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ČSOS informuje

V těchto dnech sekretariát ČSOS rozesílá 
smlouvy a následně i příspěvky na přípravu 
talentů v oblastech sekce OB a na přípravu 
talentů sekce OB a LOB v klubech ČSOS z 
dotace MŠMT (Program II – Sportovně 
talentovaná mládež).

Sekretariát ČSOS žádá všechny zástupce 
oddílů, aby zkontrolovali a případně opravili 
informace a kontakty uvedené v IS ORIS tak, 
aby odpovídaly skutečnosti. Zejména údaje 
jako je kontaktní e‐mail, bankovní spojení, 
zda se jedná o samostatný klub nebo oddíl v 
rámci TJ/SK a také oficiální název spolku (dle 
zápisu ve spolkovém rejstříku, kontrola na 
www.justice.cz – po zadání IČ).

Český olympijský výbor vydal informační leták 
o úrazovém pojištění a odpovědnosti trenérů. 
Více informací o těchto pojistkách jsou zde.

V lednu letošního roku bylo přiděleno České 
republice pořadatelství finálové série 
Světového poháru v orientačním běhu 2018. 
Následně byly určeny prostory, ve kterých se 
jednotlivé závody poběží a ty byly 
zaembargovány. Kde se poběží jednotlivé 
závody a jaká omezení to znamená pro 
reprezentanty, kluby či místní orientační 
běžce najdete v tomto článku.

 
Embargované prostory pro SP 2018.

 
  
  

 
 
 

 
 
 

  Světový den OB je na prahu 
2. ročníku

 

 

 

Ve středu 24. května 2017 se budou konat 
po celém světě akce druhého ročníku 
WORLD ORIENTEERING DAY. Na webové 
stránce worldorienteeringday.com  je 
otevřená registrace akcí, IOF vydala pro 
pořadatele pokyny (World Orienteering Day 
GUIDELINES) s inspirativními příklady z 
celého světa a z různých druhů o‐činností, 
které byly vyzkoušeny v loňském roce.  
Český svaz orientačních sportů podpoří 
pořadatele akcí WOD ve středu 24. května 
2017 v České republice obdobně jako v roce 
2016 vytištěním účastnických diplomů, 
speciálních pohlednic World Orienteering 
Day a brožur OBjev OB a finančním 
příspěvkem 2.000,‐ Kč. 
K 26.4. je v České republice nahlášeno 45 
akcí s předpokládaným počtem 11 000 
účastníků, do pořádání se zapojilo 38 klubů. 

Více informací:

článek na stránkách sekce OB 
webová stránka celé akce
facebooková stránka WOD

 

3 otázky pro... 
Jana Žemlíka, předsedu Centra 
historie OB a člena SKOB Zlín
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Ze sekce OB

Netradičně o Velikonocích se běželi nominační 
závody dospělé reprezentace v OB na Světový 
pohár ve Finsku, který se uskuteční v závěru 
května. Celou reportáž z tzv. velikonoček  si 
můžete přečíst zde. Nominace je zveřejněná 
na stránkách sekce OB. 

Česká juniorská reprezentace měla na 
svém více než týdenním pobytu ve Švédsku i 
první část nominačních závodů na letošní 
juniorské MS ve Finsku. Vítězství si odnesli 
Vojtěch Sýkora a Barbora Chaloupská, resp. 
Daniel Vandas a Tereza Janošíková. Výsledky a 
mapy jsou na stránkách reprezentace OB.  

 
Tereza Janošíková na startu nominačního middlu. 

Foto: Facebook Czech junior orienteering team.

V italském Palermu proběhlo Mezinárodní 
školní mistrovství v orientačním běhu.  Na 
startu šampionátu byli žáci základních a 
středních škol z 27 zemí. Česká republika měla 
zastoupení jen v základních školách zásluhou 
ZŠ a MŠ Studenec. Celkové hodnocení vyhráli 
ve své kategorii studenečtí chlapci, dívky byly 
deváté. Více na stránkách závodů nebo na 
stránkách sekce OB.

Mistrovství světa veteránů se letos netradičně 
konalo již v dubnu, konkrétně v termínu 
21.‐27.4. 2017 na Novém Zélandu na Severním 
ostrově – u Aucklandu. Zároveň bylo součástí 
Světových veteránských her. Zlatou medaili z 
MS si odváží Jana Haňkovská, která nedala 
žádnou šanci svým soupeřkám v závodě  ve 
sprintu. Více naleznete na webu závodu nebo 
v reportážích sekce OB: sprint, klasika.  

