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ČSOS informuje

Na základě opatření ze strany MŠMT došlo k 
pozastavení některých dotačních programů. 
Český svaz orientačních sportů  i přesto 
nebude omezovat sportovní a organizační 
činnost svazu a dodrží schválený rozpočet na 
rok 2017 přijatý na valné hromadě svazu v 
prosinci 2016 a upravený na březnovém 
zasedání výkonného výboru. Pro plynulé 
financování činnosti budou použity prostředky 
z rezervy ČSOS. Více naleznete na 
stránkách ČSOS.

17. května 2017 se v Praze na Strahově konalo 
3. zasedaní Výkonného výboru ČSOS v roce 
2017. Zápis z jednání najdete zde. 

Mezi 7.5. a 9.5. proběhla na několika místech 
ČR kontrola kandidatury na MS 2021, kterou 
podal Český svaz orientačních sportů na konci 
minulého roku. Předsedovi Foot‐O komise 
Áronovi Lessovi byly představeny jednotlivé 
prostory i s návrhem možných arén, plánované 
závodní centrum a také podpora ze strany 
ČSOS a lokálních partnerů. 

 
Momentka z terénu při představování kandidatury. 

Zleva: Áron Less, Daniel Wolf, David Aleš. Foto: Jan 

Picek

Český svaz orientačních sportů rozeslal  70 % 
příspěvku na činnost krajských svazů ČSOS a na 
činnost TSM  formou zálohy. Doplatek 
příspěvku rozešle sekretariát ČSOS na KS ČSOS 

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prázdninové závody jsou tu 
opět po roce 

 

Letní vícedenní závody jsou nedílnou 
součástí každých prázdnin. Konají se jak v 
OB, tak i v MTBO a Trail‐O. Pro řadu lidí se 
stávají oázou odpočinku, často se konají v 
nádherných terénech, které jsou pro 
celostátní závody jinak zapovězeny.

Cena střední Moravy 
30. 6. – 2. 7. 2017, Šebetov (KON) 
Letošní první prázdninové vícedenní závody 
se uskuteční v Šebetově na koupališti, kde 
KOB Konice uspořádá tradiční Cenu střední 
Moravy. Na programu je krátká trať, klasická 
trať a v neděli pak  zkrácená trať s 
handicapovým startem.  
Přihlášky: do 12.6. za základní vklad 

MTBO 5 days 
5. – 9. 7. 2017, Plasy (VPM) 
7. ročník plzeňských pětidenních závodů v 
MTBO zavede závodníky do Plasů, 
konkrétně do místního RS Máj. Na programu 
jsou 4 etapy (z toho tři jsou zařazené do 
ČP) a MČR štafet.  
Přihlášky: do 14.6. za zvýšený vklad (závody 
jednotlivců), do 14.6. za základní vklad 
(MČR štafet) 

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/230081-newsletter-csos-cerven-2017/wizard/%CM_VIEW%
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/zastaveni-dotaci-pro-sport-neohrozi-cinnost-csos-v-roce-2017
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/jednani-vv-csos
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2017-3.pdf
http://csm.kobkon.cz/
http://mtbo5days.eu/cs/


a TSM ihned po zveřejnění čísla rozhodnutí ze 
strany MŠMT.

Byla vytvořena novelizace Stanov ČSOS, která 
byla poslána členům výkonného výboru, 
krajským svazům ČSOS a odborníkům  k 
připomínkám (termín zaslání připomínek na 
sekretariát ČSOS je stanoven do 30. 6. 2017).

Úspěšně proběhl 2. ročník Světového dne OB. 
Pár statistik můžete najít v rozhovoru s 
Kristýnou Skyvovou (trochu níže), další 
zajímavosti jsou na stránkách ČSOS. 

