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a) Respondenti – klíčové charakteristiky, statistika 

 

Přínos pro rozvoj O-schopnosti dětí i pro jejich motivaci je většinou trenérů hodnocen jako značný 

až velký. 

Příklady komentářů k tématu MOTIVACE:  

● Zlepšení motivace k OB je v tomto případě NEPOCHYBNÉ. Od poznávání orienťáku v jiné 

zemi, odlišných terénech i přístupem (celkové rozšiřování rozhledu), po sociální vazby mezi 

svěřenci i s trenéry. Se skupinou se následně lépe pracuje, obecně mají vyšší vnitřní motivaci 

danou tím, že je to víc baví a vidí v tom i jiný přínos než sportovní. 

● ZÁSADNÍ zlepšení je obvykle dané už jen tím, že je skupina týden pohromadě, výrazně 

pozitivní roli hrají i "velké" závody jako 10MILA, JWOC, atd. 

● Všechny zahraniční akce znamenaly vždycky ZÁSADNÍ zlepšení motivace a velké nadšení do 

OB.  

● ZÁSADNÍ – nadále se zúčastňují akcí OB + LOB 

 

Příklady komentářů k tématu O-SCHOPNOSTI:  

● ZÁSADNÍ – nejde to zevšeobecňovat, každý si pochopitelně odnese něco jiného a u 

začátečníků je zlepšení vždycky mnohem větší než u zkušených 

● ZÁSADNÍ – nutnost běhat na směry, jiný pohled na priority navigace  

● Nedokážu posoudit, ale neumím si představit, že by k němu nedošlo :-) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnKfHPeiQOtKvS8TUSeIawoYjnz2-lhafBP-5EMZsgFS77Zg/viewform
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Nejčastěji opakujícím se důvodem neúčasti pro rok 2019 jsou již naplánovaná vlastní 

soustředění. (Suma za otázky 3c, 4d, 5c). 

 

Škola se ukázala jako problém jen pro 10% respondentů (vynechání týdne na takto přínosnou 

akci většina rodičů zvládne). (otázka 4e). 

 

Vynechání jednoho ŽA/ŽB kvůli STK akci nevidí jako zásadní problém 65% respondentů 

(otázka 4f). Ti opravdu dobří se totiž prosadí i bez několika žebříčkových závodů, neb se celkového 

hodnocení žebříčku započítává jen o něco více než polovina závodů. (Poznámka RPI: Navíc z 

kuloárů víme, že trenéři dorostu, juniorů i dospělých dlouhodobě žehrají na přeplněnost OB 

termínovky a neexistenci souvislého času na přípravu a rozvoj svěřenců).  
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Poznámka RPI: Malá reakce za MTBO je nejspíše důsledkem toho, že je relativně malý počet 

oddílů, které se mu systematicky věnují a také tím, že na rok 2019 není žádný kemp speciálně pro 

MTBO. Dle informací získaných mimo anketu zajímá českou MTBO dorosteneckou a juniorskou 

špičku (a pravděpodobně i dospělé) hlavně zimní Portugalsko/Španělsko v roce 2020. Dále Ti, kteří 

dělají i OB, jsou zahrnuti v počtech pro OB. 

 

 
Rozložení velikosti skupin je velmi podobné na všech typech kempů, jen u zimního LOB kempu 

jsou silněji zastoupeny menší skupinky (1-2 a 3-5 dětí) na úkor skupin 15 a více dětí. 

 

 

6 + 7. Znáte někoho, kdo by chtěl dělat (byl by dobrý na) 

koordinátora / ambasadora? 
Přihlásilo se několik kandidátů na koordinátora či ambasadora a několik dalších nám bylo 

doporučeno. (Zatím jsme je nekontaktovali).  

 

Poznámka RPI: jména ambasadorů a koordinátorů uvedená v materiálech pro VV vzešla z testu 

STK myšlenky u velmi omezeného vzorku TSM, oddílů a potenciálních ambasadorů (před jeho 

zveřejněním). 
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b) Seznam respondentů 

Tréninková střediska mládeže: 

Haná 

Ještědská oblast 

Jižní Morava / ZBM 

Královehradecko 

Moravskoslezský kraj 

Pardubicko + Vysočina 

Praha a střední Čechy 

Valašsko / část Valaši (LCE + TZL) 

Valašsko / část Brno (TBM) 

Západní Čechy 

 

Oddíly: 

DKP (+SCD Praha)  

OK Střelka 

ZBM 

AOP 

KOB Kladno 

VRB 

Kometa Kralovice 

Orientační sporty Písek 

OK99 Hradec Králové 

TJ Tatran Jablonec 

OK Roztoky/OK Kamenice 

PGP 

MLA 

STE - SK SKI-OB Šternberk 

DKP - Kotlářka Praha, žactvo 

USK Praha - skupina ročník 2005 a mladší 

OB Strakonice 

KOB Tretra Praha 

SOOB SPARTAK Rychnov nad Kněžnou 

OB Říčany 

MFP 

SK Praga (trenér žáků) 

OK Jilemnice 

SCM JO OB LK 

RBK 

SCM ZCO 

OK Jihlava 

SC Vebr-Sport, z.s. VTA 

SKOB Zlín 

OK Kamenice 

LCE 

LLI 

KOS TESLA Brno (= brněnská odnož TSM Valašsko) 

LPU 

TUR 

TJ TŽ Třinec, spolek, orientační běh 

MLA, VPM, LPM, ONO (všichni zahrnuti v odpovědi TSM Západní Čechy) 
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c) Zájem o jednotlivé STK v roce 2019 

Zájem o jednotlivé kempy byl následující: 

Zimní kemp (LOB + běžky, 6 týdnů) ……………. 128 dětí 

Jarní kemp (OB, 10 týdnů) ……………………....  180 dětí 

Letní kemp (OB, 8 týdnů) ………………………… 310 dětí 

 

Počty výše a v tabulkách jsou součtem průměrných hodnot zvoleného rozsahu počtu dětí zaokrouhlený na celé 

číslo dolů (např 6-9 účastníků => započteno 7), u počtu 20+ je započítána hodnota 21.  

