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RADA PRO PODPORU INOVACÍ 
(RPI)

PŘEDSTAVENÍ
webové stránky

http://www.orientacnisporty.cz/rada-pro-podporu-inovaci


PŘEDSTAVENÍ
Milan Novotný: 

● OB dělá celá rodina
● otec 3 dcer

○ všechny úspěšné závodnice - 
MČR-EYOC-JWOC

● aktivní závodník
○ historie: aktivní OB/LOB = H21E, MS v 

LOB 1989 ve Švédsku
○ aktuálně: přední pozice ve 

veteránských kategoriích
● trenér

○ mládeže 14-20 let PHK
○ vedoucí SCM–>TSM Královéhradecko 

(do roku 2016)
○ několik titulů dorostu na M-ČR 

družstev, úspěšní medailisté 
EYOC/JWOC

● organizátor 
○ opakované pořádání Ceny východních 

Čech, ŽA, M-ČR klasika, JWOC 2013
● člen rady pro podporu inovací

Jiří Hlaváč: 
● OB dělá celá rodina
● otec 4 dětí

○ úspěchy MČR-EYOC-JWOC
● aktivní závodník

○ historie: aktivní OB, 17 mistrovských 
medailí z MČR, účast na MS v OB 
1991 v ČR

○ aktuálně: přední pozice ve 
veteránských kategoriích

● trenér
○ trenér mládeže v TBM 15-20 let, 
○ konzultant vybraných reprezentantů 

● člen komise talentované mládeže
● člen rady pro podporu inovací



ZÁMĚR ČINNOSTI
● Formulování vizí, kam dál s O-sporty v Česku (kontinuální proces)
● Promýšlení komplexních nebo těžko uchopitelných témat, otázek a 

podnětů, příp. jejich aplikace pro naše podmínky
● U vybraných (prioritních) podnětů rozpracování do konkrétních projektů vč. 

analýzy jejich proveditelnosti, návrh úvodních kroků realizace, 
personálního a ekonomického zajištění

● Sledování trendů ve světovém O-sportu, v IOF a obecně ve sportovním 
prostředí. Hledání společných témat všech 4 sekcí svazu a jejich 
promýšlení, posílení synergie mezi nimi

● Analýza existujících rozvojových materiálů (domácích i zahraničních)



JAK PRACUJEME?

● Vytvoření neformálního komunikačního kanálu od všech věkových, výkonnostních i 
teritoriálních skupin O-populace směrem k centrálním orgánům ČSOS

● Sběr a vyhodnocování zpětné vazby od členské základny (Stále je a bude co zlepšovat)

● Sbírání nápadů na další rozvoj O-sportů ve všech myslitelných směrech

● Zvážení přínosnosti zajímavých podnětů, jejich prioritizace a zasazení do širších 
souvislostí

● Ze zpracovaných zajímavých proveditelných podnětů formulovat doporučeni pro 
orgány ČSOS a jednotlivých sekcí, po dohodě s nimi i pomoc se zaváděním některých 
nápadů do OB praxe

● Hledání a aktivizace schopných lidí, kteří nejsou zapojeni ve svazových strukturách

● Prezentace výsledků práce Rady



THINK TANK
● základní komunikační nástroj RPI
● pokrývá 

○ všechny oblasti ČR
○ všechny věkové i výkonnostní skupiny ze všech čtyř O-svazů 

■ O-závodníci 
■ trenéři
■ šéfové TSM / SCM / SCD / oddílů
■ pořadatelé
■ funkcionáři
■ fandové 
■ rodiče

● zdroj 
○ know how
○ reakcí
○ zpětné vazby 



NÁŠ PŘÍSTUP
Kvalita 

● kvalitní informace, kvalitní rozhodování, kvalitní příprava další generace, ….

Efektivita
● stavět na tom, co již existuje
● maximální efektivita využití peněz i vynaložené lidské práce

Otevřenost 
● dát větší prostor a podporu aktivním strukturám (TSM / SCM / SCD / oddíly) a aktivním  závodníkům
● odstranění největších bariér bránících dnes větší aktivitě většího počtu oddílů, trenérů a organizačních pracovníků 
● při definici návrhů vycházet ze zjištěných názorů managementu všech O-sportů (včetně repre trenérů), z potřeb širokého vzorku 

trenérů, závodníků (u mladých i jejich rodičů), pořadatelů, mapařů, funkcionářů atd….

