že 
sever má azimut 0°, východ 90°, jih 180° a západ 270°. 
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Dovednost práce s kompasem či buzolou nám usnadní zjištění našeho stanoviště 

a orientaci v terénu s mapou. Mapu nejprve zorientujeme k severu. To provedeme tak, 

že zjistíme, kde je sever podle buzoly a tím směrem nastavíme i sever mapy. Z místa, 

kde stojíme, si vyhlédneme v okolí nápadné krajinné body (hora, sedlo, vesnice, 

rozhledna), které jsou vyznačeny na mapě, a nejdou zaměnit s jinými body. Nyní se 

buzola nasměruje průzorem k nápadnému bodu v terénu. Otočný kotouč se natočí tak, 

aby střelka byla rovnoběžná s ryskami kotouče. Pak se buzola položí na mapu, rysky 

otočného kotouče se musejí krýt s mřížkou na mapě, a sever na otočném kotouči musí 

směřovat k severu mapy, a dlouhý okraj buzoly musí protínat nápadný krajinný bod 

zobrazený na mapě. Podél tohoto dlouhého okraje buzoly se tužkou narýsuje přímka. To 

samé se provede s jiným nápadným bodem v terénu. Tam, kde se přímky protínají, je 

naše stanoviště. 

6.5.9 Odhad vzdálenosti v terénu 

Odhad vzdálenosti se v orientačním běhu praktikuje krokováním. Vlastně se 

nejedná o odhad, ale docela spolehlivý způsob jednoduchého měření vzdálenosti. 

Nejvíce ho oceníme při krokování kratších vzdáleností. Profesionální běžci však při 

odhadu vzdálenosti těží hlavně ze zkušeností. 

6.5.10 Kontrolní návěstí 

Při závodech v orientačním běhu se na místa označená v mapě červeným 

kolečkem umisťují přenosné kovové stojánky, tzv. kontroly, na nichž jsou umístěny 

kleštičky. Těmi závodník potvrdí průchod kontrolou do předem připravené průkazky. 

Stojánek je ještě označen číselným kódem, aby si závodník mohl zkontrolovat, že nalezl 

správnou kontrolu. Kontrolní stanoviště ještě doplňuje lampion, který má tvar hranolu 

sestaveného ze tří čtverců se stranami 30 x 30 cm. Každý čtverec je rozdělen 
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úhlopříčkou z levého dolního do pravého horního rohu. Pravá část je červenooranžová, 

levá je bílé barvy. 

6.5.11 Kontrolní body v mapě 

Kontroly jsou v mapě zásadně znázorňovány červenou barvou. Start se značí 

rovnostranným trojúhelníkem, kontrolní stanoviště má symbol kolečka a cíl značíme 

dvojkolečkem. Od startu jsou jednotlivé kontrolní body spojeny čarou až k cíli a jsou 

postupně označeny číslicemi od 1 až do číslice udávající počet stanovišť. Zásadně 

směřují svojí horní částí na sever. 

6.5.12 Popisky 

Popisky kontrol usnadňují závodníkům hledání kontrol, protože upřesňují 

postavení stojanu s kleštičkami a lampiónem v terénu. Průměr kolečka na mapě, které 

kontrolní stanoviště označuje, má totiž průměr asi 5 - 7 mm. V terénu zabírá tedy 

prostor od 50 do 70 metrů v měřítku mapy 1 : 1 0 000. Popisy obsahují: 

pořadové číslo kontroly 

kódové číslo kontroly (uvádí se od 31 do 599, vynechávají se čísla 66, 99, 56, atd.) 

bližší slovní určení terénních nebo situačních tvarů 

upřesnění polohy stojanu, např. SV cíp louky, J roh oplocenky apod. 

Popisky mohou mít slovní podobu nebo se používají smluvené značky. Druhý 

zmíněný způsob je obvyklý na mezinárodních závodech. Popisky závodník dostane před 

startem. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Charakteristika výzkumu 

Ve školním roce 2006/2007 jsem působila jako učitelka na vesnické malotřídní 

Základní škole v Mašovicích na znojemském okrese. Svým žákům tato rodinná škola 

nabízí široké možnosti využití volného času, mezi nčž patří i turistický kroužek. Po paní 

učitelce, která jej původně vedla, jsem ho pod tímto názvem v březnu 2007 převzala. 

Původní náplní bylo poznávání okolí bydliště dětí a Národního parku Podyjí. V tomto 

duchu jsem pokračovala i já, a dále jsem se zaměřila na získávání kladného vztahu 

k přírodě a seznamování s jejími živými i neživými komponenty, na základy 

zdravovědy a první pomoci, na dovednosti přežití v přírodě, a zvláště na orientaci. 

Právě děti navštěvující turistický kroužek se podílejí na výzkumu diplomové 

práce a spolu s nimi i další žáci ze Základní školy Mašovice. 
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7.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu diplomové práce je porovnat výkony dětí v orientačním běhu, 

přičemž srovnávám dvě skupiny. Děti z turistického kroužku, které jsem na běh pomocí 

orientačních her uvedených níže soustavně připravovala, druhou kontrolní skupinou 

jsou děti, které se s něčím podobným setkávají poprvé. 

Dalším cílem je pomocí dotazníků zjistit, jak jsou děti na tuto disciplínu 

připraveni, vybaveni dovednostmi práce s mapou a kompasem, dále jaký byl průběh 

orientačního běhu z pohledu jednotlivce a zda nabyly kladný vztah k podobným 

aktivitám. 

Co se týče dětí navštěvujících turistický kroužek, je cílem ověřit, v jakém 

rozsahu a zda jim byly nápomocny orientační hry. 
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7.2 Hypotézy 

Předpokládám, že (pro) děti připravované na orientační běh: 

H I. dosáhnou lepších výsledků. 

H II. budou se cítit jistěji a věřit si. 

H III. využijí kompas, nebo buzolu, což jim pomůže v orientaci. 

I I IV. mapa orientačního běhu jim bude srozumitelnější 

Předpokládám, že děti, které se neúčastnily, turistického kroužku: 

I I V. poprvé samostatně pracovaly s mapou. 
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7.3 Stručná charakteristika Základní školy Mašovice 

Základní škola v Mašovicích je samostatný právní subjekt, je školou neúplnou, 

malotřídní s žáky 1. stupně, a to od 1 . - 5 . ročníku, s kapacitou školy do 60 žáků, je 

trojtřídní. Vždy byla školou rodinného typu se vstřícnou přátelskou atmosférou žáků i 

učitelů navzájem, učitelé pracují s žáky i ve svém volném čase v rámci estetických a 

tělovýchovných kroužků. Škola je umístěna v centru Národního parku Podyjí, což dává 

možnost využití k turistice či cykloturistice. 

Od roku 2004 je ZŠ zařazena do sítě Tvořivých škol upřednostňujících u žáků 

činnostní učení. Tvořivá škola nepředkládá žákům hotové poznatky k osvojení, ale vede 

je k tomu, aby poznatky získávali na základě činností, pozorování, pokusů. Činnostní 

výuka je založena na metodě objevování, žáci objevují principy a zákonitosti jevů a 

problémů sami, na základě kroků určených učitelem. 

Ve školním roce 2007/2008 navštěvuje školu 33 žáků, z nichž více než polovina 

do Mašovic dojíždí z okolních obcí. 

7.4 Charakteristika turistického kroužku 

Jak už je uvedeno výše, v turistickém kroužku jsem se s dětmi především 

zabývala cvičením orientace prostřednictvím orientačních her. Sestavila jsem návrh 

didaktických postupů20, který byl v turistickém kroužku aplikován při nácviku 

dovedností a schopností k orientačnímu běhu. Scházeli jsme se pravidelně od března 

2007 do listopadu 2007 jednou za čtrnáct dní vždy v sobotu na dvě až tři hodiny, vyjma 

období letních prázdnin. 

Ve školním roce 2006/2007 se účastnilo pravidelně osm dětí, v roce 

následujícím navštěvovalo kroužek jedenáct žáků, z toho 6 chlapců a pět dívek, 

konkrétně 2 chlapci z 1. ročníku, jedna dívka z 3. ročníku, chlapec a dívka ze 4. ročníku 

a 3 chlapci a 3 dívky z ročníku 5. 

Návrh didaktických postupů viz str. 46. 
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8 Orientační hry jako příprava na orientační běh - návrh 

didaktických postupů 

Tak jako u jiných sportů, ani u orientačního běhu se ten, kdo chce něčeho 

dosáhnout, neobejde bez pravidelné přípravy a tréninků. 

Připravit děti úspěšně na orientační běh není lehkým úkolem. O to těžší je, 

pokud nemáme možnost používat při nácviku mapy pro orientační běh. Protože je ještě 

spousta míst v České republice nezmapovaných, stejně jako u nás na Znojemsku, věnují 

se následující kapitoly přípravě na orientační běh právě bez použití specializované 

mapy. Při práci s dětmi využíváme turistické mapy i jiné plánky a pomůcky, které 

umožní žákům prvního stupně seznámit se s možnostmi zakreslení a znázornění povahy 

terénu, ale nejsou zde použity mapy určené výhradně k orientačnímu běhu. 

Při nácviku jednotlivých dovedností vždy postupujeme od jednodušších cvičení 

k těm náročnějším, stejně jako jsou řazeny hry níže, aby byl dán dětem prostor 

k nabývání zkušeností postupně, v zásadách procesu učení. Ve vyučovací jednotce 

vybíráme hry tak, aby se jejich zaměření vzájemně prolínalo. Časové prodlení mezi 

hodinami by nemělo být větší než čtrnáct dnů, aby naučené a nacvičené učivo 

nevyhasínalo a učitel se nemusel vracet k základním krokům. 

Kapitola zahrnuje soubor her, jež vedou ke zdokonalování jednotlivých 

dovedností a schopností, kterých je při orientačním běhu zapotřebí. Zdrojem byla 

jednak vlastní fantazie a zkušenosti, bohatě je také čerpáno z řady publikací 

zabývajících se touto tématikou.21 Protože je práce zaměřená na děti mladšího školního 

věku, tedy žáky 1. až 5. třídy základní školy, záměrně nevěnuji pozornost nácviku 

určení azimutu a orientace podle něj. Úhly jsou učivem nejdříve čtvrté a páté třídy, a to 

jen velmi okrajově, a dále až vyšších ročníků, proto není nutné tímto děti mladšího 

21 • 
Kirchner, J., I Inízdil, J. Orientační hry nejen do přírody. 
Kirchner, J., Hnízdil, J., Louka, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. 
Koč, B. Škola orientačního běhu. 
Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 
Zapletal, M. Encyklopedie her, hry v přírodě. 
Zapletal, M. Velká encyklopedie her, hry na hřišti a v tělocvičně. 
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školního věku zatěžovat. Pro potřeby orientačního běhu se bez znalosti určování 

azimutu obejdeme. Buzola zde má funkci pomůcky k orientaci podle světových stran. 

Tyto hry absolvovaly i děti z mašovické Základní školy v turistickém kroužku, 

jehož jsem v době tvorby diplomové práce byla vedoucí. Jejich příprava vyúsťuje 

v zorganizování orientačního běhu, kterého se děti zúčastní. 

8.1 Nácvik orientace podle světových stran a práce s kompasem 

Určení, kterým směrem jsou základní světové strany, je problém pro téměř 

každého dospělého člověka. Jednoduchým průzkumem je možné zjistit, že na otázku 

„Kde je sever?" odpoví správně asi pět z deseti dotázaných. Většinou v takových 

situacích lidé čerpají ze zkušenosti o směru východu a západu slunce. Podle těchto 

znalostí je pak určit sever věcí samozřejmou. 

Schopnost orientovat se není dána každému. Jsou jedinci, kteří ani po učení a 

výcviku nejsou schopni orientace, nepamatují si cestu v neznámém městě apod. 

Abstraktní pojem „sever", na který není možno si sáhnout a není vidět, je velmi náročný 

pro pochopení dětmi v nácviku orientace podle světových stran. Některé základní 

znalosti a dovednosti je nutné naučit děti drilem. Orientační hry ale nabízí skvělou 

příležitost v možnosti hravého nácviku. Předpokladem každé hry zaměřené na orientaci 

podle světových stran jsou teoretické znalosti, které je nutné zvláště při začátcích 

nácviku s dětmi zopakovat. 

Ručička kompasu 

čas na přípravu: 5 min 

počet hráčů až 30 dětí 

doba trvání: 5 min 

pomůcky: kompas, 4 listy papíru s označením světových stran S, J, V, Z, při 

modifikaci turistickou mapu rozměru A5 pro každého 

prostředí: tělocvična, větší místnost 

zaměření: světové strany, rozhodnost, rychlá reakce, bystrost 
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Každou stěnu místnosti označíme pomocí připravených listů papíru jako jednu 

ze světových stran. Na povel, kterým je pojmenování určité světové strany, žáci k této 

stěně vybíhají. Jakmile doběhnou všichni, následuje další povel. Jejich interval záměrně 

v průběhu hry zkracujeme, ale udržujeme maximální hranici, kdy jsme si jisti, že děti 

orientaci bezpečně zvládají. Můžeme samozřejmě využít i vedlejší světové strany. Po 

krátké době hry, kdy jsou děti ještě stále pozorné a hraje baví, přebíhání dětem ztížíme 

tím, že ze stěn sundáme všechna označení kromě severu. 

Pokud to situace umožňuje a stěny místnosti skutečně směřují přesně na světové 

strany, je dobré nechat rozmístit listy s názvy světových stran děti pomocí kompasu. 

Modifikace: 

o Dětem rozdáme mapy, které při chůzi mezi světovými stranami musí mít neustále 

zorientované na sever - ke stěně s označením S. Postupně pohyb zrychlujeme až do 

běhu. 

Kam se díváš? 

čas na přípravu: 

počet hráčů 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 

5 min 

až 20 dětí 

30 min 

4 listy papíru s označením světových stran S, J, V, Z, šátek 

tělocvična, větší místnost 

světové strany, orientace v prostoru bez zrakové kontroly 

Je výhodné zařadit tuto hru současně s hrou předchozí. Opět je nutné 

pojmenovat stěny podle světových stran. Tentokrát děti spolupracují ve dvojici. Jejich 

výchozí pozice je u stěny s označením J (jih), k S (severu) jsou otočeni čelem. Jednomu 

jsou zavázány oči šátkem a druhý ho vodí po místnosti. Asi pětkrát při vedení změní 

směr vždy v kolmicích k jednotlivým světovým stranám. Žák se zavázanýma očima po 

ukončení musí odpovědět na otázku „Na kterou světovou stranu se díváš?". Protože 

ostatním dětem, které se právě hry neúčastní, může být dlouhá chvíle, zabavíme je např. 

kreslením abstraktního tématu: Co si představíš, když se řekne sever. 

