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Plán 2021+ 

 

Celá společnost, sportovní organizace i orienťák zažil v posledních měsících tvrdou 

ránu. Český svaz orientačních sportů si uvědomuje význam důležitosti opětovného 

nastartování českého sportu a tedy i našeho odvětví, chce představit veřejnosti, v 

čem je orienťák krásný, přístupný a vhodný zejména pro mládež v době covidové 

či pocovidové. Rádi bychom také našim partnerům, veřejnosti a členské základně 

ukázali směr, kterým se chceme vydat a na jakou činnost se v nejbližších letech 

chceme soustředit. 

Úvod 
ČSOS pojímá svou zodpovědnost a chce přispět k celospolečenské diskusi a 

nápravě po nemožnosti provozovat řadu aktivit. Orientační sporty stojí na 

několika pilířích: 

 jeden z nejlépe organizovaných svazů, má 15 000 registrovaných členů ve 

více než 200 klubech 

 nepotřebuje složitou infrastrukturu, základní tělocvičnou je jak přírodní (les), 

tak městské prostředí (parky, centra měst). Tato činnost je citlivá k 

životnímu prostředí, které naše komunita nejen využívá, ale i náležitě se 

stará  o údržbu pořádku i  regeneraci lesa  

 připravuje aktivity, které jsou nejlevnějším způsobem zdravotní prevence 

 trénování i závodění je o zážitku a poznávání nových míst i sebe sama, 

žádná sportovní jednotka není stejná 

 přináší společnosti velmi podrobné kvalitní mapy využitelné pro další 

profese 

 vše probíhá na čerstvém vzduchu s individuální tratí, jakákoliv opatření jsou 

lépe realizovatelná 

 

Jedním z hlavních úkolů je připravení obsáhlé dokumentace o orientačních 

sportech - proč jsou jedinečné, čím mohou přispět společnosti, jednotlivým 

odvětvím nebo státu jako celku (dobrovolnictví, know-how, způsob organizace, 

systém klubů a soutěží, pomoc s obnovou a úklidem lesního prostředí) a zlepšení 

povědomí o orientačních sportech (moderní využívání techniky, podrobné mapy, 

mezinárodní úspěchy, známé osobnosti provozující náš sport atd.) 
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1. Podpora vrcholového sportu 

1.1 Organizace mezinárodních závodů v Česku  

Český svaz orientačních sportů uspořádá nebo kandiduje na následující 

mezinárodní akce na území Česka: 

1. 2021 - Mistrovství světa v orientačním běhu  

2. 2022 - Evropský pohár v TrailO 

3. 2022 - Akademické mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu 

4. 2023 - Mistrovství světa dospělých a juniorů v MTBO  

5. 2023 - Mistrovství světa v TrailO 

6. 2023 - Světový pohár v orientačním běhu 

7. 2024 - Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu  

 

1. 2 Podpora reprezentantů 

Podpora reprezentantů bude probíhat v celém období 2021+ v několika rovinách: 

 

 materiální a personální (reprezentační trenéři, lékaři, fyzioterapeuti a další)  

 finanční dle zařazení do jednotlivých týmů 

 zajištění odpovídajících povolení, testů a účasti na mezinárodních akcí i 

soustředění v době (po)covidové 

 

1. 3 Organizace významných závodů 

Český svaz orientačních sportů zajistí výjimky pro organizaci prioritních MČR a 

kvalifikačních závodů pro mezinárodní závody v kategorii dospělých, juniorů a 

dorostu.  

