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ČSOS vyzývá kluby

ČSOS znovu vyzývá všechny kluby ke kontrole 
údajů v systému IS ORIS (správný název klubu 
dle spolkového rejstříku, IČO, adresa) – 
sekretariát ČSOS našel v těchto údajích spoustu 
nesrovnalostí. 
Dále upozorňujeme na provedení kontroly 
splnění povinnosti pro spolky dané novým 
občanským zákoníkem (NOZ), termín byl do 
31.  12.  2016 – zápis povinných údajů ve 
spolkovém rejstříku, uložení stanov 
přizpůsobených NOZ ve sbírce listin.   
Rejstříkové soudy již začaly spolky obesílat s 
výzvou k odstranění těchto nedostatků. 
Při změně IČO je třeba vyplnit a zaslat na 
sekretariát novou přihlášku za člena ČSOS, 
kterou musí schválit VV-ČSOS (jedná se o vznik 
nového klubu v rámci ČSOS).

ČSOS informuje

Ve středu 26. července večer se setkali ve 
Vratislavi představitelé Českého olympijského 
výboru, Mezinárodní federace OB a Českého 
svazu orientačních sportů.  Setkání se 
uskutečnilo v průběhu Světových her v 
příjemném prostředí Českého domu na lodi 
Barka Tumska na řece Odře. Více o setkání 
naleznete na stránkách ČSOS.  

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úspěšné prázdniny v podání 
našich reprezentantů

 

Celé léto bylo ve znamení řady 
mezinárodních akcí. Čeští reprezentanti si 
vedli velice dobře a na světových 
šampionátech vybojovali několik cenných 
medailí.

Hned zkraje léta měli dorostenci svůj 
evropský šampionát v OB na Slovensku. V 
individuálních závodech nezískali žádnou 
medaili, při štafetách se to dvakrát 
povedlo: bronzovou medaili vybojovali 
mladší dorostenci (Metelka, Janovský, 
Gajda) i dorostenky (Dolejší, Chrástová, 
Kochová). 
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Společná fotografie zástupců IOF, ČSOS a ČOV. Foto: 

archiv Davida Aleše.

Dva světové šampionáty byly přiděleny do 
ČR.  Předsednictvo Mezinárodní federace 
orientačního běhu (IOF) projednalo na svém 
zasedání v estonském Tartu přidělení 
vrcholných mezinárodních akcí v nejbližších 
letech. Český svaz orientačních sportů uspěl s 
kadindaturou na uspořádání dvou světových 
šampionátů - v roce 2020 na MS v MTBO 
(Jeseník) a v roce 2021 na MS v orientačním 
běhu (Mladá Boleslav). Více informací o 
úspěšných kandidaturách zde, o dalších 
diplomatických úspěších ČR  pak v tomto 
článku.

Nadace orientačního běhu vyhlašuje veřejné 
výběrové řízení pro přidělení 
grantů  nejvhodnějším žádostem na 
provozování sportovních center dětí a mládeže 
v orientačním běhu v roce 2018.  Žádost o 
přidělení grantu je nezbytné zpracovat a zaslat 
dle podmínek Zadávací dokumentace 
výběrového řízení umístěné na internetových 
stránkách Nadace orientačního běhu.  Termín 
pro podání žádostí je do 3. prosince 2017 pro 
SCD, resp. 10. prosince 2017 pro SCM.

Informace pro pořadatele závodů i mapaře: 
Nový mapový klíč ISOM 2017 se může v roce 
2017 použít pro závody OB s tím, že tato 
skutečnost musí být uvedena v rozpise a 
pokynech závodu. Od roku 2018 bude jediný 
přípustný mapový klíč na hlavních závodech 
ČSOS ISOM 2017. Pro ostatní závody bude až do 
konce roku 2020 povoleno použít ISOM 2000. 
Tato informace musí být uvedena v rozpise a v 
pokynech k závodu. 

Do organizace Dnů orientace v přírodě, které 
jsou připravovány  pro školní mládež a širokou 
veřejnost, je zapojeno 66 klubů, což je zhruba 

 
Bronzová štafeta dorostenců na stupních vítězů. 

Foto: Martin Jonáš.

Společně s MEDu na Slovensku odstartovalo i 
MS v OB s centrem v Tartu (Estonsko). 
Největším úspěchem je určitě 4. místo v 
závodě sprintových štafet (Knapová, 
Nykodým, Král, Kosová), ve kterém jsme do 
poslední chvíle bojovali o cenné medaile. 
Do TOP 10 se v individuálních závodech 
probojovali i Vojtěch Král (6. místo, sprint) 
a Vendula Horčičková (8. místo, krátká 
trať).  

