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ID Název Popis (o co jde) Hlavní téma 
+ souvislosti

Vazba do ostatních 
projektů

Schválené projekty    (probíhá příprava, případně i pomalá realizace, bez deadline)
p006 Hostování v dospělých Nalezení systému hostování i v kategorii dospělých tak, aby menší kluby nepřicházely o své 

hvězdy kvůli štafetám = "barevnější" stupně vítězů štafet/družstev, motivace malých klubů
Motivace menších oddílů k výchově talentů

p007 Závody pro veřejnost + Definice kategorií P verzus T - spojit s p014 
(barvičky)

Přidání tratí vhodných pro různě O-schopnou veřejnost, optimálně i s možností volby O-
náročnosti a fyzické obtížnosti (propojit s projektem p014 "Barevný kód obtížnosti tratí") na 
všech oblastních závodech. Rozlišení na tratě P a T nestačí.

SK oblastí

p008 MIX štafety Definice kategorie MIX. 
p011 O-duatlon: Mistrovství ČR (nebo alespoň jeden závod ročně) Kombinace OB + MTBO; nutno zvážit umístění v nabitých termínovkách a formát disciplín Sounáležitost sekcí

p015 Pokračování komunikace se soutěžní komisí (pokračování #p013) Pokračování diskuse se členy soutěžní komise započaté na MČR po odevzdání naší odpovědi a 
výsledků průzkumu na otázku ohledně rozdělení MČR a Veteraniád.

soutěžní komise, motivace maldých, motivace 
veteránů

p013

Zpracovávané projekty   (aktivní práce na dokončení projektu probíhá, je stanoven vedoucí, tým a deadline)
p002 Vyhodnocení dekorace mládežnických repretýmů a vlivu na 

motivaci všech (experiment viz #001)
Zjištění vnímání dopadu na dorost, juniory, OB veřejnost, popularizaci OB prostřednictvím 
záznamu ČT + live přenosu TeslaStream atd. Zhodnocení všech druhů přínosů, zvážení efektu 
opakování, příp. formulace doporučení svazům zavést toto jako std součást OB praxe.

Motivace Dorostu +Juniorů, publicita OB 
prostřednictvím záznamu ČT

#p001

p003 Sbírání plastů při trénincích (součást #p017 Ekologičnost OB) Pomoct lesům, kde trénujeme, od plastových odpadků a současně využít aktuální vlny zájmu 
o znečištění světa plasty k propagaci ekologického přínosu O-sportů.

Ekologie, Marketing 
+ zlepšení vztahů s lesy, ochranáři a myslivci

#p016, #p017

p004 Univerzitní centra OB Vytvoření sítě garant-klubů v univerzitních městech, které VŠ orienťákům nabídnou přístup k 
jejich tréninkům bez podmínky přestupu

Udržení talentů po přechodu na VŠ

p005 Aktivní zapojení reprezentantů do výchovy talentů Zprostředkování kontaktu mezi reprezentanty + TSM/SCM - motivace RD/JRD členů k 
postavení tréninku/besedy/...

Motivace talentů příkladem #p012, #P019

p014 Definice tratí pro veřejnost Zavést novou definici tratí pro veřejnost a zajistit její používání pořadateli  Otevření OB závodů ještě víc pro začátečníky 
různých úrovní. Sdandardizace obtížnosti 
mládežnických tratí.

p007 

p016 Článek na O-News o Ekologičnosti orienťáku (#017), sbírání plastů 
(#003), atd.

Informace O- veřejnsti: Proč zvýšit ekologičnosti orienťáku (zejména při pořádání závodů), 
proč provádět "reálnou pomoc lesům", že potřebujeme přístup do lesa a na to musíme 
zlepšit povědomí o OB u majitelů lesa, ochranářů, myslivců atd.

Ekologie, Marketing 
+ zlepšení vztahů s lesy, ochranáři a myslivci

#p003, #p017

p017 Ekologičnost orienťáku Návrh koncepce jak zvýšit ekologičnosti orienťáku (zejména při pořádání závodů) v kombinaci 
s "reálnou pomocí lesům" a medializací směrem na majitele lesa, ochranáře, myslivce atd. 
Součástí je osvětová činnost, sbírání plastů (projekt p003) a další aktivity.

