
Skupina BERUNO (mladší žáci) – rekapitulace většiny mapových tréninků 2019 
 
 
1.dubna 
 
Klasická hvězdice. Před startem jsme si důkladně vysvětlili podle 
čeho na každou z kontrol běžet – tedy jak má vypadat plán. To se 
snažíme dělat vždycky. Odpovídat si na otázky „podle čeho“, „jak?“, 
„co uvidíš?“. Používat koncept založený na slůvku „až“. To nás nutí 
vždycky vědět, co nastane a plán se stává automaticky souvislým. 
 
8.dubna 
 
Řešíme situaci, která je pro naše desítky/dvanáctky při závodě 
typická: běžet rovně nebo 
střihnout lesem? Okruh A 
běžíme dvakrát – jednou celé 
po cestách, podruhé celé 
rovně na směr (při tom 
zároveň vědomě cvičíme 
tuhle techniku). Díky 
Sportidentu a lístečkům 
máme hnedka výsledek a 
děcka si i zasoutěží. Kdo má 
hotovo, může si dát 
bonusový okruh B. Ten je 
vyšší technické náročnosti, 
kterou ale snižuje krátká 
vzdálenost mezi kontrolama. 
Tady dochází k posunu hranic 
a cenným kufrům, o kterých ti snaživější pak přemýšlejí. 
 
15.dubna 
 
Na začátku tréninku si 
cestou v údolíčku 
modelujeme dvě 
lidské vrstevnice pro 
snazší pochopení, co 
ty hnědé čáry v mapě 
vlastně znamenají. 
Využijeme později. 
Ti pokročilejší pak 
nacvičují schopnost 
běžet rovně lesem i na 
delší vzdálenost – 
okruh A. Ostatním trať 
nabízí možnost držet 
se cest. Okruh B je opět těžší, bonusový, ale po přechozím důkladném vysvětlení vhodného plánu si 
mnozí dokazují, že i tohle se dá zvládnout. 
Jako obvykle využíváme i tady SI pro zatraktivnění a osobní doprovod trenérů některým 
začátečníkům. 



29.dubna 
 
Dnes mělo pršet a tak jsme 
šli přímo z klubovny. Linie 
bez fáborků. Úkolem je 
běžet po vyznačené trase a 
cestou narazit kontroly, 
které potkáš. V cíli na 
lístečku poznáš, jestli ti 
nějaká chybí. 
Největším úskalím se stala 
úvodní část, kde je mapa trochu „odrostlá“ a pro dětský pohled hodně matoucí. 
 
6.května 
 
Úvod do vrstevnic. Jak vypadají v terénu 
vrstevnicové objekty, jak je možné nechat 
se vést údolíčkem, jak se drží vrstevnice. 
Na mapě to možná vypadá obtížně, ale po 
společném předstartovním rozboru se 
každý postup smrsknul na 1-3 základní 
úkony, samozřejmě ale s využitím 
vrstevnic. 
Způsob provedení opět podle individuální 
úrovně – ti pokročilejší po vysvětlení 
víceméně bez problémů sami, začátečníci 
opět v doprovodu. 
 

 
 
13.května 
 
Změna lesa – jdeme na Stříbrňák. Trať úrovně cca 
dvanáctek s možností zkracovat i běhat po cestách. 
Opět si při předstartovní nalejvárně zdůrazňujeme 
co dělat když chceme někde běžet „na směr“.  
Naplno se začíná projevovat velká nevyrovnanost v 
technice, kondici i motivaci. Silné jádro si zazávodí a 
ještě to chce, jako obvykle, běžet znova při sbírání 
kontrol, zatímco jiní naši indiáni jsou založením 
stále ještě spíše mírně nezúčastnění chodci. 
 
 



20.května 
 
V nácviku vrstevnic jsme pokračovali u Roudničky. Tentokrát už komplexně, na plné mapě, s 
kontrolama v plné výbavě jako při závodě. Opět jsme to před startem důkladně společně prošli. I tak 
je to ale pro velkou část mírně nad hranicí aktuálních možností – vždyť v téhle fázi života zatím 
někteří ani nevědí, jak ve skutečnosti vypadá „údolíčko“ nebo „hřbítek“. Takže po takovém tréninku 
možná zatím úplně nevíme, ale aspoň tušíme ;) 
 

   
 

   
 
27.května 
 
Kopečky vystřídala absolutní placka. Trať opět stavěná obojetně – pokročilí běhají na směr, méně 
zdatní se drží husté sítě cest. A všechny nás nakonec spláchnul z lesa liják. 
 

