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ČSOS informuje

Na základě obdržené  informace od MŠMT, že 
bude pro Český svaz orientačních sportů pro 
rok 2017 navýšena Podpora projektu ČSOS pro 
sportování veřejnosti, včetně akcí pořádaných 
pro děti a mládež, plánuje VV-ČSOS na svém 
zasedání dne 8. listopadu 2017 schválit 
rozšíření finanční podpory klubům ČSOS  na 
projekty pro školní mládež a veřejnost, které 
se uskuteční (uskutečnily) v  termínu (leden 
2017 -   prosince 2017) nad rámec již 
podpořených akcí. Obsáhlé informace najdete 
na stránkách ČSOS. 

Český svaz orientačních sportů pořádá v 
termínu 24. - 26. 11. 2017 metodický seminář 
pro trenéry a rozhodčí sekce OB ve 
Šternberku, na přípravě semináře se podílí SK 
SKI-OB Šternberk.  Kvůli rekonstrukci internátu 
šternberského učiliště bude centrum v letošním 
roce v Hotelu M, přednášky budou v místě 
ubytování, v přednáškovém sále Expozice času 
a v tělocvičnách základních škol. Stále je 
možné se hlásit v systému ORIS. Bližší 
informace k semináři naleznete zde.  

 
Stejně jako vloni bude letošní metodický seminář ve 

Šternberku. Foto: Jan Picek. 

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Připravuje se Vyhlášení 
nejlepších sportovců ČSOS 

2017 a O-Gala

 

Po dvou letech se vrací do Luhačovic 
vyhlášení nejlepších sportovců v o-
sportech, v  sobotu 2. prosince budou 
oceněni v Městském domě kultury Elektra. 
Celou organizaci zajišťuje OOB TJ Slovan 
Luhačovice.

Program začíná již od 18:00, kdy se otevírá 
sál, o hodinu později je plánován začátek 
vyhlašování ankety. Po ukončení následuje 
ples O-Gala přibližně do třetí hodiny 
ranní.  Pořadatelé upozorňují, že po dobu 
vyhlašování Ankety nejlepších sportovců 
ČSOS 2017 nebudou do sálu vpuštěni 
podnapilí nebo nevhodně se chovající hosté. 
Vstupenky lze objednat  do neděle 26. 
listopadu 2017 v informačním systému ORIS, 
ve výjimečných případech na 
email  hubackova.paja@gmail.com. V sále 
bude připraveno cca 350 míst k sezení, 
cílená rezervace míst nebude probíhat, tzn. 
“kdo dřív přijde, ten líp sedí”. Vstupné se 
platí v hotovosti na místě (vstupenka stojí 
200,- Kč/osoba). Pořadatelé také nabízejí 

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/234383-newsletter-csos-listopad-2017/wizard/%CM_VIEW%
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/rozsireni-podpory-na-rozvojove-aktivity-klubu-csos
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4219
http://krob.eso9.cz/Pages/Akce/171124/Default.aspx
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4244


Jednou z říjnových osobností, která se objevila 
v rubrice "Běžec týdne" na serveru Svět běhu, 
byla i královehradecká o-běžkyně Lenka 
Mechlová. Článek s podtitulem 
"reprezentantka ČR v orientačním běhu, která 
nedá dopustit na tejpy a buzolu" najdete zde.

 
 Ze sekce OB

Poslední dvě MČR proběhla na počátku října v 
Moravském Karlově. O víkendu 7. - 8. října 
2017 byly na programu boje o mistrovské 
medaile ve štafetách, družstvech a oblastních 
výběrů žactva.  V sobotu uspěli muži OK 99 
Hradec Králové a ženy SK Žabovřesky Brno. V 
neděli byl nejlepší tým OK 99 Hradec Králové, 
MČR oblastních výběrů žactva obhájila Pražská 
oblast. Kompletní výsledky závodu najdete na 
stránkách akce, pořadatelé připravili i sestřih 
ze závodů. 

