
Informace sekce LOB – VH ČSOS 1.5.2021 

VH ČSOS se koná po skončení sezóny 2021 

Sekce pracovala po celé období ve složení Přemek Škoda, Milan Venhoda a Petr Mareček 

Šéftrenéři reprezentačních družstev: 

Richard Klech – dospělí  
Roman Horyna – junioři a dorost 
 

ROK 2020 

Mezinárodní akce 

Uskutečnila se většina mezinárodních akcí 

- Zrušeno AMS ve Finsku (COVID) 

ME, MSJ, MED (Švédsko) – přeloženo z Lotyšska (nepříznivé sněhové 

podmínky) 

Dospělí  

- bez medaile, řada umístění ve druhé desítce a potvrzení, že ČR patří místo za 

severskými státy a Ruskem  

Junioři  

- 6. místo (Jan Hašek) 

Dorost 

- Zlato – Matyáš Štrégl 

- Bronz – Marek Štěrba 

Závody prokázaly, že ČR patří do silné skupiny za severskými státy a Ruskem  

 

Závody v ČR 

- uskutečnilo se jen 5 závodů (STH a VLI) 

- zrušeno bylo 5 závodů z důvodů špatných sněhových podmínek 

ZODM – v lednu se uskutečnila dětská olympiáda v Karlovarském kraji za účasti všech krajů. 

 

Řada účastníků se již stala členy výběru dorostu ČR a někteří získávají nejcennější medaile na 

ME dorostu (2020 a 2021) 



 

ROK 2021 

Celá zimní sezóna byla poznamenána celosvětovou situací s pandemií Covidu 

Mezinárodní akce 

Uskutečnilo se pouze MS, MSJ a MED v Estonsku 

Ostatní závody byly zrušeny nebo přeloženy: 

ME (Bulharsko) – zrušeno 

Světová univerziáda (Švýcarsko) – přeloženo na prosinec 

SP (Finsko) - zrušeno 

 

MS, MSJ, MED (Estonsko) 

Dospělí  

- řada umístění ve druhé desítce  

Junioři  

- Bronz – Hlaváčová 

- 4. místo – štafeta juniorů 

Dorost 

- Zlato – štafeta dorostenek 

- 5. místo – Randáková  

- 6. místo – Štěrba 

 

Závody v ČR 

- uskutečnily se jen 2 závody jako MČR ve sprintu a KT (VRB) v silně redukovaném 

režimu, které byly povoleny od MZ jako nominační závody na vrcholnou akci (MS, 

MSJ a MED) s omezením účasti do 150 účastníků. 

 

 

 



Různé 

Výběrové řízení na šéftrenéry reprezentačních družstev 

Z rozhodnutí vedení sekce bylo vypsáno výběrové řízení na šéftrenéry reprezentačních 

družstev dospělých a juniorů.  

Vedení sekce děkuje dosavadním šéftrenérům za odvedenou práci a věřím, že i když by 

nebyli zvoleni na další období, že budou i nadále svými zkušenostmi pomáhat rozvíjet LOB 

 

Poděkování patří všem, kteří i přes problémy se současnou epidemiologickou situací jsou 

schopni připravovat sportovce nejen na vrcholné závody, ale především na normální život 

sportovce v rámci celého svazu. 

 

Přemek Škoda 

Předseda sekce LOB 

30.4.2021 