Spolupráce 
● kooperace a otevřená diskuze napříč všemi O-sporty
● synergie s potřebami JRD, RD a adeptů na tyto týmy, vzájemná podpora všech těchto složek
● podpora vzniku aktivit uspokojujících společné cíle velkého počtu trenérů, závodníků, pořadatelů, mapařů, funkcionářů atd, případně 

aktivit odstraňujících jimi aktuálně pociťované limity stávajícího systému

Postupný rozvoj 
● postupné vylepšování projektů na základě zkušeností získávaných v průběhu realizovaných projektů, kombinovaných s informacemi 

a názory celé O-populace

Energie
● Monitorování toku energie v o-komunitě a jeho průběžně usměrňování v místech, kde to drhne



GLOBAL 
DEVELOPMENT 
KONFERENCE

všechny prezentace včetně videí

https://orienteering.org/global-development-conference-2018/


LEHO HALDNA, IOF Prezident
celá prezentace

● v IOF je registrováno 72 členských zemí

● aktuálně je na světě více jak 2 miliony registrovaných členů

● World Orienteering Day (5/2018) 
○ 358 735 účastníků z 81 zemí a 2213 míst, přičemž 86% účastníků bylo mladších 25 let

● Strategické směřování
○ VIZE: Orientační sporty jsou nejatraktivnější přírodně (dobrodružně) založené sporty pro všechny 

věkové skupiny
○ MISE: Podporujeme globální růst orientačních sportů na celém světě. Rozvíjíme jak sportovní tak i 

rekreační orientační běh.
○ HLAVNÍ CÍL: Naším hlavním cílem je zvýšit atraktivitu orientačního sportů pro všechny jeho účastníky, 

externí partnery a sponzory tak, aby se staly součástí olympijských a paralympijských her.

● Současné výzvy
○ více podpory udržitelnosti pro některé členské federace
○ zvýšení informovanosti a přístupu nových členů k našemu sportu
○ hledání cest, jak mohou být  orientační sporty atraktivnější pro mladé lidi
○ velký potenciál rekreačních forem orientačních sportů.

○

https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/10/01_Leho_Haldna_GDC_Opening.pdf


KOMISE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MLÁDEŽ (RYDC)
(Lenka Klimplová), celá prezentace

● Globální platforma dobrovolníků pro podporu rozvoje orientačního běhu 
● Start-Up Kit neboli základní balíček hardware (Sportindent vybavení, kontroly) a 

metodické materiály pro přípravu tréninků, závodů apod. 
● IOF WOC klinika jako rozvojový program při každém mistrovství světa určený novým a 

začínajícím členským státům
● O-ringen Academy jako rozvojový program pro začínající země v průběhu největších 5 

denních závodech Oringenu
● School Orienteering Network
● Erasmus+ project jako pokusy pro spojení studia a pomoci s rozvojem OB
● Tvorba vzdělávacích materiálů v různých jazycích
● Koordinace regionálních poradců při rozvoji OB
● organizace Global development konference a světového dne orientačního běhu (World 

Orienteering Day)

https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/10/02_Lenka_Klimplova_Zoran_Milovanovic_RYDC_Projects-and-Activities.pdf


VÍCE PŘÍSTUPNÉ A ATRAKTIVNÍ ORIENTAČNÍ SPORTY
Göran  Andersson (nejpřínosnější přednáška dle účastníků GDC)

● 2 úhly pohledu na orientační sporty
○ sport pro zábavu 
○ ryze sportovní závodní aktivitu.

● důležitost školy =  výuka základních navigačních 
schopností by měla být součástí učebních osnov
○ každá škola by měla mít mapu pro orientační běh. 
○ vyzval k akci, aby každý oddíl byl partnerem jedné školy

● příklady využití různých typů map pro OB

https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/10/03_G%C3%B6ran_Andersson_How-to-Make-Orienteering-More-Accessible-and-Attractive.pdf


GLOBÁLNÍ PLATFORMA DOBROVOLNÍKŮ PRO PODPORU ROZVOJE OB
 (Nermin Fenmen) , odkaz na prezentaci

● zajímavé možnosti pro ty, kteří chtějí cestovat, poznávat nové země a při tom 
pomoci s rozvojem orientačního běhu

● aktuálně evidováno 89 dobrovolníků
○ 27 zemí (hovořících 29 jazyky). 
○ 63 mužů a 26 žen

