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Aktuálně

Dnes začínají první dvě významné mezinárodní 
akce, Mistrovství Evropy dorostu a Mistrovství 
světa v OB. Sledujte počínání českých 
závodníků:

MED Slovensko - sprint: startovka, on-
line výsledky (start v 9:30 CET)
MS Estonsko - kvalifikace sprintu: 
startovka, on-line výsledky (start ve 
12:00 CET)

ČSOS informuje

27. května 2017 se v Brně konalo 4. zasedání 
Výkonného výboru ČSOS v roce 2017. Zápis 
bude k nalezení na stránkách ČSOS. 

Česká unie sportu upozorňuje, že rejstříkové 
soudy již začaly spolky vyzývat k  odstranění 
nedostatků v zápisech ve  spolkovém rejstříku. 
Pro kluby v ČSOS to znamená,   aby si 
zkontrolovaly své údaje v tomto rejstříku  (po 
zadání IČ). Více zde.

Tento rok se již několikrát objevil problém s 
nefunkčním vyčítáním čipů. Může se projevit 
nevyčtením všech dat z čipu (pouze start a cíl 
je v pořádku) nebo se jako 
několik  prvních  kontrol ve vyčteném čipu 
zobrazuje kontrola číslo 32. Chyba je 
způsobena špatně nastavenou vyčítací 
kontrolou - je zaškrtnut přepínač pro vyčítání 
192 oražení "Card6with192punches". Je nutné 
mít tento přepínač nezaškrtnutý. Celkově 
prosíme organizátory závodů, aby dávali 
pozor, co mají nastaveno při programování 
kontrol.

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Významné mezinárodní 
závody v červenci a srpnu

 

Mistrovství Evropy dorostu v OB 
Termín: 30. června – 2. července 2017  
Lokalita: Banská Bystrica, Slovensko
Nominace:  Blažková Kateřina, Dolejší 
Kateřina, Chrástová Tereza, Kochová Anna, 
Firešová Markéta, Peterová Jana, 
Semrádová Jana,   Sieglová Eliška,  Gajda 
Jan, Janovský Tomáš, Metelka Ondřej, 
Švadlena Michal, Fencl Jonáš, Horčička Vít, 
Kavalír Jáchym, Rusin Jan

Mistrovství světa v OB 
Termín: 30. června – 7. července 2017 
Lokalita: Tartu, Estonsko 
Nominace: Kosová Denisa, Horčičková 
Vendula, Indráková Adéla, Knapová Jana, 
Janošíková Tereza, Král Vojtěch, Šedivý Jan, 
Minář Marek, Nykodým Miloš, Petržela Jan

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/230817-newsletter-csos-cervenec-a-srpen-2017/wizard/%CM_VIEW%
http://www.eyoc2017.com/userfiles/start_list_sprint.pdf
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=en&comp=12598
https://eventor.orienteering.org/Events/StartList?eventId=5737&groupBy=EventClass
http://r.emit.live/followfull.php?comp=12626&lang=en
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/jednal-vykonny-vybor-csos-2
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
https://www.cuscz.cz/novinky/upozorneni-kluby-a-jejich-stanovy-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku.html
http://www.eyoc2017.com/
http://woc2017.ee/


Vyšlo jarní číslo časopisu OB s rozsahem 68 
stran. Tento týden ho dostali všichni 
předplatitelé a zástupci oddílů, v  omezeném 
množství lze zakoupit ve stáncích se 
sportovním zbožím na závodech OB nebo na 
sekretariátu ČSOS. 

 

Ze sekce OB

MČR na krátké trati uspořádaly druhový 
červnový víkend oddíly OSN a JHB v pěkném 
terénu u Lipnice nad Sázavou. Vítězi hlavních 
kategorií se stali Vendula Horčičková (LCE) a 
Miloš Nykodým (ZBM).

Z MČR na krátké trati připravila Česká 
televize  přímý přenos. Část přenosu (většina 
závodu žen) se ale na obrazovku kvůli tenisu
nedostala, celý přenos pak byl vysílán o den 
později. Lze se na něj podívat zde. 

