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ČSOS informuje

Již 6 let používáme v Českém svazu 
orientačních sportů informační systém ORIS. 
Nastal vhodný čas  k celosvazovému 
připomínkování současného fungování systému. 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či 
nápady k dalšímu vylepšení stávajícího 
fungování ORIS v jakékoliv oblasti jeho 
působení (evidence členské základny, 
registrace sportovců, přihlašování sportovců, 
administrace závodů, výsledky apod.), prosím 
napište tyto do 15.10.2018 na e-mail 
oris@orientacnisporty.cz.

Zhruba čtyřicítka zaměstnanců Lesy ČR v pátek 
7. září absolvovala závod orientačního běhu v 
rámci Sportovního dne Lesy ČR. Celý závod 
uspořádal pro našeho generálního partnera 
Český svaz orientačních sportů pod vedením 
Přemysla Práška v Nymburku. Terén byl 
částečně lesní, z poloviny parkový.

 
Uvítání účastníků závodu a vysvětlení základních 

principů orientačního běhu. Foto: Jiří Šubrt.

V roce 2019 připadne 4. ročník Světového dne 
orientačního běhu na týden 15. - 21. května. V 
roce 2018 bylo v Česku uspořádáno 73 akcí, na 
kterých se podílelo 51 pořadatelů a kterých se 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úspěchy českých 
reprezentantů o prázdninách

 

 

 

Většina vrcholů mezinárodní scény byly 
na programu o prázdninách. 
Reprezentanti MTBO vybojovali 17 medailí 
na MS, v každém závodě na JMS v OB 
dosáhla česká výprava na  medaili, uspěli 
závodníci v Trail-O a orientační běžci 
dovezli z Lotyška několik pěkných 
umístění v TOP10. Pojďme si připomenout 
nejlepší výsledky na jednotlivých 
šampionátech. 

Orientační běh

Mistrovství Evropy dorostu 
Termín:  29. 6. - 1. 7. 
Lokalita: Veliko Tarnovo, Bulharsko 
Web: eyoc2018.eu 
Výsledky:  
Sprint - 2. Šimon Mareček, 10. Jakub 
Chaloupský, 11. Martin Roudný, 8. Tereza 
Chrástová, 7. Kateřina Grycová. 
Klasická trať - 7. Jakub Chaloupský, 5. 
Anna Karlová. 
Štafety - 1. v M16 (Chaloupský, Vitebský, 
Mareček), 3. ve W16 (Dittrichová, 
Mulíčková, Karlová). 
 
Veteránské mistrovství světa 
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zúčastnilo 10 473 lidí. 

 
Momentka ze Světového dne orientačního běhu. Foto: 

Facebook MLOK Mariánské Lázně.

 

 Ze sekce OB

V Trutnově, Praze a Přerově proběhly  již 
počtvrté Srovnávací testy mládeže (STM) v OB, 
které společně s výsledky v letošní sezóně 
budou určující k definování jednotlivých TSM v 
roce 2019. Náhradní termín je vypsán 20. října 
v Pardubicích. 

 
Běžci na dráze s mapou. Specialita Srovnávacích testů 

mládeže. Foto: Jan Picek.

Vedení sekce OB a Předsednictvo ČSOS vypsaly 
výběrové řízení na šéftrenéra reprezentace v 
orientačním běhu na tříleté období. Kandidáti 
na tuto pozici mají možnost se přihlásit do 14. 
9. 2018 na adresu svazu. Více informací zde.

Vzdělávací seminář TĚLOPRAHA 2018 proběhl 
na konci prázdnin ve dnech 29. - 31. srpna a 
byl určen pro učitele tělesné výchovy na 
základních a středních školách i pro ostatní 
tělovýchovné pracovníky. Orientační běh má 
zastoupení na semináři TěloPraha již od roku 
2006, v letošním roce se ve dvou lekcích 
vystřídalo přes 40 účastníků. 

