
 Newsletter ČSOS březen 2018  Verzi HTML najdete zde.

  

ČSOS informuje

Vyšel Zpravodaj ČSOS 2/2018, který informuje 
o rozvojových projektech ČSOS (World 
Orienteering Day, Výukové mapy, Areály 
pevných kontrol, Dny orientace v 
přírodě, Orientační běh do škol, Přebor škol v 
OB) a členské základně ČSOS (počet  registrací 
sportovců v jednotlivých sekcích ČSOS).

V průběhu Zimních olympijských her (9. - 25. 
února) proběhla v Brně, Ostravě a přilehlých 
lyžařských areálech akce s názvem Olympijský 
festival. ČSOS měl zde své zastoupení. Po 
celou dobu v Brně byl připraven labyrint a 
možnost si proběhnout areály pevných kontrol. 
11. února byla navíc připravena zimní liga v 
okolí brněnského výstaviště. Po dva víkendy 
bylo možné si vyzkoušet LOB ve dvou areálech: 
Mosty u Jablunkova (17. - 18. února) a Karlov 
pod Pradědem (24. - 25. února). 

 
Cílová rovinka v areálu v Mostech u Jablunkova. Foto: 

Jan Picek. 

Ve dnech 9. - 11. února 2018 proběhl již třetí 
Workshop zaměřený na přípravu mapových 
podkladů. Mapová rada tak navázala na 
podobně zaměřené akce konané v letech 2012 
a 2015. Workshop se konal v příjemném 
prostředí penzionu Školka ve Velkých 
Karlovicích. Lektory byli členové mapové rady 
a další odborníci zabývající se probíranou 
problematikou. Více informací naleznete zde. 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Domácí sezóna lyžařského 
orientačního běhu ukončena

 

Koncem února byla ukončena domácí 
sezóna lyžařského orientačního běhu 
závody v Roudnice v Krkonoších. Celkově 
proběhlo 7 individuálních závodů a k 
tomu MČR štafet. V Českém poháru 2018 
zvítězili Helena Randáková a Petr Horvát. 

Český pohár v LOB 2018 

D14  
1. Adéla Randáková (VRL), 2. Zuzana 
Stoklasová (OSN), 3. Jolana Štraitová (VSP) 
D17  
1. Rozálie Kuchařová (SJC), 2. Anna Karlová 
(JIL), 3. Anežka Hlaváčová (TBM) 
D20  
1. Markéta Firešová (ZBM), 2. Daniela 
Stoklasová (OSN), 3. Markéta Pavlíková 
(CHA) 
D21E  
1. Helena Randáková (VRL), 2. Petra 
Hančová (LPU), 3. Lenka Mechlová (SHK), 4. 
Kateřina Neumannová (PVP), 5. Veronika 
Kubínová (SKV), 6. Hana Horvátová (SSU) 
D35  
1. Kateřina Karlová (JIL), 2. Marie 
Podrábská (VLI), 3. Kateřina Burešová (VLI) 
D45  
1. Markéta Průšová (VSP), 2. Miroslava 
Šedivá (EKP), 3. Kateřina Klašková (DKP)
D55  
1. Jiřina Kuncová (TJN), 2. Vlasta Zlesáková 
(JIL), 3. Ilona Hrabánková (PGP) 

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/237888-newsletter-csos-brezen-2018/wizard/%CM_VIEW%
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zpravodajcsos-2018-02.pdf
https://www.olympijskyfestival.cz/
http://o-mikron.czechian.net/BVV/
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/lyzarsky-orientacni-beh-na-olympijskem-festivalu-v-mostech
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/v-karlove-pod-pradedem-se-opet-propagoval-lob
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/workshop-priprava-mapovych-podkladu-2018


 
Momentka z workshopu zaměřeného na přípravu 

mapových podkladů. Foto: Libor Bednařík. 

 

 Ze sekce OB

Ve spolupráci s firmou Sporticus připravil ČSOS 
možnost zapůjčení čipů SIAC. SPORTICUS bude 
nabízet zapůjčení čipů SIAC (AIR pro 
bezkontaktní ražení) na závodech Českého 
poháru a Mistrovství ČR ve sprintech a 
štafetových závodech. Více informací najdete 
zde, rezervace probíhá online přes tuto 
webovou aplikaci. 

