
 

 

 

 

 

 

Rozpis STK Švédsko 2021 

Výkonný výbor ČSOS (dále jen „VV ČSOS“) i přes nejistou situaci ohledně vývoje pandemie 
onemocnění COVID-19 odsouhlasil pokračování příprav STK Švédsko. Proběhla tak domluva 
s ubytovatelem a obstarání mapových podkladů, nyní tak již nic nebrání vydání rozpisu a spuštění 

přihlášek. Konání/nekonání akce potvrdí svým rozhodnutím VV ČSOS s přihlédnutím k aktuální 

situaci v době, kdy bude poslední možnost zrušit akci bez nevratných nákladů (přelom 
květen/červen). 

Kemp bude zaměřen na rozvoj správné techniky navigace a budování správných návyků 
v klasických skandinávských terénech pod dohledem ambasadorů z řad dospělé či juniorské 
reprezentace OB. Ti s nimi budou rovněž analyzovat tréninky, učit je správné mapové technice a 
předávat zkušenosti v míře, jakou nám to dovolí aktuální proti-covidová opatření ve Švédsku se 
zachováním přiměřené prevence proti šíření onemocnění. 

 

7 termínů STK Švédsko na výběr: 

STK Švédsko proběhne v 7 termínech (turnusech), začátek vždy v neděli odpoledne, odjezd 
v neděli dopoledne, zkrácený nebo prodloužený termín není možný: 

1. turnus: 11.–18. 7. 2021 (7 nocí) 

2. turnus: 18.–25. 7. 2021 (7 nocí) 

3. turnus: 25. 7. – 1. 8. 2021 (7 nocí) 

4. turnus: 1.–8. 8. 2021 (7 nocí) 

5. turnus: 8.–15. 8. 2021 (7 nocí) 

6. turnus: 15.–22. 8. 2021 (7 nocí) 

7. turnus: 22.–29. 8. 2021 (7 nocí) 



 

 

V přihláškovém formuláři vyberete vaše preference jednotlivých termínů. Pokud vyberete pouze 
jeden termín, pokusím se vám vyhovět, ale může být obtížnější vaší volbě vyhovět (viz kritéria 

výběru). 

Pokud skupiny využijí kemp jako součást letního zájezdu s poznávací částí, prosíme, aby tato 

poznávací část následovala až po kempu, jednak aby se minimalizovala rizika šíření onemocnění 
COVID-19, a také aby účastníci byli dostatečně odpočinutí a měli dostatek sil na náročný program. 
Během 7 dní bude na programu až 12 mapových fází v náročném terénu. 

Účastníci: věkové rozmezí 13–18 let (ročníky 2003–2008), výjimečně starší či mladší po 
individuální domluvě; 

Kapacita:  minimálně 32 účastníků na každý termín včetně trenérů/rodičů/řidičů (dále jen 
„odpovědná osoba“), účastníci budou během celého pobytu rozděleni do skupin o 
velikosti max. 8 osob (viz COVID-19 systém); 

Ubytování: Bývalé konferenční centrum v obci Hållsta, ubytování na 2-4lůžkových pokojích, 
k dispozici několik kuchyní, sociálek, společenských místností, posilovna; každý 

účastník je povinen si přivézt vlastní povlečení, v případě zapomenutí bude na místě 
možnost zapůjčit si povlečení za 100 SEK (cca 250 Kč) na celý týden; 

Program:  k dispozici bude 12 mapových tréninků s roznesenými lampiony, na každém tréninku 
budou k dispozici 3 tratě délkou a obtížností odpovídající DH14, DH16 a DH18, 

dojezdová vzdálenost na tréninky je 0–30 km; večerní rozbory po skupinách 
s přítomností ambasadora v závislosti na aktuálních proti-covidových opatřeních; 
program si tvoří každá skupina samostatně včetně trávení volného času; 

 
Stravování:  každá skupina si řeší samostatně, k dispozici bude několik kuchyní, pro minimalizaci 

času stráveného v kuchyni doporučuji přivézt hotová jídla, která se jen ohřejí, 
případně se k nim jen dovaří příloha, časový rozpis na vaření bude řešen na místě 
tak, aby se jednotlivé skupiny v kuchyni nepotkávaly; 

 
Doprava: dopravu během kempu, stejně jako dopravu na místo kempu a zpět si zajišťují 

účastníci sami na své náklady v rámci skupiny; 

 
Odpovědná osoba (koordinátor): Jan Petržela, +420 720 454 545; 

Cena:  2.100,- za pobyt (300,-/noc/osoba ubytování bez stravování + připravené mapové 
tréninky + rozbor tréninků s ambasadory);  

Částka bude splatná na vyzvání po rozhodnutí VV ČSOS o konání/nekonání akce 

(přelom květen/červen). V případě neúčasti částka nemusí být vrácena v plné výši 
(dle domluvy s ubytovatelem by záleželo na tom, kolik účastníků by se v daném 
termínu neúčastnilo. Ideální by bylo si už předem domluvit případné náhradníky 
v rámci skupiny, kteří by byli připraveni naskočit; 

Přihlášky:  termín přihlášek končí v neděli 9. 5. 2021. Přihlášky pouze přes formulář: 
https://forms.gle/9YPx2BtQWTr2uvWM9 Za každou skupinu (max. 8 osob vyplňuje 
vždy jen kontaktní osoba, která uvede informace o všech účastnících v rámci 
skupiny); 

Kritéria výběru: Při větším počtu zájemců, než je kapacita ubytování, budou na kempy vybráni 
skupiny s přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých účastníků (zařazení do TSM/SCM, 
výsledky v posledních letech). Časové hledisko přihlášky není kritériem výběru (je 

https://forms.gle/9YPx2BtQWTr2uvWM9


 

 

potřeba dodržet pouze termín přihlášek, prosím však o vyplnění přihlášky co 
nejdříve). 

