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Vážení členové ČSOS, 
přejeme vám úspěšný rok 2018, hodně 

zdraví, štěstí a řadu orienťáckých zážitků 
během celého roku. 

 

ČSOS upozorňuje

Sekretariát ČSOS upozorňuje na 
pravidelné povinnosti členů Svazu, které jsou 
dány Směrnicemi ČSOS, především zpracování 
Evidenčního listu klubu a zaplacení členského 
příspěvku klubu. Všechny důležité informace 
najdete zde.

ČSOS znovu vyzývá všechny kluby ke 
kontrole údajů v systému IS ORIS (správný 
název klubu dle spolkového rejstříku, IČO, 
adresa) – sekretariát ČSOS našel v těchto 
údajích spoustu nesrovnalostí. 
Dále upozorňujeme na provedení kontroly 
splnění povinnosti pro spolky dané novým 
občanským zákoníkem (NOZ), termín byl do 31. 
12. 2016 – zápis povinných údajů ve spolkovém 
rejstříku, uložení stanov přizpůsobených NOZ 
ve sbírce listin.   Rejstříkové soudy již začaly 
spolky obesílat s výzvou k odstranění těchto 
nedostatků. Také nezapomeňte do sbírky listin 
uložit „účetní výkazy“ dle zákona o účetnictví. 
Při změně IČO je třeba vyplnit a zaslat na 
sekretariát novou přihlášku za člena ČSOS, 
kterou musí schválit VV-ČSOS (jedná se o vznik 
nového klubu v rámci ČSOS).

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rok 2018 před námi. 
Co nás čeká?

 

Obhájí Kryštof Bogar celkové vítězství ve 
Světovém poháru v MTBO? Naváže 
reprezentace v Trail-O na výborné 
loňské  výsledky? Zopakuje Vojtěch Král v 
Lotyšsku na MS vítězství ze zdejšího 
Světového poháru? To jsou otázky, na 
které najdeme odpověď v průběhu sezóny 
2018. Připravili jsme pro vás přehled 
hlavních mezinárodních závodů.

Hlavní mezinárodní závody

Orientační běh

Středoevropský pohár dorostu 
Termín: 6. - 8. 4. 2018 
Lokalita: Csákvár (Maďarsko)

Mistrovství Evropy  
Termín: 5. - 12. 5. 2018 
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 Ze sekce OB

Vojtěch Král přebral z rukou dnes již bývalého 
ministra školství Stanislava Štěcha  čestné 
uznání za výsledky na World Games 2017. 
Ocenění proběhlo v úterý 5. prosince v pražské 
Malostranské besedě v rámci vyhlášení 
úspěšných českých sportovců Vysokoškolského 
sportovního centra MŠMT.

 
Úspěch Vojtěcha Krále z loňských Světových her ocenil 

i bývalý ministr školství Stanislav Štěch. Foto:  archiv 

Vojtěcha Krále.

První den roku 2018 začala řádná registrace v 
sekci OB pro rok 2018. Zaregistrovat závodníky 
pro letošní rok je třeba do 28. února. Závodník 
je zaregistrován až po úhradě registračního 
poplatku. V této době probíhá také možnost 
podat žádosti o hostování v kategorii dorostu 
pro závody štafet a klubů. Podrobnější 
informace najdete na stránkách sekce OB.  

Kalendář sekce OB pro rok 2018 byl finalizován. 
Najdeme v něm  191 závodů jednotlivců a 16 
závodů štafet.  Nejvíce oblastních závodů je v 
Západočeské oblasti.  Celkem  v kalendáři 
najdeme 82 závodů na klasické trati (včetně 
tzv. zkrácených tratí),  81 krátkých tratí, 24 
sprintů a 4 závody v nočním OB. 

Kromě celostátních žebříčkových soutěží bude 
uspořádána řada vícedenních závodů. Dva jsou 

Lokalita: Ticino (Švýcarsko) 
Web: www.eoc2018.ch

Mistrovství Evropy dorostu 
Termín: 28. 6. - 1. 7. 2018 
Lokalita: Veliko Tarnovo (Bulharsko) 
Web: www.eyoc2018.eu

Veteránské mistrovství světa 
Termín: 6. - 13. 7. 2018 
Lokalita: Copenhagen (Dánsko) 
Web: wmoc2018.dk

Juniorské mistrovství světa 
Termín: 8. - 14. 7. 2018 
Lokalita: Kecskemét (Maďarsko) 
Web: www.jwoc2018.hu

Akademické mistrovství světa 
Termín: 17. - 21. 7. 2018 
Lokalita: Kuortane (Finsko) 
Web: www.wuoc2018.com

Mistrovství světa 
Termín: 4. - 11. 8. 2018 
Lokalita: Riga (Lotyšsko) 
Web: www.woc2018.lv

3. kolo Světového poháru 
Termín: 31. 8. - 2. 9. 2018 
Lokalita: Østfold (Norsko) 
Web: www.woc2019.no

Finále Světového poháru 
Termín: 4. - 7. 10. 2018 
Lokalita: Praha (Česká republika) 
Web: www.wcup.cz

MTBO

Mistrovství Evropy, Juniorské mistrovství 
Evropy, Mistrovství světa masters 
Termín: 26. 6. - 1. 7. 2018 
Lokalita: Budapest (Maďarsko) 
Web: mtbo.hu/emtboc2018/en/

Mistrovství světa, Juniorské mistrovství 
světa, Mistrovství Evropy mládeže 
Termín: 5. - 13. 8. 2018 
Lokalita: Waldviertel (Rakousko) 
Web: www.wmtboc2018.at

Světový pohár 
Termín: 21. - 23. 9. 2018 
Lokalita: Odemira (Portugalsko) 
Web: www.mtbo2018.fpo.pt
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na jaře, velká nabídka je pak o prázdninách. 
Jejich podrobný seznam je zpracován zde. 