 

Ze sekce OB

Byl vydán  Ranking na konci května 2017. V 
ženách zůstala v čele Denisa Kosová, na 
druhou příčku se posunula Jana Knapová, třetí 
je Jindra Hlavová (4. Jakobová, 5. Gregorová, 
6. Kabáthová). V mužích stále vede Miloš 
Nykodým, druhé místo patří Janu  Petrželovi, 
třetí pak Pavlu Kubátovi (4. Král, 5. Hájek, 6. 
Šedivý). Kompletní pořadí najdete v IS ORIS. 

Byla sestavena nominace české reprezentace 
na letošní MS v Estonsku (30. června ‐ 7. 
července 2017).  
Sprint: Adéla Indráková, Jana Knapová, Tereza 
Janošíková,  Vojtěch Král, Jan Petržela, Miloš 
Nykodým 
Sprintové štafety: Denisa Kosová, Tereza 
Janošíková, Vojtěch Král, Jan Petržela 
Klasika: Vendula Horčičková, Adéla Indráková, 
Jan Šedivý, Pavel Kubát, Miloš Nykodým 
Krátká trať: Denisa Kosová, Vendula 
Horčičková,  Vojtěch Král, Jan Šedivý, Jan 
Petržela 
Štafety: Denisa Kosová, Jana Knapová (a jedna 
z dvojice Vendula Horčičková, Adéla 
Indráková), Vojtěch Král, Jan Šedivý (a jeden z 
dvojice Miloš Nykodým, Jan Petržela). 
 

V polské Wroclawi se konají v termínu 25. ‐ 27. 
července 2017 World Games, tzv. Olympijské 
hry neolympijských sportů. Na pořadu je i 
orientační běh. Byli vybráni závodníci 24 zemí, 
mezi nimi i 2 muži a 2 ženy z České republiky. 
Zastupovat nás budou Denisa Kosová, Tereza 
Janošíková, Vojtěch Král a Jan Petržela.  

 

Grand Prix Silesia 
13. – 16. 7. 2017, Černá Voda (AOP) 
Pořadatelé z AOP připravují 4‐etapové 
vícedenní závody v terénech z Mistrovství 
Evropy 2016 (finále krátké trati a štafet). 
Centrum bude v Černé Vodě u penzionu 
Radost.  
Přihlášky: do 3. července za zvýšený vklad 

H.S.H. Vysočina Cup 
13. – 16. 7. 2017, Řásná (CHT) 
Ve stejný termín jako Grand Prix Silesia 
bude i 24. ročník H.S.H. Vysočina cupu za 
pořadatelství SK Chrast. Letošní centrum je 
situováno  v Řásné u Jihlavy. Tradičně 
proběhnou 3 etapy – v pátek odpoledne 
krátká trať, v sobotu klasická trať a v neděli 
zkrácená trať s handicapovým startem.  
Přihlášky: do 23.6. za zvýšený vklad 

Bohemia orienteering 
26. ‐ 30. 7. 2017, Nový Bor (BOR) 
Bohemia orienteering jsou tradiční 
pětietapové závody, které pořádá klub OK 
Jiskra Nový Bor každý lichý rok. Letos se 
poběží v okolí Horního a Dolního Prysku a 
Kytlice. Na programu jsou tři klasické a dvě 
krátké tratě.  
Přihlášky: do 30.6. za zvýšený vklad 

 
 
Advanta Cup 
4. – 6. 8. 2017, Bučnice (DOB) 
Advanta se v letošním roce vrátí do terénů 
z Advanta Cupu 2015 a MČR na krátké trati 
2014. Centrem bude autokemp Bučnice. 
Závodníky čekají dvě krátké tratě a jedna 
zkrácená trať.  V rámci závodů bude i 
dvouetapový Trail‐O. 
Přihlášky: do 17.7. za základní vklad 

http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/uspesny-2-rocnik-world-orienteering-day
http://oris.orientacnisporty.cz/Ranking
http://repreob.hyperlink.cz/repre/doc/pdf/nominace_MS2017.pdf
http://www.theworldgames2017.com/
http://silesia.obopava.cz/silesia_2017/
http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=1016
http://ok-bor.cz/bohemia2017/
http://www.dobruska.cz/kob/advanta2017/


 
Část mapy s tratí sprintových štafet z minulých World 

Games, které se uskutečnily na přelomu července a 

srpna 2013 v Cali.

