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Zákulisí TV přenosů v OB
a co si připravit, když přijede televize na MČR



Jaké sporty vás baví sledovat v televizi?
Proč chceme s orienťákem do TV?
Baví vás sledovat orienťák v telce?
Je OB v TV srozumitelný pro laiky?

Máte nějaké ohlasy od neorienťáků?
Jak by měl OB v telce vypadat?

Jaká disciplína je nejvhodnější pro TV?



Historické okénko

• MS v MTBO 2007 - Nové Město na Moravě 

• První PP z OB v ČR: MČR ve sprintu 2008, Praha, Bohnice 

• MS v OB 2008 - přímé přenosy ze všech medailových závodů





Co obnáší TV přenos z OB?
• Parkování TV vozů: přenosový vůz, technici, TV grafika 

• Kilometry optických kabelů z přenosového vozu ke každé kameře, 
kabely z cíle, zvuk z komentátorského stanoviště, atd. 

• TV postupy v lese, kamera na startu, v cíli 

• GPS tracking 

• Grafika - mezičasy (napojení na IT závodu), výsledky, animace 
voleb postupů, ukázky trati 

• Komentátoři (na světových akcích v několika jazycích)





Tratě pro TV přenos

• Zpravidla jen 2 kategorie - ŽENY a MUŽI  

• Tratě obou kategorií zpravidla velmi podobné či stejné (když 
běhají po sobě) - shodné TV úseky 

•Žádné jiné kategorie nesmí běžet ve stejnou dobu v lese! 

• Limity v technických věcech (vzdálenost kabelů, počet kamer..)



Ideální přenos podle K. Jonáka
• Kamera v karanténě 

• Kamera ve warm-up zóně 

• 2 kamery na startu 

• 2 dobře pokryté TV mezičasy (3-4 na longu) 

• Dobře vybudovaná aréna se super atmosférou 

•Žádné mrtvé pasáže závodu, kdy není co vysílat 

• 5 kamer v cíli a těsně za cílem 

• Kamera v týmové zóně



TV mezičasy

• Dobře rozložené na trati 

• Výrazně vizuálně odlišené (lepší orientace diváka) 

• Situované v hezkých kulisách 

• “Běhavé” - chceme ukázat OB jako akční sport ne jako pochoďák



Sprint

• Vymyšlen pro TV, je ale pro TV vhodný? 

• Příliš rychlý, zmatečný, režisér nestíhá střídat mezičasy a ukázat 
všechny závodníky na všech mezičasech. 

• Zpravidla 2 TV mezičasy na trati (po 3-4’ a po 5-4’ před cílem), 
někdy pouze jeden delší TV úsek 

• GPS tracking spíše doplňkový, není na něj moc čas.



Middle

• V podstatě ideální TV formát pro 2h přenos. 

• Zpravidla 2 TV mezičasy v 1/3 a ve 2/3 trati (10-12’ a 20-24’) 

• Někdy ještě 3. TV mezičas v závěru





Long

• Těžko uchopitelný formát pro TV. 

• Přenos příliš dlouhý, odložený přenos zase nemusí ukázat 
všechny závodníky (viz. Mironova na WOC 2014, ITA) 

• TOP TV přenos vs. TOP orienťák - hledání kompromisu 

• WOC 2010 Trondheim vs. WOC 2015 Skotsko / 2016 Švédsko 

• GPS tracking stěžejní! Musí být v lese dobrý signál.







Štafety a sprintové štafety

• První v cíli vítěz = ideální pro TV 

• Sprintové štafety se ukázaly jako skvělý TV formát 

• Farstování a větvení - velmi zmatečné a těžko vysvětlitelné pro 
diváka laika 

• zpravidla se farstováním u TV štafet šetří 

• snaha o maximální vyrovnanost farst















Sport má super napětí a drama.
Musíme udělat vše proto, aby ho 
prožili i diváci doma u obrazovek.

Pomozte vyprávět příběh. Pomozte divákům sport 
pochopit a vtáhnout je do děje! 

“Vhodné pozice kamer, running cam, drony, GPSky…”



Přijede televize aneb dokumenty z MČR



Přijede televize aneb dokumenty z MČR
• vybrat dvě až tři místa, kam může dojet kameramen ČT s pomocníkemmusí být dostupná autem 

s docházkovou vzdálenost (není vhodné jít od auta více než půl kilometru) 

◦ tyto dvě až tři kontroly musí být společně pro sledované kategorie (většinou D21 a H21), v 
ideálním případně tyto kontroly již žádná kategorie nemá 

◦ každé místo musí být vizuálně jiné (aby bylo jasné poznat, že je závodník už zase někde 
jinde), ideálně charakteristické pro ten terén 

◦ dobré světelné podmínky - nevhodné uprostřed hustníku, ideální čistý les, kde jsou stromy 
hodně od sebe 

• domluvit se se sekretariátem ČSOS (Jiří Šubrt, Ivan Matějů) na tom, kdy TV přijede, co požaduje 
atd. 

• vyčlenit z pořadatelského týmu cca 3 lidi, kteří mají řidičák, orientují se dobře v mapě a ideálně i 
znají závodníci 

• 1-2 lidé natáčejí s GoPro - závodník na pomezí elity, který je schopen část trasy odběhnoutpřed 
závodem…



Přijede televize aneb dokumenty z MČR
• nachystat zhruba 4-5 startovních listin sledovaných kategorií 

• nachystat drobné občerstvení a stůl se židlemi pro cca 8-10 lidí 

• prvně schůzka celého štábu = České televize (cca 4-5 lidí), pořadatelů (3+stavitel 
tratí) a ČSOS (2-3 lidé) 

◦ rozdá se práce - na místa kontrol, na start a do cíle vždy jede kameraman + jeden 
pomocník z řad organizátorů - pomocník asistuje - instruuje kameramana, kde 
má stát (aby nenaváděl závodníka), hlídá průběh sledovaných závodníků, jede se 
autem organizátora 

◦ jeden kameraman jede nejprve na start a pak někam do lesa - nutně propočítat, 
aby stihl všechny favority 

◦ jeden kameraman zůstává v centru a natáčí se předzávodní rozhovory se 
závodníky, stavitelem tratí, ředitelem závodů atd., poté doběh 

• po doběhu - vyhlášení, rozhovory, předání materiálů 

při 
závodě…



Přijede televize aneb dokumenty z MČR
• poskytnout loga závodů 

• poskytnout mapy ve vysokém rozlišení 

• domluva na GPS animacích 

• (někdy dělá pořadatel, někdy ČT)

po 
závodě…



Díky za pozornost!



Případové studie
Upravte danou trať tak, aby byla vhodná pro TV přenos z MČR. Náplánujte 
stání přenosového vozu, pozice kamer, vedení kabelů a celkový 
harmonogram přenosu. 
Každá skupina má zadanou jinou disciplínu, technické vybavení a různou 
stopáž v TV vysílání, do které se musí celý přenos vejít.