 
Životní závod Venduly Horčičkové. Foto: Dmitri 

Potchepko. 

Den po skončení světového šampionátu 
dospělých bylo na programu ve finském 
Tampere Juniorské mistrovství světa. Ve 
sprintu vybojovala stříbrnou medaili 
dorostenka Tereza Janošíková, která se 
účastnila i MS v OB a na konci července 
World Games. Dařilo se ji i na klasické tratě 
(7. místo). Štafety dokončily závod na 7. 
(juniorky), resp.  12. místo (junioři). 
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http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/uspechy-ceske-republiky-na-poli-sportovni-diplomacie
http://www.obnadace.cz/
http://woc2017.ee/
http://www.jwoc2017.fi/


1/3 všech klubů Českého svazu orientačních 
sportů. Jak vhodně akci propagovat? Návody 
můžete nalézt na stránce ČSOS. 

 
Vhodně propagaovat a nalákat účastníky na závody pro 

OB je alfa a omega každé náborové akce. Foto: OOB 

Kotlářka. 

Ze sekce OB

Byl spočítán Ranking na konci srpna. Ve vedení 
zůstávají Miloš Nykodým a Denisa Kosová. 
Průběžné výsledky najdete zde.

Vojtěch Král je po SP v Lotyšsku na 5. místě v 
průběžném pořadí Světového poháru v OB. V 
mužích vede Matthias Kyburz, z dalších českých 
závodníků je na 20. místě Jan Šedivý, 36. 
pozice patří Miloši Nykodýmovi. V ženách vede 
Tove Alexandersson (na 32. místě je Vendula 
Horčičková). Průběžné výsledky jsou zde. 

 
Vojtěch Král ovládl závod ve sprintu na SP v Lotyšsku. 

Foto: Jānis Līgats.

Již potřetí proběhly na začátku září 
Srovnávací testy mládeže (tzv. STM), které 
mají za cíl definovat členskou základnu 
jednotlivých TSM pro příští rok. 
Náhradní termín je stanoven na neděli 15. 10. 
(Pardubice).  Testovací program obsahuje 
dráhový test 3000 m, teoretický OB, test 
pozornosti a O-400 m, do celkového hodnocení 
se promítá i závodní výkonnost během celé 
sezóny.   

 
Tereza Janošíková po květinovém vyhlášení. Foto: 

Barbora Vyhnálková. 

Ve stejném termínu probíhalo v 
Litvě  Mistrovství světa v Trail-O. České 
výpravě se dařilo, přivezla dohromady tři 
cenné kovy.  Jana Kosťová vybojovala 
bronzovou medaili v závodě na klasické trati 
a pak uspěly dvě štafety: bronzovou medaili 
získala štafeta ve složení Slovák, Forst, 
Kurfürst (kategorie OPEN), stříbrnou medaili 
vybojovala sestava Špidlen, Dudík, 
Kosťová (kategorie PARA). 

 
Úspěšná Trail-O výprava. Foto: Martin Locker.

Světové hry (25. – 27. července 2017), tedy 
jakési Olympijské hry neolympijských 
sportů,  se po 4 letech znovu konaly a opět 
byl  na programu orientační běh. Hry se 
uskutečnily nedaleko českých hranic v 
Polsku (Wroclaw).  V českém týmu 
byla  Denisa Kosová, Vojtěch Král, Jan 
Petržela a  Tereza Janošíková. Skvělého 
úspěchu dosáhl Vojtěch Král, když v závodě 
na krátké trati vybojoval bronzovou 
medaili. Česká sprintová štafeta i přes 
zranění Denisy Kosové doběhla na pěkném 
šestém místě.  

http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/propagace-akci-dnu-orientace-v-prirode
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http://theworldgames2017.com/


 
Momentka z testování v Praze (3.9.2017). Foto: Jan 
Picek.

V září se uskuteční řada celostátních závodů v 
OB: 

9.-10.9. ČP, ŽA, ŽB-Morava (AOP)
9.-10.9. ŽB-Čechy (OPI)
16.9. Český pohár štafet (SHK)
16.9. ČP, ŽA (SJC)
17.9. Český pohár štafet (SJC)
23.-24.9. MČR na klasické trati (CHA) 

Probíhá výběrové řízení na přidělení kvalifikace 
R1 platné od roku 2018 do roku 2019. Zájemci 
se mohou přihlašovat přes systém ORIS do 10. 
září 2017. Více naleznete ve Sdělení sekce OB 
15/2017.