Sekce OB vypisuje výběrové řízení na 3 
pracovní pozice: šéftrenér juniorské 
reprezentace, ústřední trenér mládeže OB a 
metodik sekce OB. Uzávěrka přihlášek je do 
15. června 2017. Pracovní funkce 
jsou slučitelné s dalšími pracovními pozicemi v 
ČSOS. Více informací naleznete ve Sdělení 
sekce OB 13/2017. 

Krajských kol Přeboru škol  (zapojily se 
všechny kraje ČR) se ve školním roce 
2016/2017 zúčastnilo 2449 závodníků ve všech 
kategoriích. Přestože účastnický rekord 2513 
závodníků z loňského roku odolal, potvrdila 
účast v krajských kolech trvalý zájem o 
soutěž. Více statistik najdete zde. Celostátní 
finále bude pořádat SK Prostějov ve středu 7. 
června 2017 v Čechách pod Kosířem. 

 
Vyhlášení nejlepších závodníků krajského kola Přeboru 

škol v Praze. Foto: OOB Kotlářka.

Kalendář závodů ČSOS sekce OB na rok 2018 
je kompletní. Můžete se podívat zde.

Sprintové štafety, sprint, krátká trať a klasická 
trať. To byl program úvodního kola 
Světového  poháru v OB, který se konal 
ve  Finsku (24.‐28.5.2017). Ve velmi nabité 
konkurenci výborně běhal Vojtěch Král (šestý 
na sprintu, třináctý na krátké i klasické trati), 
sedmá byla česká smíšená štafeta. 
 
Víkend 6. ‐ 7. května 2017 patřil Brnu  a 
sprintovým disciplínám. Nejprve v sobotu na 
MČR ve sprintových štafetách zvítězil tým OK 
99 Hradec Králové, v neděli pak při 
premiérovém dvoukolovém MČR ve sprintu byl 
nejlepší Vojtěch Král (SSU) a Jana Knapová 

 
 

Rumcajsovy míle 
11. – 13. 8. 2017, Troskovice, Brada (SJC) 
3‐denní závody Rumcajsovy míle pozvou 
závodníky do terénů Českého ráje. První 
etapa bude mít zázemí v kempu Svitačka, 
zbylé dvě pod penzionem Brada. Jednotlivé 
mapy pro závod nosí názvy jako Cipísek, 
Manka nebo Rumcajs. 
Přihlášky: do 25.6. za základní vklad 

Pěkné prázdniny  
25. ‐ 27. 8. 2017, Rokytnice (TUR) 
26. ročník populárních závodů připravuje na 
poslední srpnový víkend OOB TJ Turnov do 
terénů v blízkosti majestátného hradu 
Trosky. Ve třech dnech nabídne dvě krátké 
tratě (E1 a E3) a jednu klasickou trať.  
Přihlášky: budou otevřené v nejbližší době 

West cup 
1. ‐ 3. 9. 2017, Rudné (NEK) 
Krátká trať, klasická trať a klasická trať s 
volným pořadím kontrol – to je program 
závodů West cup 2017, které se letos konají 
již popáté od obnovené premiéry. Centrum 
závodů bude v Rudné u Nejdku. 
Přihlášky: do 13. 8. za základní vklad 

Cena východních Čech 
1. ‐ 3. 9. 2017, Pustá Kamenice (LPU) 
Letošní pořadatelé z OK Lokomotiva 
Pardubic zvou závodníky do vysočinských 
terénů na jihu Pardubického kraje. 
Centrum bude v Pusté Kamenici. Složení 
etap je tradiční – v pátek odpoledne krátká 
trať, v sobotu klasická trať a v neděli trať 
zkrácená. 