 
 
 



3.června 
 
Nově zrevidovaná mapa umožňuje 
zase plnohodnotně využít oblast hned 
za bažinou. 
Pokroky těch lepších nás nutí připravit 
pro ně dostatek „potravy“, a tak se 
běží vlastně dva tréninky v jednom: 
nejdřív linie bez zakreslených kontrol, 
a potom jako přídavek dohledávkový 
okruh, který už je technicky na běžné 
dorostenecké úrovni. Ti lepší už tomu 
rozumí natolik, aby to s trochou 
pečlivosti dali.  
Zároveň si u toho prohlédli zase hodně 
různých kontrolních míst a to jim 
rozšiřuje jejich kriticky důležitý 
zážitkový rejstřík, který jim pět šest 
kontrol na cestách při běžném závodě 
příliš neposune.  
 
 
 
 
 
10.června 
 
Tratě u kluboven, připravené Martinou Hepnerovou 
pro Světový den OB, rozpoutaly u většiny našich indošů 
doslova davovou psychózu. Chtěli ty tři okruhy běhat 
stále dokola – pak už samozřejmě po paměti. Jen pro 
ten lísteček - aby si vylepšili čas, porazili sebe sama a 
ostatní. Z fyziologického pohledu paráda – ukázalo se, 
že někteří naprosto spontánně naběhali až 25 minut v 
rychlých intervalech. A to bylo 30°... V 18:30 jsme to 
museli stopnout, jinak by tam běhali ještě teď.  
 

   
 
 
 
 



9.září 
 
Po prázdninách jsme začali zase trochu od píky. 
Někteří sice o prázdninách sem tam závodili, 
ale mnozí to naopak zapomněli. A navíc nové 
posily od Janiček Leniček. Takže 
představovačka a opakování základů orientace 
mapy: slož kolem postupu, spojnici směrem od 
sebe, přilož palcovku, mapa a busola v jedné 
ruce a celý se dotoč podle střelky a severníků. 
Pro někoho už hračka, pro jiné zatím 
nesplnitelný rébus. Jistota ale je, že tohle se 
dříve nebo později naučí všichni. 
 
Následuje postřehová linie, po které vyrážejí i 
trenéři coby rádci i sběrný autobus v jednom. 
 
16.září 
 
Netradiční nácvik pečlivé realizace plánu a 
vnímání žádoucího způsobu uvažovaní – běh 
podle textových instrukcí. Na trať se tedy vyráželo jen s áčtyřkou textu. Záchytná mapa byla složená a 
vložená do mapníků.  
Většině to šlo báječně a poměrně dlouhou trať zvládli přelouskat i proběhnout nebývale rychle.  
 

   
 
 
 
 
 



14.října 
 
Volné pořadí kontrol, tzv. 
„skorelauf“. Ale tentokrát nebyla 
důležitá ani tak forma tratě, 
která nám jen umožnila 
odstartovat všechny naráz, jako 
spíše silně neobvyklý terén na 
Cvičáku – nepravidelné klikaté 
cesty, střídavá viditelnost, 
nejasné hranice porostu. I přes 
jednodušší místa kontrol to stále 
byla pro naše indiány výzva. Ale 
ukázalo se, že silnější půlku už 
ani toto nezaskočí. 
 
A tak jsme mohli pomocí SI-mečů zaútočit na rytířské 
hradiště. Trať měřila 172m a v té tříminutové bitvě 
nikdo nepadl. Většina se naopak dobrovolně hlásila k 
dalšímu útoku. Příměří nastalo až s příchodem tmy, což 
už bylo ale celkem brzy. 
 
 
22.října 
 
A tréninkový rok 2019 završily štafetky Berušta v 
Žižkových sadech. Závodilo (i pořádalo) se s velkým nasazením a tak vyhráli úplně všichni! 
 

  

  
 
...Bylo to letos celkem pestré. Ale jsme furt hodně malí. Když si z toho všeho naši indoši časem 
odnesou alespoň to, že když někam mířím, potřebuju nutně vědět kam, bude to pecka! ;) 
 
za BeRuNo sepsal RN   (a díky moc Be a Ru za super trenérskou partičku)  