 
Start závodu MČR štafet 2017. Foto: Petr Kadeřávek. 

Je spočítán ranking ke konci října. Ve vedení 
jsou Jana Knapová (OK Lokomotiva Pardubice) 
a Vojtěch Král (SK Severka Šumperk).

V průběhu října bylo zveřejněné složení 
juniorské reprezentace (16 reprezentantů, 15 
sledovaných závodníků)  i dospělé 
reprezentace  (15 reprezentantů, 4 členové 
U23) v OB na rok 2018. 

Byly spočítány celkové výsledky Srovnávacích 
testů mládeže 2017, které definují členské 
základny jednotlivých TSM. 

Sekce OB udělala medailovou rekapitulaci v 
roce 2017. Nejúspěšnějším závodníkem na 
domácí scéně v individuálních závodech 
byla starší dorostenka Tereza Janošíková. Mezi 
kluby vybojovali nejvíce medailí závodníci OK 
99 Hradec Králové, získali jich 20, z toho  8 

již od pátku 1. prosince ubytování v 
tělocvičně (vzdálena cca 350 m od místa 
konání), které lze také objednat v ORISu.

Rozpis akce 
Webové stránky 
Přihlašování  
Událost na Facebooku

 
Momentka z Vyhlášení nejlepších sportovců ČSOS 

2016, které se uskutečnilo v Ústí nad Orlicí. Foto: 

Petr Kadeřávek. 

Český pohár v MTBO 2017 

M14  
1. Ondřej Staňa (BOR), 2. Martin Kabát 
(EKP), 3. Antonín Svoboda (VPM) 

M17  
1. Matěj Tuma (SJC), 2. Ondřej Kovář (VPM), 
3. Jan Vacek (SLA) 

M20  
1. Jan Hašek (VPM), 2. Matyáš Ludvík (STB), 
3. Ondřej Hasman (VPM) 

M21E  
1. Vojtěch Ludvík (STB), 2. Vojtěch Stránský 
(KPY), 3. Honza Svoboda (SMR), 4. Martin 
Ševčík (TBM), 5. Radek Laciga (VSP), 6. Jiří 
Hradil (TZL) 

M40  
1. Pavel Bureš (XBM), 2. Petr Jašek (ABR), 3. 
Jaroslav Tuma (SJC) 

M50  
1. Jiří Hejna (KNC), 2. Jiří Král (TSU), 3. 
Rudolf Kolář (ABR) 

M60  
1. Walter Dravetz (TZL), 2. Petr Nejedlý 
(TZL), 3. Jan Flašar (KCK)  

http://www.svetbehu.cz/osobnosti/33507-lenka-mechlova/
http://mcr2017.okcha.net/index.php/cs/
https://vimeo.com/238311526
http://oris.orientacnisporty.cz/Ranking
http://jrd.bestik.cz//obecne/slozeni_tymu_2018.pdf
http://repreob.hyperlink.cz/repre/doc/pdf/slozeni_RD_2018.pdf
http://vd-ob.cz/wp-content/uploads/2017/11/STM17.pdf
http://oris.orientacnisporty.cz/files/4244_dfa141109bab2ab29d016c19528b8b78.pdf
http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/o-gala/menu-id-98.html
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4244
https://www.facebook.com/events/128179874506131/


zlatých,  7 stříbrných a  5 bronzových. Více 
informací najdete na stránkách sekce OB.

V Hradci Králové proběhla  o uplynulém 
víkendu  dvoudenní konference k trénování 
mládeže. Zhruba dvacet pozvaných trenérů se 
seznámila s hodnocením stávajícího modelu 
práce s talenty v sekci OB, byla zhodnocena 
práce s juniorským výběrem a dorostem OB na 
celostátní úrovni a  byly vyhodnoceny 
zkušenosti ze Sportovních testů mládeže. 
Nedílnou součástí konference byla také diskuze 
nad budoucností TSM, z které vzešly návrhy pro 
orgány sekce OB a ČSOS. 