 
Radan Kamenický a Tomáš Klement ve studiu před 

vysíláním přímého přenosu.

Celostátní finále Přeboru škol bylo  pořádáno 
oddílem SK Prostějov ve středu 7. června 2017 
v Čechách pod Kosířem. V kategorii základních 
škol vyhrála  ZŠ a MŠ Studenec, kategorii 
středních škol ovládlo Gymnázium Jihlava. 
Dokument z těchto závodů  je v archivu TV 
vysílání. 

Smíšená sprintová štafeta  Knapová-Nykodým-Král-

Kosová loni šestá. Foto: Lenka Klimplová. 

Juniorské mistrovství světa v OB 
Termín: 9. – 16. července 2017 
Lokalita: Tampere, Finsko 
Nominace: Tereza Čechová, Barbora 
Chaloupská, Tereza Janošíková, Anna 
Kopecká, Klára Novotná, Barbora 
Vyhnálková, Jan Bendák, Libor Černocký, 
 Otakar Hirš,  Tomáš Křivda, Vojtěch Sýkora, 
 Daniel Vandas

Mistrovství světa v Trail-O 
Termín: 10. – 15. července 2017 
Lokalita: Birštonas, Litva 
Nominace: Jana Kosťová, Pavel Dudík, 
Miroslav Špidlen, Libor Forst,Pavel Kurfürst, 
Miroslav Slovák, Dan Locker, Tomáš Locker 

 
Loňský tým na MS v Trail-O, které se konalo ve 

Švédsku. Foto: Jiří Kalousek.

World Games 
Termín: 25. – 27. července 2017 
Lokalita: Wroclaw, Polsko 
Nominace: Denisa Kosová, Vojtěch Král, Jan 
Petržela, Tereza Janošíková 

Mistrovství Evropy a Světový pohár v 
MTBO 
Termín: 29. července – 5. srpna 2017 
Lokalita: Orléans, France 
Nominace: dorostenci - Rozálie  Kuchařová, 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-sportovni-beh-a-chuze/217471291282002-m-cr-2017-na-kratke-trati/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/317297370030025-prebor-skol-v-orientacnim-behu-cechy-pod-kosirem/
http://www.jwoc2017.fi/
http://woc2017.ee/
http://wtoc2017.lt/
http://theworldgames2017.com/
http://www.mtbo17.fr/


 
Vyhlášení nejlepších středních škol. Foto: Jan Honkyš.

Na Letní olympiádě  dětí a mládeže, která se 
letos na konci června konala v Jihomoravském 
kraji, byl uspořádán i orientační běh ve třech 
disciplínách: sprint, sprintové štafety, krátká 
trať. V celkovém hodnocení zvítězil Liberecký 
kraj (2. Praha, 3. Jihomoravský kraj). Výsledky, 
mapy a fotografie naleznete zde.  
 
 

Ze sekce MTBO

Na závodech SP MTBO v Rakousku naši 
reprezentanti získali tři první místa. Martina 
Tichovská zvítězila na middlu, Kryštof Bogar 
přesvědčivě ovládl sprint a Vojtěch Ludvík 
zvítězil na klasické trati. Vskutku impozantní 
vstup do letošního svěťáku! 

První vítězství Vojtěcha Ludvíka ve Světovém poháru 
vůbec. Foto: Jiří Vraný

25. června byla uzavřena nominace na 
juniorské MS a ME juniorů a dorostu v MTBO.  
 
1. července začíná  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 

Jan Hašek, Richard Wohanka, Ondřej 
Hasman; junioři - Veronika Kubínová, Matyáš 
Ludvík; dospělí - ještě nebyla zveřejněna

Mistrovství světa v MTBO 
Termín: 21. – 26. srpna 2017 
Lokalita: Vilnius, Litva 
Nominace: junioři - Veronika Kubínová, 
Vilma Králová, Veronika Grycová, Jan 
Hašek, Matyáš Ludvík, Martin Kanta; dospělí 
- ještě nebyla zveřejněna

 
Skvělé představení české MTBO reprezentace na MS 

v Portugalsku 2016. Navážou tento rok na úspěchy 

z minulého roku? Foto: repre.mtbo.cz

Světový pohár v OB Lotyšsko 
Termín: 24. – 27. srpna 2017 
Lokalita: Cesis, Lotyšsko 
Nominace: ještě nebyla zveřejněna

 

3 otázky pro... 
Radka Novotného, šéftrenéra 

české reprezentace v OB 

 

Radek Novotný ve vysílání ČT na MČR KT v Lipnici 
nad Sázavou. 