Modifikace: 

o Pokud děti dobře zvládají tuto variantu, přidáme ještě otázku: „Kde je sever?". 
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5 metrů na sever 

čas na přípravu: 20 min 

počet hráčů až 20 dětí 

doba trvání: 15 min 

pomůcky: kompas, pásmo, připravený plán trasy 

prostředí: tělocvična, větší místnost, hřiště, louka, les 

zaměření: světové strany, měření vzdáleností 

Tato hra je vhodná jak při nevlídném počasí do místnosti, tak i do přírody pro 

zpestření procházky. Od učitele vyžaduje jen krátkou přípravu. Je nutné vyhlídnout si 

prostor, ve kterém se hra uskuteční a připravit plán trasy. Ten má následující podobu: 

např. 5 m S, 2 m JZ, 6 m V, atd. Záleží na učiteli, na podmínkách a taky počtu dětí, 

kolikrát bude změněn směr. Před sestavováním plánu určíme místo, kde bude cíl, to si 

musíme zapamatovat - nijak ho neoznačujeme. Odtud postupujeme ke startu, takže 

vlastně v opačném pořadí, než pak děti. Start viditelně označíme. Pokud je dětí méně, 

můžeme hru zorganizovat jako spolupráci celé skupiny. V jiném případě jako soutěž 

družstev. Jejich úkolem je pracovat přesně s kompasem i pásmem tak, aby dospěli k cíli 

s co nej menší odchylkou. 

Sever proti Jihu. Západ proti Východu 

čas na přípravu: bez přípravy 

počet hráčů 4 - 1 0 dětí (modifikace 14 dětí) 

doba trvání: 20 min 

pomůcky: menší gumový míč, kompas 

prostředí: tělocvična, větší místnost, hřiště, louka 

zaměření: světové strany, rozhodnost, rychlá reakce, bystrost 

Náhodně vybereme čtyři děti, každý z nich představuje jednu světovou stranu. 

Uprostřed hřiště pomocí kompasu dobrovolník zakreslí směrovou růžici a zvolená 

čtveřice se rozmístí asi deset metrů od růžice každý na svoji světovou stanu. Vytvoří tak 

jakoby vrcholy kosočtverce. Získávají míč, který si přehazují. O tom, komu bude míč 

hozen, rozhoduje jiný hráč tím, že vyvolává na přeskáčku jednotlivé světové strany. 

Pokud hráč na tahu hodí míč jiné světové straně, než jakou uvedl vyvolávač, vymění si 

vyvolávač s chybujícím hráčem role. Ostatní děti se pohybují uprostřed pomyslného 
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kosočtverce a snaží se přihrávky přerušovat. Pokud jeden z nich přihrávku přeruší, 

vymění si s chybujícím hráčem místo. 

Modifikace: 

o Hru je možné ztížit a rozšířit ji o vedlejší světové stany dalšími čtyřmi hráči. Ti mají 

pozici vždy jeden mezi dvěma hráči představujícími hlavní světové strany. Vznikají 

tak role Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad a Severozápad. Pravidla zůstávají 

stejná. 

8.2 Seznámení s mapovým klíčem 

Aby mapa plnila svoji funkci zmenšeného obrazu krajiny převedeného do 

roviny, obsahuje řadu informací v podobě mapových značek, jejichž význam musíme 

žákům přiblížit. Při práci s mapou se pak budou moci mnohem lépe orientovat a také se 

jim bude dařit při řešení zadaných úkolů. V následujících kapitolách jsou uvedeny 

možnosti použití her a postupů k prohloubení znalostí topografických značek. Jelikož se 

tato práce zabývá přípravou na orientační běh bez použití map určených pro orientační 

běh, jsou mapové značky a mapový klíč v následujících hrách vybírány z turistických 

map, nebo si učitel jejich symboly vytváří sám. 

Opičí dráha 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 15 min 

pomůcky: dva druhy kartiček formátu A6: jedny s mapovými značkami, 

druhé s popisem jednotlivých značek, startovní karty, nářadí 

k postavení dráhy 

prostředí: tělocvična, volné prostranství dvorku 

zaměření: rychlost, obratnost, pozornost, paměť 

Pro seznámení se značkami a jejich významem poslouží tato hra, ke které není 

nutná předchozí příprava. Je úvodem do světa mapových značek. Po učiteli ale jistou 

přípravu vyžaduje. Připraví asi deset kartiček se značkami a stejný počet kartiček 
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s popisem každé ze značek. S pomocí dětí pak rozestaví opičí dráhu. Obsahuje různé 

překážky a snadné úkoly, které závodníci plní a probíhají v co nejkratším čase. Při 

zdolávání opičí dráhy si ale navíc musí zapamatovat všechny druhy značek, které před 

zahájením učitel přiloží viditelně ke každé překážce. Nechá děti okruh oběhnout třikrát 

a poté každý do své karty zakreslí všechny symboly, které po cestě viděl. Jakmile jsou 

děti hotovy, zkontrolujeme výsledek práce, každý si doplní chybějící značky. 

Nyní učitel vymění kartičky s mapovými značkami za kartičky s jejich popisem. 

Dbá na přesné umístění, na místo symbolu dosadí jeho popis. Žáci opět třikrát obíhají 

opičí dráhu a po dosažení cíle do svých karet k jednotlivým značkám připisují jejich 

popisku. Tato část je již mnohem náročnější, protože vyžaduje zapamatování si 

předchozí polohy jednotlivých značek v souvislosti s kartou dávající jim pojmenování. 

Rozlušti mapový klíč 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 30 min 

pomůcky: rozmnožená část turistické mapy, legenda, volné listy papíru 

prostředí: třída, volné prostranství 

zaměření: význam symbolů na mapě, rychlost, pozornost, paměť 

Hře předchází seznámení s turistickou mapou a s jejími symboly nebo značkami, 

které mají jistý význam, o němž se ale nezmiňujeme (ve výhodě bude ten, kdo si 

zapamatoval popisky z minulé hry). Žáci pracují buď jako jednotlivci, ve dvojici nebo 

trojici, podle jejich vyspělosti a také jejich počtu. Každá skupinka dostane mapu a list 

papíru. Průběh hry má dvě části. V první je úkolem překreslit na papír pod sebe všechny 

druhy značek, které se v mapě nachází. Vítězem je ten, kdo jako první nakreslí všechny 

značky nebo domluvený počet značek. 

Po této části zkontrolujeme práci skupinek a všichni si chybějící symboly doplní. 

Můžeme také rozvinout debatu o tom, co který symbol asi znamená. Jejich skutečný 

význam se děti za chvíli dozví. Nyní může následovat druhá část hry. Do jedné části 

místnosti umístíme legendu (pokud je dětí víc, použijeme víc legend na několik míst) 

tak, aby k ní všichni měli stejně daleko. Po jednom vybíhají děti k legendě a postupně 
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tak zjišťují význam použitých značek. Jakmile se vrátí ke svému družstvu, zapisují, 
k příslušnému symbolu jeho popisku. 

co 

mi 

Vytvoř mapu 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: až 20 dětí 

doba trvání: 20 min 

pomůcky: průhledné fólie s vyznačením půdorysu místnosti s důležitý: 

záchytnými body (stůl, žebřiny...) na čtvercové síti (každý 

čtverec představuje 1 m ve skutečnosti), legenda, permanentní 

fixy, několik různých předmětů, stopky 

prostředí: větší místnost, tělocvična 

zaměření: mapové značky, odhad vzdálenosti, orientační smysl, spolupráce, 

pozornost, tvorba mapy 

Tato hra je určena dětem, které již získaly zkušenosti i v prostorové orientaci. 

Učitel nejdříve vytvoří legendu, která popisuje jednotlivé předměty a každému přiřazuje 

určitou značku. Legendu obdrží každý společně s fólií a fixem. Dále učitel v prostoru 

rozmístí předměty, které se mohou i opakovat, např. použijeme dva hrnečky, tři knihy 

apod. Jsou umístěny viditelně, leží na zemi nebo nejvýše mohou být v úrovni očí. 

Dětem je znám jejich počet. Po zahájení hry je úkolem jednotlivců na fólii zakreslit 

umístění předmětů prostřednictvím značek z legendy. Do místnosti pouštíme děti po 

jednom v intervalech 30 vteřin a je jim počítán čas a přesnost umístění zakreslených 

předmětů na fólii. Pro kontrolu později, nejlépe s použitím projektoru, fólie překryjí. 

Objekty na nich zakreslené by se měly s drobnými odchylkami shodovat svým 

umístěním. 

Modifikace: 

o Hru je také možné modifikovat na jednodušší podobu, vhodnou pro děti prvního 

ročníku. Místo fólie rozdáme dětem plánek místnosti, který už zachycuje pomocí 

mapových značek všechny umístěné předměty. Legendu pro tuto obměnu hry 

nepřipravujeme. Děti musí v nejkratším čase najít podle plánku všechny předměty. 

Do své mapy nebo na startovní kartu k příslušné značce připsat, o jaký předmět se 

jedná. Pokud děti neumí psát, mohou předmět nakreslit. 
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8.3 Nácvik orientace v terénu 

Orientace, jak už bylo uvedeno, je vrozená schopnost člověka vyznat se 

v neznámém prostředí. Do jisté míry se však prostřednictvím orientačních her a cvičení 

dá orientace naučit, určitě ji ale můžeme prohlubovat a zdokonalovat. K tomu právě 

následující hry slouží. Tato kapitola obsahuje také hry, které jsou zaměřeny na orientaci 

bez zrakové kontroly. Při nich se mimo samotné orientace věnujeme i koordinaci 

pohybů, odhadu vzdálenosti a paměti. V dětech vzbuzují rozhodnost a sebedůvěru a 

také jisté vzrušení a napětí. 

Trefa 

čas na přípravu: 10 min 

počet hráčů: až 20 dětí 

doba trvání: 30 min 

pomůcky: šátek, nafukovací balónky (podle počtu dětí), pletací jehlice, 

stopky 

prostředí: rovná plocha na hřišti, louce, lesní cestě 

zaměření: orientace v prostoru, odhad vzdálenosti, odvaha 

Vyznačíme startovní čáru a přibližně 10 m od něj umístíme nafouknutý balónek. 

Děti mají možnost vyzkoušet, kolik kroků je potřeba k dosažení cíle a také si 

zapamatovat směr. Jednotlivci přistupují ke startu a se zavázanýma očima se snaží 

k balónku co nejrychleji dostat. Jakmile se zastaví, hráč si dřepne a zabodne jehlici do 

místa, kde očekává balónek. Pokud se mu pokus zdaří, získává bod (pro sebe nebo pro 

skupinu) a je může mu být počítán i čas dosažení cíle. Hru můžeme využít na zpestření 

Procházky. 

Modifikace: 

o Ve zjednodušené podobě této hry děti soutěží ve dvojici a se zavázanýma očima 

postupují k cíli. Ten tvoří páska, kterou drží jiná dvojice ve vzdálenosti asi dvaceti 

metrů od startu. 

53 



Ze židle na židli 

čas na přípravu: 

počet hráčů: 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 

5 min 

až 30 dětí 

20 min 

židle nebo noviny, šátek 

místnost, dvorek 

orientace v prostoru, koordinace pohybů, orientační smysl 

Tato hra vypadá velice jednoduše, ale jednoduchá bude jen pro děti s dobrým 

orientačním smyslem. Do středu místnosti postavíme židli (pokud židli nemáme, 

použijeme těžší variantu s listem z novin, ten položíme na zem). Zavážeme jednomu 

hráči oči a posadíme ho na židli. Ruce musí mít za zády. Poté vstane a vykročí vpřed, 

po pěti krocích odbočí přesně o 90° doprava, po dalších pěti krocích změní směr opět 

v pravém úhlu napravo, pak dalších pět kroků a poslední odbočení směřuje zpět k židli. 

Jakmile má pocit, že stojí před židlí, sedne si na ni. Zvyšováním počtu kroků se zvýší i 

náročnost tohoto cvičení. Při hře a zvláště při dosedání na židli dbáme na bezpečnost a 

podáváme záchranu. 

Navigace 

čas na přípravu: 

počet hráčů: 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 

5 min 

až 30 dětí 

30 min 

pruty nebo pomocníci (popř. pet láhve), krepový papír, šátky 

hřiště, louka, tělocvična, větší místnost 

orientace v prostoru, pojmy vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, 

spolupráce, rozvoj důvěry, rychlost, 

Ve volném rovném prostoru louky rozestavíme pruty tak, aby tvořily trať 

slalomu. Pokud jsme v místnosti, využijeme děti, které se právě hry neúčastní, nebo pet 

láhve. Děti soutěží ve dvojici. Jeden má zavázané oči a druhý ho hlasem naviguje od 

jednotlivých branek až do cíle. Nesmí se ho dotýkat. Hodnotíme čas, který dvojice 

Potřebovala na překonání vzdálenosti od startu do cíle. Role se po prvním kole ve 

dvojici vymění. Po skončení hry časy z obou kol sečteme a určíme pořadí. 
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Najdi všechny obrázky 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 30 min 

pomůcky: jednoduché obrázky známých předmětů nebo zvířat, tužka pro 
22 

každé dítě, startovní karty , stopky 

prostředí: členitý les 
zaměření: orientace v prostoru, rychlost, pozornost 

Na 12 papírů formátu A5 nakreslíme symboly předmětů, které jsou dětem 

důvěrně známy, např. sněhulák, auto, strom, sluníčko, srdíčko apod. a každý očíslujeme 

od 1 do 12. Dále vytvoříme kartu pro každého účastníka, do které při hře pod daným 

číslem zakreslí příslušný obrázek. 

Vytyčíme malou část lesa, asi 20 x 20 m a v tomto prostoru rozmístíme obrázky 

na viditelná místa, nejvýše do úrovně očí. Děti po jednom v intervalu 30 vteřin vybíhají 

do prostoru, hledají je a zakreslují symboly do karty. Po vyhledání a zakreslení všech 

obrázků se vrací zpět ke startu, kde je i cíl. Na kartu je závodníkovi zapsán čas, za 

každý chybně zakreslený obrázek je přičteno 30 vteřin. 

Šjpkovaná 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: neomezený počet 

doba trvání: dle zvolené vzdálenosti trasy 

pomůcky: kousky papíru, tužky, krepový papír nebo přírodniny 

prostředí: členitá krajina 

zaměření: pozornost, spolupráce, orientace v prostředí 

Učitel před zahájením hry připraví na kousky papíru napsané úkoly s různou 

tématikou, záleží na jeho fantazii a na zvoleném tematickém okruhu. Rozdělíme hráče 

na dva tábory, každému připadá jiná funkce. Z tohoto důvodu je výhodnější mít 

k dispozici ještě jednoho dospělého. Členové méně početné skupiny, mohou být nazváni 

zvědy, se vydají i s učitelem na cestu asi o dvacet minut dřív. (Trasa je pro druhou 

Ukázka startovní karty viz Příloha č. 2. 
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početnější skupinu neznámá!) Jejich úkolem je vyznačit krepovým papírem nebo 

značkami z přírodnin průběh celé trasy a zároveň na ní rozmístit přichystané papírky 

s úkoly. Skupinka s druhým vedoucím postupuje po vyznačené cestě a hledá skryté 

úkoly. Místo jejich úkrytu je vždy zvláštně označeno, např. čtvercem ze čtyř větví na 

zemi, uvnitř něhož je číslice. Označuje počet kroků, které musíme od čtverce ujít ke 

skrýši. Od jeho strany vede ještě pátá větev, ta určuje směr hledání. V cíli se zvědové 

ukryjí a v posledním vzkazu nechají nápovědu ke svému nalezení. 