Termín: 6. 7. - 13. 7. 
Lokalita: Copenhagen, Dánsko 
Web: www.wmoc2018.dk 
Výsledky:  
Sprint - 1. Alois Láznička, 2. Jana Smutná 
Krátká trať - 2. Petr Henych 
Klasická trať - 2. Petr Henych, 3. Jana 
Smutná 
 
Juniorské mistrovství světa 
Termín: 8. 7. - 14. 7. 
Lokalita: Kecskemét, Maďarsko 
Web: jwoc2018.hu 
Výsledky:  
Klasická trať - 3. Tereza Janošíková, 8. 
Tereza Čechová,  3. Daniel Vandas 
Sprint - 2. Tereza Janošíková, 12. Vít 
Horčička 
Krátká trať - 3. Barbora Chaloupská, 4. 
Tereza Janošíková, 4. Daniel Vandas 
Štafety - 2. juniorky (Čechová, Chaloupská, 
Janošíková), 3. junioři (Sýkora, Křivda, 
Vandas) 
 
Akademické mistrovství světa 
Termín: 17. 7. - 21. 7. 
Lokalita: Kuortane, Finsko 
Web: www.wuoc2018.com 
Výsledky:  
Sprintové štafety - 12. místo (Šiková, 
Sýkora, Minář, Horčičková) 
Krátká trať - 15. Tomáš Kubelka, 16. 
Barbora Zháňalová 
Sprint - 19. Tomáš Kubelka, 36. Anna 
Štičková 
Klasická trať - 10. Magdaléna Tužilová,  11. 
Tomáš Kubelka 
Štafety - 4. ženy (Tužilová, Zháňalová, 
Horčičková), 7. muži (Minář, Sýkora, 
Kubelka) 
 
Mistrovství světa 
Termín: 4. - 11. 8. 
Lokalita: Riga/Sigulda, Lotyšsko 
Web: www.woc2018.lv 
Výsledky:  
Sprint - 19. Tereza Janošíková, 11. Vojtěch 
Král, 12. Miloš Nykodým 
Sprintové štafety - 5. místo (Knapová, 
Nykodým, Král, Janošíková) 
Krátká trať - 5. Jana Knapová, 14. Vojtěch 
Král 
Štafety - 9. ženy (Janošíková, Horčičková, 
Knapová), 5. muži (Kubát, Nykodým, Král) 
Klasická trať - 15. Vendula Horčičková, 13. 
Vojtěch Král 
 

Světový pohár (3. kolo) 
Termín: 30. 8. - 2. 9. 
Lokalita: Ostfold, Norsko 
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Orientační běh je již pevnou součástí semináře 

TěloPraha. Momentka jedné pracující skupiny. Foto: 

Kristýna Skyvová.

IOF zveřejnila nové kvóty pro jednotlivé národy 
pro jejich nasazení závodníků na lesní 
disciplíny při MS v OB. U žen jsme letos i loni 
mohli nasadit pouze 2 závodnice, od příštího 
roku jsme se posunuli do tzv. divize 1 a na 
příštím MS v Norsku můžou běžet 3 ženy. U 
mužů zůstává vše při starém - startovat mohou 
3 čeští závodníci. 
 
Letošní Juniorský evropský pohár se uskuteční 
první říjnový víkend na západě Švýcarska. 
Oproti předchozím rokům se změnil formát 
závodu, běží se sprintové štafety, krátká trať a 
klasická trať s hromadným startem. Česká 
výprava bude čítat 16 závodníků v kategoriích 
juniorů a staršího dorostu. Nominační kritéria   
lze nalézt zde. 

 
Trio ve složení Daniel Vandas, Tomáš Křivda a Vojtěch 

Sýkora ovládlo závod štafet na JEC 2017. Jak se bude 

reprezentaci dařit letos? Foto: Barbora Vyhnálková.

Před poslední sérií Světového poháru, která se 
koná na začátku října v Praze a okolí, si 
výborně vede v průběžném hodnocení mužů 
Vojtěch Král, který je na 7. místě, Miloš 
Nykodým je na 18. místě. V ženách máme dvě 
ženy ve třetí desítce: Jana Knapová je 20. a 
Vendula Horčičková 23. Ve štafetovém pořadí 
národů patří Česku čtvrtá příčka hned za 
Švýcarskem, Norskem a Švédskem. 

