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Komise rozvoje OB

Spolupracovníci

▪ Luboš Matějů – mapové podklady výukových map

▪ Jarmila Němečková – příprava a tisk metodických materiálů 

▪ Adam Chromý – správce webu zacitorientak.cz

Spolupráce na zajištění krajských kol Přeboru škol

▪ Předsedové krajských svazů ČSOS

Spolupráce

▪ Metodická komise sekce OB

▪ Metodická rada ČSOS

▪ Mapová rada ČSOS

http://obrozvoj.cz

http://obrozvoj.cz/


Projekty KROB

 Rozvojové projekty pro kluby s finančním příspěvkem ČSOS 

 Činnost klubů v roce 2020 ovlivněna situaci COVID 19

 Informace také na webu zacitorientak.cz

Projekt DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ 

Zrušení akcí World orienteering day

http://obrozvoj.cz

Účastníci Akce
Zapojené 

oddíly

2019
29723 170 63 

2020
7424 43 20

http://obrozvoj.cz/


Projekty KROB         

Projekt VÝUKOVÉ MAPY

V letech 2018-2020 vznik nových map pro potřeby výukového programu Zažij 

svůj domov

✓ Vzrůstá zájem základních škol

Projekt AREÁLY PEVNÝCH KONTROL

Aktuální počet 49 APK k 21.3.2021

Zpráva: 

https://obrozvoj.cz/Pages/Dokumenty/Ostatni/Arealy_pevnych_kontrol.pdf

✓ Stále více oblíbená aktivita pro širokou veřejnost 

http://obrozvoj.cz

https://obrozvoj.cz/Pages/Dokumenty/Ostatni/Arealy_pevnych_kontrol.pdf
http://obrozvoj.cz/


Projekty KROB

Celostátní soutěž PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

 V roce 2020 nebyla organizována z důvodu situace COVID 19

 Obdobná situace bohužel i v roce 2021

http://obrozvoj.cz

http://obrozvoj.cz/


ZAŽIJ SVŮJ DOMOV

 Cílem projektových aktivit je vytvoření výukových programů pro děti 
školního věku pro MŠMT. Programy propojují aktivity v přírodě a 
poznávání prostředí místa bydliště se získáváním znalostí a 
dovedností v oblasti řešení neobvyklých a krizových situací a 
orientace v terénu. 

 Autorský tým: Pavel Štáfek, Jana Kubátová, Marek Cahel, Petra 
Pilátová, Jan Kouřimský, Veronika Kubínová, Kristýna Skyvová, 
Patricie Chvojková, Jana Vaníčková, Jaroslava Bicková

 Do 06/2021 příprava 3 programů pro 3 věkové skupiny (3.-5. , 6.-7. a 
8.-9. třída), programy ověřené pilotážemi na školách, vytvoření 
metodických materiálů (učebnice, metodika pro učitele, pracovní 
listy, pomůcky)

 Vize dalšího využití se stává realitou: nabídka aktivit pro školy 



Video upoutávka: 

https://www.youtube.com/watch?v=h7PgD24f84c

Webová stránka: 

http://zazitorientak.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=h7PgD24f84c
http://zazitorientak.cz/


Činnost komise rozvoje OB je součástí plánu výkonného 

výboru ČSOS na zajištění činnosti v příštích letech.

Dokument: 

https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/

orientak-zije.pdf

https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/orientak-zije.pdf