Kudy dál? 

čas na přípravu: 2 hod 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 3 hod 

pomůcky: papírky se vzkazy, kompas pro každou čtveřici (pokud nemáme 

tolik kompasů, vytvoří si děti směrovou růžici na kousek tvrdého 

papíru) 

prostředí: členitý terén nejlépe neznámý 

zaměření: orientace v prostoru a podle slovního návodu, práce s kompasem, 

světové strany 

Při přípravě si učitel rozmyslí trasu výletu a nejlépe den před konáním hry trasu 

Projde, pro usnadnění přípravy ale postupuje v opačném směru. Asi ve vzdálenosti 500 

metrů rozmisťuje papírky se vzkazy podobného typu: Pokračujte jihozápadním směrem. 

'Jakmile narazíte na lesní cestu, najdete na vyviklaném stromě další zprávu. 

Pokud děti nemají zkušenost v práci s kompasem, hned na začátku výletu je 

třeba seznámit děti sjeho významem, částmi i a jakým způsobem funguje. Pro 

demonstraci nám dobře poslouží turistická mapa se směrovou růžicí. Je také vhodné děti 

upozorňovat při orientaci na polohu Slunce. 

Únos 

čas na přípravu: 

počet hráčů: 

doba trvání: 

Pomůcky: 

5 min 

2 - 1 0 dětí 

30 min 

šátky 
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prostředí: členitý terén, nejlépe hustý les 

zaměření: orientace v prostoru, odhad vzdálenosti, odvaha, paměť, rozvoj 

důvěry 

Pro děti je velice důležitá motivace, např. vyvoláním napjaté atmosféry. 

Nacházíme se na divokém západě, kde žádný bandita nemá s nikým slitování. Padli 

jsme do léčky, ale pokud budeme pozorní a budeme mít smysly v pohotovosti, nic se 

nám nemůže stát. Jeden ze smyslů ale použít nemůžeme, a to náš nejdůležitější - zrak. 

Bandita nám zavázal oči, protože nestojí o to, abychom vyzradili jeho tajemství. Zajal 

nás jako rukojmí a směřuje ke svému doupěti, aby ukryl odcizený poklad. 

Rozdělíme děti do dvojic, jeden z dvojice - bandita - zaváže zajatci oči a vede 

ho za ruku k doupěti. Po celou dobu mlčí. Je důležité, aby si zajatec trasu zapamatoval, 

proto mu dáme radu, aby např. počítal kroky, věnoval pozornost směru apod. Trasu 

může určovat učitel. Volí ji ve tvaru obvodu čtverce, obdélníku či trojúhelníku tak, aby 

byl cíl na místě výchozího bodu. Vybírá záměrně cestu přes pařezy, výmoly a jiné 

překážky, aby byla cesta lépe zapamatovatelná. Celý okruh je dlouhý asi 10 - 20 m, 

podle vyspělosti dětí. Místo doupěte se nachází v druhé polovině cesty. Bandita zajatce 

na toto místo upozorní a jen velmi nenápadně ho označí, např. dvěma klacíky 

položenými přes sebe, aby později nevznikaly spory o jeho přesném umístění. V cíli se 

podaří zajatci uprchnout. Jsou mu rozvázány oči a jeho úkolem je najít doupě a 

zachránit tak uloupený poklad. Po jeho úspěšném nalezení se na cestu vydává další 

dvojice. V druhém kole se role dětí mění. 

Modifikace: 

o Všechny dvojice mohou startovat společně, drží se těsně za sebou, aby nesešly 

z cesty. Po osvobození zajatců se všichni vydají na povel hledat skutečný poklad, 

který bandité po cestě schovali. Kdo ho první najde, je vítězem, 

o Pokud není počet hráčů sudý, můžeme vytvořit i trojici a tím i novou roli šerifa. Ten 

zajatce zachrání a on mu za to prozradí, kde je doupě zloděje a kde se nachází 

poklad. 
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8.4 Nácvik čtení z mapy v terénu 

Touto kapitolou se již dostáváme k podstatě orientačního běhu. Děti vědí, že 

mapa slouží k bezpečné orientaci v neznámé oblasti, protože zachycuje její věrný obraz. 

Teď zbývá naučit je orientovat se v mapě, aby mohla dostát svého účelu. Nejjednodušší 

formou takového výcviku jsou procházky po krajině s mapou v ruce a „zabodnutým" 

prstem v ní, také s pozornýma očima a dávkou představivosti. K tomu využijí 

zkušeného společníka, který se dělí o své postřehy a znalosti. Z praxe s dětmi prvního 

stupně ZŠ ale vím, že tyto procházky jsou téměř neuskutečnitelné. Pokud se pokusím o 

takový výlet přírodou, moje průpovídky k okolnímu terénu a všetečné otázky např. na 

naši polohu děti déle jak půl hodiny nedokážou vstřebávat. Motivace je nedocenitelným 

motorem v takových chvílích. Otázky a zkušenosti mohu dětem „servírovat" v průběhu 

orientačních her. 

Cesta k pokladu 

čas na přípravu: 

počet hráčů: 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 

5 min 

až 20 dětí 

20 min 

volné listy papíru, barevné fixy nebo pastelky, poklad 

lesní cesty, členitý terén 

mapování terénu, orientace v prostoru a v plánku, odhad 

vzdálenosti 

Tuto hru je dobré zařadit do jinak obyčejné procházky. Ze skupiny dětí je 
vybrána dvojice nebo trojice, která se nyní stává ochráncem pokladu. Je pověřena 

ostatními skrýt poklad před blížícími se zloději. Pro větší zapálení dětí je dobré obsah 

Pokladu neprozrazovat. Je znám pouze ochráncům. Ti mají pět až deset minut na jeho 

ukrytí a nakreslení plánku, který prozrazuje umístění skrýše. Po uplynutí této doby se 
Vrátí zpět ke své skupině a předají jí beze slov plánek. Nyní záleží na kvalitě mapky 

orientačním smyslu členů skupiny, aby byl poklad nalezen. Kdo poklad najde, rozdělí 
h ° spravedlivě každému kamarádovi i ochráncům. V další hře se pak stává ochráncem 
Pokladu on spolu s vyvoleným druhem. 

a 
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Modifikace: 

o Můžeme tuto hru pojmout ve větším rozsahu - prodloužit čas a vzdálenost ukrytého 

pokladu - jako soutěž dvou družstev, např. na letním táboře. Skupinu tedy 

rozdělíme na poloviny. Z každé jsou vybráni tři zástupci. Dva z nich ukrývají 

poklad a třetí je zvědem u nepřátelského družstva. Role zvěda vyžaduje dobrý 

orientační smysl. Společně s dvojicí cizího družstva postupuje k místu, kde poklad 

ukryjí a pak se zase společně vrátí. Na celou akci mají 30 minut. Dvojice ho 

záměrně mate a vybírá cestu s mnoha zbytečnými odbočkami. Po návratu se všichni 

přidají ke svému družstvu. Zvěd během pěti minut vylíčí, kde je poklad skryt a kudy 

se k němu co nejrychleji dostat. Sám pak zůstává v táboře. Na povel vyráží obě 

družstva za pokladem. Vítězem je to družstvo, které se vrátí s pokladem dřív zpět 

do tábora. 

Pokud máme k dispozici vysílačky, je hra o to zajímavější, že zvěd po návratu 

nepopisuje cestu hned, ale v průběhu hledání pokladu naviguje skupinu pomocí 

vysílačky. 

Bez mapy ani krok 

čas na přípravu: 2 hod 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 2 hod i déle 
pomůcky: několikrát ofocená potřebná část turistické mapy (nejlépe 

zvětšená)23, poklad 

prostředí: členitý terén, lesní cesty 

zaměření: orientace v terénu podle mapy 

Hra spočívá v průchodu body vyznačených v mapách. V každé mapě je 

zakreslen pouze jeden z těchto bodů a jsou rozmístěny postupně v délce celé trasy. Na 

místě vyznačeném v mapě se nachází mapa další, která zachycuje následný průchozí 

bod atd. Díky takové motivaci zvládnou delší procházku i děti prvních tříd. 

Ovšem příprava si žádá zkušeného učitele. Je totiž nutné porovnat skutečnost 

s mapou zvolené trasy. Pokud se budeme pohybovat po značených turistických 

21 Ukázka mapy k této hře viz Příloha č. 4. 
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stezkách, měla by mapa odpovídat skutečnosti. Pozor ale v případě, kdy využijeme 

neznačené lesní nebo polní cesty. Zde se mapa s realitou často rozchází. Pak nezbývá 

nic jiného, než mapu „opravit"24. Jakmile mapa vyhovuje našim požadavkům, 

rozmnožíme ji. Bude potřeba jedna pro každého účastníka a také několik podle počtu 

průchozích bodů. Další část přípravy zahrnuje rozmístění těchto map na příslušná 

stanoviště. Na místo posledního bodu - do cíle - ukryjeme poklad. 

Minové území 

čas na přípravu: 1 hod 

počet hráčů: až 20 dětí 

doba trvání: 45 min 

pomůcky: křída, popř. silnější provázek výraznější barvy a větší hřebíky, 

stopky 

prostředí: rovná plocha na hřišti, louce, na dvorku 

zaměření: orientace na čtvercové síti, čtení z plánku, pohotovost 

Jsme na nepřátelském území a nacházíme se na zaminovaném poli. Náš zvěd ale 

zachránil plán rozmístění min, proto pokračovat v průzkumné cestě pro nás nebude 

žádný problém. 

Tato hra vyžaduje zkušeného učitele či vedoucího, protože je náročná nejen na 

přípravu, ale i na vedení jejího průběhu. Příprava obsahuje vytvoření čtvercové sítě 

např. na školním dvorku o obsahu 1 0 x 1 2 čtverců velkých asi 50 x 50 cm. Pokud je 

plocha vybetonovaná, nakreslíme síť křídou, ale nacházíme-li se na travnaté ploše, bude 

příprava o to složitější - musíme použít provázek a hřebíky (nejlépe ohnuté, aby 

nedošlo ke zranění). Dále je nutné vytvořit plánek čtvercové sítě. Ten obsahuje 

samozřejmě stejný počet čtverců, nyní již ale označených dvěma různými symboly. 

Vybarvené jsou ty, na kterých se nachází mina, prázdné označují bezpečný prostor bez 

ohrožení. Je tu zakresleno i místo vstupu do minového pole a také kudy musíme pole 

opustit. 

Hra se uskutečňuje po jednotlivcích. Po vysvětlení pravidel dostává do ruky 

Plánek první hráč, který ihned začne promýšlet cestu. Od této chvíle je mu počítán čas 

24 ^ 
l vorba map viz str. 66. 
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až do doby, kdy dosáhne posledního čtverce bez miny. Učitel v průběhu bedlivě 

kontroluje každý jeho pohyb. Jakmile vstoupí do prostoru s minou, končí hru a stává se 

učitelovým poradcem. Pro zjednodušení kontroly si může učitel do svého plánku připsat 

čísla jednotlivých řad a sloupců a stejně označit i síť na zemi. Vyhrává hráč, který na 

přechod potřebuje nejméně času. 

Je výhodné mít připraveno více variant plánků, aby si děti nemohly cestu díky 

předchozím pokusům svých kamarádů zapamatova8t. 

Modifikace: 

o Na přechodu může pracovat celá skupina. Jeden zvolený zástupce vejde do 

minového pole a pohybuje se v něm jen díky pomoci ostatních členů skupiny. Ti ale 

nesmí promluvit ani slovo, stejně jako obětovaný hráč. Dorozumívají se pouze 

gesty. Skupina má pět životů. 

Orientační závod ve škole 

čas na přípravu: 1 hod 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 20 min 

pomůcky: plánek školy25, startovní karty, kontroly, stopky 

prostředí: budova školy 

zaměření: orientace podle plánku 

Při této hře si děti konečně mohou vyzkoušet, co všechno je čeká při orientačním 

běhu. Obsahuje téměř všechny jeho prvky - hledání kontrol podle plánku, kontrola na 

stanovištích do startovní karty, měření času a také samostatnost v rozhodování. V čem 

se nejvíce liší to je prostředí a charakter mapy. 

Příprava není zvlášť náročná. Učitel si jen připraví jednoduchý plánek budovy, 

ve které má s dětmi zázemí, a dále kontroly. Pokud se hry účastní děti prvních tříd, je 

vhodné udělat kontroly v podobě obrázků, ty děti zakreslují do startovní karty. 

Univerzálním řešením je ale použití razítek. Do plánku učitel vyznačí barevným 

kolečkem místa, kde se kontroly nachází. Děti startují jednotlivě v intervalu 30 vteřin 

vybaveni plánkem, startovní kartou a popř. tužkou. Za nenalezení kontroly, nebo její 

25 
Ukázka plánku budovy viz Příloha č. 5. 
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chybné označení přičítáme trestné minuty. O hodnotě za jednu takovou chybu 

rozhoduje čas nejrychlejšího vydělený počtem všech kontrol. 

Modifikace: 

o Do plánku nezakreslíme body s umístěním kontrol, to bude úkolem dětí. V této 

variantě je vhodnější zvolit kontroly jako výrazné barevné lístky s jednocifernými 

až trojcifernými čísly, které děti hledají a do plánku vpisují. Opět udělujeme trestné 

minuty a kontroly umisťujeme viditelně z pohledu dětí. 

Štafetový orientační závod 

čas na přípravu: 1 hod 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: minim. 30 min 

pomůcky: mapa, startovní karta pro každé družstvo, kontroly s razítky, 

stopky 

prostředí: členitý lesní terén 

zaměření: orientace podle mapy, přiblížení podstaty orientačního běhu 

Touto hrou děti mají možnost seznámit se s tím, co je ve skutečnosti čeká na 

trase orientačního běhu. Jejich úkolem bude najít kontrolní body zakreslené v mapě a do 

startovní karty vtisknout razítko při průchodu těmito body, přitom udržovat rychlé 

tempo postupu, protože se jedná o štafetový běh. 