 

Vzhledem k potřebě doprovodu nezletilých dětí trenérem bude celkový počet účastníků zhruba o 10-15% vyšší (u 

malých skupinek i o víc). 

 

Poznámky RPI:  

• Jde o anketu, nikoliv o přihlášku či závazný zájem. Čísla jsou tudíž jen orientační. 

• V důsledku velmi krátkého termínu na vyplnění dotazníku (pouhých 5 dnů od zveřejnění) neodpověděli 

všichni potenciální zájemci (máme potvrzeno). 

• Naproti tomu musíme počítat s tím, že některá TSM započítala tytéž svěřence, s jakými počítaly oddíly.  

• V případě realizace projektu STK a sběru závazných přihlášek bude jasná a jednoznačná komunikace 

s TSM, SC, SCD a oddíly prací koordinátora a bude vyžadovat mnohem více času. V rámci této 

komunikace musí dojít i ke jmennému doprecizování seznamů přihlášených. 

 

 

 

Zimní kemp (LOB + běžky – české hory) 
 

 
 
Zajímavé poznatky vyplývající z tabulky: 

 

o Velký počet dětí bez uvedení termínu – zřejmě důsledek toho, že děti z větších TSM a pražských oddílů 

mají jarní prázdniny rozloženy do několika týdnů. To částečně vysvětluje i málo obsazený termín 9-16.2., 

kdy má jaráky zhruba polovina Prahy. 

 

o Malý zájem v posledním týdnu je logický – výsledek souběhu několika příčin: (1) repre LOB odpočívá, neb 

má těsně ME a MS, (2) na českých horách už tou dobou bývá málo sněhu a (3) je už třeba víc běhat či 

jezdit na kole (=připravovat se na OB / MTBO sezónu). 
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Jarní kemp (OB – jižní Norsko/Švédsko) 
 

 
 

 

 

Letní kemp (OB – Norsko nebo Švédsko) 
 

 
 

Zajímavé poznatky vyplývající z tabulek pro jaro a léto: 

 

o Provedená simulace optimalizace termínů u jarní tabulky ukazuje, že lze převis zájmu o atraktivní termíny 

(v roce 2019 konkrétně 28.4. – 5.5.) vyřešit ke spokojenosti všech respondentů. Je to zejména díky 

značnému počtu těch, kdo jsou ochotni jet kdykoliv nebo aspoň ve více termínech.  

 

Bez podbarvení = jen 

jeden termín 



Rada pro podporu inovací                                                       p019_Stacionarni_tren_kempy-Vysledky_ankety_8.12.2018 

   

Správce dokumentu: Jiří Hlaváč; Zpracovatelé výsledků ankety: Jiří Hlaváč + Milan Novotný + Luděk Vandas                  7 (z 7)  

o Je tudíž dobrá šance, že i v roce 2020 bude možno převis poptávky v zajímavých termínech řešit a 

současně rozumně využít kapacitu ubytování i v méně zajímavých termínech (zejména pokud bude 

koordinátor v kontaktu se zájemci a pomůže nejen rozptýlit převis zájmu ale i alokovat méně žádané 

termíny). 

 

o Týdenní turnusy plně vyhovují v době jarních prázdnin (LOB kempy), nicméně u jarních a zejména u 

letních kempů má nemalá část respondentů zájem o pobyty delší (většinou 10 dnů). 

 

  

 

d) Zajímavé postřehy z ankety (nezachycené jinde) 

● Projekt vypadá hodně slibně. Z naší strany by zájem byl, ale jako se vším je to otázka financí. Kolik takový zájezd 

vyjde na běžné O-členy (nejsou členové repre, mají pouze licence B či A)? Dále nejsem schopen říct, kam se 

chystáme za 2 roky. Proto jsou moje odpovědi hodně nastřelené. Nevím jak rodiče apod. Přesnější zájem jsem 

schopen ohlásit až po spuštění přihlášek či něčeho podobného - každopádně díky za takový projekt! 

 

● LOBy bereme jako okrajovou záležitost, přestože jsme se jim dříve dost věnovali. Ale změna počasí, úpadek 

úrovně některých závodů i finanční náročnost nás postupně vedly k odklonu od pravidelné účasti na LOBech, 

přestože lyže (i blízké LOBy) považujeme za bezva doplňkový zimní sport. V první fázi se určitě jako oddíl 

nezapojíme, později možná jednotlivci i skupiny. 

 

● Nemáme v oddíle tréninkovou skupinu pro děti. Jinak to ale považujeme za perfektní projekt a pokud bychom v 

budoucnu měli skupinu dětí, tak bychom podobný projekt rádi využili. Projekt se nám velmi líbí.  

 

● Do budoucna by myslím byla perfektní i varianta, kdyby se třeba jeden z termínů nabízel jako "tábor" - klidně za 

větší platbu, ale i s dopravou z Čech a trenéry na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