http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob13-17.pdf
http://krob.eso9.cz/Pages/Zpravy/ZpravyDetail.aspx?ID=464
http://lpu.cz/ruzne/kal18.txt
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/ve-sprintovych-stafetach-v-turku-cesko-sedme
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/vojtech-kral-sesty-ve-sprintu-ve-finsku
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/kratka-trat-sp-ve-finsku
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/sp-finsko-zaverecna-klasicka-trat
http://scjicin.cz/jicin/main.php?zavody=55&menu=100
http://tur.cz/pekneprazdniny/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3856
http://lpu.cz/cvc17/


(LPU). 

Šestice nejlepších žen na MČR ve sprintu 2016. Pro 

dorostenku Terezu Janošíkovou to byl první start v 

dospělé kategorii, který hned proměnila v bronzovou 

medaili. Foto. Tomáš Bubela.  

 

Ze sekce MTBO

Během víkendu 5. ‐ 6. května 2017 byl zahájen 
1. a 2. kolem Český pohár v MTBO se zázemím 
v ATC  Jesenice  u Rakovníka. Necelých 400 
závodníků včetně zahraničních účastníků ze 
Slovenska a Německa bojovali na tratích Ultra 
longu, kde nejdelší trať měřila 39 km (vyhráli 
Martin Ševčík a Štěpánka Staňková), a middlu 
(nejlepší byli Marie Březinová a Kryštof Bogar). 
Stránka závodu je zde, reportáž pak na 
stránkách MTBO. 

O víkendu 27. a 28.5. se v náročném 
kopcovitém podhorském terénu kolem 
rozhledny Háj na Šumpersku jelo 3. a 4. kolo 
seriálu ČP MTBO. Oba dny byla nejlepší 
Martina Tichovská, v mužích v sobotu 
vyhrál Kevin Haselsberger, na nedělní klasické 
trati se nejvíce dařilo Vojtěchu Ludvíkovi. 
Reportáž ze závodu naleznete na stránkách 
MTBO, více o závodech zde. 

Výkonný výbor ČSOS schválil spolupráci s 
Pavlem Štáfkem (bez výběrového řízení od 1. 
6. 2017) v trenérsko‐metodické oblasti sekce 
MTBO. Jeho náplní bude především metodika 
(mapová i fyzická příprava, výklad pravidel 
MTBO), tvorba článků nejen pro server MTBO, 
marketing, pravidelné pořádání akademie pro 
mladé atd.

Ze sekce LOB

Byly jmenovány reprezentační družstva 
dospělých, juniorů a výběru dorostu na sezonu 
2017/2018. 
Dospělí: 
Škoda Jakub (VLI), Hančíková Hana 
(TZL),  Laciga Radek (SZP),  Mechlová Lenka 

Přihlášky:  do 20.7. za základní vklad

 

3 otázky pro... 
Kristýnu Skyvovou, předsedkyni 
Komise rozvoje OB a členku SK 

SKI‐OB Šternberk 

 
Kristýna Skyvová v Olympijském parku na Lipně 
(srpen 2016). Foto: Jiří Vébr.

24. května proběhl druhý ročník Světového 
dne orientačního běhu. Jak se vydařil? Už 
se ví, jaká byla v Česku účast?  
V České republice už známe statistiku 
účasti ‐ 54 akcí, 48 pořadatelských subjektů 
a 9299 účastníků! Loňská čísla jsou 45, 32, 
6832 ‐ oproti loňskému nárůst ve všech 
směrech, velmi si cením zapojení a nadšení 
pořadatelů. Každá akce má svůj příběh, na 
stránce Komise rozvoje OB v přehledu akcí 
Dnů orientace v přírodě jsou postupně 
doplňovány zprávy o průběhu jednotlivých 
závodů Světového dne OB v Česku. 

