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mapování
Tvorbou map se zabývám od roku 2006 a za 

tu dobu jsem podepsán pod desítkami map. 
Je to nejen práce, ale unikátní možnost se chvíli 
odstřihnout od reality a “zhotovit produkt”, na 
kterém se mohou odehrát tréninky či závody 
klidně týden poté. Mapoval jsem kromě 

Česka i v Norsku, Švýcarsku, Německu 
nebo Chorvatsku.

organizace 
závodů

Svůj první závod jsem zorganizoval v době, kdy jsem 
běhal H10. Od té doby jsem se podílel na desítkách 
závodů různé úrovně nejen pro svůj domácí klub. Vždy 
jsem chtěl pomáhat rozvoji v některé z oblastí. Byl 
jsem hlavním rozhodčím na MČR v jižních Čechách, 
stavitelem tratí oblastního žebříčku na Vysočině 

nebo hlavním rozhodčím ve slovenských 
Tatrách. Můj hlavní úkol - Mistrovství světa v 

orientačním běhu - proběhne za dva 
měsíce a poslední dva roky neřeším 

v podstatě nic jiného.

metodika
Náš sport je docela komplikovaný. Je nutná 

specifická příprava, závody organizuje desítky 
lidi, máme řadu užitečných nástrojů, ale bez 
jasné metodiky. Proto jsem se vždycky snažil i 
pomáhat v této oblasti. Organizoval jsem 
školení R3, pořádal workshopy k OCADu, 
vystupoval na některých konferencích a 

seminářích. V posledních 3 letech jsem byl 
předsedou Metodické rady, kde 

připravujeme projekty jako je 
Metodický portál nebo 

Metodická středa.

komunikace
 
Jsem jedním ze zakladatelů serveru 
O-News.cz, kde nahlížíme na orienťák 
trochu jiným pohledem, vedle toho se 
snažím nacházet nové partnery pro náš 
svaz - Český rozhlas, Svět běhu nebo 

RUN Magazine. Vím, že to je jedna 
důležitá věc, která náš svaz dost 

pálí a potřebuje zlepšit.

 
mládí vpřed

 Na každém jednání slyšíme: “Zapojme do 
našich struktur mladé lidi.” Snažím se toto 
krédo naplňovat. V roce 2019 jsme uspořádali 
pro více než dvacítku zájemců “YO!Camp” 
(týdenní kemp pro budoucí trenéry, rozhod-
čí či organizátory) a v letošním roce v tom 

budeme pokračovat. V rámci mého 
působení v OV MS 2021 nebo 

Metodické radě ČSOS mají vždy 
mladí velký prostor.  

Priority pro období 
2021 - 2024

Při minulé kandidatuře jsem se zaměřoval na nedostatečnou 
metodiku svazu a zapojení mladých lidí do svazových struktur. 
Myslím, že se za mé čtyřleté působení ve VV ČSOS nemusím 
stydět. A tak bych rád dostal možnost posunout v následujícím 
období několik dalších činností, které nás dost pálí: 
  
Zvýšit ekonomickou soběstačnost 
svazu
Aktuálně jsme z velké části závislí na dotacích od státu. Každá 
krize ale nese nestabilitu a je potřeba hledat finanční zdroje i v 
jiných oblastech.
  
Struktura svazu
Vydefinovat si jasné priority a ty naplňovat i po personální 
stránce. Členská základna často neví, na koho se obrátit. Vnitřní 
fungování organizace by mělo být adekvátně profesionalizová-
no vč. zodpovědností a výběrových řízení na jednotlivé pozice. 
Každý člen VV bude zodpovědný za danou gesci.
  
Rozvoj sportu pro amatéry
Chci se podílet na rozvojových projektech ČSOS s cílem oslovit a 
podpořit sportování “hobbíků” - Běhej s mapou, Lyžuj s mapou 
a další.
  
Rozvoj menších oblastí
Podpořit orienťák tam, kde není rozvinutý. Tvorba map, pořádá-
ní akcí a cílená metodika. To je podle mě klíč k úspěchu. 

Důraz na týmovou spolupráci
Představuji si Výkonný výbor jako jeden tým, který rozhoduje 
spolu, informuje se o všech činnostech, a to nejen jednou za dva 
měsíce, ale průběžně. Oprostit se od individuálních sporů a 
vybudovat tým schopných lidí, kterým jde o budoucnost české-
ho orienťáku.

Evoluce ne revoluce
Ke všem změnám se musí přistupovat s velkou pokorou, 
postupnými kroky a dobrou komunikací uvnitř základny. Nikoliv 
revoluční unáhlené kroky, ale diskuze a pak až případné změny. 
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