● po celém světě je poptáváno 17 projektů ve 13 zemích
● zkušení orienťáci z již “zaběhlých zemí” mohou nabídnout své dovednosti a 

odborné znalosti k rozvoji podporovaných zemí 
○ přenos zkušeností 

■ mapování, 
■ koučování
■ trénování 
■ pořádání

● zmíněny příklady Albánie, USA, Austrálie, jižní Amerika,  Libanon

https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/10/08_Nermin_Fenmen_Global-Orienteering-Volunteer-Platform.pdf


ANI ČEŠI SE NEZTRATILI
● Jaroslav Kačmarčík

○ historie vzniku sprintu jako nové disciplíny, o které se zasloužily komerční aktivity kolem 
skupiny Park World Tour

○ sprint zahrnut do programu mistrovství světa až  po 35 uskutečněných závodech PWT
○ zmíněn úspěšný koncept pořádání složený ze 4 základních komponent - 

■ schopný pořadatel, 
■ zaujatý sponzor
■ účasti médií (TV) 
■ finanční odměny pro vítěze

● Pavel Štáfek
○ projekt Zažij svůj domov
○ velmi zajímavý projekt, přínosy i pro trenéry mládeže

https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/10/04_Jaroslav_Kacmarcik_PWT.pdf
https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/10/15_Pavel_Stafek_Experience-Your-Hometown.pdf


Přednáška 
o toku 
energie v 
OB a naší 
metodě 
přemýšlení

(hodnocena jako 
druhá nejpřínosnější 
na celé IOF GDC 
konferenci)

https://prezi.com/nt7ibp6tcuep/iof-gdc-motivation-and-o-energy-flow/
https://prezi.com/nt7ibp6tcuep/iof-gdc-motivation-and-o-energy-flow/
https://prezi.com/nt7ibp6tcuep/iof-gdc-motivation-and-o-energy-flow/
https://prezi.com/nt7ibp6tcuep/iof-gdc-motivation-and-o-energy-flow/
https://prezi.com/nt7ibp6tcuep/iof-gdc-motivation-and-o-energy-flow/
https://prezi.com/nt7ibp6tcuep/iof-gdc-motivation-and-o-energy-flow/


PROJEKTY RADY 
PRO 

PODPORU INOVACÍ
Aktuální přehled projektů

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/ada%20pro%20podporu%20inovaci//Projekty_RPI_2018.pdf


REALIZOVANÉ

PROJEKTY



Vyzdvihnutí repretýmů dorostu a juniorů na 
MČR KT (veřejná dekorace nominovaných)



Reakce k návrhu  oddělení 
M-ČR klasika/krátká a Veteraniády

ZADÁNÍ

Zadání od SK : 
● hlavní problémy

○ rostoucí počty startujících na těchto závodech
■ organizace závodu, ochranáři/myslivci)

○ kvalitní terény

● vyjadřovali jsme se k tomuto návrhu:
○ při M ČR KT a klasika nevypisovat veteraniádu (vypsat pouze mistrovské kategorie a s tím 

tréninkové tratě) - odhad 1000 lidí
○ Veteraniády vypsat jako samostatný víkend v polovině srpna bez omezení (sobota klasika, 

neděle KT), společně s tím vypsat i veřejný závod pro ostatní kategorie - odhad 1000 lidí



Reakce k návrhu  oddělení 
M-ČR klasika/krátká a Veteraniády

● na zpracování odpovědí jsme měli cca 1 měsíc
● oslovili jsme více jak 200 respondentů
● reakce RPI:

○ nesouhlas s návrhy = doporučeno neoddělovat
○ zachování a rozvíjení unikátnosti OB jako rodinného sportu pro všechny generace
○ otevřena další související témata/podněty
○ nabídnuta součinnost i kapacita v dalších krocích při konkretizaci, zatím nevyužita

● výstupy ze  SK: 
● SK pracuje na jiných opatřeních, která umožní uspořádat M-ČR na krátké/klasice společně s 

veteraniádou (viz konkrétní výstupy ze včerejška): 
○ zavedení veteránského Rankingu 
○ některá omezení práva startu na M ČR na krátké a klasické trati
○ došlo i ke zvýšení maximálních vkladů na závodech sekce OB…..

VÝSTUP



Aktivní zapojení reprezentantů do výchovy talentů



ROZPRACOVANÉ

PROJEKTY





Změna vnímání O-sportů u lesáků, myslivců, 
ochranářů, státní správy, společnosti,...

Problém: 
● Zkreslená představa o škodlivosti O-sportů pro les
● Naše akce jim zabraňují střílet (hobby + vydělávat $$$), “prasata prý méně rodí, ….”

