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ČSOS informuje

 
Světový den orientačního běhu (WOD) se blíží. 
Hlavní den je naplánován na středu 23. května. 
V rámci WOD je možné se ale zúčastnit akcí až 
do 29. května 2018. Veškeré informace najdete 
na webu www.worldorienteeringday.com  nebo 
stránkách komise rozvoje orientačního běhu. K 
7.5. je nahlášeno 66 akcí, 47 pořadatelů a 
předpokládaný počet 10 300 účastníků.

 

 

Odbor sportu Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy vytváří (ze zákonných důvodů) 
centrální rejstřík sportu s databází všech 
sportovců, trenérů a sportovních zařízení. 
Jedním z  výstupů po vytvoření tohoto 
centrálního rejstříku by měl  být transparentní 
systém k rozdělování finančních příspěvků pro 
svazy i kluby. Dovolujeme se Vás  požádat o 
kontrolu údajů evidovaných v ORISu, zejména 
název, IČ a adresu sídla a také informace o 
vašich  členech (jméno, příjmení, datum 
narození, adresa místa trvalého pobytu, státní 
občanství a rodné číslo).

 

 Ze sekce OB

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Začíná sezóna MTBO 

 

 

 

12. května začíná oficiální sezóna MTBO 
prvními závody na Slovensku. Celkem 
sekci čeká 9 závodních víkendů, 20 
závodů Českého poháru a 5 MČR.

12. - 13. 5. 2018 (ŠK VAZKA Bratislava) 

Penzinok-Grinava/Limbach 
sobota: 1. ČP - middle 
neděle: 2. ČP - free order

19. - 20. 5. 2018 (SKOB Zlín) 

Pozlovice 
sobota: 3. ČP - middle 
neděle: 4. ČP - long 

2. - 3. 6. 2018 (TJ Slovan Karlovy Vary) 

Karlovy Vary 
sobota: MČR + 5. ČP - sprint,  
MČR štafet
neděle: 6. ČP - middle 

16. - 17. 6. 2018 (GIGANT Orienteering) 

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/239538-newsletter-csos-kveten-2018/wizard/%CM_VIEW%
http://www.worldorienteeringday.com/
http://krob.eso9.cz/
http://mtbo.vba.sk/2018/?pg=information&lang=sk
http://mtbo2018.skob-zlin.cz/
http://obskv.cz/aktuality/?id=34
http://www.bike-orientexpress.cz/


Aktuální stav žebříčků  soutěží sekce OB k 
7.5.2018:  

Manufaktura Český pohár (1 z 10)
INOV-8 CUP - žebříček A (3 z 12)
Žebříček B-Čechy západ (2 z 6) 
Žebříček B-Čechy východ (2 z 6) 
Žebříček B-Morava (3 z 7) 
Český pohár štafet (2 z 7) 
Český pohár klubů (2 z 9) 
Ranking k 30.4.: muži, ženy

V pátek 20. dubna odstartovala  krajská kola 
celostátní soutěže  Přebor škol v orientačním 
běhu ve školním roce 2017/2018  závodem v 
Jablonci nad Nisou. Závody jsou připraveny pro 
všechny kraje, informace k jednotlivým 
závodům jsou k dispozici v termínové listině na 
stránkách KROB. Celostátní finále Přeboru škol 
v orientačním běhu ve školním roce 2017/2018 
bude pořádat ve středu 6. června OK 
Lokomotiva Pardubice.  

 
Vyhlášení nejlepších středních škol při Celostátním 

finále Přeboru škol 2016/2017. Foto: Jan Honkyš. 

Sekce OB  prodloužila termín přihlášek do 
výběrového řízení na pořadatele závodů sekce 
OB v roce 2019  do 24. 5. 2018. Jde o dva 
závody ŽB-Čechy východ (červen) a o 
Celostátní finále Přeboru škol 2019. 

První letošní MČR bylo tradičně v nočním 
orientačním běhu. Uspořádal ho SK Studenec v 
obci Horní Brusnice. V ženách se po celou trať 
odehrával těsný souboj mezi Lenkou Mechlovou 
(OK Slavia Hradec Králové) a Adélkou 
Indrákovou (SK Žabovřesky Brno). Brněnská 
závodnice dlouho vedla, Mechlová se do vedení 
dostala na dlouhém postupu na 14. kontrolu a 
navíc měla rychlý závěr, který ji vynesl 
mistrovský titul s náskokem 37 sekund před 
Indrákovou. Bronzovou medaili získala Karolína 
Šiková (OK Lokomotiva Plzeň), která měla na 
vítězku ztrátu 3:22 min. V mužích jednoznačně 
zvítězil Miloš Nykodým (SK Žabovřesky Brno), 
když trať o  délce 13,9 km prolétl za 72:59, 

