Rada pro podporu
inovací ČSOS

Projekt Stacionární
tréninkové kempy (STK)

Cíl a účel projektu
• nabídnout kvalitní tréninkové zázemí pro mládež ve věku 12-18 let
• umožnit již v raném věku rozvoj technických dovedností účastníků
v náročných terénech
• naučit účastníky používat komplexní techniku navigace použitelnou v
jakémkoliv terénu
• motivovat účastníky pracovat na správné orientační technice i v přípravě v
Česku nebo jinde
• to vše i bez nutnosti mít zkušené trenéry, kteří jsou schopni domluvit
ubytování, sehnat mapové podklady, připravit tréninky a roznést kontroly
v náročných terénech
• doplnit činnost TSM (a usnadnit jim život)

Co bude na kempu připraveno
• ubytování ideálně přímo na mapě nebo v bezprostřední blízkosti,
preferovaně s možností vlastního vaření (vybavená kuchyňka), s
pračkou a sušárnou oblečení
• mapové podklady (OCAD)
• připravené tréninky, vytištěné mapy
• roznesené kontroly v lese (hlavně pro OB)
• počítač s OCADem a tiskárna pro možnost individuálních tréninků
• datový projektor (na mapové rozbory, přednášky atd.)
• ambasadoři z řad dospělé/juniorské repre, kteří s účastníky budou
analyzovat tréninky a přenášet tak své zkušenosti na mladší generaci

Co se čeká od účastníků
• zodpovědný výběr dětí, pro které to má smysl
• výběr vhodných termínů, domluva s rodiči
• přihlášení týmu včetně trenéra/řidiče, příp. včetně pár dětí 18+
(trénující pomocníci + řidiči)
• doprava na kemp a zpět (zorganizování + profinancování)
• pomoc trenéra/řidiče s dětmi během kempu a s běžným provozem
• zajištění jídla (nákup, vaření, mytí nádobí, …) nebo kuchař?
• trenéři mají za děti právní odpovědnost (nelze přenášet na
ambasadora)

Co už se povedlo zařídit
• koordinátor projektu – Jan Petržela
• hlavní ambasador pro LOB – Petr Horvát
• vedoucí MTBO části – Pavel Štáfek
• vytipované lokality a termíny, některé včetně vhodného ubytování
(Jakuszyce, Slovinsko)

Co zbývá dořešit
• shoda na termínech a místech
• nastavení systému výběru tréninkových skupin na konkrétní termín
(objektivní kritéria, zároveň umožnit všem zájemcům vhodný termín)
• konkretizace výdajů pro finální návrh Výkonnému výboru
• dořešení ambasadorů pro OB (dle předběžného zájmu by to neměl
být problém), pro LOB (na termíny, kdy nebude moci Petr Horvát)
• nalezení vhodného ubytování ve všech destinacích
• příprava rozpisů všech kempů včetně rozpočtu a výše příspěvků
účastníků (zveřejnění plánujme v červnu)
• spuštění přihlášek (ORIS)
• realizace

LOB
• 1 hlavní tréninkový kemp (4-6 týdnů)
• zadání: místo, kde je dostatek sněhu většinu zimy, kde není problém s
ochranáři (najíždění čárek), kde jsou kvalitně upravované stopy, kde je
kvalitní mapa
• možnosti: Krušné hory, Šumava, Jakuszyce (zahraničí kvůli velkým výdajům
za ubytování a pronájem skůtru problematické)

• dle konzultací s Ondrou Vodrážkou, Přemkem Škodou a dalšími se jako
ideální jeví Jakuszyce – skvěle upravené stopy (120km+), ochranáři bez
problémů, existující mapa pro LOB
• termín: prosinec? leden-únor? Každé má pro a proti (diskuze)
• předpokládáme kombinaci s prosincovými akcemi Vlasty Zlesákové
(Mísečky) a Krišpíny Skyvové (Paprsek)

MTBO
• specifická situace – nižší členská základna, tréninkové požadavky
• doporučené řešení: 1-2 týdny dlouhý kemp, dle termínovky a
požadavkům MTBO termínu duben-květen
• pod vedením Pavla Štáfka.
• lokalita: Francie, Itálie nebo Maďarsko (kvalitní trénování v příznivých
podmínkách bez nutnosti letecké dopravy)

OB
• 2 až 3 tréninkové kempy (všechny 4-8 týdnů)
1) leden – březen (využití jarních prázdnin): Španělsko či Portugalsko
• problémy: nutnost letecké dopravy a následného půjčování aut ve finální
destinaci, časový souběh s LOB kempy

2) březen – květen: Maďarsko či Slovinsko
• ideální přípravné období pro rozvoj mapové techniky před sezónou
• problémy: uvolňování účastníků ze školy, souběh s akcemi TSM (10mila)

3) Letní prázdniny: Skandinávie, Alpské terény či Jakuszyce
• seznámení se s nejtěžšími terény v nejpříznivějších klimatických podmínkách

Systém výběru tréninkových skupin na
konkrétní termín
• citlivá otázka, aby se systém nastavil v souladu s účelem projektu
• co nejobjektivnější kritéria (počet TSM členů v tréninkové skupině?,
jak hodnotit žákovské účastníky?), zároveň umožnit i menším oddílům
vyjet na akci, kterou si sami nedokáží zařídit
• možné řešení: každá tréninková skupina vybere až 3 vhodné termíny,
poté na základě kritérií přidělíme konkrétní termíny, ideálně tak, aby
na všechny zájemce došlo (pokud zvolíte jen 1 termín, nelze
garantovat úspěch)
• další řešení: upřednostnit určitou věkovou skupinu?

Finance
• primárním cílem je udělat maximálně kvalitní tréninkový kemp s
účastí kvalitních ambasadorů
• ČSOS předběžně přislíbil financování nákladů ambasadorů, mapových
podkladů, náklady na tiskárnu a další spotřební materiál
• příspěvek na účastníka se řeší s ČSOS
• zásadní bude rozhodnutí VV (5.6. v Brně)

• při nenaplnění nějakého turnusu se předpokládá nabídka volného
termínu O-veřejnosti (za ceny bez příspěvku ČSOS) nebo zkrácení
trvání kempu

Odkazy
• Rada pro podporu inovací: http://www.orientacnisporty.cz/rada-propodporu-inovaci
• STK – záměr:
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI/STK_zamer.pdf

• Výsledky ankety k STK (prosinec 2018):
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI/STK_vysledky_anket
y.pdf
• Vyhodnocení pilotních LOB STK (leden+únor 2019):
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI/STK_vyhodnoceni_L
OB_2019.pdf