 Ze sekce MTBO

Na začátku července proběhl v Plasech první 
mezinárodní mládežnický MTBO camp  pro 
talentované juniory a dorostence od 15 do 20 
let.  Od 5. do 9. července se pak na stejném 
místě konal  první z vrcholů letošní MTBO 
sezóny - mezinárodní pětidenní MTBO závody 
pod taktovkou pořadatelů z VPM. 

Po MS v MTBO v Litvě se uzavřelo hodnocení 
Světového poháru s výbornými výsledky 
českého týmu. Kryštof Bogar se stal celkovým 
vítězem Světového poháru MTBO pro rok 
2017,  Martina Tichovská skončila v celkovém 
pořadí druhá a celý tým opět získal prvenství v 
klasifikaci národů. Více naleznete zde. 

 
Bronzovou medaili vybojoval Vojtěch Král v závodě 

na krátké trati. Foto: David Aleš. 

Na přelomu července proběhlo Mistrovsví 
Evropy v MTBO. V souběhu s ME dospělých 
se také konalo ME juniorů, ME dorostu a 
Veteránské MS. Celá akce se konala v 
Orléans (Francie). Výborně se šampionát 
povedl  Martině Tichovské (vybojovala tři 
zlaté a jednu stříbrnou medaili), Kryštofu 
Bogarovi (dvě zlaté a dvě bronzové 
medaile), stejně tak dorostencům a 
juniorům v čele s Janem Haškem a Vilmou 
Královou, medaile vybojovali i veteráni.  

 
Zlatá medaile smíšené štafety (Martina Tichovská a 

Kryštof Bogar). Foto: Jan Svoboda. 

O necelý měsíc později se ve Vilniusu (Litva) 
konal další šampionát v MTBO, tentokrát MS 
a JMS v MTBO. A medailové hody 
pokračovaly, celkově výprava přiváží 12 
medailí. Zlato vybojoval na krátké trati 
Kryštof Bogar a mužská štafeta ve složení 
Stránský, Ludvík a Bogar, v juniorkách 
dvakrát triumfovala Veronika Kubínová 
(krátká trať, klasická trať).  

http://cp2017.obopava.cz/
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http://www.mtbo17.fr/
http://www.mtbo.lt/


 
Česká reprezentace získala prvenství v klasifikací 

národů. Foto: Jan Svoboda. 

V září se znovu naplno rozjede česká pohárová 
MTBO sezóna. O uplynulém víkendu bylo 
uspořádané 14. a 15. kolo ČP v Maďarsku, v 
termínu 23. - 24. září další dvě kola 
ČP  (middle, long) uspořádá TJ Tesla Brno na 
Masarykově okruhu v Brně.  

 
 Média

Díky velkému množství  mezinárodních akcí v 
průběhu léta se orientační sporty dostaly do 
řady  médií. Vybíráme některé články a 
reportáže.

Orientační běh je jako běžet maraton a 
u toho hrát šachy (10.6.2017, RUNGO.cz)

Orientačním běžcům unikla medaile ze 
závodu MS smíšených štafet (2.7.2017, 
Česká televize)
Mistrovství světa v Estonsku: Ve 
sprintové části byli Češi dvakrát na podiu 
(6.7.2017, Svět běhu)

 
Veronika Kubínová si odváží z JMS v MTBO dvě 

zlaté medaile. Foto: Petr Lukavec.

V termínu 24. - 27. srpna 2017 se 
uskutečnilo další kolo Světového poháru v 
OB v lotyšském Cesis, v terénech, které by 
měly být relevantní příštímu světovému 
šampionátu (MS 2018). Životního výsledku 
dosáhl Vojtěch Král, který závod ve sprintu 
vyhrál. Poprvé tak stál v dospělé kategorii 
na nejvyšším stupínku při vyhlášení na 
mezinárodních závodech.  

 
Vojtěch Král na  doběhu vítězného sprintu. 

Foto: Jānis Līgats. 