Suchý 
sobota: MČR + 7. ČP - long 
neděle: MČR + 8. ČP - middle 

 

23. - 24. 6. 2018  (Slavia Liberec 
Orienteering) 

Hamr na Jezeře 
sobota: 9. ČP - middle
neděle: 10. ČP - long 

21. - 22. 7. 2018 (Maďarsko) 

Pannon in the Bakony Mountains 
sobota: 11. ČP - sprint,  
12. ČP - middle
neděle: 13. ČP - mass start 

7. - 9. 9. 2018 (SPORTICUS team) 

Heřmanův Městec 
pátek: 14. ČP - sprint 
sobota: 15. ČP - middle 
neděle: 16. ČP - long 

15. - 16.9. 2018 (OK Jiskra Nový Bor) 

Cvikov
sobota: 17. ČP - middle
neděle: 18. ČP - long

20. - 21.10. 2018 (KOB Start Blansko) 

Blansko 
sobota: 19. ČP - middle,  
20. ČP - sprint 
neděle: MČR družstva

3 otázky pro... 
Ivana Matějů, 

https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4499
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4500
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4502
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4501
https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4503
http://lpu.cz/souteze/staf18.txt
http://lpu.cz/souteze/liga18.txt
https://oris.orientacnisporty.cz/Ranking?sport=1&date=2018-04-30&gender=M
https://oris.orientacnisporty.cz/Ranking?sport=1&date=2018-04-30&gender=F
http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Terminovka.aspx
https://www.vlio.cz/
http://www.mtbo.hu/
https://www.sporticus.cz/
http://www.ok-bor.cz/
http://www.sbk-ob.com/tmpl/frame.htm


druhý Jan Procházka (SK Praga) měl ztrátu 105 
sekund, třetí místo obsadil Daniel Hájek (SK 
Žabovřesky Brno), který na vítěze ztratil 3:43. 
Reportáž naleznete na stránkách ČSOS. 

 
Mapa MČR NOB 2018 s tratí H21. 

V neděli 15. dubna 2018 začal prvním závodem 
dlouhodobý seriál Manufaktura Český pohár a 
současně i INOV-8 CUP - žebříček A. Běžel se 
sprint přímo v centru města Jičína.  Poprvé v 
historii Českého poháru jednotlivců byly 
nastaveny razicí krabičky do režimu 
bezdotykového ražení. V ženách zvítězila Jana 
Knapová (OK Lokomotiva Pardubice) o 40 
sekund před Denisou Kosovou (OK 99 Hradec 
Králové) a 1:11 před třetí Terezou Janošíkovou 
(SK Severka Šumperk). V mužích byl 
nejrychlejší Vojtěch Král (SK Severka 
Šumperk), ale jen o 5 sekund před Milošem 
Nykodýmem (SK Žabovřesky Brno), 32 sekund 
ztratil třetí Piotr Parfianowicz (OOB TJ Slovan 
Luhačovice). Více naleznete na stránkách 
závodů nebo ČSOS. 

 
Vítěz Vojtěch Král na doběhu ČP v Jičíně. Foto: Tomáš 
Bubela. 

Třetí ročník Středoevropského poháru v 
orientačním běhu (CEYOC) proběhl v Maďarsku 
(Csákvár). Na programu byly páteční štafety, v 
sobotu se běžela klasická trať a vše zakončila 
krátká trať v neděli. V celkovém hodnocení 
skončil český tým na 2. místě za Maďarskem. 
Výsledky a další zajímavosti naleznete na 
stránkách ČSOS, pohled trenéra Marka Cahla 
pak tady. 

místopředsedu ČSOS

Ivan Matějů ve studiu ČT během Zimní olympiády 

dětí a mládeže 2018 v Letohradu.   