 

V sobotu 24. března se uskuteční v Hradci 
Králové dva semináře sekce OB. První je 
tradiční - seminář rozhodčích a pořadatelů 
celostátních závodů (sportovně-technické 
informace, marketingové povinnosti, 
hodnocení  kvality závodů, informace o SIAC a 
ISOM 2017 atd.). Druhý seminář je zaměřen na 
IT zpracování závodů (seznámení s novou sadou 
RACOM pro přenos mezičasů atp.). 

Jak to dělají v různých oblastech? To je série 
rozhovorů Petra Klimpla s předsedy oblastí 
sekce OB o přípravě talentů, oblastních 
závodech nebo problémech v daných 
regionech. Zatím vyšly následující rozhovory: 
Východočeská oblast - Lubomír Macháček 
Pražská oblast - Jarmila Němečková 
Ještědská oblast - Tomáš Vácha 
Moravskoslezský kraj - Milan Binčík 
Hanácká oblast - Marek Otruba 
Jihočeská oblast - Lubomír Hošek 

28. února skončila v sekci orientačního běhu 
řádná registrace pro novou sezónu. Na rok 2018 

D65  
1. Jana Haňkovská (SSP) 
H14  
1. Marek Štěrba (SKV), 2. Dominik Průša 
(VSP), 3. Matěj Tkáč (TJN) 
H17  
1. Vít Štefan (STH), 2. Matyáš Štregl (VRL), 
3. Lukáš Richtr (VPM) 
H20  
1. Vojtěch Bartoš (MLA), 2. Ondřej Vystavěl 
(JPV), 3. Ondřej Hlaváč (TBM) 
H21E  
1. Petr Horvát (SSU), 2. Jakub Škoda (VLI), 
3. Radek Laciga (SZP), 4. Michal Drobník 
(SJC), 5. Roman Horyna (SZP), 6. Miroslav 
Rygl (TBM) 
H35  
1. Jaroslav Polák (CHA), 2. Petr Štregl 
(VRL), 3. Michal Geisler (SPC) 
H45  
1. Ondřej Blaha (EKP), 2. Jan Hasman 
(VPM), 3. Jiří Hájek (NEJ) 
H55  
1. Jiří Šedivý (EKP), 2. Petr Kožina (PGP), 3. 
Ivan Drobník (VLI) 
H65  
1. Oldřich Přinda (VLI), 2. Přemek Škoda 
(VLI), 3. Vladimír Hora (SZP) 
H75  
1. Jaromír Frey (NEJ), 2. Vladimír Němec 
(SSP), 3. Zdenko Procházka (DKP)      

 

3 otázky pro... 
Přemka Škodu, 

předsedu sekce LOB

Přemek Škoda při rozhovoru s ČT na MČR ve sprintu 

2017.

Jak jsi spokojen s letošní domácí sezónou 
v LOB? 
Prosinec začal nádherně. Sněhu bylo 
dostatek, dalo se trénovat. Škola lyžování 
pro mládež na Mísečkách měla dobré 
sněhové podmínky a tradičně  
byla  hodnocena velice dobře. Prosincové 
závody v LOB se odjely v plném 
rozsahu.  Pak začaly od Vánoc problémy se 
sněhem a počasím a z toho důvodu byl i 
odložen první lednový závod (STH). Naštěstí 

https://www.sporticus.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/pujcovani-cipu-siac-na-zavodech-csos
https://www.sporticus.cz/zapujceni-siac
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/jak-to-delaji-ve-vychodoceske-oblasti
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/jaja-nemeckova-predstavuje-prazskou-oblast
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/s-tomasem-vachou-o-jestedske-oblasti
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/milan-bincik-predstavuje-moravskoslezsky-kraj
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/s-markem-otrubou-o-hanacke-oblasti
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/jak-to-delaji-v-jihoceske-oblasti-lubos-hosek


je zaregistrováno celkem 10 710 závodníků 
(5843 mužů a 4867 žen). Oproti minulému roku 
je evidován nárůst k 1. březnu o 690 sportovců. 
Více zajímavostí  o registraci a přestupech 
najdete na stránkách sekce OB. 

