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Vzdělání :
1979 - 1983 : Gymnasium Žamberk (přírodovědné zaměření)
1983 – 1989 : Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, obor hydrogeologie a
inženýrské geologie
1990 :
držitel titulu Doktor přírodních věd
Absolvuje řadu drobnějších certifikovaných kurzů a školení:
od 2010:
Q-life (angličtina aktivně)
2010 -2011 : Manažer koučem a vedení týmů (Koučink Akademie Libchavy)
2011 - 2012: 1.spirála kouče (Koučink Akademie Libchavy)
2013:
2.spirála kouče (Koučink Akademie Libchavy)
2015:
Umění Pitch (krátké a výstižné řeči) – Vít Prokůpek
Praxe :
1989 – 1991:
Vodní zdroje Praha, státní podnik
1991 – 1992:
fyzicky podnikající osoba v oboru hydrogeologie
1992 – 2014: OHGS s.r.o. – spoluzakladatelka, spolumajitelka a jednatelka firmy
1992 – 1999: působí jako samostatný hydrogeolog s oprávněním
1994 – 1999: zavádí ve firmě obor odborných služeb v oblasti nakládání s odpady
1998 – 2012: zakládá divize Rozvoj regionů, řídí ji a současně působí jako metodik,
projektový manažer, stratég,
od 2012
vedle své dosavadní profese nastupuje dráhu kouče.
od 1.1.2015
jediná majitelka a jednatelka firmy OHGS s.r.o., zabývající se nadále
rozvojem regionů a rozvojovými projekty
Další dovednosti:
Anglický jazyk – středně pokročilý
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ..), Internet
Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Kouč
Renata Šedová se narodila 9. března 1965 v Ústí nad Orlicí. Má dva syny a žije v Žamberku
již jako třetí generace v domě svého rodu. Kromě rodiny miluje sport – je medailová
maratónská běžkyně, mistryně republiky v dlouhém triatlonu („zelezný muž“), cyklistka,
bikerka, in-line bruslařka, skate-lyžařka a potápěčka. Ráda čte historické a inspiračně silné
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knihy. Za nejdůležitější hodnoty považuje lásku, čest a odpuštění. Má ráda tvůrčí, originální a
týmovou práci. Relaxuje v ryzí přírodě Evropy.
Po studiu pracovala krátce v podniku Vodní zdroje, dále jako soukromý živnostník a v roce
1992 se stala spoluzakladatelkou a jednatelkou společnosti OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí,
kterou nyní sama vlastní.
Hydrogeologii se věnovala krátce. Založila Divizi rozvoje regionů ve firmě OHGS s.r.o.,
která se dnes zabývá širším spektrem činností v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje
venkova, měst a regionů. Firmu řídí a odborně vede. Specializuje se na dotační management,
efektivní využití evropské pomoci, na rozvoj cykloturistiky a marketing cestovního ruchu.
Reference této divize dnes čítají desítky úspěšných projektů (viz www.ohgs.cz ). Věnuje se
metodickému, koncepčnímu a strategickému řízení, vedení projektových týmů a vytvoření
originálních projektů.
Vedla pracovní skupiny pro přípravu operačních programů předvstupního obdodí EU,
působila v poradních týmech radních Pardubického kraje. Se svým týmem patřila mezi
nejúspěšnější zpracovatele projektů pro rozvoj venkova s nápadem víceúčelových
komunitních a současně živnostenských domů s historickými kořeny na vesnicích. Pracovala
na rozsáhlém projektu Zvýšení absorpční kapacity Pardubického kraje, jako poradce a
spolutvůrce metodik a postupů, pro kvalitní přípravu projektů pro evropské fondy.
Pracovala na dokumentacích a v managementu nadregionálních i řady lokálních projektů,
podpořených Evropskou unií, zejména pro veřejnou správu. Je autorkou nápadu a manažerkou
přípravy, realizace a provozu Cyklostezek v údolí Tiché Orlice a Třebovky, je vlastníkem a
protagonistkou značky Orlické cyklo&in-line království. Magické téma cyklo, in-line a bike
se jí stalo jednou z hlavních profesí. Zpracovala cyklokoncepci pro destinaci Orlické hory a
Podorlicko, je členkou týmu národního cyklokoordinátora a týmu projektu Česko jede. Je
autorkou a vedoucí projektu prvního národního Cyklo a in-line průzkumu v České republice a
zpracovala Koncepci rozvoje cyklo a in-line produktu pro Pardubický kraj.
Podílela se jako člověk s hlubokými kořeny na Orlicku na založení destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko a na její marketingové a propagační kampani.
Pět let se věnovala projekčnímu a finančnímu řízení úžasného projektu obnovy památek
UNESCO na Zámeckém návrší v Litomyšli a na obnově dalších památek České republiky
nyní pracuje.
Firma je také zapojena do projektu řízeného Svazem měst a obcí, jehož cílem je zvýšení
efektivity meziobecní spolupráce a zlepšení veřejných služeb obcí občanům.
Je žákem a partnerem Koučink Akademie Libchavy, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat
člověka.
Má ráda svoji práci, raduje se z jejích výsledků a těší se společenství dobrých a schopných
lidí.
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