 
Na veteránském MS v Rakousku. Foto: archiv Jana 
Žemlíka.

V sobotu 22. dubna jste uspořádali 
úctyhodný 68. ročník Poháru města Zlína a 
zároveň Mistrovství Moravy v orientačním 
běhu. Mohl bys nám říci něco více o historii 
tohoto nejstaršího závodu v ČR? 
Sobotní Mistrovství Moravy a zároveň první 
letošní závod ŽB  byl současně 68. ročník 
nejstaršího OB v Česku. Ten proběhl   již v 
roce 1950 v Chřibech (chata Bunč). Ve světě 
jsme z těch tradičních OB závodů třetí, 
před námi je Tiomila (první závod v roce 
1947) a Jukolan (první závod v roce 1949). 
To ale byly a jsou štafety. Kdežto u nás to 
byl vždy závod hodnocený jako 
"jednotlivci" ‐ i když tehdy startovaly 
tříčlenné hlídky, turisté, s ruksaky na 
zádech apod. Já jsem to zažil jako dítě se 
svými rodiči, tehdy žádné "desítky" nebyly. 
To jen na okraj.

Jaké byly ohlasy závodníků na vaše 
uspořádané závody v trochu netradičním 
terénu? 
Dle mého je největší pochvalou vyjádření 
Marka Schustera ‐ "pro pořadatele palec 
nahoru". To skutečně hovoří za vše. Třetí 
nejlepší žena Barbora Hrušková zase v cíli 
řekla, že organizace a pořadatelé neměli 
chybu, ale místy bylo málo voleb postupů.

Vedeš celé Centrum historie OB. Na co jsi 
nejvíce hrdý, že se podařilo? 
Otázka skutečně „na tělo“, vůbec ne 
jednoduchá. Zde ani nejde o nějakou 
hrdost, ale spíše o význam těchto 
informačních činností pro orienťáky a 
historii našeho sportu. Prostě mne to plně 
chytlo… To největší a nejnáročnější bylo 
archivní „zmapování“ historie našeho 
Poháru města Zlína, dříve Poháru 
Gottwaldova. Každý ročník máme pečlivě 
dokumentovaný. Rozpisy, pokyny, výsledky, 
fotky, videa, media nosiče, články, fotky, 
diplomy, medaile, odznaky, plakáty, ev. 
další „blbinky“. Samozřejmě k tomu patří 
Pohár TJ Gottwaldov z roku 1954, který TJ 
Pohár věnovala vítězné hlídce mužů. Ten je 
skutečně nestarší Pohár pro OB na světě. Je 
stále „živý“, při našich závodech ho 
předáváme   vítěznému oddílu ‐ dospělí. 

http://repreob.hyperlink.cz/index.php?pozice=23&pomp=985
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/na-svetovy-pohar-do-finska-nominovano
http://repreob.hyperlink.cz/index.php?pozice=23&pomp=988
http://www.isfsports.org/wsc-orienteering
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/studenecti-zaci-uspesni-na-ms-skol
http://www.worldmastersgames2017.co.nz/
http://www.worldmastersgames2017.co.nz/the-sports/schedules-and-results/orienteering/
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/jana-hankovska-vyhrala-veteranske-ms
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/klasika-na-ms-veteranu-novy-zeland


 
Momentka ze závodu ve sprintu. Foto: Robert Zdráhal

Květen je ve znamení krajských kol Přeboru 
škol. Kompletní termínovka je na stránkách 
KROB. Finálové kolo se pak odehraje v obci 
Čechy pod Kosířem 7. června 2017 za 
pořadatelství SK Prostějov.

Skončilo 3. kolo výběrového řízení na pořádání 
závodů ČSOS sekce OB v roce 2018. Jednotlivé 
přihlášky najdete zde.

 

Ze sekce MTBO

Registrace sportovců v MTBO skončila 
15.4.2017. Ke konci dubna bylo 
registrováno 772 závodníků. 

