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ČSOS informuje

Českým svazem orientačních sportů byl vydán manuál 

pro zajištění reklamního plnění závazků ČSOS pro 

pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2017. 

Naleznete zde informace o použití startovních čísel, 

specifické podmínky pro jednotlivá MČR, způsob 

umístění log a bannerů partnerů svazu nebo 

informace o smlouvě mezi ČSOS a firmou TOI TOI. 

Novým mediálním partnerem ČSOS se stal internetový 

server Svět běhu. Jeho podtitulem je "vše o běhání". 

Orientační běh má samostatnou rubriku, ve 

které  najdete reportáže, rozbory, tipy na tréninky, 

orientační terény a informace pro začínající orientační 

běžce.

Vyšel druhý a zároveň poslední Zpravodaj ČSOS v roce 

2017. Další informace tohoto typu budou již jen 

v  Newsletteru  nebo na stránkách ČSOS v  sekci 

Dokumenty.

Připravuje se 2. ročník Světového  dne  OB. Ten letos

vychází na středu  24. května. Na webové 

stránce  WORLD ORIENTEERING DAY  byla spuštěna 

 
  
  
 
 

 Česká LOB sezóna se vydařila  

Lyžařští orientační běžci budou na tuto 
sezónu vzpomínat určitě v dobrém. 
Odjely  se všechny závody v rozsahu 
stanoveném před sezónou, kdy sněhové 
podmínky byly vesměs na dobré  úrovni, 
nežli v minulý sezónách  a zároveň 
jednotlivé závody byly výborně připravené 
po organizační i technické stránce.

Český pohár v LOB byl rozložen do 4 
závodních víkendů: 

21.‐22.1.2017 M ČR štafet, ČP klasika 
Klingenthal (Krušné hory, Německo) 
Výsledky :: Stránka závodů

28.‐29.1.2017 M ČR krátká, ČP klasika 
Rejvíz (pořadatel ZLH) 
Výsledky :: Stránka závodů :: ORIS

18.‐19.2.2017 M ČR sprint, ČP krátká a 
klasika  
Josefův Důl (pořadatel TJN) 
Výsledky :: Stránka závodů :: ORIS

25.‐26.2.2017 M ČR klasika, ČP krátká  
Nová Ves (pořadatel VRB) 
Výsledky :: ORIS 
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registrace akcí, IOF vydává  World Orienteering Day 

newslettery.  Český svaz orientačních sportů podpoří 

pořadatele akcí WOD 2017 v České republice obdobně 

jako v roce 2016 vytištěním účastnických diplomů, 

speciálních pohlednic World Orienteering Day a 

brožur OBjev OB. Je počítáno i s finančním 

příspěvkem v rámci projektu Dnů orientace v 

přírodě. Kvůli zajištění tisku a distribuci materiálů je 

potřeba zaslat odhad požadovaného množství podle 

předpokládaného počtu účastníků s žádostí o zařazení 

do seznamů akcí Dnů orientace do 30. dubna 2017 na 

adresu skyvova@volny.cz.

 

Materiály ČSOS, které jsou k dispozici pro pořadatele 

WOD.

Krajská kola Přeboru  škol znají  své termíny v roce 

2017. Kde se poběží? 
10.5.2017 Pardubický kraj (Pardubice) 

10.5.2017 Ústecký kraj (?) 

10.5.2017 Olomoucký kraj (Teplice nad Bečvou)

11.5.2017 Praha + Středočeský kraj (Praha Řepy) 

12.5.2017 Karlovarský kraj (Sokolov) 

16.5.2017 Jihomoravský kraj (Brno) 

17.5.2017 Moravskoslezský kraj (?) 

24.5.2017 Královehradecký kraj (Hradec Králové)  

26.5.2017 Kraj Vysočina (Libice nad Doubravou) 

Termín pro Jihočeský, Liberecký, Plzeňský a Zlínský 

kraj bude oznámen v nejbližší době. 

Finále pořádá JPV v obci Čechy pod Kosířem. Webové 

stránky závodu vč. rozpisu najdete zde. 
 