 

  Ze sekce LOB

V bulharském pohoří Rila proběhlo v termínu 
3.2. - 8.2. Mistrovství Evropy. Centrum závodů 
bylo v lázeňském městě Velingrad. Celkem 
startovalo 270 závodníků z 19 zemí. Do TOP10 
se probojovali Lenka Mechlová a Jakub Škoda 
na klasické trati (shodně na 9. místě), mužská 
štafeta dojela na 5. místě. Reportáže z 
jednotlivých závodů jsou na stránkách sekce 
LOB:

3. února - sprint (ME dospělých) 
4. února - sprintové štafety (ME 
dospělých), sprint (MSJ a MED) 
5. února - middle (všichni) 
7. února - long (všichni) 
8. února - štafety (všichni)

 
Jakub Škoda - nejlepší český závodník na ME v LOBu 

2018. Foto: Czech SKI-O team. 

Domácí sezóna v LOBu byla zakončena o 
posledním únorovém víkendu závody v Roudnici 
v Krkonoších (bez účasti několika 
reprezentantů závodící na AMS v Estonsku). V 
sobotu se jelo Mistrovství ČR na klasické trati, 
kde nenašli přemožitele Jakub Škoda (VLI) a 
Helena Randáková (VRL). V neděli byly na 
programu hned dva závody - nejprve dopolední 
MČR štafet, kde zvítězila v ženách štafeta OOS 
TJ Spartak Vrchlabí (Adéla Randáková, Zuzana 
Nováková, Helena Randáková), v mužích pak 
byl nejlepší TJ Slovan Zdravotník Praha (Vítek 
Pospíšil, Roman Horyna, Radek Laciga). 
Odpoledne byl závěrečný závod ČP na krátké 
trati, kde triumfovali stejní závodníci jako při 
sobotním MČR na klasické trati. Více na webu 
závodu. 

se zima vrátila za pět minut dvanáct a další 
závody se mohly konat v plném rozsahu 
včetně odloženého závodu z ledna. Takže 
nakonec spokojenost s tím, že uskutečnily 
všechny závody.  Nemůžeme však být 
spokojeni s úrovní všech závodů. Ukazuje 
se, že v Česku jsou pořadatelé na mnohem 
vyšší úrovni, než v sousedním 
Německu.  Velkou spokojenost musím 
vyjádřit s účastí v mládežnických 
kategoriích. Potěšitelné je, že mnoho 
závodníků v mládežnických kategoriích 
jsou  absolventi pravidelných škol lyžování 
na Mísečkách.

Jak hodnotíš LOB na Olympijské festivalu 
a ZODM? Měl by tam být i v dalších letech? 
Obě olympiády,  letní i  zimní, si v řadách 
orienťáků již vydobyly svoje pevné místo a 
většina účastníků považuje za čest 
reprezentovat svůj kraj.  Letošní ZODM se 
potýkala s velkým nedostatkem sněhu a jen 
díky týmu pořadatelů v čele s Petrem 
Marečkem se vše v rámci možností 
uskutečnilo na odpovídající úrovni. Původní 
tratě a prostory slibovaly skvělé LOBy. 
Bohužel obleva udělala pořadatelům velké 
problémy.  Musím poděkovat ČT za první 
přímé přenosy v LOB. Bylo obtížné časově 
skloubit přenosy s dalšími sporty, ale 
nakonec se  vše podařilo.  Budu se jen těšit 
na příští ZODM a věřím, že své místo si LOB 
udrží, kam dozajista patří. 
Olympijské festivaly mohu hodnotit jen a 
jen kladně. Je to výborná myšlenka k 
propagaci našeho sportu a seznámení laické 
veřejnosti, co to vlastně LOB je. Je nutné 
poděkovat všem dobrovolným pořadatelům 
na všech festivalech za obětavost a 
trpělivost při pořádání.