Ekologie, Marketing 
+ zlepšení vztahů s lesy, ochranáři a myslivci

#p003, #p016

p018 Využití financí pro talentovanou  mládež do 18 let Zadání od Jirky Šubrta: předložit návrhy jak by šlo smysluplně využít peníze od Olympijského 
výboru (navíc k rozpočtu ČSOS 2019+2020)

Zlepšení O-úrovně mladých + motivace mladých #p019

p019 Stacionární tréninkové kempy v zahraničí Zřízení a dlouhodobě udržitelné provozování stacionárních tréninkových kempů v zahraničí v 
atraktivních destinacích pro ten který O-sport v trvání od jednotek týdnů po jednotky měsíců 
(v každé z destinací). Např. pro OB by to byly 3 klíčové zahraniční terény (severský = SWE, 
NOR, FIN, alpský = SUI+AUS, karst = SLO, Silica), pro LOB např. Susen (Norsko), pro MTBO 
např. Korsika. Kempy by na místě byly zajištěných ambasadory (závodníci na úrovni elity nebo 
repre) a vybaveny nezbytným vybavením (na OB autem, OCAD mapami, kontrolami, 
počítačem na tisk map, atd.). Děti by se tam střídaly v týdenních či delších turnusech (výpravy 
TSM/SCM/oddíly, jednotlivci). Kempy by po dohodě mohli využívat i členové JRD, U23 a RD 
ke svým tréninkovým pobytům.

Zlepšení O-úrovně mladých + motivace mladých, 
pomoc RD+JRD+U23

#p005, #p018

Hotové projekty
p001 Experiment: Vyzdvihnutí repretýmů dorostu a juniorů na MČR KT 

pomocí veřejné dekorace nominovaných
Konkrétní akce (experiment): Zajištění veřejného vyhlášení repretýmů pro JWOC a EYOC na 
MČR KT 24.6.2018 (vč předání repredresů a jmenovacích dekretů) před vyhlášením výsledků, 
zajištění odvysílání v TV reportáži ČT a v Tesla Stream (live video).

Motivace Dorostu +Juniorů, publicita OB 
prostřednictvím záznamu ČT

#p002, #p012

p009 První článek pro O-News o Radě + think-tanku krátká iniciální informace o Radě a thinktanku na O-news Dát o nás vědět 

p013 MČR KT / klasika vs Veteranáda Dát soutěžní komisi názor Rady pro inovace ohledně rozdělení MČR pro mladé a Veteraniády. 
Důvodem je příliš velký počet startujících a tím pádem malá regulérnost (zejm ve finále B,C,
D), navíc hrozí postupné zostření limitu počtu účastníků (zejm v kvalitních terénech), atd.

soutěžní komise, motivace maldých, motivace 
veteránů

https://docs.google.com/document/d/1EeiwNCWwVRAJGAHC6dTYKUedjef9Voet0NFbbGS6zqg/edit#
https://docs.google.com/document/d/1z452BLxXeN13vRZBYV74iR512pcts954MKbJBoyHPs0/edit#
https://drive.google.com/open?id=1B7pvvuTuZYx3qFKITNRCazB0ZjBLAmteg6tiOuEkeIg
https://drive.google.com/open?id=1B7pvvuTuZYx3qFKITNRCazB0ZjBLAmteg6tiOuEkeIg
https://docs.google.com/document/d/1Mjeb-g4Gj4hSbUE3k7Mvmhgwjq84JLD6AiA3168CN88/edit#
https://docs.google.com/document/d/1Si1zNYmdl9ao0w6mGrBpzCOwjnWmpWLATUUbwdCgtfY/edit#
https://docs.google.com/document/d/1wmVFfg7IsFnIxfkmMbqUAVG4DTntHJ4b0_JqK-P38jM/edit#
https://docs.google.com/document/d/1LVIuYc2DAcE_sseyq9uItL-CipBifOJaxZg41tMtPxs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OFF4g-k4CFBowxS9thV4wi5yFuHQ863t7kXBEKnIAZM/edit#
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p010 Účast na IOF GDC v Praze 5.10.2018 Účast na IOF Global Development Council 5.10. při SP v Praze v co největším počtu, v 
ideálním případě i aktivní (viz projekt #0012), vše v Angličtině

posbírat inspiraci, zjistit co kdo řeší jinde a 
případně jak, navázat nové kontakty (u toho se 
podívat na svěťák)

#p012

p012 Uspořádání workshopu na IOF GDC v Praze 5.10.2018 Aktivní účast na IOF Global Development Councilu 5.10. při SP v Praze, vše v Angličtině. 
Máme 40-minutový slot od 18h. Název workshopu = "Motivation & Energy flow in the O-life 
cycle: Czech approach to strengthening the O-future (Workshop)"

Dát o nás vědět, zjistit kdo něco podobného jako 
my řeší jinde

#p001, #p002, #p003, 
#p005, #p010, #p011, 

#p013

https://drive.google.com/open?id=1fu-wxLq0lKwK0IKh2yh7iL_FUXBx2H1jTmqIUo6oB5s

