
Z á p i s č. 4/2017 
ze 4. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 16. 9. 2017 v Lázních Bělohrad 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Libor Slezák, Daniel Wolf, Jan Netuka 

  Marek Cahel, Pavel Košárek, Kristýna Skyvová, Jiří Šubrt 

Omluveni:  Zdeněk Zuzánek 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Svolání shromáždění sekce OB 2017 

4. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2019 

5. Hodnocení výsledků MSJ v OB 2017  

6. Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2017 

7. Hodnocení výsledků MED v OB 2017  

8. Konference "Příprava mládeže v dorosteneckém (a juniorském) věku v sekci OB" 

9. Podzimní seminář trenérů a rozhodčích 

10. Různé 

 

1/4  Aktuální informace 

- Výsledky české reprezentace na MS, MSJ, WG a MED 

- Prozatímní průběh závodní o-sezóny 2017 

- Dokumentace Nadace OB pro přidělení grantu SCM a SCD na rok 2018 

- Financování svazu ze strany MŠMT 

- Výsledky výběrového řízení na pracovní pozice ve svazu (Pavel Košárek, Marek Cahel) 

- Přidělení pořádání MS v OB v roce 2021 

 

2/4  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/4 Svolání shromáždění sekce OB 2017 

 Předseda sekce Petr Klimpl předložil návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2017 

(Luhačovice, 2. 12. 2017). 

Vedení sekce: 

a) schvaluje návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2017 v souladu s předloženým 

materiálem 

 

4/4 Příprava výběrového řízení na pořadatele závodů 2019 

 Předseda soutěžní komise sekce OB Petr Klimpl předložil Harmonogram výběrového řízení na 

pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2019. Současně předložil vypsání 1. kola výběrového řízení 

na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2019.  

Vedení sekce: 

a) schvaluje Harmonogram výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2019; 

b)   bere na vědomí informaci o vypsání 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží 

ČSOB v OB 2019. 

 

5/4 Hodnocení výsledků MSJ v OB 2017 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiál „Hodnocení mistrovství světa 

juniorů v OB 2017“. Česká reprezentace na letošním juniorském šampionátu získala stříbrnou 

medaili zásluhou Terezy Janošíkové (sprint), Tereza Janošíková si velmi dobře vedla i na klasické 

trati. Uspokojili i výsledky juniorů (Vandas, Sýkora, Křivda) v soutěžích jednotlivců. Naopak příliš 

nevyšly štafety. Celkem bylo vystoupení na MSJ jako úspěšné. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2017“. 

 

 

 



6/4 Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2017 

 Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiál „Hodnocení činnosti juniorské 

reprezentace v OB v roce 2017“. Ke zprávě proběhla diskuze.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2017“; 

b)  děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2017; 

c) doporučuje VV ČSOS vyplatit odměnu Pavlu Košárkovi. 

 

7/4 Hodnocení výsledků MED v OB 2017 

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel předložil písemně materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 

2017“. Reprezentace ČR na MED 2017 na Slovensku nedopadla příliš úspěšně, v jednotlivcích nikdo 

nezískal medaili (na klasické trati se nikdo nedostal ani do TOP10), ve štafetách mladší dorostenky a 

dorostenci získali bronzové medaile. Byla diskutována celková problematika práce s talentovanou 

mládeží (k problematice talentovaného dorostu bude svolána konference v listopadu). 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2017“. 

 

8/4  Konference "Příprava mládeže v dorosteneckém (a juniorském) věku v sekci OB" 

Předseda sekce Petr Klimpl a předseda komise talentované mládeže Libor Slezák předložili písemně 

návrh na uspořádání konference OB "Příprava mládeže v dorosteneckém (a juniorském) věku v sekci 

OB". Konference se uskuteční 4. – 5. 11. 2017 v Hradci Králové za účasti cca 25 osob (na pozvání). 

Cílem je vyhodnotit stávající systém s talenty v dorosteneckém a juniorském věku, navrhnout 

opatření ke zlepšení činnosti v této oblasti na celostátní, regionální i klubové úrovni. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí přípravu konference "Příprava mládeže v dorosteneckém (a juniorském) věku 

v sekci OB" 

 

9/4 Příprava podzimního semináře trenérů a rozhodčích 

Metodička ČSOS Kristýna Skyvová předložila informaci o přípravě metodického semináře trenérů a 

rozhodčích, který se uskuteční 24. – 26. 11. 2017 ve Šternberku. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě metodického semináře trenérů a rozhodčích. 

 

10/4 Různé 

- vedení sekce doporučuje VV ČSOS jednat s VSC MŠMT o ponechání stávajících závodníků za 

členy VSC (1 + 4), v případě, že by někteří byli vyřazeni z důvodu věku, tak doporučuje 

náhradníky v pořadí Jonáš Hubáček, Tomáš Kubelka; 

- vedení sekce projednalo informaci o činnosti komise rozvoje OB (Přebor škol – úprava 

bodování, zlepšení komunikace s AŠSK ČR, místo konání celostátního finále 2018 Pardubice; 

"Podklady pro školení trenérů" – základní informace, které by měl znát zájemce o trenérskou 

licenci; překlad publikace Cool, Awesome and Educational!; 22. kartografická konference 

v Liberci – ČSOS byl prezentován 2 příspěvky), kterou zaslala předsedkyně komise Kristýna 

Skyvová; 

- problematika implementace mapového klíče ISOM 2017 – sekce OB zaslala mapové radě 

připomínky jak technického charakteru, tak charakteru věcného (povolování výjimek měřítka a 

symbolů); 

- seznam závodů zařazených v roce 2018 do WRE v sekci OB – sprint: 15. 4. SJC, 19. 5. VTA, 

26. 5. VPM, lesní disciplíny: 20. 5. VTA, 10. 6. ASU, 24. 6. TBM, 16. 9. JPV+KON; 

 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 16. 9. 2017 

Další schůze vedení sekce OB bude 7. 10. 2017 v Moravském Karlově. 

 