Jak probíhají další projekty KROB? Dá se 
ještě letos přihlásit s plánem na vydání 
Výukové mapy nebo vytvoření Areálu 
pevných kontrol? 
Do projektů Dnů orientace v přírodě a 
Výukové mapy je většina zájemců 
přihlášena ‐ přeci jen je potřeba pořádání 
akcí nebo tvorbu mapy předem promyslet, 
nelze se do toho pustit bez hlavě. Stále je 
možné se do  obou projektů zapojit, pro 
mapy je důležitý termín 10. září 
(předpokládaný termín vydání). V letošním 
roce se předpokládá vznik 2‐5 areálů 
pevných kontrol, v květnu byl otevřen areál 
Psychiatrická  nemocnice Opava, v těchto 
dnech finišuje příprava areálu Orienteering 
Park Šternberk.

V půlce března byl spuštěn server zacit‐
orientak.cz. Jaká je za ty dva měsíce 

http://ok-rakovnik.webnode.cz/
https://www.mtbo.cz/?f=cesky-pohar-mtbo-2017-jesenice&a=925#.WTGKf-vyjIU
https://www.mtbo.cz/?f=cesky-pohar-mtbo-2017-bludov&a=928
http://bludov2017.lkt80.cz/
http://krob.eso9.cz/
https://zacitorientak.cz/


(SHK), Drobník Michal (SJC), Šimková Johanka 
(SHK),  Horvát Petr (SSU), Kolínová Kristýna 
(DKP),  Argaláš Michal (TRI), Neumannová 
Kateřina (PVP), Matuš Vojtěch (VRB), Hančová 
Petra (VRL) 
Junioři: 
Firešová Markéta (ZBM), Bartoš Vojtěch (MLA), 
Cienciala Jan (TRI),  Hasman Ondřej 
(VPM),  Hašek Jan (VPM),  Hlaváč Ondřej 
(TBM),  Nagy Josef (TJN),  Starý Ondřej 
(VRL), Vystavěl Ondřej (JPV) 
Výběr dorostu:  
Hlaváčová Anežka (TBM), Mareček Šimon 
(OSN),  Chrástová Tereza (STH), Milán Tomáš
(TBM), Karlová Anna (JIL), Richtr Lukáš (VPM), 
Kuchařová Rozálie (SJC), Štefan Vít 
(STH),  Randáková Adéla (VRL), Štregl Matyáš 
(VRL), Tokárová Regina (NEJ).  

 
Ženská medailová radost na letošním šampionátu v 
LOB ruském Krasnojarsku. Přiveze i česká 
reprezentace cenný kov příští rok? 
 
Připravuje se sezóna na rok 2018. Prozatím se 
na pořádání celostátních závodů v LOB přihlásil 
pouze jeden oddíl (MLA), dále pak má 
předseda sekce LOB  jeden předběžný 
příslib. Hledají se tak ještě další pořadatelé. 

LOB bude pravděpodobně zařazen do programu 
připravovaných Olympijských parků (v průběhu 
ZOH 2018), které budou mít zázemí v Ostravě, 
Brně a Jablonci nad Nisou. Předběžně byla 
dohodnuta spoluúčast v Brně a Jablonci nad 
Nisou, Český svaz orientačních sportů 
vypracoval během května 2017 programovou 
náplň. 

 
Orientační běh v Olympijském parku na Lipně (srpen 
2016). Orientační sporty by se měly objevit i v 
Olympijském parku během ZOH 2018. Foto: Jiří Vébr.

 

odezva? Máš i nějaké reakce neorienťáků, 
jak se dívají na tento web? 
Velkým přínosem webu je dostupnost 
výukových map a informací o  areálech 
pevných kontrol pro veřejnost. Aktivní 
kluby využívají možnost své  propagace a 
propagace svých akcí pro veřejnost, což 
jeden ze záměrů celého projektu. Reakce 
neorienťáků v mém okolí (např. rodiče 
nových členů) jsou velmi pozitivní, přesná 
čísla návštěvnosti však neznám. 