Vyšel zářijový časopis RUN, kde titulní 
strana  je poprvé v historii magazínu 
orienťácká, která potvrzuje prohloubení 
spolupráce s ČSOS. Navíc zde najdete řadu 
informací o říjnovém Světovém poháru. 

Web: www.woc2019.no 
Výsledky:   
Klasická trať - 17. Vojtěch Král, 15. Denisa 
Kosová 
Stíhačka - 4. Vojtěch Král, 14. Denisa 
Kosová 
Štafety - 3. muži (Petržela, Nykodým, Král), 
7. ženy (Janošíková, Horčičková, Kosová) 
 
 

MTBO

Mistrovství Evropy 
Termín: 29. 6. - 1. 7. 
Lokalita: Budapešť, Maďarsko 
Web: mtbo.hu/emtboc2018 
Výsledky:  
Long - 1. Vojtěch Ludvík, 4. Jiří Hradil, 8. 
Jan Svoboda, 1. Martina Tichovská, 6. 
Veronika Kubínová 
Krátká trať - 1. Kryštof Bogar, 4. Vojtěch 
Ludvík, 7. Radek Laciga, 4. Veronika 
Kubínová, 5. Martina Tichovská 
Sprintové štafety - 1. místo (Tichovská, 
Ludvík, Bogar) 
 

Mistrovství světa 
Termín: 5. 8. - 13. 8. 
Lokalita: Waldviertel, Rakousko 
Web: www.wmtboc2018.at 
Výsledky: 
Hromadný start - 10. Jiří Hradil, 2. Martina 
Tichovská, 5. Veronika Kubínová 
Krátká trať - 5. Kryštof Bogar, 7. Jiří Hradil, 
10. Radek Laciga, 2. Martina Tichovská, 3. 
Veronika Kubínová 
Štafety - 3. muži (Hradil, Ludvík, Bogar), 1. 
ženy (Nováková, Kubínová, Tichovská) 
Long - 1. Kryštof Bogar, 6. Vojtěch Ludvík, 
1. Martina Tichovská, 6. Veronika Kubínová 
Sprint - 3. Kryštof Bogar, 4. Vojtěch Ludvík, 
2. Martina Tichovská, 6. Veronika Kubínová 
 
 
 

TrailO

Mistrovství světa 
Termín: 4. - 11. 8. 
Lokalita: Daugavpils, Lotyšsko 
Web: www.woc2018.lv/wtoc/ 
Výsledky: 
TempO - 14. Pavel Kurfürst 
PreO - 6. Bohuslav Hůlka, 4. Jana Kosťová, 
8. Pavel Kurfürst 
Štafety - 2. místo PARA (Dudík, Hůlka, 
Kosťová), 4. místo OPEN (Kalousek, 
Forst, Kurfürst)
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Podívejte se, kde lze časopis pořídit nebo si ho 
rovnou můžete předplatit. Členové ČSOS mají 
10% slevu (při objednávce předplatného s 
kódem ORIENT10 na email rmt@upholding.cz).

 
Česká reprezentantka Tereza Janošíková je tváří 

zářijového vydání časopisu RUN. 

 

 
 

Ze sekce MTBO

"Kombinace sportu a myšlení. Češi patří v MTBO 
ke světové špičce, z mistrovství světa přivezli 
17 medailí." Tak zní název článku, který 
najdete na serveru iROZHLAS.cz, kde najdete i 
audio záznam příspěvku, který byl vysílán na 
stanici  Českého rozhlasu Radiožurnál. 
Odpovídala reprezentantka Martina Tichovská a 
šéftrenér Jiří Vraný.  

 
Martina Tichovská a Jiří Vraný s reportérkou 

Radiožurnálu Barborou Kovaříkovou. Foto: Jan Picek. 

V půlce srpna proběhla velmi zajímavá akce 
pro mladé o-bikery - MTBO KIDS CAMP. Zázemí 
celé akce bylo situováno v internátu 
Integrované střední školy v Jesenici a camp byl 
zaplněný v podstatě hned po spuštění 
přihlášek. Na programu byla řada tréninků, her 
nebo koupání. 

3 otázky pro... 
Dušana Vystavěla, 

člena VV ČSOS a kandidáta do 
Councilu IOF

 

Dušan Vystavěl a švýcarský reprezentant Matthias 

Kyburz na loňském  World Games. Foto: archiv 

Dušana Vystavěla.