Příprava nemusí být nijak náročná, ale přesto je nutné vyhlédnout si místo, kde 

se závod uskuteční a rozmístit kontroly s razítky. Kolik kontrol bude, záleží na jejich 

vzdálenosti, jistě ale ne víc, než pět, aby nevznikaly časové prodlevy. Také musíme 

nachystat mapu. Můžeme čerpat z turistické mapy ve zmenšeném měřítku. Do ní 

vyznačíme kontrolní body. 

Po rozdělení do družstev a po určení pořadí vybíhajících obdrží první závodníci 

mapu a startovní kartu. Mají přibližně půl minuty na to, aby se v ní zorientovali a 

rozmysleli postup. Na povel je hra zahájena. Po doběhnutí závodníka zpět do cíle je 

karta vedoucím zkontrolována a spolu a mapou následně předána dalšímu závodníkovi 

téhož družstva. Vyhrává družstvo, které štafetu zvládne v nejkratším čase. 
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8.5 Nácvik odhadu vzdálenosti 

Často se při závodu dostaneme do situace, kdy je potřeba znát vzdálenost, kterou 

už jsme uběhli nebo kterou ještě máme před sebou, která nás dělí např. od výrazného 

bodu v krajině. V mapě měříme vzdálenost pomocí měřítek a v terénu pak určujeme 

vzdálenost pomocí odhadu. 

Nejspolehlivějším způsobem určení vzdálenosti v terénu vždy bylo krokování 

Běžec vycházel ze znalosti délky svého kroku. Díky zdokonalování map používaných 

při orientačním běhu se odhad již stává méně důležitým prvkem. V praxi orientačního 

běhu je nutné pohybovat se co možná nejpřesněji podle mapy, což umožňuje také 

mnohem přesnější určování vzdáleností než pouhý odhad. 

Jak daleko? 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 10 min 

pomůcky: mapa 
prostředí: otevřená krajina, místo s výhledem na město 

zaměření: odhad vzdálenosti 
Při výletu do přírody se nám často otevírá pohled na vzdálenější důležité 

orientační body. V takových místech pokládáme dětem otázky o tom, jak vzdálený je 

komín ve vesnici, jak daleko je kopec před námi, jak daleko je vysoký osamocený strom 

V poli, atd. Klademe také otázky jiného charakteru, např. jak je široká tato louka. Je 

důležité, aby si učitel předem v mapě vzdálenosti ověřil. Je také příhodné nechat děti, 

aby si samy vzdálenost odkrokovaly. 

26 
Krokování: 5 metrů na sever' 

26 Viz Příloha č. 12, str. 21; str. 49. 
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8.6 Rozvoj paměti 

Při orientačním běhu je nutné zvládat mnoho postřehů najednou. Je proto 

potřeba trénovat mozek i v okamžiku, kdy jsme se při běhu zadýchali a zapotili, kdy to 

opravdu téměř „bolí". 

Co chybí? 

čas na přípravu: 

počet hráčů: 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 

5 min 

až 20 dětí 

10 min 

1 0 - 1 5 různých předmětů 

místnost 
paměť, pozornost 

Na stůl nebo jinou rovnou plochu rozmístíme všechny předměty. Jednotlivci 

mají 5 - 1 0 vteřin na to, aby si je zapamatovali. Pak se otočí zády. Odstraníme jeden 

předmět. Úkolem hráče je určit, který předmět chybí. 

Modifikace: 

o Předměty na stole rozmístíme vedle sebe. Tentokrát se dívají všichni. Po 10 

vteřinách předměty zakryjeme novinami nebo ubrusem. Děti na papír zapisují 

všechny věci, které na stole viděly. Těžší variantou je zápis předmětů v pořadí, 

v jakém jsou na stole položeny. 

Pět vteřin musí stačit 

čas na přípravu: 20 min 

počet hráčů: 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

až 20 dětí 

5 min 

dva druhy čtvercových sítí - pro děti velikost 8 x 8 cm o obsahu 

16 čtverců, pro předlohu27 jednu síť 20 x 20 cm, taktéž se 16 

čtverci, ale velikosti 5 x 5 cm, stopky, tužky 

kdekoli v klidném prostředí 

27 
Ukázka předlohy viz Příloha č. 3. 
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zaměření: paměť, pozornost 

Učitel nachystá pro každého čtvercovou síť. Pro sebe připraví větší, která bude 

sloužit jako předloha a do některých jejích okének nakreslí 4 - 8 symbolů, např. křížky, 

písmena, symboly z turistické mapy. Tuto předlohu ukáže dětem. Ty mají 5 vteřin na to, 

aby si zapamatovaly polohu i tvar symbolů. Po 5. vteřinách musí každý znak zakreslit 

do své čtvercové sítě a dbát na správné jejich umístění i tvar. Cvičení můžeme opakovat 

s použitím jiné předlohy. 

Co jsi viděl? 

čas na přípravu: 

počet hráčů: 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 

5 min 

až 30 dětí 

20 min a déle 

papír pro každého, tužky 

členitý zajímavý terén 

paměť, pozornost 

Během procházky si děti kolem sebe mohou všímat spousty zvláštností i věcí, 

které se zdají být naprosto všední. V průběhu této hry se děti musí soustředit na vše, 

kolem čeho při procházce projdou. Každých asi 200 metrů se s dětmi zastavíme a 

pokládáme jim otázky, např.: Jakou barvu má zábradlí mostu, přes který jsme šli? Šli 

jsme po proudu, nebo proti proudu řeky? Šli jsme celou cestu lesem? Na otázky děti 

odpovídají písemně, poté své odpovědi kontrolují. 
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9 Tvorba man a plánků 

Součástí přípravy dětí na orientační běh je i tvorba map a plánků. Kreslení 

jednoduchých plánků interiérů či schematických map malého území, které slouží pouze 

k jednorázovému použití při orientačním tréninku či hrách, bývá snadné. Mnohem 

náročnější a zodpovědnější práci si vyžádá tvorba skutečné mapy opakovaně použitelné 

pro orientační běh, byť v měřítku zcela regionálním. Oba způsoby aktivit probíhaly 

během praktických činností zpracovaných v této práci. 

9.1 Podklady pro vyhotovení map a plánků 

Při kreslení plánu budovy, třídy, místnosti často vystačíme s vlastní pamětí a 

buď ručně, nebo pomocí jednoduchého grafického editoru na počítači znázorníme 

obvodové zdi, důležité orientační prvky jako dveře, okna, schody, vybavení místnosti 

pohyblivé i stacionární. Jako podklad nám s výhodou poslouží již existující (např. 

stavební) plány budovy, které po překreslení pouze vhodně doplníme. Ke zlepšení 

orientace v plánu můžeme využít barevného rozlišení různých ploch a prvků, 

převládající objekty však znázorňujeme světlými barvami pro zachování přehlednosti a 

možnost dokreslování dalších podrobností. 

Pro zhotovení náročnější mapy terénu je již nezbytné vycházet z určitého 

podkladu. Výběrem vhodného podkladu, případně kombinací několika, lze nejen ušetřit 

spoustu práce, ale také výrazně ovlivnit kvalitu výsledného díla. K využití se nabízí celá 

škála různě kvalitních map. Důležitou vlastností při výběru podkladové mapy je 

zachycení určitého počtu pevných bodů, např. kóty, silnice, výrazné budovy... často 

využívané mohou být kvalitní turistické mapy, Základní mapa ČR a Odvozená státní 

mapa. Velmi užitečným a přesným podkladem k tvorbě map pro orientační běh a hry je 

ortofoto. Jde o letecký s n í m e k , jehož deformace daná středovou projekcí fotoaparátu je 

odstraněna počítačovou transformací. 
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9.2 Mapování v terénu 

28 
Připravenou podkladovou mapu nebo plánek umístíme na tvrdší podložku, 

překryjeme matovou fólií a vyrazíme do terénu. Je nutné si uvědomit, že všechny 

podkladové materiály jsou více či méně nepřesné. Je to dáno jednak přílišnou 

schematizací, zejména však stářím a neaktuálností. Proto všechny zakreslené 

skutečnosti je nutné v terénu ověřit. Záleží pak na plánované aktivitě, pro kterou mapu 

tvoříme, do jakých podrobností výslednou mapu zhotovíme. Pro jednoduché hry a 

hříčky postačí prostá schematická kresba, často s vynecháním většiny nepodstatných 

detailů, z velké části kopírující podkladové dílo. Použití značek a symbolů nemusí být 

závazné, je plně přizpůsobeno potřebám aktivity. Přiložení mapového klíče je však i 

v tomto případě nezbytné. 

Zcela obdobně můžeme postupovat při výrobě mapy k orientačnímu běhu, nebo 

závodu. Zde však je podmínkou k úspěšnému průběhu zmíněné sportovní akce 

zhotovení maximálně přesného obrazu krajiny, zanesení co nejvíce podrobností a 

detailů (chybějící cesty a pěšiny, druhy porostů, jámy, kameny, skalky, krmelce, 
posedy ploty atd.). Musíme doslova prochodit každý čtvereční metr uvažovaného 

prostoru Hlavním úskalím bývá zanesení výškopisu, neboť ve většině podkladů bývá 

. — nrn notřebv závodu dětí mladšího školního věku ovšem naprosto 
pouze orientační, pro potřeny 

• + „ W n n však může být klíčový. I zkušený mapař tak 
dostačující. Pro přesnou orientaci v terenu vsaR y 

r J v , c í t W u n d i n k zachycení jednoho kilometru čtverečního. Veden 
v terénu stráví řádové desítky hodin k za^ y 
a zároveň o m e z o v á n je oficiálním mapovým klíčem (ISOM 2000). 

Osvědčený v přípravě orientačního běhu na mašovicke strelmci je následující 

- Neinrve je dobré se s celým prostorem zevrubně seznámit, 
postup terénních prací. N e j p r v e j 

* „ n „ zvoleného mapového podkladu. V případe streln.ee 
posoudí, vhodnost a pře no ^ ^ ^ ^ _ . ^ 

v Mašovicích se jedná o les obklopeny Pu 
eliminováno J o b l o u « jednodivcO. N a d u j e „ nákres en, a úprava 

c e i . m a p y v . t . i n o u s e j e d n a 0 p r e s n e zaneseni 

základní polohové sde, jakés ^ o b i e k t í l ( p ř e s n é vzdálenosti, úhly, 

ees, a jejich klasifikace, ^ ^ ^ v ý š e k n a základn,' s.U Nakonec 
poměry). Velmi náročné je zjisich 

28 Ukázka ortofota a turistické mapy 
viz příloha č.8. 
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dotvoříme mapu plošným mapováním uvnitř jednotlivých ok základní sítě, včetně 

zakreslení vrstevnic. Z uvedeného vyplývá, že původní podklad je postupně nahrazen 

základní polohovou sítí, kterou dále doplňujeme. Zpracováváme-li dílo na počítači je 

výhodnější vždy si nový podklad počítačově zpracovat a vytisknout a další skutečnosti 

zanášet přímo do něj, než složitě a méně přesně pracovat s matovou fólií. Pro 

přehlednost také můžeme používat i několik totožných výtisků k zanášení různých 

skutečností, při zpracování pak zkompletujeme všechny předlohy. 

Z praktického hlediska je vhodné terénní práce v lesním porostu provádět během 

klidového vegetačního období bez listí, tedy v pozdním podzimu, nebo časně na jaře. 

Máme tak mnohem větší přehled o mapovaném prostoru, zachytíme více podrobností a 

objektů najednou, zkrátka vidíme dále. Proto i porovnávání úhlů a poměrů důležitých 

mapovaných orientačních objektů a linií probíhá na mnohem delší vzdálenosti, tudíž 

mnohem přesněji, přitom rychleji. Významně čas mapování šetří i přítomnost druhé 

osoby, která mapaři asistuje, prodlužuje jeho zrak a konzultuje sním případné 

nesrovnalosti. Po dokreslení mapy se vyplatí požádat třetí osobu, aby prostor prošla a 

zhodnotila přesnost, přehlednost a čitelnost díla. 

Použijeme-li zhotovenou mapu, nebo plánek v zasněžené krajině, je vhodné 

znázorněné cesty, ale i jiné terénní a situační prvky prostoru před akcí zviditelnit. 

9.3 Kreslení map a plánků 

Finální kreslení map z lesního originálu v současné době významně usnadňuje 

.. pYictuie celá řada grafických editorů, ale prakticky všechny 
použití výpočetní techniky, bxistuje cew m b 

t x , ; s o u zhotoveny pomocí programu O C A D (Orienteering 
mapy pro orientační beh jsou znuiu j 

• \ iAo n vektorový grafický editor, jehož „otcem" je švýcarský Computer Aid Drawing). Jde o vektorový b 
Rvi nůvodně vytvořen (1988) právě pro kreslení map pro 

inženýr Hans Steinegger. Byl puvoane vy v 
1 < T , v p r 7 Í c h pak zobecněn na jakékoliv mapy. Například 

orientační běh, v pozdějších verzicn paK 
ínitnmao Plánů měst apod., většiny velkých nejen ceskych 

produkce turistických map, automap, pí* 

vydavatelů je nakreslena právě OCADem. 
. 7eiména jednoduchosti uživatelského 

Genialita tohoto programu je dana zejm J 
. nmvl brzv porozumí průměrně gramotný uživatel 

rozhraní, kterému i metodou pokus omyl brzy p 
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výpočetní techniky. K dispozici je navíc podrobná kontextová nápověda, avšak jako 

celý program psaná v anglickém jazyce. Program disponuje všemi základními 

aplikacemi a nástroji, jakými jsou vybaveny špičkové grafické editory. Navíc je součástí 

paleta mezinárodního mapového klíče (nejen pro orientační běh) jakožto základních 

stavebních kamenů tvoření mapy. Dále je možno nové i předem definované symboly 

libovolně editovat. 

Samotná práce pak zcela intuitivně napodobuje ruční kreslení map, kdy po 

neskenování terénního originálu a přenesení do OCADu jako podklad, tento pomocí 

myši nebo tabletu s použitím patřičného mapového klíče co nejpřesněji obkreslíme. 

Hotovou mapu nebo plánek pak můžeme rovnou na stolní tiskárně vytisknout a ihned 

použít, nebo exportovat jako obrázek do jiného grafického editoru, vhodnějšího k další 

úpravě (doplnění legendy mapového klíče, textových popisů a tirážní tabulky, vložení 

situační mapky, dalších obrázků, a reklam, zanesení kontrol a tratě). 

K výuce začátečníků, ale zejména pro všechny neprofesionální tvůrce map jsou 

na webových stránkách www.ocad.com k dispozici jako freeware (k volnému použití) 

verze 7 a starší. 
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10 Metodika výzkumu 

10.1 Orientační běh 

Za účasti 23 žáků mašovické Základní školy byl dne 13. 11. 2007 zorganizován 

ve spolupráci se Základní školou Mašovice orientační běh, který měl potvrdit nebo 

vyvrátit hypotézy výzkumu diplomové práce. 

