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Metodická komise sekce OB (dále jen MK) fungovala v roce 2020 ve složení: Daniel Wolf -
předseda, Jan Picek (návaznost na Metodickou radu ČSOS), Kristýna Skyvová (návaznost
na Komisi rozvoje OB), Roman Zbranek (zástupce skupiny rozhodčích). MK úzce
spolupracuje s metodikem Pavlem Košárkem, který má na starost trenérské semináře,
evidenci trenérských licencí a koordinuje některé z projektů. Za naprostou většinou
metodických projektů posledních let, které zde budu jmenovat pak stojí hlavně Metodická
rada ČSOS (dále jen MR), které předsedá Jan Picek.

Od posledního Shromáždění sekce OB v Brně v roce 2019 bylo uspořádáno v oblastech
5x školení R3 a 2x T3. Je vidět, že v roce 2020 byl počet školení nižší a řada jich byla
zrušena kvůli koronavirovým opatřením. I proto bylo koncem roku rozhodnuto o plošném
prodloužení platnosti trenérských licencí T2 a T3 o 1 rok.

Semináře se však začaly postupně přesouvat do on-line formy, která se ukázala jako
poměrně efektivní pro tyto účely a s vyšším dosahem. První on-line školení R3 uspořádala
začátkem roku 2021 Pražská oblast, bylo hodnoceno velmi dobře a věřím, že pro tento typ
školení je to určitě jedna z cest, kterou se částečně vydat i do budoucna, například v oblasti
vyhodnocení domácích úkolů a praktické části. Byť všichni věříme, že se budeme zase brzy
moci setkat i osobně.

On-line proběhl také tradiční podzimní metodický seminář trenérů 2020 v gesci metodika
svazu Pavla Košárka, který přinesl spoustu zajímavých přednášek, které měly stovky
shlédnutí. A v podobném duchu proběhlo i letošní školení rozhodčích 2. třídy (vedl Jan
Netuka). Školení R2 bylo připraveno za sledované období 2x, zkraje roku 2020 ještě
v prezenční formě v Brně, kde se nově najelo na systém pořádání těchto školení každoročně
(jednou na Moravě v gesci Romana Zbranka a poté zase v Čechách pod vedením Jana
Netuky). A začátkem roku 2021 se rozjel obecnou částí s 30 frekventanty také druhý běh
školení T2 v nové rozšířené podobě ve spolupráci s VOŠ ČUS.

Nemožnost setkávání paradoxně metodice prospěla a zajímavých přednášek se podařilo
přes zimu uspořádat velké množství na různá témata napříč orientačním během. A sice
v rámci projektu MR “Metodické středy”, který původně vznikl jako test technického řešení
pro metodický seminář a nakonec se tento koncept udržel pravidelně až do jara. Přednášky
mají zpravidla hodně nad 100 shlédnutí, takže zájem je značný. Všechny přednášky je
možno shlédnout zpětně na YouTube kanále ČSOS.

Výrazným rozvojem prošel Metodický portál ČSOS. Krom doplňování dalších materiálů, typů
tréninků do tréninkového servisu či tipů na místa pro soustředění, byl v roce 2020 spuštěn
nový blok Online příprava pro mapovou přípravu “na sucho”. Lví podíl na jeho realizaci mají
hlavně Petra Hančová, Alena Voborníková a Jana Kubátová. Spuštěna byla také aplikace
Tréninkáč, tedy nový elektronický tréninkový deník ušitý přímo pro orientační běžce, který
naprogramoval Martin Křivda. Pro rok 2021 se dále připravují nové “OB postupy” pro lepší
analýzu postupů ze závodů.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLirPhxoMyJOWCIRQfjR2A3qfzuwt7EVJp
https://metodika.orientacnisporty.cz/
https://treninkac.orientacnisporty.cz/


V roce 2020 se podařilo vydat i řadu metodických materiálů, z nejobsáhlejších jmenujme
např. Léčba a prevence poranění hlezenního kloubu u orientačních běžců (Pavla Horová),
Můj první O-deník (Voborníková, Kubátová, Doležalová), který vyšel i v tištěné podobě
a aktualizovaný metodický dopis Sprintové disciplíny (kolektiv autorů redakčně vedl Pavel
Košárek). Pro děti byla mimo jiné vydána Obrmapa, pomůcka pro orienťáckou verzi hry
na motivy Twister, kterou vytvořila Alena Voborníková. Celý rok pak opět pokračovalo
pravidelné vydávání Metodických listů, které přinášely odkazy na všechny novinky a v rámci
kterých byly mimo jiné prezentovány třeba také nové videosérie posilovacích
a koordinačních cvičení s Denisou Kosovou a Vojtou Králem.

Jménem MK Sekce OB bych chtěl velmi poděkovat všem členům a spolupracovníkům
Metodické rady ČSOS, Metodické komise, Skupiny rozhodčích, Pavlu Košárkovi a všem
dalším, kteří se na tvorbě metodických materiálů a organizaci školení podílejí.

Daniel Wolf, předseda Metodické komise Sekce OB
21. dubna 2021

https://metodika.orientacnisporty.cz/metodicke-listy