 

Ze sekce OB

Registrace sekce OB skončila 28. února. Poprvé počet 

registrovaných orientačních běžců přesáhl hranici 10 

000. K pátku 3. března byla zaregistrováno 10123 

sportovců. Největším klubem zůstává OK Lokomotiva 

Pardubice se 370 běžci, nejpočetnější je tradičně 

Východočeská oblast. Více naleznete zde. 

 
Vítězové mužské kategorie na MČR sprintu 2017 v 
Josefově Dole. Foto: Jan Petr

Nejlepší závodníci v jednotlivých 
kategoriích:  
D14   1 Randáková Adéla (VRL) 
D17   1 Chrástová Tereza (STH)

D20   1 Horvátová Hana (SSU) 

D21E 1 Randáková Helena (VRL) 

D35   1 Vlastníková Lucie (JIL) 

D45   1 Neumannová Renata (PVP)

D55   1 Kuncová Jiřina (TJN) 

D65   1 Haňkovská Jana (SSP) 

H14   1 Štregl Matyáš (VRL) 

H17   1 Nagy Josef (TJN) 

H20   1 Starý Ondra (VRL) 

H21E 1 Laciga Radek (SZP) 

H35   1 Chrást Tomáš (STH)

H45   1 Rydl Jiří (TJN) 

H55   1 Kuchař Pavel (SJC) 

H65   1 Vlach Oldřich (BOV) 

H75   1 Němec Vladimír (SSP) 
 
Kompletní výsledky najdete zde. 

 

3 otázky pro... 
Jana Haška, dvojnásobného 

medailistu na MED 2017 v LOB 

 
Jan Hašek na stupních vítězů se stříbrnou medailí. 

Foto: Facebook Czech Junior Ski‐O Team.

http://ob.skprostejov.cz/cfps/
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/registrace-ob-2017-hranice-10-000-registrovanych-pokorena
http://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=3785


Skončilo 2. kolo výběrových řízení na pořadatele 

závodů v roce 2017. Všechny přihlášky najdete na 

stránkách VŘ. O přidělení pořádání rozhodne Soutěžní 

komise a následně vedení sekce OB na svém jednání 

18. března v Hradci Králové.

 

Geografické rozmístění přihlášek do 2. kola VŘ 

 

Soutěžní komise sekce OB akceptovala změnu  místa 

konání závodu Českého poháru a ŽA ve sprintu (16. 9. 

2017). Pořadatelé ze Sportcentra Jičín oznámili, že 

původní prostor (centrum Jičína) nelze využít z 

důvodu nepředpokládané kolize s festivalem "Jičín 

město pohádky". Závod bude přesunut do prostor 

města Lázně Bělohrad. 

V roce 2017 na závodech Mistrovství ČR v OB uhradí 

Český svaz orientačních sportů základní startovné za 

závodníky, kteří jsou registrováni v ČSOS v sekci OB, 

mají právo startu na MČR a jsou k závodu přihlášeni v 

řádném termínu. Jedná o závody Mistrovství ČR ve 

sprintu (ZBM), na krátké trati (OSN) a na klasické trati 

(CHA) v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 

a H21, o závody Mistrovství ČR štafet (KSU) a 

sprintových štafet (ZBM) v kategoriích D18, D21, H18 a 

H21 a závod Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

(KSU) v kategorii DH14. 

 

 

Ze sekce MTBO

V termínu 13.8. ‐ 20.8. 2017 se uskuteční MTBO Kids 

camp 2017. Jestli se chcete alespoň dočasně zbavit 

dětí a dopřát jim (a pochopitelně i sobě) nějakou 

zábavnou aktivitu, pošlete je na týden na originální 

MTBO tábor. Více informací najdete na webu závodu, 

přihlášky probíhají skrz ORIS.

Na MED v LOBu ve Finsku (7.–12.2.2017) jsi letos 

získal dvě medaile. Jaká je pro Tebe cennější ‐ 

stříbro z middlu nebo bronz ze štafet?  