Připravuje sekce LOB na příští rok nějaké 
změny s ohledem na průběh té letošní? 
Před týdnem skončila letošní domácí sezóna 
(ta světová ještě probíhá v americkém 
Craftsbury) a už se připravuje ta příští. 
Ukázali jsme si, že závody umíme uspořádat 
na vysoké úrovni. Co však neumíme, to je 
zajistit dostatečnou sněhovou nadílku.  Na 
příští rok již máme několik zájemců na 
pořádání závodů v LOB, tak věřím že bude 
minimálně tak úspěšná, jako ta letošní. 
Uvažujeme o několika změnách, ale to až 
někdy příště. Nechci jen za sebe říkat co 
všechno připravujeme. V rámci sekce si o 
tom budeme muset hodně popovídat.

http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/skoncila-radna-registrace-ob-2018
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/mistrovstvi-evropy-zacalo-sprintem-1
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/me-sprintove-stafety-a-mladeznicky-sprint
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/me-sprintove-stafety-a-mladeznicky-sprint
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/na-evropsky-middle-se-pocasi-konecne-umoudrilo
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/klasicka-trat-v-bulharsku-ceskemu-tymu-sedla
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/zavod-stafet-zakoncil-mistrovstvi-evropy-1
http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/lob2018/


Historicky druhé  Akademické mistrovství 
světa v LOB se konalo  v  estonském Tartu od 
19. do 25. února 2018. Program byl stejný jako 
při úplně prvním AMS a obsahoval následující 
závody: 

21. 2. - sprint (7. Horvát, 8. Hančová) 
22. 2. - smíšené sprintové štafety  (6. 
Hančová a Horvát) 
24. 2. - stíhačka (8. Horvát) 
25. 2. - middle s hromadným startem

 
Petra Hančová byla oporou týmu na AMS v Estonsku. 
Foto: Facebook IOF 

 

Ze sekce Trail-O

Soutěžní komise trail-o stanovila seznam 
závodů zařazených do letošního ročníku Czech 
PRE-O Cup. Obsahuje následující závody: 

17. 3. a 18. 3. - TempO (Praha) a klasika 
(Lužec) 
7. 4. (předběžně) - 2x klasika (Prostějov) 
14.-15.4. - Trail-o adventure (Zlaté Hory)
22.-23. 9. - Přebor Krkonoš 
6.-7. 10. - MČR a ECTO (Praha)

Přemek Škoda (vlevo) jako jeden z předávajících 

při vyhlášení na ZODM 2018. Foto: Jan Picek.

Orientační sporty v médiích

Místo botasek běžky. Jak sestry ze 
Zlínska válí v lyžařském orientačním 
běhu (Deník, 1.2.2018) 
Zkus orienťák! (Časopis RUN, 
6.2.2018) 
Jak trénuje přes zimu Vojtěch Král 
(Časopis RUN, 6.2.2018)

 
Od února 2018 vychází každý měsíc články o 
orientačním běhu v časopise RUN. 

Zkuste si závod v orientačním běhu 
(Olympijský festival, 11.2.2018) 
Jaká bude nová sezóna orientačního 
běhu? Reprezentaci čeká Mistrovství 
světa i Evropy (Svět běhu, 19.2.2018) 
MAREK MINÁŘ - orientační běžec, 
který má na kontě stříbro z MS 
juniorů (Svět běhu, 5.3.2018) 
Novák: Hry jsou zatím největší 
úspěch v kariéře (Deník, 5.3.2018)

 

http://www.wucskio2018.com/
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/akademicke-ms-zacalo-sprintem-7-horvat-8-hancova
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/seste-misto-na-ams-pro-dvojici-hancova-a-horvat
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/stihacka-a-hromadny-start-na-akademickem-ms
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/stihacka-a-hromadny-start-na-akademickem-ms
https://zlinsky.denik.cz/ostatni_region/misto-botasek-bezky-jak-sestry-ze-zlinska-vali-v-lyzarskem-orientacnim-behu-20180131.html
http://run-magazine.cz/
https://www.olympijskyfestival.cz/novinky/zkuste-si-zavod-v-orientacnim-behu
https://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/34841-jaka-bude-nova-sezona-orientacniho-behu-reprezentaci-ceka-mistrovstvi-sveta-i-evropy/
https://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/34853-marek-minar/
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/ostatni_region/novak-hry-jsou-zatim-nejvetsi-uspech-v-kariere-20180305.html
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Odhlášení z odběru Newsletteru.
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