● Lobby myslivců sílí a je schopná omezovat či blokovat větší závody
● Bude nás na závodech přibývat 

Možná řešení: 
● Zlepšení vlastního chování (ekologizace O-sportů)
● Vědecké studie vlivu O-sportů na přírodu (les, zvířata, biodiverzita, …)
● Medializace našich aktivit dovnitř i vně O-sportů
● Tištěný materiál + web o tomto všem pro organizátory závodů



Změna vnímání O-sportů u lesáků, myslivců, 
ochranářů, státní správy, společnosti,...

Zlepšení vlastního chování (ekologizace O-sportů)
● Omezení plastů při pořádání závodů - viz Pěkné prázdiny, OOcup, ...
● Ekologické kadibudky (místo chemických) - viz Francie
● Sbírání plastů při trénincích

Vědecké studie vlivu O-sportů na přírodu (les, zvířata, biodiverzita, …)
● Existují zahraniční (prokazující neškodlivost do 2000 lidí), u nás nic

Medializace našich aktivit dovnitř i vně O-sportů
● Web ČSOS, Facebook, Instagram, ….
● Využití aktuálního zájmu o plasty (mediální síla ekologických organizací pro nás)

Tištěný materiál o tomto všem pro organizátory závodů



Sbíráni plastů 
při trénincích

Slide z přednášky Jirky 
Hlaváče na IOF GDC a 

předtím pro českou 
O-komunitu (odkazy 

dohledatelné přes Jiřího 
články na O-News) 



Využití financí pro talentovanou  mládež do 18 let
(projekty STK + PM2020)

Zadání od ČSOS (X/2018): 
● Vymyslete smysluplné projekty na využití peněz od Olympijského výboru. 

Zásadní omezení: 
● Využitelné jen na mládež 6-18 let
● Čas (musí se utratit do 2020)
● Synergie se vším, co funguje
● “Nejsou lidi”

Rozpracovány a VV ČSOS navrhnuty tento týden 2 projekty:
● Stacionární tréninkové kempy (STK)
● Projekty Mládež 2020+ (PM2020)



Cokoliv 
vymýšlíme, 
musí:

1) podporovat 
všechny 
zúčastněné
 

2) posilovat 
“OB motor” 



Východiska pro řešení projektů STK + PM2020
● Znalost potíží a potřeb O-komunity - zejm z pohledu trenérů

(viz průzkum “Kam dál s OB v Česku” X/2017 - I/2018, O-News)

● Zkušenosti členů Think-tanku RPI 
(trenéři, šéfové TSM / SCM / SCD / oddílů, pořadatelé, funkcionáři, rodiče)

● Zaměření na podporu toku energie v O-sportech 

● Princip naší práce (viz slide “Jak pracujeme”)
● Kvalita 
● Efektivita
● Otevřenost 
● Spolupráce 
● Postupný rozvoj 
● Energie

http://o-news.cz/kam-dal-s-ob-v-cesku-vysledky-pilotniho-vyzkumu/
https://prezi.com/h0fzjjpb6zzu/dorost-motivace-jak-to-rozhybat-vic/


STK - Myšlenka
● Zřízení STK v atraktivních destinacích pro ten který O-sport. 

○ Trvání od jednotek týdnů po jednotky měsíců (v každé z destinací).
○ Výpravy dětí se tam střídají
○ Využitelné všemi O-sporty
○ Zaručená kvalita + přínosnost pro zúčastněné děti
○ Využít motivaci dětí něco speciálního zažít, probudit “lásku k pořádnému orienťáku”

● Efektivita přípravy kempu i financí 
○ Opakované použití všech zdrojů + minimalizace pracnosti i nákladů
○ Kempy projde velký počet dětí
○ Přenos zkušeností z repre na děti i mezi trenéry navzájem

● Jednoduché pro trenéry
○ snadná realizace, úspora času
○ umožnění účasti dětí vedených i méně zkušenými trenéry

● Přitáhnutí dalších “zdrojů” k trénování dětí (lidé, čas, peníze na cestu + jídlo)

● Využitelné i JRD, U23, RD a kandidáty na ně (ambasadoři)



STK - Realizace
Volba míst: 

○ OB: 3-4 klíčové zahraniční terény (severský = SWE, NOR, FIN, alpský = SUI+AUS, karst = 
SLO, Silica, pro sprinty extrémně složitá či historická města a parky)

○ LOB: hory v CZ nebo zahraničí, kde lze nejen trénovat běh na lyžích, ale i najíždět hustou síť 
“čárkových” stop (ideálně např. Norsko / Sjusjoen)

○ MTBO: zimní pobyty v teple (na objem i s mapou, např. Mallorca, Portugalsko, Španělsko). 