 
V Hradci Králové jednali trenéři z celé republiky. Foto: 

Petr Klimpl. 

 Ze sekce MTBO

Ve Zbraslavicích se 15. 10. 2017 uskutečnilo 
Mistrovství ČR v MTBO družstev. V kategoriích 
juniorů a dospělých se mistry ČR staly výběry 
KOS Slavia Plzeň, titul mistra ČR veteránských 
družstev patří sestavě KOS TJ Tesla Brno. 

Na shromáždění sekce MTBO dne 13. 10. 2017 
byla pro závody ČP MTBO 2018 odsouhlasena 
nově zavedená kategorie MW11 pro nejmladší 
závodníky bez doprovodu rodičů.

Nejmladší závodníci ČP MTBO se podíleli na 
výrobě pořadu Lvíčata pro Českou televizi. ČT 
Déčko pořad premiérově odvysílala 28. října, 
celý díl je ke shlédnutí v archivu ČT. 

 
 

W14  
1. Jolana Králová (TBM), 2. Kateřina 
Horáková (LDC), 3. Lucie Kovářová (VPM) 

W17  
1. Rozálie Kuchařová (SJC), 2. Alexandra 
Svobodová (VPM), 3. Zuzana Štreglová (VRL) 

W20  
1. Veronika Grycová (TBM), 2. Barbora 
Kohoutová (BOR), 3. Barbora Čiháková 
(KNC) 

W21E  
1. Martina Tichovská (VSP), 2. Veronika 
Kubínová (SKV), 3. Štěpánka Staňková 
(TSU), 4. Kateřina Nováková (OKP), 5. Marie 
Březinová (TSU), 6. Michaela Lacigová (VSP) 

W40  
1. Kateřina Ryglová (TBM), 2. Andrea 
Rejholcová (BOR), 3. Lenka Vavrysová (TZL) 

W50  
1. Eva Maliňáková (TSU), 2. Dana Králová 
(TSU), 3. Ivana Lacigová (VSP) 

3 otázky pro... 
Richarda Klecha, 

šéftrenéra dospělé reprezentace v 
LOB

Richard Klech (uprostřed) při letošních testech STP. 
Foto: Jan Picek.

Jaké závodní vrcholy čekají v letošní 
sezóně pro reprezentanty LOB? 
Dospělá reprezentace letos upíná svůj zrak 
k ME v Bulharsku (Velingrad). To bude jedna 
velká megaakce. Jedná se o ME dospělých, 
MS juniorů a ME dorostu. Dospělí mají ještě 
sérii světových pohárů. Začne se na konci 
listopadu ve Finsku, pokračuje se právě v 
Bulharsku a první týden v březnu se končí v 

http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/medailova-rekapitulace-sezony-2017
http://betov.org/voitoi/ob/mtbo/2017-druzstva/vysledky.htm
https://goo.gl/KR3mxE


Bylo zveřejněno složení juniorské 
reprezentace a výběru dorostu pro MTBO 
sezónu 2018. Úvodní reprezentační sraz 
proběhl o právě proběhlém víkendu. 

 

 Ze sekce LOB

Předběžná termínovka závodů sekce LOB pro 
nadcházející sezónu je následující: 

16. – 17. prosince 2017 (Carsfeld)
13. – 14. ledna 2018 (Podkrkonoší)
20. – 21. ledna 2018 (Mariánské 
Lázně, Silberhütte)
11. – 12. února 2018 (o místě se stále 
ještě jedná) 

V systému ORIS byla spuštěna soutěžní 
registrace pro nadcházející sezónu, termín 
pro řádnou registraci a případné přestupy je do 
30. 11. 2017. Více informací naleznete zde.

 

 Ze sekce Trail-O

V souvislosti s koncem roku vznikla celá řada 
nových či aktualizovaných dokumentů. 
Veškeré informace najdete na stránkách sekce 
Trail-O  zejména v sekcích  České 
dokumenty, Pro organizátory a Zápisy. 