V květnu se připravuje první přímý přenos 
z  OB v  letošním roce z  M ČR ve sprintu 
v  Táboře. Na co se diváci a příznivci OB 
můžou těšit? 
Přímý přenos z  tohoto sprintového 
mistrovství se uskuteční v  sobotu 19.5. 
v  době 10,30 – 12,20 hod. Závod se 
uskuteční v  atraktivním prostředí 
historického centra a táborských hradeb a 
slibuje náročné a napínavé souboje naší 
reprezentace, která se vrátí z  prvního 
ostrého startu na ME ve Švýcarsku. Jména 
Vojta Král, Miloš Nykodým, Jana Knapová, 
Denisa Kosová, Tereza Janošíková patří do 
širší světové špičky a očekávám od nich 
výborné výkony. Přenos zabezpečuje 
osvědčený štáb ČT pod vedením uznávaného 
režiséra Karla Jonáka, hlavním 
kameramanem je Tomáš Panchártek, 
komentovat jej bude Petr Kubásek společně 
s  Radkem Novotným, který je zároveň 
stavitelem tratí. Ve Studiu bude zpovídat 
hosty a naše reprezentanty pak další 
redaktor – Jakub Stařík. Myslím, že 
připravovat tyto přenosy již umíme, 
z historie namátkou uvedu PP z Kutné Hory, 
ze Znojma, ze Zlína, z Chrudimi, z Bruntálu, 
z  Jeseníku, ale uvidíme, co si na nás ještě 
Karel Jonák vymyslí? 
Chtěl bych i touto formou pozvat orientační 
běžce, účastníky veřejného závodu a 
veteraniády do Tábora v dřívější hodinu – již 
dopoledne, budete mít možnost fandit, 
sledovat boj nejlepších napřímo v PP na 
velkoplošné obrazovce, sledovat použití 
GPS, zatleskat „vítězům“. Zároveň si 
chceme vyzkoušet několik nových věcí 
v  organizaci a reklamním zabezpečení 
cílového doběhu, je to pro nás i našeho 
partnera ze Suninventu jakási generálka 
před finálovými závody SP na začátku října 
v ČR.  

http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/nocnimi-sampiony-lenka-mechlova-a-milos-nykodym
http://scjicin.cz/cp2018/
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/jana-knapova-a-vojtech-kral-nejrychlejsi-v-jicine
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/dorost-na-ceyoc
http://vd-ob.cz/?p=2582


 
Český tým na CEYOC 2018. Foto: Jiří Čech. 

V  maďarském Csákváru byla oficiálně 
ustanovena spolupráce středoevropských 
federací v  orientačních sportech (Central 
European Orienteering Cooperation – CEOC). 
Byly schváleny dva základní dokumenty: 
pravidla fungování této spolupráce a speciální 
pravidla pro závody CEYOC. Protože je snahou, 
aby tato spolupráce fungovala především po 
praktické stránce, a bez přebujelé 
administrativy nebude mít žádný výbor, 
žádného předsedu, sekretáře, ale pouze 
koordinátora a jeho zástupce pro nenadálé 
případy. Tímto koordinátorem byl na první 
dvouleté funkční období zvolen Dušan Vystavěl, 
jeho zástupcem Jan Picek. Více informací 
naleznete zde. 

 
Fotka z ustavující schůze CEOC. Foto: archiv Dušana 
Vystavěla. 

 

Ze sekce MTBO

Sedmnáct zástupců pořadatelů závodů ČP 
MTBO 2018 a MS MTBO 2020 přijelo v sobotu 7. 
dubna na jednodenní sraz plný zajímavých 
přednášek a workshopů. Na programu byly 
novinky z MTBO komise IOF, informace o všech 
nezbytnostech potřebných k pořádání, výklad a 
připomenutí často opomíjených pravidel MTBO, 
přehled možností mediální podpory akcí a 
především velký blok věnovaný kreslení map a 

ČSOS kupuje i přímé přenosy z  MS 
v Lotyšsku. Jaké to budou a kdy je možné 
je sledovat na svých obrazovkách? 
Ano, to je pravda, rozhodli jsme se koupit 
hned dva přenosy z  tohoto MS, ze sprintu 
dne 4.8 (sobota) v  době 16 – 18 hod a ze 
sprintových štafet dne 5.8.(neděle) v  době 
16 – 17 hod. V  tuto chvíli již upřesňujeme 
s  IOF a pořadateli technické detaily jako 
komentátorské stanoviště pro Petra 
Kubáska, cenu za přenosy apod. Situaci 
máme dost ulehčenou, že máme co 
nabídnout jako protihodnotu – přenosy ze SP 
a také fakt, že s  režisérem K. Jonákem 
dlouhodobě spolupracujeme. Vedle těchto 
přenosů ještě koupíme celkový dokument 
z  MS o délce asi 70 minut, který doplníme 
dotáčkami našeho štábu (Kubásek, Medlík 
z  ČT Brno) o výkony a rozhovory našich 
reprezentantů, vše se pak odvysílá 
následující týden po skončení MS.