Před zahájením orientačního běhu byly všechny děti poprvé seznámeny se 

speciální mapou pro orientační běh. Byl jim osvětlen průběh závodu a jejich role v něm. 

Deset minut přípravy jsem věnovala nácviku orientace mapy podle světových stran. 

Orientační běh se odehrával v lese v prostoru bývalé vojenské střelnice, 

přibližně půl kilometru od obce Mašovice. Byly zde vyznačeny dva okruhy - kratší 

s umístěním šesti kontrol pro děti 1. třídy a pro dívky 3. ročníku, delší náročnější okruh 

s osmi kontrolami pro chlapce 3. ročníku a žáky 4. a 5. ročníku. 

Závodníci vybíhali v minutových intervalech. Před startem každý obdržel mapu 

a během jedné minuty si připravoval strategii postupu mezi kontrolami. 

10.2 Dotazníky 

Ve výzkumu jsem se soustředila na získání informací od žáků obou sledovaných 

skupin, a to formou dotazníků29 a vyhodnocením dosažených výsledků jednotlivců. 

Dotazník předložený k vyplnění před orientačním během obsahuje 8 uzavřených 

v. -i .. možnvch odpovědí od 1 do 5. Tento dotazník zjišťoval otázek s odstupňovanou skalou nioznycn ouj 
• * x„í híh no stránce informovanosti o tom, co je ceka, dále připravenost dětí na orientační beh po stran 

, v _t; n r í r e s mapou (jakoukoli), kompasem ci buzolou a 
zjišťoval úroveň jejich zkusenosh prače s map u 

, • h.Vkého r o z p o l o ž e n í a nálady deti. Motivační funkci plni jeho otázky se týkaly i psychického rozpo 

otázky 7. a 8. o touze vyhrát. 

29 Dotazníky viz Příloha č. 10-
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Metodu dotazníku jsem použila i po absolvování orientačního běhu. Zde děti 

odpovídaly na 10 otázek, děti z turistického kroužku na 13 otázek. Dotazy směřovaly ke 

zjištění průběhu závodu, porozumění mapě, způsobu orientace dětí a míře využití všech 

prostředků k orientaci. Také zjišťují získání kladného či záporného vztahu k této 

sportovní disciplíně. Odpovědi na doplňující otázky pro děti z kroužku měly posoudit 

význam a smysl orientačních her k přípravě na orientační běh. 

Součástí druhého dotazníku bylo také slovní hodnocení celé akce30. 

30 Komentáře dětí viz Příloha č. 11 • 
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1 1 Výsledky a vyhodnocení výzkumu 

11.1 Výzkumný vzorek 

Výzkumu se účastnili žáci Základní školy Mašovice, konkrétně dva žáci 1 

6 žáků 3. třídy, 5 žáků 4. třídy a 10 žáků třídy 5. Z 23 závodníků bylo 11, 

absolvovali přípravu, 12 se s podobnou aktivitou setkalo poprvé. 

Přesný počet žáků znázorňují tabulky č. 1 a č. 2. 

Tab. č. 1 

Počet chlapců Počet dívek Celkem 
Turistický kroužek 6 5 11 
Ostatní děti 7 5 12 

Celkem 13 10 23 

Tab. č. 2 

Turistický kroužek Počet chlapců Počet dívek Celkem 

1. roč. 2 0 2 

3. roč. 0 1 1 

4. roč. 1 1 2 

5. roč. 3 3 6 

Celkem 6 5 11 

Ostatní děti Počet chlapců Počet dívek Celkem 

3. roč. 4 1 5 

4. roč. 1 2 3 

5. roč. 2 2 4 

Celkem 7 1 5 12 
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Tabulka č. 3 znázorňuje počet dětí na jednotlivých trasách orientačního běhu 

Tab. č. 3 

Počet chlapců Počet dívek Celkem 
Okruh s 6 kontrolami 2 2 4 
Okruh s 8 kontrolami 11 8 19 
Celkem » 1 10 23 

11.2 Vyhodnocení dotazníků 

11.2.1 Dotazník před orientačním během 

Graf č. I znázorňuje připravenost dětí na orientační běh ve smyslu pochopení 

jeho podstaty. Z grafu lze vyčíst, že většina pochopila, co se od ní očekává, přičemž děti 

z turistického kroužku mají přesnější představu. 

Grafč. 1 

• Turistický kroužek 

• Ostatní 

Rozumím všemu, co mě čeká. 

Počet 
odpověd í 

Trochu Docela 
ano 

Možnosti odpovědí 

Ano Napros to 
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Grafy č. 2 a 3 prozrazují důvěru dětí v sebe sama. Můžeme si zde všimnout 

markantního rozdílu v pohledu obou skupin, kde děti připravované na orientační běh, 

které se s tímto termínem setkaly již vícekrát a také absolvovaly pobyt v lese a musely 

v něm spoléhat samy na sebe, mají také mnohem větší důvěru ve své schopnosti. 

Graf č. 2 

Mám strach, že se ztratím. 
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Graf č. 3 

Myslím si, že najdu všechna kontrolní místa. 
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Úroveň dovedností žáků zachycují grafy č. 4 a 5. Týkají se znalostí práce 

s mapou a kompasem či buzolou. Je z nich evidentní, že se děti běžně s mapou a 

buzolou nesetkávají, proto také jejich dovednosti mají nižší úroveň, než u dětí 

z turistického kroužku. 

Graf č. 4 
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Umím pracovat s mapou. 
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Graf č. 5 

Umím pracovat s kompasem / buzolou. 
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Grafy č. 6, 7 a 8 nám umožňují nahlédnout do míry motivace před zahájením 

orientačního závodu. Položení otázek o touze zvítězit má samo o sobě význam 

motivační. Zde neshledáváme výrazný rozdíl v obou skupinách. 

Graf č. 6 
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Graf č. 7 

Budu mít radost, když vyhraji. 
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Graf č. 8 

Počet 
odpověd í 

Chci vyhrát. 
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Možnosti odpovědí 
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í 1.2.2 Dotazník po orientačním běhu 

U grafu č. 1 vidíme, jak hodnotí děti obtížnost závodu, tedy zátěž jak tělesnou 

tak i celkovou náročnost postupu mezi jednotlivými kontrolami. Třetině žáků 

nepřipravovaných se zdál být závod náročný, zatímco více jak polovina druhé skupiny 

se shodla na tom, že náročný nebyl. 

Graf č. 
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Orientační běli byl náročný. 
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V grafu č. 2 můžeme porovnat pocit bezpečí v průběhu závodu u obou skupin. 

Jednoznačně bezpečně se cítily děti z turistického kroužku. 

Graf č. 2 

Počet 
odpověd í 

Cítil/a jsem se bezpečně. 

Ne Trochu Ano Hodně Napros to 

Možnosti odpovědí 

Následující gryfy č. 3, 4, 5, 6 a 7 se týkají mapy pro orientační běh, kde měli 

všichni účastníci stejné podmínky, protože se s mapou tohoto typu setkali poprvé. 

Graf č. 3 prozrazuje zkušenosti dětí s používáním mapy, jakékoli. Zkušenějšími 

shledáváme děti z turistického kroužku. 

Graf č. 3 
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Zhodnocení čitelnosti mapy a orientaci v ní obsahují grafy č. 4 a 5. Většině se 

zdála být čitelná výborně, přesto však se našli jedinci, kteří nehodnotí čitelnost mapy 

pozitivně. 

Graf č. 4 

Počet 
odpověd í 

Mapa byla čitelná. 
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Co se týče pochopení mapových značek a legendy, o tom vypovídá graf č. 5. 

Děti z turistického kroužku, které s mapou pracovaly pravidelně na setkáních a se 

symboly mapy se již seznámily (nikoliv však s mapovým klíčem pro orientační běh), 

rozuměly mapě bez větších nesnází. Méně zkušeností s mapou mají ostatní, proto 

také v mapě hůře orientovali. 

se 

Graf č. 5 
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Graf č. 6 vyjadřuje, nakolik byly děti při postupu omezeny pouze informacemi 

v mapě. Při pokládání otázky, zda kontrolovaly trasu v mapě, jsem dětem její zadání 

upřesnila slovním doplněním, jestli měly prst „zabodnutý" v mapě. Z výsledků vyplývá, 

že dětem z turistického kroužku byla mapa významnou oporou, nicméně zřejmě 

využívaly i jiných orientačních dovedností. 

Graf č. 6 

Kontroloval/a j sem trasu v mapě a celou dobu j sem se řídil/a mapou. 
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Z grafu č. 7 se dozvídáme, že přibližně 2/3 závodníků obou skupin dokázali 

konfrontovat informace v mapě s reálným prostředím a naopak a dobře se díky tomu 

mohli orientovat v terénu. 
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Graf č. 8 prozrazuje, zda pomohla dětem při orientačním běhu buzola. Naprostá 

většina buzolu buď vůbec nepoužila, nebo s ní neumí pracovat. Přesto pět dětí uvedlo 

že buzola měla význam v orientaci, z nich čtyři jsou z turistického kroužku. 

Graf č. 8 

Počet 
odpověd í 

Buzola mi pomohla v orientaci. 
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V grafech č. 9 a 10 se promítá zhodnocení orientačního běhu a nabytého vztahu 

k této aktivitě. Převážně se dětem závod líbil a rády by si ho zopakovaly. 
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Graf č. 10 
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Chci si orientační běh zopakovat. 
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Následující grafy se týkají té části dotazníku, kterou vyplňovalo 11 dětí 

navštěvujících turistický kroužek. Graf č. 11 znázorňuje, nakolik byly dětem prospěšné 

orientační hry aplikované v turistickém kroužku. 
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Graf č. 12 zachycuje, které hry děti hodnotily jako nejdůležitější v přípravě na 

orientační běh. Nejvíce hlasů obdržely variace orientačního závodu, hra na nácvik 

orientace podle světových stran a štafetová hra k seznámení s mapovými značkami. 

Graf č. 12 

Které hry ti pomohly? 

• Orient, závod ve škole 

• Štafetový orient, závod 

• Hra Sever proti Jihu 

• Hra Rozlušti mapový klíč 

• Hra Najdi všechny obrázky 

• Hry se zavázanýma očima 

• Hra Cesta k pokladu 

V grafu č. 13 jsou zachyceny dovednosti, jejichž rozvoj podle dětí při činnostech 

v turistickém kroužku nejvíce přispěl k úspěchu v orientačním běhu. Všechny děti 

ocenily připravenost na práci s mapou, velký význam přikládaly i nácviku orientace. 

Graf č. 13 

V čem ti turistický kroužek pomohl? 

• Práce s mapou 

• Orientace 

• Rychost 

B Práce s kompasem 
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11.3 Vyhodnocení orientačního běhu 

Výsledky orientačního běhu znázorňují tabulky na následující stránce, přičemž 

tabulka č. 1 se týká delšího okruhu a tabulka č. 2 okruhu kratšího. Obsahují informace o 

umístění jednotlivých závodníků, zda se jedná o dívku či chlapce a jaký ročník 

navštěvuje. Dále informuje, zda se účastnil turistického kroužku (označení TK 

červeně), nebo ne (označení Ost, zeleně) a sděluje hodnotu dosaženého času. Zde je 

důležité podotknout, že žádnému ze závodníků nebyly přičteny trestné minuty, jelikož 

startovní karty všech byly vyplněny správnými údaji. 

Tab. č. 1 

Ročník Pohlaví 

Chlapec 

Chlapec 

Chlapec 

Chlapec 

Dívka 

Chlapec 

Dívka 

Dívka 

Chlapec 

Chlapec 1. místo 

Chlapec 12. místo 

Chlapec 

Chlapec 

Chlapec 

17. místo 
Dívka 

Dívka 

Okruh 

1. místo 

2. místo 

13. místo 

4. místo 

15. místo 

16. místo 

7. místo 

8. místo 

9. místo 

Velký okruh 10. místo 

13. místo 

14. místo 

15. místo 

Umístění Skupina 

16. místo 
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Tab. č. 2 

Okruh Umístění Skupina Čas Ročník Pohlaví 

Malý okruh 

1. místo TK 0:24:39 1. Chlapec 

Malý okruh 
2. místo TK 0:27:09 3. Dívka 

Malý okruh 
3. místo Ost 0:31:36 3. Dívka 

Malý okruh 

4. místo TK 0:42:22 1. Chlapec 

Pro názornější srovnání výsledků jednotlivých skupin, tedy turistického kroužku 

a ostatních účastníků, uvádím v tabulkách č. 3 a 4 průměrné hodnoty dosažených časů. 

Tab. č. 3 T a b - e- 4 

Velký okruh 

Turistický kroužek 0:44:39 

Ostatní 0:50:27 

Malý okruh 

Turistický kroužek 0:31:23 

Ostatní 0:31:36 

Hodnoty uvedené v tabulce č. 4 považuji za zavádějící, z důvodu účasti tří 

závodníků, kteří navštěvovali turistický kroužek a pouze jedné dívky, která se této 

přípravě nevěnovala. Proto tyto údaje dále nehodnotím 

V tabulce č. 3 se však setkáváme s významnějšími daty. Je zde patrné, že rozdíl 

průměrných časových hodnot činí téměř šest minut, a to ve prospěch skupiny dětí 

z turistického kroužku. 
Pro zjištění statistické významnosti rozdílu těchto dvou průměrných časových 

hodnot jsem použila Studentův test (T - test), jehož aplikací byla zjištěna 92 % 

významnost3 1 . 

31 Výpočet Studentova testu viz Příloha č. 13. 
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12 Diskuze 

V této části diplomové práce se kromě jiného zamyslím nad případnými 

nesrovnalostmi zkoumaných výsledků výzkumu. Zvážím možnosti příčiny jejich 

vzniku, navrhnu prostředky kjejich eliminaci a osvětlím nemožnost nastolení 

alternativních podmínek. Nakonec zdůrazním náročnost projektu. 

Přestože uvádím všeobecně lepší dosažení výsledků v orientačním běhu 

skupinou dětí z turistického kroužku, při pohledu na výsledkovou listinu zřejmě každý 

namítne, jak je možné, že první místo odsadil žák, který neabsolvoval soustavnou 

přípravu na tento závod. 

Uvedená nesrovnalost, ačkoliv nikterak neovlivnila pravdivost hypotézy o 

dosažení lepších výsledků dětí z turistického kroužku, je natolik výrazná, že mě nutí 

k dalšímu zamyšlení. Abych našla nějaké vysvětlení pro tuto vzniklou situaci, zjišťovala 

jsem možnosti její příčiny. 