Zajištění kempů: 
○ 1-3 ambasadoři na místě (závodníci na úrovni elity nebo repre s organizačními schopnostmi)

○ Technické vybavení (větší auto - 8 sedadel, OCAD mapy, lampiony, SI krabičky, počítač, 
projektor a tiskárna s kvalitou na tisk map). 

○ Sada připravených tréninků (kontroly na místě, tratě v OCADu, místa na parkování…)

○ Večerní rozbory a předávání zkušeností



STK - Co doladit pro rok 2019
● Hledáme koordinátora (organizační zajišťovatel v CZ)

● Zjištění zájmu trenérů a výprav dětí
○ Dnes tady předběžně + Anketou (Google forms) příští týden 

=> Rozhodnutí o velikosti hledaných budov a o termínech (do 5.12.?)

● Ubytování pro LOB kemp (české hory), 1.2. - 15.3.2019 (jarní prázdniny)

● Místo a termín pro OB kemp na severu (NOR, SWE), 18.3. - 31.5.2019
○ Oželí trenéři a děti 1-2 žebříčkové závody?
○ Kolik dětí bude schopno se uvolnit na cca 1 týden ze školy?

● Místo a termín pro prázdninový OB kemp (NOR, SWE, Alpy, karst?, srpen?)

● Nalezení kvalitních ambasadorů (několik kvalitních zájemců už máme)

● Oficiální vypsání kempů (web), sběr přihlášek

● Jasná pravidla pro přidělování ubytování při převisu poptávky



STK - Co doladit pro rok 2020 (už v roce 2019)
● Sbírání zkušeností z kempů 2019, jejich vyhodnocení 

● Připravit a vyhlásit všechny kempy pro 2020 do 30.6.2019

● Předběžný plán:
○ Kemp OB + MTBO v teple 

■ leden +  únor? 
■ kde? - Portugalsko, Španělsko?
■ Pro kolik dětí? Kolik ambasadorů?

○ Kemp LOB (jarní prázdniny)
■ kde? 
■ Pro kolik dětí? Kolik ambasadorů?

○ Kemp OB (+ MTBO?) na jaře
■ kde? (NOR, SWE, Alpy, karst, …. ?)
■ kdy, jak dlouho?

○ Velký prázdninový OB + MTBO kemp … (NOR, SWE, Alpy, karst?, srpen?)



STK - potřebná zpětná vazba od vás
● Má takovýto projekt (jako celek) pro vás a vaše svěřence smysl?

● Které sporty využijete?

● Uspořádali jste už někdy nějakou zahraniční OB výpravu pro děti?

● Plánujete takovou výpravu v roce 2019?

● Pokud neplánujete, rozhoupete se při nabídce SWE / NOR už na jaře 2019? 
○ Pokud nerozhoupete, budete mít zájem v roce 2020?
○ O kolik dětí 12-18 let byste měli zájem 2019, 2020? 
○ Kolik starších 18 let?

● Využijí vaši svěřenci velkou prázdninovou Akademii? 
○ Kolik jich bude mít zájem?
○ Preferujete společnou dopravu autobusem nebo vlastní dopravu?

● Co v projektu není, co vám chybí, co změnit?



STK - podrobné a aktuální informace
● Stránka Rady pro inovace na webu ČSOS

http://www.orientacnisporty.cz/rada-pro-podporu-inovaci 

○ Seznam hotových a právě rozpracovávaných projektů

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI//Projekty_RPI_2018.pdf

○ Návrh využití peněz na mládež do 18 let pro VV (projekty STK + PM2020)

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI//Vyuziti_financi_pro_talentovanou_mladez_do_18
_let_navrh.pdf

● Časem speciální webová stránka na tento projekt (bude odkaz ze stránky RPI)

http://www.orientacnisporty.cz/rada-pro-podporu-inovaci
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI//Projekty_RPI_2018.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI//Vyuziti_financi_pro_talentovanou_mladez_do_18_let_navrh.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI//Vyuziti_financi_pro_talentovanou_mladez_do_18_let_navrh.pdf


DĚKUJEME 
ZA POZORNOST