 
Kristýna Skyvová s dorostenci během Akademie OB 
na Lipně. Foto: Jiří Vébr.

 

 
Důležité termíny

 
6. června 2017  
‐ konec 1. termínu přihlášek na závody 
žebříčku B‐Morava (17. ‐ 18.6.2017, 
pořadatel MOV)

11. června 2017 
‐ konec 1. termínu přihlášek na závody 7. a 
8. závod ČP v MTBO (Lipová u Šluknova, 
pořadatel LDC)

15. června 2017  
‐ uzávěrka přihlášek do výběrového řízení 
na pozice šéftrenéra juniorské 
reprezentace, ústředního trenéra mládeže 
OB a metodika sekce OB

18. června 2017 
‐ konec termínu přihlášek na Slovanskou 
epopej (Hrabětice, pořadatel MFP) 
‐ konec 1. termínu přihlášek na 9. a 10. 
závod ČP v MTBO (Trutnov, pořadatel XHK)

Co se chystá

7.6.2017 Celostátní finále škol (Čechy pod 
Kosířem) 

10. ‐ 11.6.2017 MČR na krátké trati v 
OB (Lipnice nad Sázavou)

10. ‐ 11.6.2017 MČR na krátké a klasické 
trati v MTBO (Zvánovice)

 

http://ob.skprostejov.cz/cfps/
http://osn-cz.eu/middle2017/
http://mtbo-knc.cz/


Ze sekce Trail‐O

Soutěžní komise trail‐o definitivně potvrdila 
termíny a pořadatele letošních MČR.  Více 
naleznete zde.

V termínu 29. ‐ 30. dubna 2017 se uskutečnily 
závody FinTrail‐O v Espoo za účasti celé řady 
českých závodníků. Fotky naleznete zde, 
výsledky Čechů pak v ORISu. 

 
Momentka z FinTrail‐O. Foto: Jarmo Koskela.

17. ‐ 18.6.2017 ŽB‐Čechy (Litošice)

17. ‐ 18.6.2017 ŽB‐Morava (Palkovice)

17. ‐ 18.6.2017 7. a 8. závod ČP v 
MTBO (Lipová u Šluknova)

20. ‐ 21.6.2017 České akademické hry 
(Praha‐Suchdol)

23.6.2017 vychází Časopis OB 1/2017

24. ‐ 25.6.2017 Slovanská epopej ‐ Trail‐O 
(Hrabětice)

24. ‐ 25.6.2017 9. a 10. závod ČP v 
MTBO (Trutnov)

25. ‐ 28.6.2017 Letní olympiáda dětí a 
mládeže (Brno)

29.6. ‐ 2.7.2017 Mistrovství Evropy dorostu 
v OB (Bánská Bystrica, Slovensko) 

 
 

Inzerce        

     

  Newsletter Českého svazu orientačních sportů 5/2017. Vychází měsíčně. Další Newsletter vychází 30.6.  

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz
 

     

                                     

Odhlášení z odběru Newsletteru.

http://www.trailo.cz/novinky/vyhlaseni-mcr-pro-rok-2017
http://www.trailo.cz/fotogalerie/fin-spring-trailo-2017
http://lpu.cz/zb17/
http://www.palkovickehurky2017.cz/
http://kob.vakant.cz/cs/
http://www.ceskeakademickehry.cz/2017/propozice/orientacni-beh-v3.pdf
http://mfp.mff.cuni.cz/slovanka2017/cz_info.php
http://www.mtboracingteam.cz/index.php?strana=mcr_aktuality
http://odm.olympic.cz/2017/download-document?id=89
http://www.eyoc2017.com/
https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/230081-newsletter-csos-cerven-2017/wizard/%CM_UNSUBSCRIBE%


    

 