Vzhledem k věku zmíněného závodníka (žáka 3. třídy) a také na základě 

konzultace s třídní učitelkou o dovednostech a talentu v rámci výuky, která vyloučila 

jeho nadprůměrnost, jsem upustila od varianty samostatného dosažení tohoto výsledku, 

tedy bez ovlivnění vedlejšími činiteli. Tímto činitelem mohl být jiný závodník (nebo i 

více takových). Mohl pomoci přinejmenším dvěma různými způsoby: Jednak cíleně 

poskytnout radu nebo nevědomě, potají následován, prozrazovat správný směr postupu 

mezi kontrolami. Tento „předskokan" by musel být patřičně zkušený a startovat před 

vítězem, aby i při současném doběhu nedosáhl lepšího výsledného času. Zrevidovala 

jsem tedy startovní listinu, která i přes náhodné pořadí při jejím sestavování potvrdila 

- 1 tř! nožice dříve vybíhal závodník, kterého dosažení vynikajícího mop domněnku. U tri pozice un j 

třetího místa i nabyté zkušenosti z turistického kroužku k roli předskokana přímo 

předurčovaly S odstupem času tuto skutečnost samotný „předskokan" spontánně 

potvrdil a zmínil se o tom, že byl vítězem nechtěně následován. 
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K podobným interakcím a cílené spolupráci docházelo i v jiných případech, jak 

o tom svědčí fotografická dokumentace32 nebo komentáře respondentů33. Nabízí se 

úvaha o podmínkách a možných příčinách vzniku tohoto jevu a způsobech jeho 

eliminace. Pravděpodobnost setkání dvou a více závodníků na trati orientačního běhu je 

ovlivněna třemi hlavními faktory. Jedná se o nabídnutý prostor, celkový počet 

závodníků v něm a časový interval mezi starty po sobě následujících běžců. 

Nyní zpětně posoudím tyto podmínky během konání závodu v prostoru bývalé 

mašovické vojenské střelnice. Jak již bylo výše uvedeno, zvolenou oblastí konání 

orientačního běhu byl z bezpečnostních a praktických důvodů cíleně vybrán les 

ohraničený otevřenou krajinou. Jeho plocha činí pouze přibližně 0,25 km2, což 

pravděpodobnost střetnutí významně zvyšuje. Koncentrace závodníků mohla být 

snížena buď volbou většího prostoru, nebo snížením počtu dětí na trase vdaném 

okamžiku, a to opět dvěma možnými způsoby: 1. Snížením celkového počtu závodníků 

např. rozdělením závodu do několika etap a 2. prodloužením časového intervalu mezi 

starty jednotlivých běžců. Oboje bylo z časových důvodů a za daného počasí nemožné. 

Domnívám se však, že i za těchto podmínek nejsou moje závěry zatíženy zvlášť velkou 

chybou a neočekávané umístění na první příčce nepovažuji za podstatné. Všeobecně lze 

konstatovat, že výsledky všech závodníků dopadly nad mé očekávání dobře. 

Námětem diskuze by se také mohla stát volba jiného způsobu testování 

dosažených znalostí a dovedností dětí turistického kroužku soustavně připravovaných 

na orientační běh, tedy např. absolvování skutečného oficiálního závodu pod záštitou 

některého z oddílů orientačního běhu. Tato zvažovaná alternativa je však organizačně a 

zejména ekonomicky mnohem náročnější. 

Rozsah souboru zúčastněných jedinců se také může stát předmětem výhrad. 

. „ bvla předem daná mým působením na malotřídní Volba výzkumného vzorku vsaK oyia F 

v Tím ie také jasně vymezen maximální možný počet 
Základní škole v Masovicich. J

 v 

závodníků i potenciálních zájemců o účast v turistickém kroužku. Školu navštěvuje 

ve školním roce 2007/2008 pouhých 33 žáků, z nichž více než polovina dojíždí 

12 Viz Příloha č. I. 
33 Viz Příloha č. 11. 
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z okolních obcí. K 11 dětem z turistického kroužku jsem pak z ostatních zvolila 

odpovídající kontrolní skupinu. S vědomím ideálního zázemí a podmínek pro konání 

orientačního běhu, prakticky umožňující jeho realizaci, jsem nepovažovala menší počet 

jeho účastníků za významný. 

Závěrem této kapitoly chci upozornit na časovou a organizační náročnost 

pořádání orientačního běhu pro děti mladšího školního věku i soustavné přípravy dětí 

v turistickém kroužku. Z nabytých zkušeností považuji za minimum půl roku 

pravidelných setkání, alespoň po čtrnácti dnech, za účelem nácviku dovedností a získání 

vědomostí potřebných ke zvládnutí bezproblémové orientace v terénu (práce s buzolou 

a mapou, cvičení paměti, odhadu vzdálenosti a jiné). Veškerá tato činnost probíhala 

mimo oblast plánovaného orientačního běhu. 

Vzhledem k tomu, že tvorba mapy je časově velmi náročná a vyžaduje alespoň 

jeden až dva měsíce práce (dle rozlohy mapované oblasti), plánování vlastního 

orientačního běhu začalo dva měsíce před jeho konáním, a to ověřením vhodnosti 

zvolené lokality a zahájením mapování. Tvorba mapy nebyla ale jediným, i když velmi 

podstatným úkolem. Orientační běh se totiž neobejde bez vhodně zkonstruovaných 

kontrol, pro děti mladšího školního věku obzvláště dobře viditelných. Vyrobila jsem je 

z tvrdého papíru formátu A2 stočeného do role. Také značení průběhu kontrolami do 

startovních karet muselo být jednoduché, užila jsem rozlišných razítek připevněných ke 

kontrolám. Startovní karta je p ř e h l e d n á a jednoduchá. 

Čtrnáct dní před termínem konání závodu jsem informovala rodiče formou 

letáků, kde popíšeme náš záměr a potřebnou výbavu závodníků (oblečení, obuv). Lépe 

bych využila osobní schůzku, kde je možné odpovědět na případné dotazy. Vyžádala 

jsem si písemný souhlas s účastí. Dále jsem zajistila potřebný počet asistujících osob. 

Doporučuji jednu dospělou osobu na pět dětí. 

Týden před startem jsem pečlivě plánovala rozmístění kontrol. Mapa již byla 

definitivně hotová včetně vyznačení kontrol, popisů kontrol na její zadní straně, ověřena 

její čitelnost a úplnost nezávislou osobou a vytištěna v potřebném nákladu. Každá mapa 
fAi;í Sepsala isem seznam účastníků. Zajistila řádně byla opatřena ochrannou folii, bepsa.u j 

u^-otvrní nředevším dostatečné množství tekutin a odměny vybavenou lékárničku, občerstveni, t 

pro umístěné. 
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Den před zahájením jsem ještě jednou vše zkontrolovala. Přibližně dvě hodiny 

v den závodu jsem strávila rozmístěním kontrol a přípravou startu a cíle. Poslední 

půlhodina byla věnována seznámení dětí s mapou pro orientační běh, mapovým klíčem, 

jejich rolí v závodě, ověřila jsem, zda všemu porozuměly a zodpověděla případné 

dotazy. Informovala jsem také o trestných minutách udělovaných za nenalezení 

kontroly. 

Samotný orientační běh již probíhal dle zvoleného schématu. V pořadí podle 

vytvořené startovací listiny vybíhaly děti ve stanoveném intervalu jedné minuty. Mapu 

každý obdržel krátce před svým startem bezprostředně po startu předchozího závodníka. 

Role dospělých byly rozděleny následovně: Jeden hlídal časomíru, druhý asistoval při 

startu a zajišťoval občerstvení a ostatní kontrolovali dění v prostoru závodu. 

Nezbytnou nutností bylo bezprostřední vyhodnocení, vyhlášení a ocenění vítězů. 

89 



13 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit návrh didaktických postupů obsahující 

soubor orientačních her a podle něj postupovat v přípravě jedenácti dětí navštěvujících 

turistický kroužek na orientační běh. Realizací závodu pak ověřit, zda tyto hry skutečně 

plní předpokládanou funkci vhodného nácviku. Pro uskutečnění orientačního běhu bylo 

nezbytné nakreslit speciální mapu. Dalším cílem také bylo sestavení návodu, jak při její 

tvorbě postupovat. V druhé části výzkumu si kladu za cíl formou dotazníků zjistit 

subjektivní připravenost závodníků na orientační běh a jiné aspekty, které mohou 

ovlivnit výsledky závodu. 

Na základě splnění úkolů diplomové práce mohu konstatovat, že jsem stanovené 

cíle diplomové práce splnila. 

V úvodu praktické části jsem si stanovila několik hypotéz, ke kterým se nyní 

vrátím a potvrdím, nebo vyvrátím jejich pravdivost. 

Hypotéza č. 1: Děti připravované na orientační běh dosáhnou lepších výsledků. 

Výzkum potvrdil, že děti z turistického kroužku skutečně dosáhly lepších 

výsledných časů v orientačním běhu, a to v průměru o téměř šest minut '4. Z výpočtu 

Studentova testu (T - testu) je patrná 92 % statistická významnost35 tohoto zjištění, 

čímž se hypotéza potvrdila. 

Hypotéza č 2- Děti připravované na orientační běh se budou cítit jistěji a věřit si. 

Na základě vyhodnocení dotazníků vyplňovaných před uskutečněním 

í d á ž e děti z turistického kroužku z 82 % uvedly, že strach 
orientačního běhu se d o z v í d á m e , 

34 Viz tabulka č. 3, str. 85. 
35 Viz Příloha č. 13. 
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z bloudění buď vůbec nemají, nebo jen trochu, zatímco druhá kontrolní skupina stejně 

odpověděla pouze v 50 % zastoupení.36 

Markantněji tento jev pozorujeme u následujícího konstatování, protože 82 % 

členů turistického kroužku se domnívá, že najde všechny či většinu kontrol. U ostatních 
o 37 

toto nastává jen v 17 % případů. 

Po absolvování samotného orientačního běhu jsem v dotazníku zjišťovala, zda se 

v průběhu závodu cítily děti bezpečně, kde děti z turistického kroužku zmínily naprostý 

pocit bezpečí v 73 % odpovědí. Druhá skupina toto uvádí z 33 %. Pokud ale posoudíme 

všechny odpovědi, které určitý pocit bezpečí připouštějí, v obou skupinách se setkáme 

s přibližně 80 % respondentů uvádějícími tyto možnosti odpovědí.38 I přesto tuto 

hypotézu shledávám za potvrzenou. 

Hypotéza č. 3: Děti připravované na orientační běh využijí kompas, nebo buzolu, 

což jim pomůže v orientaci. 

Všichni účastníci orientačního běhu měli možnost používat v průběhu buzolu. 

Jen 27 % dětem z turistického kroužku, jak uvedly v dotazníku, buzola v orientaci 

pomohla.39 Na základě tohoto zjištění tak tato hypotéza nebyla zcela potvrzena. 

Připouštím, že volba umístění kontrol zohledňovala i zcela nezkušené běžce, a proto 

použití buzoly nebylo bezpodmínečně nutné. 

Hypotéza č. 4: Pro děti připravované na orientační běh bude mapa orientačního 

běhu srozumitelnější. 

Pravdivost této h y p o t é z y jsem zjišťovala také v dotaznících. Ptala jsem se, do 

• • - v; minu čitelnou. Turistický kroužek na 100 % vnímá jaké míry shledávali závodnici mapu cneinuu. 
ri"/ 4 0 

čitelnost mapy pozitivně, ostatní na o/ /o. 

36 Viz g r a f č . 2, str. 74. 
37 Viz graf č. 3, str. 74. 
38 Viz graf č. 2, str. 78. 
39 Viz g r a f č . 8, str. 81. 
40 Viz g ra fč . 4, str. 79. 
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Další otázka se zaměřila na porozumění mapě pro orientační běh. Zde měly 

všechny děti naprosto shodné podmínky, protože se speciální mapou se setkávají 

poprvé. 45 % žáků připravovaných v turistickém kroužku mapě rozumělo zcela a stejné 

procento porozumělo většině mapy. Druhá kontrolní skupina se shoduje ve 25 %, že 

mapě rozuměla zcela a dalších 25 % uvádí porozumění většině mapy.41 Hypotéza se 

těmito zjištěními potvrzuje. 

Hypotéza č. 5: Děti, které se neúčastnily turistického kroužku, poprvé 

samostatně pracovaly s mapou. 

Z výzkumu vyplývá, že 75 % dětí nepřipravovaných na orientační běh 

samostatně s mapou procovalo poprvé, děti z turistického kroužku toto uvádí ve 27 % 

případů.42 I když je rozdíl evidentní, hypotézu přijímám pouze částečně, protože 

existuje 25 % žáků bez přípravy, kteří již s mapou dříve samostatně pracovali. 

V závěru diplomové práce je také nutné zmínit významnost orientačních her ve 

vztahu k přípravě na orientační běh. V dotaznících účastníci turistického kroužku 

uvádějí v 73 %, že příprava byla pro potřeby orientačního běhu přínosná, 18 % 

dotazovaných pomohla příprava trochu a jeden respondent přiřadil nácviku téměř 

nulový význam.43 

Dále jsem pátrala po hrách, které prospěly dětem nejvíce. Zmínily vesměs hry, 

které svým průběhem a charakterem hodně připomínají orientační běh. Domnívám se, 

že je toto způsobeno nevědomostí o významu her ostatních. 7 hlasů bylo uděleno 

Orientačnímu závodu ve škole a štafetovému orientačnímu závodu, 5 krát žáci 

jmenovali hry Sever proti Jihu a Rozlušti mapový klíč, 4 hlasy obdržela hra s názvem 
, , . ^ o hhcpch získalv hry se zavázanýma očima a Cesta k Najdi všechny obrázky a po 3 Masecn z i s k u j y 

pokladu.44 

Nakonec se děti měly rozhodnout, které dovednosti byly nejlépe rozvinuty 

• * - vi, hpr Všichni se shodují na tvrzení, že nejvíce jim hry 
prostřednictvím orientačních her. vsicnm 

41 Viz graf č. 5, str. 79. 
42 Viz g r a f č . 3, str. 78. 
43 Viz g ra fč . 11, str. 82. 
44 Viz g r a f č . 12, str. 83. 
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pomohly k porozumění práce s mapou. 10 hlasů uvádí rozvoj orientace na druhém 

místě, následuje rychlost se 7 hlasy a nácvik práce s kompasem nebo buzolou pomohl 

v orientačním běhu pěti respondentům.45 

Diplomovou práci chápu jako ucelené dílo, které nabízí zájemcům detailní 

soupis zkušeností získaných při aplikaci orientačních her v kolektivu dětí mladšího 

školního věku a při organizaci orientačního běhu. 

Informace a závěry obsažené v mé diplomové práci mohou využít vyučující na 

základních školách či vedoucí zájmové sportovní činnosti, kteří se rozhodnou zpestřit 

výuku výběrem vhodné orientační hry, pro školu zorganizovat sportovní den v duchu 

orientačního běhu nebo se svým oddílem prožívat dobrodružství na cestě za 

poznáváním možností, které nám příroda v našem regionu nabízí. Orientační hry nemusí 

vést pouze k cílené přípravě na orientační běh, mohou se stát např. námětem pro 

činnosti v družině, inspirací k oživení procházek s rodiči a také součástí klukovských 

her. 