Byla vydána česká verze publikace  Orientační 
běh do škol - zábavný a výchovný OB, která 
obsahuje inspirativní cvičení k výuce 
orientačních a navigačních dovedností pro žáky 
základních a středních škol ve věku od 6 do 15 
let.  Autorem publikce je Göran Andersson, 
který spolupracuje s řadou švédských 
základních a středních škol a má zkušenosti v 
pozici vedoucího projektů "Skol-Sprinten" a 
"World Orienteering Day". Do češtiny přeložily 
Kristýna Skyvová a Karolína Bořánková. 
Publikace si lze prohlédnout zde nebo stáhnout 
v PDF. Je k dispozici i tištěná verze. 

  Ze sekce LOB

V Carslfeldu, v městečku  v  Krušných horách v 
blízkosti  hranic  s  Českou republikou, se ve 
dnech 16. - 17. 12. 2017  odehrály první dva 
závody  Českého poháru v  lyžařském 
orientačním běhu. Na sobotní krátké trati byli 
nejlepší Petra Hančová (2. Lenka Mechlová, 3. 
Kateřina  Neumannová) a Michal Drobník (2. 
Petr Horvát, 3. Jakub Škoda), v nedělní klasice 
v ženách uspěla Helena Randáková (2. Lenka 
Mechlová, 3. Petra Hančová), v mužích byl z 
Čechů nejrychlejší Petr Horvát (2. Radek 
Laciga, 3. Roman Horyna). 

 
Trať mužské elity sobotní krátké trati.

Mistrovství Evropy, MS juniorů, ME dorostu 
Termín: 3. - 8. 2. 2018 
Lokalita: Velingrad (Bulharsko) 
Web: www.esoc2018.bg

Světový pohár 
Termín: 4. - 12.3. 2018 
Lokalita: Craftsbury (USA) 
Web: www.craftsbury.com/skio18 
 

TRAIL-O

Mistrovství Evropy 
Termín: 27. 4. - 1.5. 2018 
Lokalita: Bratislava (Slovensko) 
Web: www.etoc2018.sk

Mistrovství světa 
Termín: 4. - 11. 8. 2018 
Lokalita: Daugavpils (Lotyšsko) 
Web: www.woc2018.lv/wtoc

3 otázky pro... 
Radana Kamenického, 

předsedu Českého svazu 
orientačních sportů

Předseda ČSOS Radan Kamenický finišuje na 

doprovodných závodech k MS 2010 v Norsku. Foto: 

Petr Kadeřávek.

Jak z pohledu předsedy ČSOS hodnotíš rok 
2017 po sportovní stránce? 
Závodníci MTBO pokračovali ve svých 
famózních výkonech, medailová smršť na 
ME i MS potvrdila jejich příslušnost k 
absolutní světové špičce; v OB to konečně 
cinklo (WG) - Vojta zjistil, že na to má, a to 
je základ pro další úspěchy; čtyři, pět kluků 
patří do top 30, u děvčat je to trochu horší, 
byť Vendin middle na MS potěšil. LOB se v 
rámci sněhových podmínek snaží, trail opět 
přivezl medaile - takže spokojenost.  
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Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 
České republiky se uskuteční na sportovištích 
v Pardubickém kraji s olympijským centrem v 
Litomyšli. Pořadatelé vypsali 11 sportovních 
soutěží, mezi nimi je i lyžařský orientační běh, 
který se odehraje na tratích v Letohradu. Z 
olympiády budou pořízeno také několik 
přímých přenosů na ČT sport. Více informací na 
webu akce.

V prosinci proběhla šestidenní škola lyžování, 
kterou organizovala sekce lyžařského OB pod 
vedením Vlasty Zlesákové. V samotné závěru 
kurzu, v pátek 15. prosince, se jel hladký 
závod (některé kraje ho využily jako nominační 
na nastávající Zimní olympiádu dětí a 
mládeže). Výsledky závodu najdete zde.

V lednu pokračují závody ČP v lyžařském 
orientačním běhu, uskuteční se také MČR na 
klasické trati, štafet, ve sprintu a na krátké 
trati. Kompletní kalendář zde. Aktuální 
sněhové podmínky nejsou ale moc příznivé.

 

Jaké výzvy čekají český orienťák v roce 
2018?  
Uspořádání závěrečného kola SP v OB, 
zorganizování kongresu IOF, boj se státem 
(společně se všemi sportovními svazy), a 
samozřejmě nějaká ta medaile z MS, MSJ! 
Za výzvu považuju i to, aby se nám ještě 
lépe dařilo prezentovat O-sporty veřejnosti 
jako moderní, fyzicky i psychicky náročné 
sportovní disciplíny... 

Co bys popřál českým o-sportovcům do 
nového roku?  
Všem O-sportovcům bych chtěl popřát 
hlavně zdraví - bez toho se špatně sportuje, 
radost z každého prožitého dne, pohodu v 
osobním i pracovním životě a v neposlední 
řadě uspokojení z toho, že se mohou 
věnovat té nejbezvadnější sportovní 
aktivitě, jakou lze v širém světě nalézt!
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Odhlášení z odběru Newsletteru.
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