Jaký je aktuální zdravotní stav 
reprezentantů nominovaných na MS? Jak 
na tom je Denisa Kosová, která se 
potýkala v průběhu jara se zdravotními 
komplikacemi?  

http://zbm.eob.cz/zavody/lodm2017/
http://www.wmtboc2018.at/mtbowc2017
https://www.mtbo.cz/?f=na-juniorske-ms-i-me-dorostu-a-junioru-nominovano&a=941
http://czechmtbocamp.webnode.cz/
http://www.mtbo.lt/
http://wcup2017.lv/


místě koná první z vrcholů letošní MTBO sezóny 
- mezinárodní pětidenní MTBO závody pod 
taktovkou pořadatelů z VPM.  
 
Sekce MTBO ve spolupráci s oddílem SKL 
pořádá 13.-20.8. otevřenou MTBO akademii 
pro žákovské a dorostenecké kategorie věku 9-
16 let. Ještě stále je možné se přihlásit. Více 
informací naleznete v ORISu. 

Soutěžní komise MTBO Českého svazu 
orientačních sportů vypisuje výběrové řízení na 
pořadatele závodů soutěží ČSOS v MTBO v roce 
2018. Více informací je na stránkách MTBO. 
Uzávěrka přihlášek je 15. července 2017.

 

Průběžné výsledky žebříčků 
po jarní sezóně

ČP v OB (po 7. kole):

D21 
1. Lenka Mechlová (SHK), 2. Adélka Jakobová 
(PGP), 3. Kamila Gregorová (CTB), 4. Jindra 
Hlavová (ZBM), 5. Lenka Poklopová (ZBM), 6. 
Eva Kabáthová (ZBM)

H21 
1. Baptiste Rollier (PHK), 2. Daniel Hájek 
(ZBM), 3. Marek Minář (ASU), 4. Vojtěch Král 
(SSU), 5. Miloš Nykodým (ZBM), 6. Ondřej 
Semík (KAM)

 

Žebříček A v OB (po 7. kole):

D16A 
1. Karolína Bejvlová (PGP), 2. Kateřina 
Blažková (SJH), 3. Adéla Vandasová (PHK)

D18A 
1. Tereza Janošíková (UOL), 2. Barbora 
Chaloupská (PHK), 3. Jana Peterová (LPU)

D20A 
1. Barbora Vyhnálková (RIC), 2. Tereza Čechová 
(KAM), 3. Silvie Slavíková (PGP)

H16A 
1. Jan Gajda (KAM), 2. Ondřej Metelka (PHK), 
3. Lukáš Richtr (VPM)

Denisa v jarní formě mohla být kometou 
téhle sezóny. Zranění ji  ale znemožnilo 
odběhat klíčovou část jarní přípravy a její 
tréninkový program před MS se řídil snahou 
o co nejefektivnější mobilizaci a 
rekonstrukci výkonnosti. Přesto už na Jukole 
naznačila, že by i jako rekonvalescent 
mohla podat zajímavý výkon. Největší 
výzvou teď pro ní bude hlavně 
znovunalezení závodního flow... Z výpravy 
bohužel vypadl Pavel Kubát, který kvůli 
nelepšící se zdravotní indispozici nemohl v 
posledních týdnech těměř vůbec běhat. 
Páju na longu nahradí debutant Marek 
Minář.    

V jaké disciplíně vidíš největší šance 
českých reprezentantů na skvělý výsledek 
a třeba i na medaili?  
Kapacitu na individuální průnik do nejužší 
světové špičky mají aktuálně hlavně Jan 
Šedivý a Vojta Král - vyzrálí a běžecky 
dostatečně disponovaní. Kromě svých dvou 
individuálních závodů budou mít oba velkou 
šanci hlavně s českou mužskou štafetou, 
která má výkonnostně na to, aby se zapojila 
i do hry o medaile. Takových týmů tam je 
sice minimálně osm, ale vyjít by to zase 
jednou klidně mohlo!