Nej významnější přínos této práce spatřuji v nadšení dětí, které se účastnily 

výzkumu. Každou druhou sobotu přicházeli žáci mašovické Základní školy na schůzky 

turistického kroužku, aby společně trávili čas v přírodě, ke které získávali stále vřelejší 

vztah a radovali se z pobytu v krajině jejich bydliště. Účast na orientačním běhu 

v Mašovicích velmi oslovila převážnou většinu závodníků a zanechala v nich pozitivní 

vztah k tomuto sportovnímu odvětví, dokonce mají zájem o jeho zopakovaní. 

Také pro mě osobně bylo vypracování diplomové práce velkým přínosem. 

Trávila jsem s dětmi hodně času mimo zdi budovy školy, coby paní učitelka, a stávala 

jsem se rovnocenným partnerem a průvodcem v oblíbených aktivitách, což přispělo 

k vytvoření pevných pout mezi námi. 

Naučila jsem se pracovat s větším množstvím odborné literatury, naučila jsem se 

zpracovávat výzkumné údaje s využitím počítačové techniky a získala jsem praktické 

zkušenosti při tvorbě mapy a při psaní rozsáhlejšího odborného textu. Také jsem si 

rozšířila vědomosti studiem odborné literatury. 

45 Viz g ra fč . 13, str. 83. 
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Tato práce jistě bude prospěšná v mé další pedagogické činnosti. Budu čerpat ze 

získaných poznatků, budu orientační hry nadále rozvíjet a využívat při práci s žáky 

základní školy. Pokusím se u dětí i nadále vzbuzovat zájem o přírodu a pěstovat v nich 

lásku k ní. 
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PŘÍLOHA 

Příloha č. 1 

Fotografie turistického kroužku 

Naše první setkání v březnu 2007 

Neztratili jsme se? 

Při hře Šipkovaná 

Kudy dál? 

Při variantě hry Trefa 
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Radost z objevení skrytého pokladu při hře Cesta k pokladu 
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Fotografie z orientačního běhu dne 13.11. 2007 

Teoretická příprava na orientační běh Vyplňování dotazníků 
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Spolupráce na trati II. Spolupráce na trati III. 
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Příloha č. 10 

Ukázka startovní karty pro hru Najdi všechny obrázky: 

Jméno Třída 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

Start: 

Cil: 

Trestné minuty: 

Příloha č. 3 

Ukázka předlohy ke hře Pět vteřin musí stačit: 

Celko 

Pořaa 

vy cas. 

<í: 

J X 

Celko 

Pořaa 

• • 

L M X X 

Celko 

Pořaa 

N X X 

Celko 

Pořaa 

+ 

I X 

Celko 

Pořaa 

O A 
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Příloha č. 10 

Ukázka mapy kc hře Bez mapy ani krok: 
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Pivni patro 

Dfuhe pjtio 



Příloha č. 10 

Mapový klíč orientačního běhu (ISOM 2000) 

PftEI H £ 0 ZN»££K ISOM2COO 

1 101 VrHovmw 

n 102 Mtasnl vr»t*rf»» 

103 PomoonA v r t l o * ! * * 

104 SpAdwco 

' 225 105 Vrueviueoví k«t» 

106 Sti/ 

107 H i i t 

109 M a l t b ď 

109 R>*« 

• 

110 Mtfcáiýha 

111 Kipfca 

112 Malí kupka 

113 ProUMÍ kupka 

114 ProNuOoň 

115 Malt prahkjboí 

« 116 J í r u 

117 RojMI)1 pomth 

119 2«t*línl lartnnl oti(aM 

201 Noactifemý 

202 Skalní mMhí/M««i» 

203 Schůdný afcatnl 

» 20« Karrwrmijama 

' " "ýit 205 JMky^O 

206 Baívan 

• 
207 Války b a M n 

208 Salvfliwó pc» 

* * 
209 SNuk halmami 

% ../ 710 Kamamlý p o " " 

I P ® i 211 
8 H W H W 

211 

301 Jo/aro 

302 KytmlCa* 

303 jamaavod 0 0 

304 NapWímalaín4 fakn 

305 ****** 

308 pjeiontioný m*>> v***"1 

307 Malý wxW P ň t ó p 

309 Ú z W W i * 1 " 

309 NwUfcowWÍ 

310 Bajna 

311 Navyrajní b a í r a 

312 Studna 

313 Pramen 
314 ZVtéttnl wOnl oůjefcl 

M l Otarfarý proafcr 

402 Otavfaný proata a wptflftjmi «sromy 

403 OrakVotovfony pro«c 
0lK*.y oíntmcr) prMor i nuptyianýTnl ttiomy 

405 loa: aiwdrtý M n 

<06 Lot pornařý b*fi 

407 PodroaL pomafi b » 

406 LM: ob!Ury M í l 

409 Podroat oetllný bín 
410 Pofoal: ve*nt oUUný ncprucřoany 

411 loa pni&Alný v jajncri »m4nj 

417 Sad 

413 V r a 

414 Vjr»mthrar*»o<x>«Uv»n6|>ůdy 

415 OM41»v«M pOM 
415 Vjratn* Ivance pcroatu 

417 Nevyra/ní hrarlw porostů 

415 Zvrtknl vaaataír.1 oOtakt 

419 ZvttttitlM9«{rtrslot>t<»t 
420 ZvUUní vegetační objekt 

Ml 04km 
902 VAtt lUrwa 

£03 MenM aIWoa 

Í 0 4 S»M<*a 

505 Voíoví w a » 

605 P64I ceata 

607 P « « a 

508 Nevyrainá p » « a 

600 PtvMk 
610 Zřntatna rorcastl 
J í l N w W m n í TOMU 

517 UvtJi 

613 Kttianl a r m t a m 

514 KManl txw rtwalu 
615 řatwrtoa 
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HM-

i—ÍLT 
i—! . 

2 i 

110 EMMnck* vadarW 
517 Hlavn4 atoklricfcji vodanl 
516 Tunal 
519 Kamanni z od 
520 RwiwM kamonni zklkn 
521 Vyioti karnartii lad 
522 Plot 
523 Rtu padly ptol 
524 Vyio*y ptot 
525 PrůcMxJ. pfacftod 
526 8udcm 
527 SJM* 
528 Trvala neprtalupni OWMt 
520 0l4í9*n4 pfocřia 
530 Zřleartna 
531 StlMtoa 
532 Hrob 
533 PfokwiMolní potn*l 
534 NapfeiomsMnépofrubl 

535 Vy«OMvAi 
536 Ma» .*! 
537 Mohyla {hranifril Uran) 
538 Kmwléc 
530 ZvUUlnl umélý <XfHa 
540 ZMtIr,! umttý obf*X 
601 Ma^-veKk* poledniky (w»«rniky} 

802 Hpg«r»!nl mtOrf 
603 VVlkorf ktffca 
701 Štafl 
702 Kontrrt* 
703 Cf»*> kontro* 
704 SpojíVce 
705 Zriafianý ú»afc 
706 cn 
707 NapMu-OŮMn* hranice 
706 PrůetxxJ. pfacfwd 
709 MpKWJpnA oClMl 
710 Netietpeíni obUlU 
711 Zakázaný poalup 

712 suro^tí první ponwO 

Q 713 OWiarrtvovBcr itanloe 
SPCCIFICKt ZNAČKY PRO IOB 
601 S1op» > 2m 

v r v 

602 Slopj 1-2 m 

603 stopa 0.6-1 m 

- I ( »- 804 SMoa okryt* anittam 

805 Sypáni ntho mm Mníce 

606 Uprwani plocha 

SPtOfrCKť ZNAfiKY PHO MTOO 

_ _ _ _ _ 61* Caata: snadno %izdna 

812 PWi» m.Jno 
_ _ _ _ _ 6 U Caua: pomAi qUdni 

614 PMin* pomalu (tridni 

_ _ _ _ _ _ 615 Caata: o6ttžr4 qUdná 

61fl PMInaobt Jn* «yri*ut 

SPECřtCKÉ ZNAŮKY PRO OZ PO STEZKÁCH 

. 631 S;lrtny itupoA 

, 832 Naa|fí<Jný stupaA 

SPCCtf ICKť ZNAČKY PRO PARKOVÝ 06 
__n Ml Budova 

652 Piieftoa bodovou 

653 Obcya budovy 
861 S M » bez autwnoWortho provoní 

662 SctKxMt* 

C«mí Ptikm* black 

Hnídi PMS 471 

Ž M i PMS 136 

Modrá PMS 290 

7 otci PMS 361 

5*dá PMS 428 

Fialovi Puipla 

Z.tar-i (LOej PMS 344 
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Příloha č. 10 

První norská barevná mapa pro OB 

Byla použita dne 30. 4. 1950, autor: Knut Valstad. 

•Mobrutan 

- i m m 

Vassen / 

,1 BrataA 

'Fhgerholt 

f ) ' , J/UttMoLn 
,.! 7 20a 

Lutt&ien 

(Utarbeidet págrunn/ag ať Oslo oppmálingsveaena karltr med sptsiclliif/atehe 
Málestokk 1: 20 000 

Ekv.disl.5m. 

OPPSAL I.F.S ORIENTERINGSKART 
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Příloha č. 10 

Ortofoto prostoru střelnice v Mašovicích 

Výřez turistické mapy s prostorem střelnice v Mašovicích 
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Příloha č. 10 

MAPOVÉ ZNAČKY: 
* Ion (bílá), lotrka 

"•' obdftlávaná půda sad 
P«s»ka, pasaks se stromy 

:ÍÍJ3il»JPik PfúbĎžoý, průchodný 
ML Piychodný 
B nopfúchodny porost 

zarosili pnsfgjwrfc ___ 
.̂ yfainý hranif-q poio«iO 

-f n»výr«?ná hranic* potontú 
r- silnice luntl 

gilnjfkg vozový 

L-QííÍL?.'"* přilnu, prú»»k _ 
ifatoln*, n«fatotn* JJ .•<;••.•„ 

I ttlfaitej. glekbyt* vedeni 
. plot, yy»ofcýptot, průchod 
budoy». zřicentna 

. aldllitč, pBrtcovtété 

.vysoká važ̂ Bgggj,.Krmelec 
vrslavnica, spadnice _ 

ijroNubaň, maia prohiuhaft 
J*'ha, raibuý pnvi.ri-

- hrAg 
L_rýh»,mwlkt> ryha 
* . akalnI siÍí schůdný, rmschúdný 
^ kámen. balvan fsakynU 
ja/ero (lybnIK). .-.ort 
potol̂ nshoraínt přikog,(avK» 
jáma s vodou, piainnn, «tiiHn» 
bažina natfotelná, úzká, malá 
výtnni alrotn, vývrat 

. Jjnýumaiý objeK̂  

Mapovali 1:5000 v dobé podzim 2007 
Tereza a František Texlovi. 

Kreslila (OCAD) Tereza Texlová. 

0 100 200 300 4 0 0 ^ ^ 500m 

Mapa pro orientační beh v Mašovicích (zmenšená) 

Střelnice 2007 
1:5 000 
ekvidistance 5m 
stav podzim 2007 
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Příloha č. 10 

Dotazník před orientačním bělicni 

1. Rozumím všemu, co mě čeká. 

2. Mám strach, že se ztratím. 

3. Myslím si, že najdu všechna kontrolní místa. 

4. Umím pracovat s mapou. 

5. Umím pracovat s kompasem/buzolou. 

6. Těším se. 

7. Budu mít radost, když vyhraji. 

8. Chci vyhrát. 
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Dotazník po orientačním běhu 

1. Běh byl náročný. 1 2 3 4 « 

2. Cítil/a jsem se bezpečně. 1 2 3 4 5 

3. Poprvé jsem samostatně pracoval/a s mapou. ANO NE 

4. Mapa byla čitelná. 1 2 3 4 5 

5. Rozuměl/a jsem mapě. 1 2 3 4 5 

6. Kontroloval/a jsem trasu v mapě 

a celou dobu jsem se řídil/a mapou. 1 2 3 4 < 

7. Vždy jsem věděl/a, kde se podle mapy 

nacházím. 1 2 3 4 5 

8. Kompas/buzola mi pomohl/a při orientaci. 1 2 3 4 5 

9. Orientační běh mě bavil. 1 2 3 4 5 

10. Chci si orientační běh zopakovat. ANO NE 

Turistický kroužek: 

11. Pomohly mi hry v turistickém kroužku. 1 2 3 4 5 

Vypiš, jaké hry: 
V čem ti tyto činnosti pomohly: Orientace ANO NE 

Práce s mapou ANO NE 

Práce s kompasem/buzolou ANO NE 

Rychlost ANO NE 
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Příloha č. 10 

Komentáře dětí k orientačnímu běhu 

„Nejvíc mě nebavilo to, že jsme běhali." 

Dívka, 4. roč., umístění 13. 

„Nejtěžší bylo najít bod poslední 8, protože už jsem byl unaven" 

Chlapec, 5. roč., umístění 15. 

„ Tento O. B. mi ukázal, že mě docela baví práce s mapou. Bylo dobrý že byl sníh 

tak vidět stopy, kudy jsme šli." 

Dívka, 5. roč., umístění 7. 

„Hrozně moc mě to bavilo. Byl jsem rád, že jsem potkal kamarády. Nejtěžší bylo na 

5 a 8. Moc rád bych si to zopakoval." 

Chlapec, 3. roč., umístění 10. 

„ Orientační běh mě bavil, protože jsem se dobře vyznal v mapě. Počasí se vydařilo." 

Chlapec, 4. roč., umístění 12. 

„Nejtěžší byla 8. Měl jsem hlad a žízeň, strašně jsem se těšil do školy." 

Chlapec, 5. roč., umístění 14. 

15 
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„Nejtěžší pro mě bylo najít bod 1. Chtěl bych si to hodněkrát zopakovat, 

zima. Líbila se mi mapa a všechny ty cesty Odměna se mi taky líbila." 

Chlapec, 3. roč., umístění 11. 

„Bylo to moc zajímavé, trochu strašidelné." 

Dívka, 4.roč„ umístění 19. 

„Pomohl mi kamarád, kterého jsem potkal a já jsem pomohl jemu. Těžké bylo najít 7 

Chlapec, 3. roč., umístění 13. 

„Nemohla jsem s pěli kamarády najít osmičku. Před tím jsem poradila kamarádce 

pak jsme potkaly ještě jednu a ta nám taky radila. " 

Dívka, 4. roč., umístění 18. 

„Líbilo se mi to." 

Chlapec, 1. roč., umístění 4. (malý okruh) 

„Myslím, že se to líbilo celé třídě. Paní učitelko, prostě dobrý opravdu hezký orienťák. " 

Chlapec, 4. roč., umístění 3. 