Září a říjen je pro tebe co se týče 
pořádání obrovsky náročné. Nejprve jsi 
ředitelem MČR na klasické trati v OB v 
Kladkách. Na co se závodníci mohou těšit? 
Nazvali jsme to "tradiční tvrdou 
kontinentální klasikou" - tedy závod ve 
kterém uspějí komplexně dobře připravení 
závodníci, zejména ve finále bude navíc 
potřeba hodně bojovnosti a síly do kopců. 
Ale nelze podcenit ani mapovou stránku - 
tedy správnou volbu postupů. Protože jsme 
si s Mirkem Hlavou (ze spolupořadatelského 
klubu Konice) hned na začátku rozdělili 
pravomoci a odpovědnost na "louku" a "les" 
a já mám na starosti "louku", tak jsem 
samotné tratě vlastně ani neviděl. Nicméně 
sleduji, jak se stavitelé a štítkovači vrací z 
lesa nadšeni a tak věřím, že se závod bude 
líbit co největšímu počtu závodníků.  

Na začátku října jsi hlavním pořadatelem 
Kongresu IOF, který probíhá v součinnosti 
s finálovým kolem Světového poháru v 
Praze. Jaký je program této akce a mohou 
i na některý program "obyčejní orienťáci"? 
Samotný kongres bude na programu v 
sobotu 6. 10. a každou zemi můžou 
reprezentovat maximálně tři zástupci, takže 
tam se "obyčejný orienťák" nedostane. 
Stejně jako na přípravný seminář, který 
proběhne o den dříve. Kam se však může 
přihlásit každý, kdo má zájem - to jsou dvě 
konference, které se uskuteční paralerně v 
pátek 5. 10. Jednak to je již 18. edice 
mapové konference. Ta letos nebude pouze 
teoretická, ale účastníci dostanou možnost 
podívat se i do ofsetové tiskárny firmy 
Žaket, aby viděli, jak orienťácká mapa 
vlastně vzniká. Druhou konferencí, která se 
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Týdenní maraton MTBO pro děti. Foto: Pavel Štáfek.

 
 

uskuteční taktéž v hotelu Pyramida, je 2. 
ročník konference o rozvoji orientačních 
sportů. Program, který sestavovala šéfka 
komise IOF Lenka Klimplová je opravdu 
velmi zajímavý a jistě na něm vyniknou i 
dva české příspěvky (zkušenosti) od skupiny 
Pavla Štáfka a Jirky Hlaváče. Přihlášky jsou 
stále otevřeny - takže zájemci - můžete se 
směle hlásit. 

Kromě organizace Kongresu ale 
kandiduješ do vedení IOF. Co bys rád ve 
světovém OB změnil, jaké jsou tvoje 
priority? 
Jak mi řekl předseda IOF Leho Haldna, Rada 
IOF, do které kandiduji, potřebuje pracovité 
a ochotné lidi, kteří mají o orienťáku 
celkový přehled. Myslím si, že tato kritéria 
splňuji, a proto jsem se pro kandidaturu 
rozhodl a snažím se dělat maximum abych 
uspěl. A České republice by zastoupení v 
nejvyšším orgánu federace rozhodně slušelo 
- vždyť naposledy jsme měli zastoupení 
Josefem Krchem před více jak 30 lety. A co 
se týká priorit? Velký potenciál pro naše 
disciplíny skrývá univerzitní sport. Chtěl 
bych se věnovat právě této oblasti a 
pokračovat tak v započaté práci jak pro 
FISU, tak i EUSU. Další oblastí, ve které 
vidím svou možnost, je uplatnění zkušeností 
v regionální spolupráci a celkovém rozvoji 
orienťáku. A v neposlední řadě bych také 
byl rád tím, kdo přenáší názory světových 
závodníků a trenérů výše, do sfér, ve 
kterých se rozhoduje. Mám pocit, že v této 
oblasti je rozhodně prostor k realizaci.  

 
Dušan Vystavěl během natačení videospotu ke 

kandidatuře do Councilu IOF. Foto: Jan Picek. 
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