Proč v lesních disciplínách startují letos 
pouze dvě ženy?  
Po loňském šampionátu spadly naše ženy 
vinou diskvalifikace štafety do tzv. druhé 
divize, která dává možnost nasadit do 
lesních závodů při MS jen po dvou 
závodnících. Naší velkou motivací je 
přirozeně dostat se hned zpět na tři, 
nicméně body se počítají skluzně za 
poslední dva roky a tak si s sebou tu loňskou 
ztrátu ještě jednu sezónu poneseme. Při 
kvalitních výkonech je ale rychlý návrat 
rozhodně možný. 

 
Pozávodní rozbor na MS ve Švédsku. Foto: Dmitri 
Potchepko.

http://mtbo5days.eu/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4019
https://www.mtbo.cz/dokumenty/vyberove_rizeni_mtbo18.pdf


H18A 
1. Tomáš Křivda (CHC), 2. Jáchym Kavalír 
(PHK), 3. Jonáš Fencl (LPU)

H20A 
1. Vojtěch Sýkora (LCE), 2. Daniel Vandas 
(PHK), 3. Otakar Hirš (ZBM) 
 

ČP v MTBO (po 10. kole):

H14: 1. Ondřej Staňa (BOR) 
H17: 1. Jan Vacek (SLA) 
M20: 1. Jan Hašek (VPM) 
M21E: 1. Vojta Stránský (KPY), 2. Honza 
Svoboda (SMR), 3. Martin Ševčík (TBM) 
M40: 1. Pavel Bureš (XBM) 
M50: 1. Jiří Král (TSU) 
M60: 1. Jan Flašar (KCK) 
W14: 1. Jolana Králová (TBM) 
W17: 1. Rozálie Kuchařová (SJC) 
W20: 1. Veronika Grycová (TBM) 
W21E: 1. Martina Tichovská (VSP), 2. Marie 
Březinová (TSU), 3. Štěpánka Staňková (TSU) 
W40: Andrea Rejholcová (BOR) 
W50: Dana Králová (TSU)

 

Trail-o ranking ČR (klasika):

1. Ján Furucz,  2. Libor Forst, 3. Petr Dudík ml.

Trail-o ranking ČR (TempO):

1. Ján Furucz, 2. Antonín Forst, 3. Pavel 
Kurfürst

 

 

Svět běhu o OB

Během května a června vyšlo několik 
zajímavých článků na serveru Svět běhu, 
mediálního partnera ČSOS:

Areály pevných kontrol pro trénink 
orientačního běhu
Rozbor postupů - MČR sprintových 
štafet a ve sprintu
Reportáž o MČR na krátké trati

 
SPORTICUS nabízí zajímavé slevy pro 

orientační běžce 

V internetovém obchodě www.sporticus.cz, 
který je partnerem ČSOS, obdrží každý 
registrovaný závodník zajímavé slevy na GPS 
hodinky GARMIN a 15% slevu na sportovní 
výživu ENERVIT, CHIMPANZEE a tejpovací 
pásky a doplňky KINEMAX. Více informací 
zde.

Slevový kód: OB2017 s  platností do 
31.12.2017
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http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/31854-arealy-pevnych-kontrol-pro-trenink-orientacniho-behu/
http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/31987-rozbor-postupu-mcr-sprintove-stafety-a-mcr-sprint-v-moravske-krumlove-pardon-v-brne/
http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/32281-mcr-v-orientacnim-behu-kratka-trat-zbyly-jen-zlaty-voci-pro-plac-a-to-hlavne-na-kontrole-c-13/
https://www.sporticus.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/sporticus-nabizi-zajimave-slevy-pro-orientacni-bezce


                                     

Odhlášení z odběru Newsletteru.

   

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/230817-newsletter-csos-cervenec-a-srpen-2017/wizard/%CM_UNSUBSCRIBE%