Největší důraz je ale na zajištění přenosů 
ze Světového poháru v  Praze. Bude 
možné sledovat všechny závody na 
obrazovkách ČT ? 
Tam je to trochu komplikovanější, ale 
zhostíme se toho se ctí. Na obrazovkách ČT 
budeme určitě moci sledovat dva přímé 
přenosy a to jednak ze spritových štafet, 
které se uskuteční v Praze dne 5.10. (pátek) 
v  době 15,15 – 16,55 a potom z  finále 
sprintu v Mladé Boleslavi dne 7.10. (neděle) 
v době 10,00 – 12,30 hod. Tyto přenosy 
zajišťuje Česká televize v  plném rozsahu, 
tedy 14-16 kamer, komentáře, rozhovory 
apod. Další dva závody, tedy knock out 
sprint 4.10. v  Praze a krátkou trať 6.10. 
v  Turnově zajišťuje OV SP tzv. metodou 
„lowcost“, kterou si vzala na starost 
společnost K. Jonáka – Gearbox, která takto 
zajišťovala loňské přenosy z  World Games 
ve Wroclavi. Tam se bude jednat asi o 5 
fixních a jednu běhající kameru a jeden 
přenosový vůz. Ale to zabíháme do 
přílišných podrobností, ještě se na tom 
usilovně pracuje, koncem dubna jsme 
teprve byli na první prohlídce vybraných 
terénů. Ale z  toho, co jsme viděli, se 
můžeme na všechny čtyři závody těšit. 
Jinak ve smlouvě s  IOF máme povinnost 
poskytovat signál do LIVE orienteering 
centra, kde bude možnost si přenosy 
zakoupit pro sledování na internetu, zdarma 
bude možno přes LIVE centrum dostávat 
výsledky, mezičasy, GPS, případně „aréna 
produkci“. Ale o tom ať mluví osoby 

http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/stredoevropska-o-spoluprace-zacala-oficialne-fungovat


stavbě tratí. Veškeré materiály ze semináře 
najdete zde. 

Momentka ze semináře pořadatelů MTBO. Foto: Pavel 

Štáfek.  

 
 

Ze sekce Trail-O

Ve dnech 27.4. - 1.5. proběhlo v Bratislavě 
Mistrovství Evropy v Trail-o. Zúčastnilo se ho 
150 závodníků z dvaceti evropských států. 
Pořadatelé využili orientačně zajímavé terény 
na Záhoří a v podhůří Malých Karpat. V závodě 
na klasické trati prodala Jana Kosťová 
vynikající formu a porazila skoro celé startovní 
pole včetně několikanásobných mistrů světa ze 
Švédska (Oly Janssona a Michaela Johanssona). 
Nestačila jen na ruského kolegu vozíčkáře 
Pavla Shmatova. V závodě štafet se všechny 
čtyři české štafety v neredukovaném pořadí 
vešly do pátého místa. V kategorii Open dělily 
obě naše štafety (D. Locker, Kurfürst, Leštínský 
a Kalousek, Forst, T. Locker) na 4. a 5. místě 
pouhé 3 vteřiny, v kategorii Paralympic byla 
naše druhá štafeta (Lučný, Špidlen, Hůlka) na 
4. místě,  zatímco první štafeta ve složení H. 
Doležalová, P. Dudík a J. Kosťová celý závod 
ovládla.  Kompletní výsledky najdete na  webu 
závodu.  

 
Jana Kosťová vybojovala na ME na Slovensku stříbrnou 
medaili. Foto: Pavel Dudík. 

povolanější a až to bude do detailu 
připravené. 

 
Ivan Matějů dříve zastával funkci generálního 
sekretáře ČSOB, nyní je místopředsedou ČSOS a 
předsedou Ekonomické rady ČSOS. Foto: archiv 
Ivana Matějů. 

Sledujte ME v OB a 
fanděte našim reprezentantům

Právě v těchto dne probíhá ve švýcarském 
Ticinu Mistrovství Evropy v orientačním 
běhu. Program šampionátu je následující:

neděle 6. května - sprint kvalifikace 
a finále (Bellinzona / Mendrisio)
pondělí 7. května - model 
úterý 8. května - krátká trať – 
kvalifikace (Carona)
středa 9. května - krátká trať – finále 
(Serpiano)
čtvrtek 10. května - sprintové 
štafety (Tesserete)
pátek 11. května - volný den
sobota 12. května - štafety 
(Tesserete)
neděle 13. května - klasická trať 
(Capriasca)

Více informací naleznete na těchto 
informačních kanálech:

stránka ME v OB
LIVE Orienteering
Bulletin 4
Facebook ČSOS
Stránky ČSOS

 

https://drive.google.com/drive/folders/1M1MRjCGk-5zTi1wJUqfgyJN0lCkh2NBB
http://www.etoc2018.sk/information/results/
http://www.eoc2018.ch/eoc2018/news.html
https://liveorienteering.com/#/event?id=5147
http://www.eoc2018.ch/dam/jcr:692fc4c5-8460-4d47-8d5f-f7161d594c37/EOC2018_Bullettin4_web.pdf
https://www.facebook.com/CeskySvazOrientacnichSportu/?ref=bookmarks
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/zacina-evropsky-o-sampionat-ve-svycarsku
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