Ve dnech 22. ‐ 23. dubna 2017 zápolila 
dospělá  reprezentace na nominačních 
závodech, které měly být klíčem pro účast 
na  1. kole Světového poháru v MTBO v 
Rakousku (2.‐5. června 2017). Celá akce 
proběhla  v Jindřichově Hradci, reportáž 
naleznete na stránkách sekce MTBO.  

 
První nominační závod ovládl Jan Svoboda. Foto: 

www.mtbo.cz

Juniorská reprezentace má za sebou jarní část 
přípravy (Silniční objemové soustředění na 
Mallorce a Velikonoční mapové soustředění v 
Jablonci n/N). V příslušné sekci na stránkách 
juniorské reprezentace  byly doplněny odkazy 
na články a galerie týkající se jarní části 
přípravy.

K  tomu dostanou i současný Pohár města 
Zlína, dnes již III. generace.   Ty jsou věčně 
putovní, ty nám vítězové po focení vrátí ‐ 
ale odvezou si menší kopii. Obdobně to 
funguje i v dorostu, pro ně určen Pohár 
Centra historie OB. Třeba se vašemu oddílu 
také podařilo tento pohár někdy získat. Ten 
Pohár ‐ to je skutečně světový unikát. 

První MČR v OB 2017 vyhráli Kubát a 
Kabáthová

V Rantířově na Jihlavsku proběhlo první 
Mistrovství České republiky v orientačním 
běhu v sezóně 2017, a  sice MČR v nočním 
OB. Běželo se na mapě Peklo za 
pořadatelství OK Jihlava. Na závodníky 
čekaly velmi rychlé tratě s občasným 
náběhem do hustníkových pasáží. Mistry ČR 
se v hlavních kategoriích stali Pavel Kubát a 
Eva Kabáthová.

:: Stránka závodu :: GPS: H21 D21 :: 
Výsledky :: Reportáž :: OB postupy ::

 
Trojlístek nejlepších žen na MČR v NOB 2017. Foto: 

Jiří Čech.

Svět běhu

 
Mediální partner ČSOS ‐ server Svět běhu 
publikoval během měsíce dubna dva 
zajímavé články o orientačním běhu:

10 katastrof, aneb co všechno se vám 
může přihodit v době mezi 
oblékáním do lesa a cílem (autor 
Jonáš Hubáček)
Oblíbené tréninkové terény 
orientačních běžců (autor Jakub 
Weiner)

Důležité termíny

 

http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Terminovka.aspx
http://www.vybriz.9e.cz/aktualni-vr/
http://www.mtbo.cz/?f=aprilove-nominacky-zakoncily-jarni-pripravu-reprezentace&a=921#.WQcEGhOLTIU
http://junior-mtbo.webnode.cz/
http://junior-mtbo.webnode.cz/galerie/
http://nocni2017.okjihlava.com/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20170408h/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20170408d/
http://nocni2017.okjihlava.com/index.php?id=vysledky
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/nocnimi-mistry-kubat-a-kabathova
http://www.obpostupy.cz/scripts/reitti.cgi?act=map&id=1193&kieli=cs
http://www.svetbehu.cz/
http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/31625-10-katastrof-aneb-co-vsechno-se-vam-muze-prihodit-v-dobe-mezi-oblekanim-do-lesa-a-cilem/
http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/31626-oblibene-treninkove-tereny-orientacnich-bezcu/


V květnu začíná Český pohár 2017 v MTBO. O 
víkendu 6. ‐ 7. května pořádá 1. a 2. kolo ČP OK 
Rakovník v Autocampingu Jesenice. Celá 
soutěž má devatenáct kol, kompletní kalendář 
naleznete v ORISu. 

 

Ze sekce Trail‐O

Při závodech Velikonoce ve skalách proběhl 
trénink v Trail‐O, kterého se zúčastnilo přes 
100 závodníků. Závod se tak stal historicky 
nejpočetněji obsazenou  akcí  v ČR (možná s 
výjimkou závodů Evropského poháru). Bližší 
informace najdete na stránkách sekce Trail‐O. 

 
Ukázka mapy závodu trail‐o v rámci Velikonoc ve 
skalách. 
 
Vedení sekce rozhodlo o přidělení divokých 
karet pro Mistrovství světa 2017 v Litvě.  Na 
klasice dostali divokou kartu dva 
Mirkové,  Slovák (SHK) v kategorii Open a 
Špidlen (KVP) v Para. Pro TempO dostal divokou 
kartu Tomáš Locker.