„ Orientační běh mi pomohl v práci s mapou. Výhoda pro mě byla, že se O. D. konal na 

místě, kde to dobře znám. Překvapilo mě, že byl O. B. tak krátký. " 

Chlapec, 5. roč., umístění 4. 

„Bylo to bezva. Nejvíc se mi líbilo, jak jsem hledala razítka a že jsem se vyznala v mapě 

a v buzole." 

Dívka, 3. roč., umístění 2. 
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Příloha č. 10 

Mezipředmětové vztahy 

Člověk a jeho svět 

Oči dokořán 

Tato hra výborně poslouží k bližšímu seznámení dětí s místem svého bydliště. Je 

určena žákům 3 . - 5 . ročníku. Pokud se ale uskuteční při společné procházce celé třídy i 

s učitelem, je vhodná i pro mladší děti. Cílem hry je správně odpovědět na zadané 

otázky. 

čas na přípravu: 40 min 

počet hráčů až 30 dětí 

doba trvání: 60 min a víc 

pomůcky: mapa města (obce) s vyznačenými body a seznam úkolů do 

dvojice, papíry, tužky 

prostředí: město, obec 
zaměření: práce s mapou, řešení problému, taktika, poznávání okolí svého 

bydliště 

Hra probíhá ve městě, kde děti spolupracují ve dvojicích. Učitel dvojicím rozdá 

seznam úkolů a mapu města s vyznačenými místy, jichž se týkají otázky, na které při 

své cestě musí najít odpověď. Kromě toho je úkolem dvojice spojit body na své mapě 

tak, jak jimi postupně procházela, přitom se snaží vymyslet co nekratší variantu trasy. 

Protože se dvojice pohybuje po městě samostatně, je nutné poučit děti o bezpečnosti 

chování ve městě, zejména o pravidlech silničního provozu. Je vhodné připravit několik 

různých map s rozlišnými označenými místy a k nim i jiné otázky, aby nedocházelo ke 

slučování dvojic. Ve smluvený čas se všichni sejdou opět na výchozím místě. Dvojice 

jednotlivě prezentují svoje odpovědi a podle daných kritérií jsou vyhlášeni vítězové. 

Hru Oči dokořán je možné ztížit. Místo seznamu úkolů dostanou děti jen 

popisky k místům vyznačeným na mapě. Např. 1. - štít domu č. 12, apod. Na otázky 
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budou ale odpovídat až po příchodu zpět do školy. Procvičujeme u žáků pozornost a 

paměť. Tuto variantu lze využít pro společné procházky městem s celou třídou, ještě 

s tou změnou, že děti nezachycují do mapy nejkratší cestu, ale domlouvají se na další 

zastávce všichni společně. 

Tmavomodrý svět 

Tmavomodrý svět je obdobou předchozí hry Oči dokořán. Má ovšem sociální 

podtext. Je vhodná pro děti 4. a 5. třídy. Vyžaduje u dětí jistou míru odpovědnosti. 

Jejím cílem je poskytnout dětem náhled do života nevidomých a seznámení 

s významnými stavbami ve městě. 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů až 30 dětí 

doba trvání: 60 min a víc 

pomůcky: seznam míst s popisky a startovní karta do dvojice, razítka, šátky 

prostředí: město, obec 

zaměření: orientace v prostoru, poznávání okolí svého bydliště, pomoc 

potřebnému, sounáležitost s handicapovanými spoluobčany 

Opět se vše odehrává v centru města či obce. Stejně jako ve hře předchozí děti 

opět spolupracují ve dvojicích. S tím rozdílem, že jeden z nich má šátkem zavázané oči 

a je závislý na svém kamarádovi, který ho městem vodí za ruku. Při zahájení dostane 

dvojice seznam míst, která musí navštívit. V popiskách je přesně uvedeno, kde se 

v daném objektu nachází razítko. Razítko děti otisknou do své karty, což je kontrolou 

návštěvy místa. 

Co do lesa nepatří 

Při p r o c h á z k á c h lesem si můžeme často všimnout stop civilizace. Jsou to 

poházené papírky, prázdné umělohmotné láhve, zrezivělé kusy železa a mnoho jiného. 

Tato hra s e k o l o g i c k ý m námětem poslouží např. jako úvod do učiva společenství lesa. 

Jejím cílem je vzbud i t v dětech cit pro slušné chování v přírodě a její pomocí 
procvičíme také paměť. 
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čas na přípravu: 

počet hráčů 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 

30 min 

až 30 dětí 

10 min 

několik produktů průmyslové výroby (na obrázku nebo lépe 

reálných), volné papíry 

lesní cesta 

paměť, pozornost 

Kolem lesní cesty rozmístíme připravené předměty tak, aby byly bez problémů 

viditelné přímo z cesty, a vyznačíme začátek a konec tohoto úseku. Délku trasy a počet 

předmětů volíme podle věku a vyspělosti dětí ( 1 0 - 2 0 předmětů na 30 - 50 m). Děti 

projdou úsekem, musí si zapamatovat co nejvíce těchto předmětů, které nepatří do lesa. 

Jakmile projdou úsekem, všechny je vypíší na list papíru. Kdo si zapamatoval nejvíce 

předmětů, vyhrává. 

Po skončení hry samozřejmě les opět „uklidíme". 

Kterým směrem? 

V hodinách vlastivědy, kdy je tématem Česká republika, pomůže tato hra 

upevnit žákům znalosti o p o l o z e jednotlivých měst. Děti se díky této hře také zdokonalí 

v zacházení s kompasem. 

20 min 

až 30 dětí 

20 min 

mapy ČR s vyznačenými městy a jejich názvy (školní atlasy), 

kompasy, úkoly 

třída 

práce s kompasem, orientace na mapě, města ČR 

S mapou a kompasem žáci pracují ve dvojici a společně i plní zadané úkoly. 

Znění úkolů může být následující: Na kterou světovou stranu pojedeme ze Znojma do 

Prahy? Na kterou světovou stranu leží Ostrava od Plzně? Které významné moravské 

město leží jihovýchodně od Děčína? Leží Hradec Králové západně od Karlových Varů? 

cas na přípravu: 

počet hráčů 

doba trvání: 

pomůcky: 

prostředí: 

zaměření: 
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Dvojice, která zodpoví správně všechny otázky v nejkratším čase, vyhrává. 

Před zahájením hry si musíme být jisti, že děti umí mapu zorientovat na sever. 

Můžeme ale hru zjednodušit tím, že místo kompasu použijeme jen směrovou růžici 

kterou si každý žák vyrobí na kousek tvrdého papíru. 

Matematika 

Překážkový běh 

Velice jednoduchá hra vhodná pro děti třetích až pátých tříd. Jedná se o 

zábavnou formu opakování početních operací, 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 10 min 

pomůcky: kartičky formátu A6 s matematickými příklady, startovní karty 

krepový papír 

prostředí: les, budova školy 

zaměření: početní operace, pozornost, rychlost 

Učitel vyznačí trasu krepovým papírem, buď v lese, pokud je ta možnost jinak 

docela dobře poslouží i budova školy. Cesty se mohou křížit. Na trase rozmístí kartičky 

s příklady. Žáci po jednom nebo ve dvojici v intervalu 30 vteřin vybíhají na trasu a do 

své startovní karty zapisují výsledky jednotlivých příkladů. Výhercem je ten, kdo 

potřebuje nejméně času a má správně všechny výsledky. Za chybný výsledek jsou 

uděleny trestné minuty, které přičteme k dosaženému času. 

Cesta tam a zpět 

Ještě jednou se zaměřme na opakování učiva. Je zcela na učiteli, jakou náročnost 

úkolů pro děti zvolí a jaké tématice hru věnuje. Může totiž hru použít ve všech 

ročnících prvního stupně, 

čas na přípravu: 30 min 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 20 min 
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pomůcky: lístky s příklady a lístky s výsledky jednotlivých příkladů prc 

každé družstvo, krepový papír 

prostředí: les, louka, budova školy 

zaměření: opakování učiva, rychlost, vytrvalost, spolupráce 

Hra probíhá formou štafetového běhu a děti při ní spolupracují v družstvech. 

Nejdříve krepovým papírem rozstříhaným na proužky vyznačíme hranice prostoru o 

rozměrech asi 3 x 3 m (podle našich možností a dispozic žáků zvětšíme nebo naopak 

zmenšíme) a rozmístíme v něm jak lístky s příklady, tak s výsledky. Kromě toho, že 

jsou lístky dvojího druhu, je nutné je navíc barevně rozlišit, a to v tolika variantách, 

kolik je družstev. Úkolem družstva je vysbírat co nejrychleji z prostoru lístky své barvy 

a správně přiřadit výsledek k příkladu. Vybíhá vždy jen jeden zástupce z místa 

vzdáleného alespoň deset metrů od hranice vyznačené plochy a s každým vyběhnutím 

může přinést svému družstvu pouze jeden lístek. Vítězem se stává to družstvo, které 

jako první bezchybně vyřeší všechny zadané úkoly. 

Krokování 

Učivo přibližně druhé třídy o jednotkách délky jistě leckterý učitel dětem zpestří 

měřením. A měřit můžeme kdeco, třeba i kroky. Následující hře předchází příprava 

zahrnující zjištění, jak velkého kroku je potřeba ke zdolání vzdálenosti jednoho metru. 

To jim pomůže vytvořit si konkrétní představu o pojmu jeden metr. Děti prochází podél 

rozvinutého pásma a kontrolují délku svého kroku. Co krok, to jeden metr. Nyní už 

můžeme přejít k samotné hře. 

čas na přípravu: 20 min 

počet hráčů: až 20 dětí 

doba trvání: 20 min 

pomůcky: pásma, svinovací metry, kolíky nebo pet láhve, pracovní listy 

prostředí: hřiště, dvůr, tělocvična 

zaměření: orientace v prostoru, odhad vzdálenosti, jednotky délky 

Dětem zadáváme různé úkoly, např. Odhadni pomocí krokování, kolik metrů 

měří všechny stěny tělocvičny. Odkrokuj, kolik metrů měří dva tvoji spolužáci. Jak 

dlouhý je obrubník (lavička) atd. Odpovědi každý zapisuje do svého pracovního listu. 
Po Nejpřesnější odhady oceníme. 
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Modifikace: 

o Využijeme hry 5 metrů na sever, kdy děti místo pásma vzdálenosti krokují. 

Odkrývání obrázku 

S tím, že orientace je důležitou součástí matematiky, se setkáváme v geometrii 

U dětí buduje prostorovou orientaci a cvičí jemnou motoriku. Tato hra naplní oba úkoly 

a dále pomůže dětem zdokonalit se ve znalosti o postavení světových stran, 

čas na přípravu: 20 min 

počet hráčů: až 30 dětí 

doba trvání: 20 min 

pomůcky: pracovní listy na čtverečkovém papíře, pravítka, tužky 

prostředí: třída 

zaměření: jemná motorika při rýsování, měření vzdáleností, světové strany, 

orientace v prostoru 

Příprava na hru zahrnuje vytvoření jednoduchých obrázků na čtverečkovém 

papíře, které obsahují přímky k sobě navzájem kolmé, nebo v rozpětí 45°, 135°, 225°, 

nebo 315°, jako je domeček, různé tvary zvířat apod. Všechny vrcholy obrazce se 

nachází v mřížových bodech čtvercové sítě. Tyto vrcholy vyznačíme křížkem nebo 

puntíkem do pracovních listů (v ukázce níže) pro děti a jeden z nich vyznačíme jako 

počáteční. Kromě těchto bodů přikreslíme ještě asi dvakrát tolik bodů klamných, které 

mají zmást. Pracovní list navíc obsahuje směrovou růžici, sever je situován k hornímu 

okraji listu. Ke každému obrazci připojíme legendu - postup, kterým se děti řídí při 

spojování jednotlivých bodů obrázku (např. 3 cm SV, 1 cm JV, 5 cm S atd. Hru 

můžeme pojmout jako závod, kdo rychleji rozluští, co se v bodech skrývá za obrázek, 

lépe ji možná využijeme jako odměnu pro děti na konci hodiny za dobře odvedenou 
práci v jejím průběhu. 
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Pracovní list ke hře Odkrývání obrázku: 
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Příloha č. 10 

Výpočet statistické významnosti rozdílu aritmetického průměru dosažených 

výsledků testovaných skupin žáků (z turistického kroužku/ostatních). 

1. Testovaná hypotéza: „Skupina dětí z turistického kroužku dosáhne statisticky 

významně lepších výsledků v orientačním běhu než skupina ostatních dětí." 

2. Alternativní hypotéza: „Skupina dětí z turistického kroužku nedosáhne statisticky 

významně lepších výsledků v orientačním běhu než skupina ostatních dětí." 

3. Jako testové kritérium v tomto případě poslouží test významnosti rozdílu dvou 

průměrů zvaný T-test, neboli Studentův test. 

Hladina významnosti a = 0,05 = 5 %. 

Kritický obor - dvě tabulky: 

Tabulka 1 - soubor X, hodnoty X„ - dosažené časy [s] skupiny dětí z turistického 
kroužku 
X1 1924 
X2 2 0 4 4 
X3 2 1 7 3 
X4 2 1 8 0 
X5 2 2 4 8 
X6 2 6 5 5 
X7 4 0 4 5 
X8 4 1 6 5 

Tabulka 2 - soubor Y, hodnoty Ym - dosažené časy [s] skupiny ostatních dětí 
Y1 1876 
Y2 2 3 2 3 
Y3 2 4 6 2 
Y4 2 7 4 4 
Y5 2 7 5 5 
Y6 2 7 8 0 
Y7 2 8 6 0 
Y8 3 6 6 5 
Y9 3 6 8 5 
Y10 3 8 0 5 
Y11 4 3 4 5 
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Aritmetický průměr X = 2 6 7 9 , 2 5 

Aritmetický průměr Y = 3 0 2 7 , 2 7 

Výběrový rozptyl S] = 8 1 9 8 2 5 , 0 7 1 4 

Výběrový rozptyl S2
V = 5 5 6 5 0 2 , 8 1 8 

Počet členů n = 8 
Počet členů m = 11 

Po dosazení do vzorce: 

T = [2679,25-3027,27| lg • 11 • (8 + 11 - 2) 

~ V(8 - 1 ) • 819825,0714 + (11-1)- 556502,818 V 8 + 11 

T = 348,02 11496 

~ A/5738775,4998 + 5565028,18 V 19 

14X 0 2 
r = ^ ^ 8,87337828 

3362,11297844 

T = 0,9185036698 s 0,92 = 92 % 

4. Závěr: Zvolíme-li hladinu významnosti rozdílu aritmetických průměrů testovaných 

souborů dle zvyklostí na 0,05, tedy 5%, potom uvedeným výpočtem zjišťujeme 

statisticky značně významný rozdíl mezi oběma testovanými soubory. Děti 

z turistického kroužku dopadly významně lépe. Testovaná hypotéza je potvrzena, 

alternativní hypotéza je popřena. 
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