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kandidát na funkci 

 člena vedení sekce OB 

 

„Chci sekci OB, 

která tu bude pro všechny, 

nejen pro výkonnostní špičku,  

a jsem připraven pro to odvést  

svůj díl práce.“ 

 

Jsem 

 entuziastickým pořadatelem a stavitelem 

tratí (ME 2016, ŽB 2017+2021, Advanta 

Cup, MČR SŠ 2022), 

 odpovědný za televizní přenosy na MS 

2021, 

 zástupcem Jihočeské oblasti v Soutěžní 

komisi, 

 členem klubu KOB Tretra Praha, 

 zaměstnáním projektový manažer 

 (konzultant plánování výroby), 

 systematik, dotahovač věcí do konce. 

 

Vzdělání 

 matematik (RNDr. Ph.D.), ekonom (Bc.) 

 jazykové schopnosti:  

angličtina, němčina, slovinština 

 

Kandiduji, protože 

 … se už pár let pohybuji v orienťácké funkcionařině a myslím, že si český OB zaslouží, aby veškeré 

aktivity v něm byly součástí dlouhodobé, veřejně deklarované vize směřování českého OB.  

 

 … orienťák nejsou jen reprezentanti a dorostenci s licencí A, ale i pořadatelé, mapaři, trenéři a srdcaři, 

pro které je OB náplní většiny víkendů. Sekce OB je nezbytně potřebuje a musí tu být také pro ně. 

 

 … mám široký geografický záběr. Do určité míry znám z vlastní zkušenosti poměry ve všech 7 oblastech 

Čech a vím, nakolik jsou různé. To mi umožňuje vidět problémy z více úhlů pohledu. 

 

 … chci ve svém životě dělat to, co mě baví a čím žiju a čím mohu být společnosti nejvíce prospěšný.  
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Díky, jestli jste dočetli až sem. Pokud Vás něco mimořádně zaujalo anebo rozhořčilo a chcete mi to sdělit,  

 pište na radimho@gmail.com nebo volejte na 603 228 629.  

Díky, Radim 

CHCI: 

 … se shodnout napříč zvoleným vedením sekce na dlouhodobé vizi směřování českého OB a 

rozhodnutí činit v souladu s touto vizí.  

 

 …nastavit dlouhodobě udržitelné možnosti závodění pro všechny skupiny závodníků: 

Výkonnostní sportovci robustní systém soutěží, závody vysoké úrovně 

Nadšení (nevýkonnostní) 
orienťáci 

možnost četných kvalitních závodů bez omezení startu  
a výmluv na plný kalendář 

Oblastní závodníci metodická podpora (zejména menším) oblastem 

Neorganizova(tel)ná veřejnost snadno přístupné závody pro veřejnost v režii sekce  

 

 …přispět k transparentní komunikaci vedení sekce OB směrem k oddílům i závodníkům. 

 

 … zřídit „Organizační komisi“, která  

 bude poskytovat podporu pořadatelům závodů soutěží sekce OB (TV přenosy, GPS, …), 

 bude vydávat metodické materiály pro pořádání akcí v OB, 

 bude vyhledávat pořadatelské a stavitelské talenty. 

 

 …zatraktivnit práci „na svazu”, aby nebyla jen pro ty, co se „obětují”. Cílem je, aby v důsledku 

mohli pro svaz pracovat co nejkvalitnější lidé. 

 

 … se nadále věnovat problematice televizních přenosů z OB (převzetí agendy Ivana Matějů). 

 

 

Práce, která je za mnou vidět: 

 zásadní měrou jsem dvakrát (2018, 2020) přispěl k zachování oblastí – i díky vhodně zvolené 

strategii k úspěšnému argumentačnímu přesvědčení Petra Klimpla ;) 

 pomáhal jsem a pomáhám nejmenší oblasti sekce OB: 

 přivedl jsem na jih Čech některé novinky, jako například middle, sprint, zimní ligu, 

školení rozhodčích R3 nebo zahraniční soustředění mládeže, 

 dodnes pořádám závody s jihočeskými oddíly a předávám své zkušenosti, 

 

 jednání s představiteli IOF ohledně TV přenosů MS 2021 z pozice vedoucího úseku TV, 

 funkce šéfa pořadatelského týmu na Mistrovství Evropy policejních sborů v OB (2013), 

MČR HROB (2008, 2013) a asi desítky oblastních závodů (od 2009), 

 pořadatelské zapojení SP 2018 (GPS tracking), ME 2016 (komentátor, stavba tratí), MED 2011 

(ceremoniály), 

 obsluha GPS trackingu pro TV přenosy (SP 2018, MČR, LODM), 

 pečlivá stavba tratí na asi dvacítce oficiálních závodů napříč úrovněmi. 
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