 
 Hodnotitelé závodů ČSOS 2017

Sekce OB stále hledá zájemce z řad veřejnosti, 
kteří by se rádi zapojili do hodnocení závodů 
ČSOS sekce OB (nově se hodnotí i ŽB). Jedinou 
podmínkou je licence R3. Lze se zapojit i 
takto v průběhu sezóny. Cílem je nabídnou 
pořadatelům pestrý vzorek názorů na jejich 
závody. Hodnocení z řad veřejnosti promlouvá 
do celkového hodnocení váhou 0,15.  Svůj 
zájem prosím napište na mail Radima Hoška ‐ 
radimho@gmail.com.  Stránku Hodnocení 
kvality závodů soutěží sekce OB najdete 
na http://lpu.cz/hodnoceni/.  

 
1. května 2017  
‐ konec přihlášek do žebříčku A a do 
žebříčku B‐Čechy

8. května 2017  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro ČPŠ, 
ČLK, Vyzývací pohár žactva a Manufaktura 
ČP, INOV‐8 CUP ‐ ŽA, 20. ‐ 21. května 2017 
(pořadatel ASU)  

17. května 2017  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro 
Manufaktura Český pohár, INOV‐8 CUP ‐ 
žebříček A, žebříček B‐Čechy 3. ‐ 4. června 
2017 (pořadatel VSP + KAM)

21. května 2017  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro 3. a 4. 
kolo ČP v MTBO  27.‐28. května 2017 
(pořadatel TSU)  
‐ lhůta pro žádost klubu o start 
závodníka nesplňující podmínky v PP sekce 
OB na MČR KT 2017 (zasílá se na mail SK 
sekce OB)

25. května 2017  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro 
Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké 
trati 10.‐11. června 2017 (pořadatel OSN + 
JHB) 

 

Co se chystá

6. ‐ 7. 5.2017 1. a 2. kolo ČP v MTBO 
(Jesenice) 

6. 5.2017 MČR sprintových štafet v OB 
(Brno)

7. 5.2017 MČR ve sprintu v OB (Brno)

13. ‐ 14. 5.2017 2. a 3. kolo Manufaktura 
Český pohár, INOV‐8 CUP ‐ žebříček A, 
žebříček B‐Morava  (Paprsek)

13. ‐ 14. 5.2017 1. a 2. kolo Žebříček B‐
Čechy (Křižany)

20. 5.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, 
INOV‐8 CUP ‐ žebříček A, Vyzývací pohár 
žactva (Javorník)

20. ‐ 21. 5.2017 Český pohár štafet, Česká 
liga klubů, Vyzývací pohár žactva (Bílá Voda)

24. 5.2017 Světový den OB

27. ‐ 28. 5.2017 3. a 4. kolo ČP v MTBO 
(Šumperk) 

 
 

http://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=3939
http://www.trailo.cz/novinky/velikonocni-trenink-nakonec-s-velkou-ucasti
http://lpu.cz/hodnoceni/
http://cp17.magnusorienteering.cz/
http://cp17.magnusorienteering.cz/
http://www.uskob.cz/poradani/za17/
http://bludov2017.lkt80.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp17.pdf
http://mailto:souteznikomise@orientacnibeh.cz/
http://osn-cz.eu/middle2017/
http://oris.orientacnisporty.cz/files/3917_3c7921edc0879f43b458ccfd2399dcac.pdf
http://zbm.eob.cz/zavody/mcr2017/
http://zbm.eob.cz/zavody/mcr2017/
http://paprsek2017.ssu.cz/
http://vlio.cz/zb2017/
http://cp17.magnusorienteering.cz/
http://cp17.magnusorienteering.cz/
http://worldorienteeringday.com/
http://bludov2017.lkt80.cz/


Zajímavosti z registrace sportovců ČSOS 2017 
(při kliknutí na obrázek se zobrazí na nové stránce v lepším rozlišení)

 
Závodníci registrovaní u více disciplín                       První registrace v ČSOS

    
            První registrace v kategorii                   Vývoj počtu registrovaných závodníků v OB

 
Autor: Daniel Šafka
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  Newsletter Českého svazu orientačních sportů 4/2017. Vychází měsíčně. 
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Odhlášení z odběru Newsletteru.
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