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 Proběhne v červnu  
 

1. června bylo na pořadu první letošní 
MČR v MTBO - na krátké trati 
(pořadatel TJ Spartak Vrchlabí).  Mistry 
ČR se ve Vsi Svaté Kateřiny stali Vojtěch 
Stránský a Markéta Drobníková. 

1. června  proběhlo v salonku hotelu 
Grand Doksy  setkání trenérů 

tréninkových středisek mládeže. V 
tříhodinovém programu byly probrány 
zejména zkušenosti z vedení 
jednotlivých TSM a praktické tipy, které 
fungují při práci s mládeží.  

5. června je na programu Celostátní 

finále Přeboru škol, nejlepší studenti 
budou závodit v okolí  ZŠ Blažkova 
v Brně-Lesná. 

5. června proběhne třetí zasedání 

Výkonného výboru ČSOS v letošním 
roce, tentokrát v Brně. 

 

 
Květnové události

1. května vyšlo Sdělení sekce OB 7/2019  
(Seznam závodníků s právem startu na 
Mistrovství ČR v OB ve sprintu 2019).

3. května vyšlo Sdělení sekce OB 8/2019 
(Výjimky startu na Mistrovství ČR v OB ve 
sprintu a sprintových štafet 2019).

4. - 5. května se pětistovka závodníků 
zúčastnila prvních tří kol ČP v MTBO v 
letošním roce v okolí Hradce Králové. Tři 
závody ovládla Veronika Kubínová, v 
mužích dva vyhrál Vojtěch Ludvík, jeden 
Vojtěch Stránský. 

18. května proběhlo MČR ve sprintu v OB 
v Čáslavi (pořadatel OK Lokomotiva 
Pardubice). V ženách byla nejlepší Adélka 
Indráková (SK Žabovřesky Brno), v mužích 
již pošesté vyhrál Vojtěch Král (SK Severka 
Šumperk).

19. května  bylo  na pořadu MČR 

sprintových štafet v Pardubicích - 
Polabinách. Systémem start-cíl zvítězila 
štafeta OK 99 Hradec Králové (Tereza 
Novotná, Daniel Vandas, Jan Petržela, 
Denisa Kosová). 

O víkendu 18. - 19. května proběhly obě 
individuální MČR v Trail-O: Mistrovství ČR 
TempO a Mistrovství ČR PreO v Orlických 
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Od 8. do 11. června proběhne 1. kolo 

Světového poháru v OB 2019 ve 
Finsku. Běží se v národním parku 
Nuuksio a v Helsinách. Na programu 
jsou krátká trať, klasická trať s 
hromadným startem a sprintové 
štafety. 

Od 8. do 10. června bude česká 
reprezentace na ME v MTBO 2019 v 
Polsku. Závodit bude v disciplínách 
sprint, sprintové štafety a hromadný 
start. 

19. června probíhá po celé ČR akce s 
názvem "Olympijský běh". Letos se 
zapojí i Český svaz orientačních sportů. 
Závod v orientačním běhu proběhne v 
obci Milíře a je výběr ze tří různých 
tratí.  

O víkendu 22. - 23. června proběhne 
MČR na krátké trati v OB (poř.  TJ 
Lokomotiva Trutnov), tituly obhajují 
Miloš Nykodým a Jana Knapová. 

25. a 26. června se uskuteční České 

akademické hry v Brně, jejichž součástí 
je pravidelně i orientační běh. Bližší 
informace najdete v rozpisu.  

27. - 30. června proběhne Mistrovství 

Evropy dorostu 2019 v Bělorusku, 
závodní program obsahuje klasickou 
trať, štafety a sprint. 

 

   

horách. Kompletní výsledky a další 
informace naleznete zde. 

15. - 21. května proběhl již čtvrtý ročník 
Světového dne orientačního běhu.  K 3. 
červnu 2019 se v Česku účastnilo 9577 
sportovců, po celém světě to bylo 363 
027 lidí.

20. května byly vydány Metodické listy č. 

5/2019. 

26. května bylo vydáno Sdělení sekce OB 

10/2019 (Seznam závodníků s právem 
startu na M ČR na krátké trati 2019).  

31. května bylo vydáno Sdělení sekce OB 
9/2019 (3. kolo výběrového řízení na 
pořadatele závodů sekce OB v roce 2020) 
a 11/2019 (Výjimky startu na Mistrovství 
ČR v OB na krátké trati 2019) 

K 31. května vede ranking v OB Miloš 
Nykodým (2. Marek Minář, 3. Tomáš 
Kubelka) a Denisa Kosová (2. Jana 
Knapová, 3. Vendula Horčičková). 

Během května proběhlo všech 14 

krajských kol  Přeboru škol v OB, která 
byla zároveň kvalifikačními závody do 
celostátní finále v kategorii 2. stupně ZŠ (a 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 
a v kategorii SŠ. Kompletní výsledky 
najdete na stránkách Komise rozvoje OB. 

 

 
Letní olympiáda dětí a mládeže

 
 

Orientační sporty v médiích

 

 
Orientační běh v Praze (RUN magazine, 
1. 5. 2019) 
Rozhovor s Danielem Vandasem  (RUN 
magazine, 1. 5. 2019)
Lvíčata (ČT :D, 11. 5. 2019) 
Svět s mapou v ruce: den orientačního 

běhu 2019 (Svět běhu, 13. 5. 2019)  
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Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České 

republiky se uskuteční v Liberci a Jablonci nad 

Nisou ve dnech 23. - 28. června 2019. Na 

programu je opět i orientační běh, který 

proběhne ve dnech:

pondělí 24. 6. - sprint 
úterý 25. 6. - krátká trať 
čtvrtek 27.6. - sprintové štafety 

Pondělní závod bude také možné sledovat na 

obrazovkách České televize - plánuje se přímý 

přenos na ČT sport. Z ostatních závodů pak 

budou sestřihy v kontinuálním vysílání.  

Knapová vymění dres za sluchátka 
(Pardubický deník, 17. 5. 2019) 
Orientační běh poprvé součástí 

Olympijského běhu (RUN Magazine, 17. 
5. 2019) 
Tereza Janošíková a Vojtěch Král: 

„Pocházíme z tohoto kraje, zdejší 

terény jsou nám blízké." (Večerník PV, 
23. 5. 2019) 
MČR sprintových štafet - víkend plný 

městského orienťáku (Svět běhu, 27. 5. 
2019) 
PŘÍBĚH: Možná jsem dosáhl svého 

maxima. Problém může být v hlavě 
(LifeTV, 1. 6. 2019)

   
 

Orientační běh na ČT SPORT   MS 2021 - nový web

I letos ČSOS spolupracuje s Českou televizí. 

Připravuje řada dokumentů v průběhu celého 

roku. V květnu  se uskutečnil přímý přenos z 

MČR sprintových štafet v Pardubicích (19. 5.), 

následně byl odvysílán dokument z MČR 

sprintu v Čáslavi (18.5.). 

 

Ve čtvrtek 16. května ve 20:21 symbolizující 

rok 2021, ve kterém proběhne Mistrovství světa 

v orientačním běhu v České republice, byl 

spuštěn web této akce.  Ta se uskuteční v 

termínu 4. - 9. července a kromě vlastních 

závodů proběhnou i mezinárodní šestidenní 

závody a řada dalšího doprovodného 

programu.
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Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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