2. Podpora výkonnostního sportu 
Podpora klubů při organizaci závodů, tréninků nebo soustředění s cílem 

obnovení soutěží celostátních i oblastních: 

 vypracování manuálu pro režimová opatření při organizaci závodů 

(oblastní žebříčky, národní žebříčky) 

 úprava systému ORIS pro možnost startování účastníků v několika vlnách 

 aktualizace Metodického portálu ČSOS pro inspiraci při organizaci tréninků 

nebo soustředění  

 každoroční finanční podpora tvorby map v menších oblastech 

 metodická podpora menších oblastí a klubů při jejich činnosti 

 komplexně zpracovaná metodika od nejmenších dětí až k výkonnostní 

úrovni dorostu či juniorů 
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 příprava dokumentace a podpora klubů při provozování orientačních 

sportů a pořádání akcí (např. smlouva s Lesy ČR a dalšími majiteli lesních 

pozemků, AOPK, vzor smluv k povolení, možnosti pořádání závodů na 

loukách s dotacemi aj.)   

3. Podpora amatérského orienťáku 

3.1 Podpora areálů pevných kontrol 

Český svaz orientačních sportů podporuje finančním příspěvkem vznik dalších a 

údržbu stávajících areálů pevných kontrol. Přispívá také na tvorbu mapových 

podkladů a tisk map pro APK. Je to velmi efektivní cesta, jak propagovat náš 

sport v obcích a městech a současně umožnit jeho individuální provozování ve 

ztížených podmínkách. 

 

3.2 Organizace seriálů závodů  

 Seriál závodů Běhej s mapou a Lyžuj s mapou, který by měl být výkladní 

skříní pro všechny “hobbíky” s jasnou marketingovou linií, podporou 

menších oblastí nebo regionů, kde se pořádají mezinárodní závody v 

dalším období.  Jednoduchý přihláškový systém, moderní web a sociální 

sítě, zacílení na “klasické” běžce a lyžaře či další sportovce. 

 Seriál závodů v MTBO minimálně ve dvou sériích, který seznámí širokou 

veřejnost s orientačními závody na horských kolech. 

 

3.3 Orienťák na dalších akcích 
Podpora zařazení na významné akce v následujících letech jako např. Olympijské 

parky 2021, každoroční České akademické hry, LODM 2022, ZODM 2023 atp. 

 

3.4. Orienťák ve školách 

 využití materiálů z výukového programu Zažij svůj domov 

 vydávání dalších výukových map v blízkosti škol s podporou ČSOS  

 podpora klubům, které pomáhají školám při zájmu škol o orientační běh 

 

3.5. Další rozvojové aktivity 

 aktualizace a modernizace webu zacitorientak.cz 

 aktualizace a modernizace příruček “Jak na OB”, pexeso OB a další 

 zapojení co největšího počtu klubů do celosvětové akce World 

Orienteering Day 

 rozšíření akcí Dnů orientace v přírodě se zapojením maximálního počtu 

pořadatelských klubů 
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Harmonogram, odpovědnost 

Bod 1.1  Odpovídá: VV ČSOS, organizační výbory jednotlivých akcí 

  Termín: ihned až rok 2024 

Bod 1.2 Odpovídá: VV ČSOS, sekce ČSOS, realizační týmy reprezentací 

  Termín: ihned až rok 2024 

Bod 1.3 Odpovídá: VV ČSOS, sekce ČSOS 

  Termín: rok 2021 

Bod 2  Odpovídá: VV ČSOS, sekce ČSOS, oblasti sekce OB 

  Termín: rok 2021 

Bod 3.1 Odpovídá: VV ČSOS 

  Termín: od roku 2021 

Bod 3.2 Odpovídá: VV ČSOS 

  Termín: od září 2021 do roku 2024 

Bod 3.3 Odpovídá: VV ČSOS 

  Termín: od roku 2021 do roku 2024 

Bod 3.4 Odpovídá: realizační tým projektu Zažij svůj domov, kluby ČSOS 

  Termín: červen 2021 do roku 2024 

Bod 3.5 Odpovídá: komise rozvoje sekce OB, kluby ČSOS 

  Termín: od roku 2021 do roku 2024 

 

Finanční zabezpečení 

 finanční prostředky ČSOS 

 rozvojové programy NSA 

 prostředky obcí, měst a krajů 

 program ČUS Sportuj s námi 

 partneři a sponzoři jednotlivých akcí 

Zpracoval a schválil: VV ČSOS 

Verze 16. dubna 2021 