O prvním zářijovém víkendu se v Norsku 
uskutečnil Euromeeting v terénech 
relevantních k prvnímu čistě lesnímu 
Mistrovství světa v OB (v roce 2019). V 
závodě na krátké trati (který se běžel 
handicapovým způsobem na základě 
výsledků úvodního prologu) obsadil třetí 
pozici pardubický Tomáš Kubelka. Na 
klasické trati byla šestá Vendula 
Horčičková. 

http://tipotke.hu/mtbo-2017-kiiras-cseh/
http://www.tbm.cz/2017-mtbo-cp/rozpis/
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http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/32585-mistrovstvi-sveta-v-estonsku-ve-sprintove-casti-byli-cesi-dvakrat-na-podiu-/
http://wcup2017.lv/
https://www.woc2019.no/en/


Životní závod Venduly Horčičkové: 
Soustřeď se, přemýšlej! (7.7.2017, 
Reprezentace OB)
Reportéři Českého olympijského týmu na 
návštěvě tréninku orientačního 
běhu (25.7.2017, FB Český olympijský 
tým) 

Denisa je hrdinka, podporují kolegové 
zraněnou závodnici. Orientačním běžcům 
útok na medaili nevyšel (27.7.2017, 
iROZHLAS.cz)
Při sportu ochrnul. Po 38 letech má díky 
němu světovou medaili (10.8.2017, 
iDNES.cz)
Mladí kluci to umí na kole i 
s mapou (13.8.2017, Plzeňský deník)

Zvítězily geny. Orientační běh 
ochutnával talent z Vysočiny už v 
kočárku (20.8.2017, iDNES.cz)
Bogar triumfoval na MS v orientačních 
závodech horských kol (21.8.2017, Česká 
televize)
V MTBO je Česko velmocí, říká trenér 
Vraný (1.9.2017, Česká televize) 

 
Tomáš Kubelka vybojoval výborné 3. místo na 

krátké trati. Foto: FB World Orienteering 

Championships 2019. Østfold - Norway.

 

3 otázky pro... 
Kryštofa Bogara, 

letošního mistra světa i Evropy 
v MTBO

 
Úspěšné léto Kryštofa Bogara. Získal zlaté medaile 
z MS i ME v MTBO. Foto: Jan Svoboda.

Ze světového šampionátu v Litvě si vezeš 
dvě zlaté medaile. Jak MS hodnotíš? 
Mým cílem bylo získat ze světového 
šampionátu alespoň jednu medaili, což se 
povedlo. Poslední tři závody šampionátu se 
mi sice tolik nepovedly, ale štafety a middle 
vše vynahradily. Se svým působením na 
šampionátu jsem tedy spokojen. Myslím, že 
závody byly povedené i z té organizační 
stránky. 
 
Kromě vítězství na MS jsi ovládl i 
celkového hodnocení Světového poháru v 
MTBO v roce 2017.  Dá se tento triumf 
porovnat se zlatými medailemi z MS? Co je 
cennější? 
Světový pohár se mně podařilo vyhrát 
poprvé a mám z toho radost. Nicméně zlato 
z MS beru jako hodnotnější. Ale vítězství ve 

http://repreob.hyperlink.cz/index.php?pozice=23&pomp=1001
https://www.facebook.com/olympijskytym/videos/1604721226218289/
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/denisa-je-hrdinka-podporuji-kolegove-zranenou-zavodnici-orientacnim-bezcum-utok_1707271706_vman
http://liberec.idnes.cz/vozickar-z-tanvaldu-miroslav-spidlen-ziskal-paralympijskou-medaili-1iu-/liberec-zpravy.aspx?c=A170809_155901_liberec-zpravy_tm
http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/mladi-kluci-to-umi-na-kole-i-s-mapou-20170813.html
http://jihlava.idnes.cz/serial-vysocina-ma-talent-simon-marecek-orientacni-beh-bezec-pr1-/jihlava-zpravy.aspx?c=A170816_345651_jihlava-zpravy_evs
http://www.ceskatelevize.cz/sport/cyklistika/359729-bogar-triumfoval-na-ms-v-orientacnich-zavodech-horskych-kol/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/cyklistika/360301-v-mtbo-je-cesko-velmoci-rika-trener-vrany/


 

SP má pro mě význam toho, že se mi dařilo 
celou sezónu a  že to nebyl náhodný 
výsledek.  

 

 
Zlatá medaile na MS v závodě ve sprintu. Foto: FB 
World Mountain Bike Orienteering Championship 
2017, Vilnius. 

Dával jsi jeden čas i přednost závodům 
Cross-country (závody horských kol v 
terénu). Co má nyní u tebe větší váhu? 
Jak to vidíš do budoucnosti? 
Dávám přednost orienťáku, poněvadž 
klasická cyklistika se mi ukázala jako dost 
náročná. Neříkám, že u MTBO není potřeba 
nic dělat, ale při samotném závodě se 
nemusí člověk tolik "ždímat" a má tedy z 
toho mnohem větší požitek.  
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