COVID-19 systém 

Systém STK ve Švédsku je nastaven tak, aby akce mohla proběhnout i v případě, že aktuální 
švédská opatření pro konání hromadných akcí zůstanou v platnosti i po 30. 6. 2021, do kdy 

aktuálně platí. Další zpřísňování se nepředpokládá (právě naopak). Pokud by však ke zpřísnění 
došlo, byli bychom nuceni STK ve Švédsku zrušit, protože by již nebyly proveditelné. 

• během konání celé akce (doprava na místo, ubytování, stravování, tréninky, večerní 
rozbory tréninků, trávení volného času) budou účastníci rozděleni do skupin o maximální 
velikosti 8 osob (včetně odpovědné osoby). Pokud nebude řečeno jinak, platí zákaz 
kontaktu s účastníky z jiných skupin (dodržování budou kontrolovat a vynucovat 
odpovědné osoby jednotlivých skupin); 

• ubytování v pokojích v bývalém konferenčním centru v obci Hållsta. Při pohybu ve 
společných prostorách (chodby, sociálky, kuchyň, společenské místnosti) platí povinnost 

nosit roušku či respirátor, i kdyby to švédská opatření nenařizovala 
• při symptomech Covid-19 proběhne testování antigenními testy, které budou na místě k 

dispozici (obstará ČSOS). Při pozitivním výsledku dojde k izolaci daného účastníka na 
zvláštní pokoj a sledování situace s dalším testováním v dané skupině (případně i v jiných 
skupinách, pokud bude zjištěn kontakt mezi skupinami). Velmi problematický by byl odjezd 
skupiny, ve které by se pozitivní případ objevil. Řešení takové situace by bylo na 

odpovědnosti odpovědné osoby dané skupiny po konzultaci s koordinátorem. 

Pokud by se některá opatření zmírnila (např. předpokládané navýšení hromadných akcí z 8 osob na 
50), bylo by možné, aby jednotlivé skupiny jezdily na stejné tréninky ve stejný den a potkávaly se 

alespoň venku na čerstvém vzduchu se zachováním dostatečných rozestupů. Samostatná doprava, 
ubytování a stravování skupin však bude platit bez ohledu na švédská opatření, kvůli případnému 
řešení pozitivního výsledku testu a následnému řešení karantény a problematickému odjezdu. 

Důležité upozornění: je odpovědností každé skupiny dodržet podmínky cestování platná 
v době STK ve Švédsku. Situace se bohužel velmi rychle mění, takže se nedá říct, jaká 
opatření a s tím spojené náklady budou platit. Aktuálně platí toto: 

• Při vstupu do Švédska platí do odvolání povinnost mít negativní test ne starší než 48 hodin 
(stačí i antigenní). Doporučuje se další test po 5 dnech po příjezdu, ale to už není povinnost 
a při odpovědném chování (při nakupování atd.) to není nutné (konzultováno se švédským 

svazem); 
• Od 5. 4. 2021 je Švédsko ze strany ČR zařazeno na seznam států s velmi vysokým rizikem 

nákazy COVID-19. Před cestou zpět do ČR musí cestující vyplnit příjezdový formulář a 
zároveň disponovat písemným potvrzením o provedení antigenního testu provedeného 
max. 24 hodin před započetím cesty nebo PCR test max. 72 hodin před započetím cesty.  

• Po příjezdu musí všechny osoby podstoupit 5 dní karanténu a následně PCR test provedený 
v ČR.  

Pokud by tato opatření zůstala v platnosti, jednalo by se o finančně nejnáročnější záležitost - 1 PCR 
test ve Švédsku (našel jsem cenu kolem 3000 Kč) nebo antigenní test (cca 1500 Kč), 1 PCR test po 

návratu v ČR (cca 1500 Kč). Testy ve Švédsku bychom řešili hromadně, snad v Eskilstuně, aby se 
nemuselo cestovat daleko. 

Časový harmonogram dalšího postupu: 
• 9. 5. 2021 – konec přihlášek 

• Do 16. 5. 2021 – zpracování přihlášek, vydání jmenných seznamů na jednotlivé turnusy 
• Přelom květen/červen – rozhodnutí VV ČSOS, zda se akce bude konat 
• Po rozhodnutí VV ČSOS pošlu výzvu k zaplacení ceny 



 

 

• Do konání všech turnusů – sledování situace, informování účastníků o aktuálních opatřeních 
a povinnostech ohledně cestování do Švédska a zpět 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mail stk@orientacnisporty.cz nebo 
tel. 720 454 545. 

 

Jan Petržela, koordinátor projektu, 23.4.2021 
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