První letošní MČR (TempO) proběhlo v neděli 
15. října 2017 na kopci Kaňk u Kutné Hory. V 
závodě se rozdělovaly dvě zlaté medaile, 
shodný čas měli bratři Ján a Dušan  Furuczové 
(ZAK), bronzovou medaili vybojoval Tomáš 
Leštínský (DOB).

V Malých Karpatech na západním Slovensku 
proběhl o víkendu 28. - 29. října Evropský 
pohár v TrailO – modelové závody pro 
nadcházející Mistrovství Evropy, které zde 
proběhne příští rok na jaře. Závody byly 
soutěžní komisí Trail-O sekce vybrány jako 
mistrovství ČR PreO (klasická trať) a štafet. 
Více informací o závodech a kompletní 
výsledky najdete zde. 

Americe. Kromě těchto akcí je ještě v plánu 
AMS v Estonsku, které je také velmi 
sledované, protože za další rok je LOB na 
Zimní světové univerziádě v ruském 
Krasnojarsku.  
 
Jak probíhá aktuálně příprava na sezónu?  
Modlíme se, aby napadl sníh (smích - pozn. 
red.). Tradičně jsme měli o prázdninách dvě 
akce, pak asi podvacáté již proběhly říjnové 
testy v Jablonci a podle podmínek v 
listopadu a prosince buď zůstaneme u nás, 
nebo budeme muset vyrazit na sever.   

Složení reprezentace zůstavá stejné nebo 
došlo k nějaké obměně?  
Máme 6 kluků, kteří zůstávají v sestavě z 
loňského roku. U holek si vybírá mateřskou 
pauzu Kristýna Kolínová, jinak pětice z 
loňska zůstává stejná. Hanka Rost se 
připravuje sama ve Švédsku, kde žije a 
pracuje. 

 
Složení reprezentace pod vedením Richarda Klecha 
je podobné jako v minulém roce.  Foto: Jiří 
Bouchal. 

Chystá se

17. - 19. 11. 2017 Školení začínajících 
mapařů

24. - 26. 11. 2017 Metodický seminář sekce 
OB

2. 12. 2017 O-Gala, Valná hromada ČSOS 

 Vosky se slevou na eshopu 
SPORTICUS.cz 

V  internetovém obchodě www.sporticus.cz, 
partnera ČSOS, můžete nově nakupovat 

http://junior-mtbo.webnode.cz/
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/soutezni-registrace-za-sezonu-2018-zahajena
http://www.trailo.cz/dokumenty/ceske-dokumenty
http://www.trailo.cz/dokumenty/pro-organizatory
http://www.trailo.cz/dokumenty/zapisy-usneseni-sdeleni
http://oris.orientacnisporty.cz/files/4026_0466060e0779fae701bd4039ae0a75b9.pdf
http://www.etoc2018.sk/ecto2017/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4228
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4219
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4244
http://www.sporticus.cz/


 
MČR PreO (kategorie OPEN): 1. Leštínský (DOB), 2. 

Mižúr (ASU),   3. Kurfürst (FSP). Foto: 

www.etoc2018.sk/ecto2017/ 

O prvním listopadovém víkendu proběhly 
poslední závody Českého poháru Trail-O, v 
konečném pořadí vyhrál Ján Furucz (ZAK) před 
Liborem Forstem (MFP), třetí místo obsadil Jiří 
Kalousek (FSP). 

vosky a oblečení SWIX se slevou 20 % 
z MOC. Vosky dalších deseti značek, stejně 
tak jako výživu ENERVIT, CHIMPANZEE a 
kinesiotejpy KINEMAX, se slevou  15 %. 
Vybrané GPS hodinky GARMIN můžete mít za 
nejlepší ceny na trhu. Více informací zde.

Slevový kód: OB2017 s platností do 31. 12. 
2017
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Odhlášení z odběru Newsletteru.
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