Mám strašnou radost z obou medailí, jak z té z 

middlu, tak z té ze štafet. Jsem si vědom toho, že 

těch medailí mohlo být víc, tím pádem si cením 

obou dvou stejně. Medaile z middlu je pro mě 

výjimečná tím, že to byl můj poslední LOB závod v 

dorostenecké kategorii, a tak jsem se s dorostenci 

alespoň pořádně rozloučil. Zároveň jsem strašně 

moc rád za tu medaili ze štafet, protože oba kluci 

už taky opouští dorostenecké kategorie. Má pro 

mě větší cenu také proto, že jsem ji získal právě s 

Ondrou Hasmanem, který je mým parťákem již od 

mala...

Při middlu jsi musel nadvakrát vystartovat. Co se 

zde stalo?  

Je to tak, při middlu jsem musel startovat 

dvakrát. Stalo se to tak, že jsem přijel na 

"prestart", kde mi bylo řečeno, že EMIT je 

naprosto v pořádku. Tak jsem vyjel a už na 1.

kontrole jsem nemohl orazit, stál jsem tam třeba 

5 vteřin a nefungovalo to. Tak jsem se rozhodl

vrátit co nejdříve zpět na start, tam jsem hned 

odevzdal mapu a zamával na Ondru Vodrážku, 

abych mu řekl, co se stalo a ať to nějak vyřeší. 

Pak se kolem mě sešlo asi 10 členů "JURY" a ti se 

rozhodli, že mi dají nový EMIT a náhradní startovní 

čas s tím, že pojedu nový závod. Po druhém startu 

už šlo s EMIT vše hladce, ale v mé hlavě to nebylo 

úplně ono, byl jsem nervózní, sice jenom trošku, 

ale i to mě rozhodilo, protože jsem jinak člověk 

který se nenervuje... Jel jsem čistý závod až na 

pár drobných chybek, pak přišla asi 3 kontroly 

před cílem zásadní volba, kde jsem nechal 2 

minuty a ztratil vítězství. I tak jsem byl za druhé 

místo moc rád! Když ale přišly  protesty od Finů, 

tak jsem si nebyl úplně jistý. Přeci jen to, že 

jsem viděl mapu dřív, není správně, ale nic jiného 

jsem dělat nemohl, pouze doufat. Nakonec 

rozhodnutí "JURY" bylo pro mě správné. Takže 

super!

http://vybriz.orientacnibeh.cz/
http://www.smsteam.cz/mtbocamp
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4019


 
I v roce 2017 se uskuteční MTBO Kids camp. Foto: 

http://www.smsteam.cz/mtbocamp

V roce 2017 na závodech Mistrovství ČR v MTBO uhradí 

Český svaz orientačních sportů základní startovné za 

závodníky, kteří jsou registrováni v ČSOS v sekci 

MTBO, mají právo startu na MČR a jsou k závodu 

přihlášeni v řádném termínu. Jedná o závody 

Mistrovství ČR ve sprintu (VPM), na krátké trati (KNC) 

a na klasické trati (KNC) v kategoriích W17, W20, 

W21E, M17, M20 a M21E a závody Mistrovství ČR štafet 

(VPM) v kategoriích W a M.

Po úspěšných projektech jako Pražská MTBO liga nebo 

Brněnský pohár MTBO začíná 0. ročníkem 

Východočeský pohár v MTBO. 1. závod se uskuteční 

29. března v Borohrádku. Více informací v ORISu nebo 

na stránkách závodů.  

Ze sekce LOB

Historicky první dokument v LOB se natočil na 

závodech MČR ve sprintu (Maxov). Lze shlédnout v 

archivu ČT.  

 

Ve finské Imatře se  v termínu 7. ‐ 12. února 

konala  obří LOB akce:  Mistrovství Evropy dospělých, 

Mistrovství světa juniorů, ME dorostu a MS veteránů. 

Největšího úspěchu dosáhli dorostenci, na middlu byl 

druhý Jan Hašek, štafeta ve složení Ondřej Hasman, 

Josef Nagy a Jan Hašek získala bronzové medaile. 

Reportáže z jednotlivých dnů jsou na stránkách sekce

LOB: základní informace, sprint a sprintové štafety, 

klasická trať, middle, štafety.

 
Vyhlášení úspěšné dorostenecké štafety z ME ve 

Finsku proběhlo i při MČR ve sprintu v Maxově. 

Foto: Jan Petr

Jaké máš do budoucna cíle v lyžařském 

orientačním běhu?  

Tak nejprve bych se rád dostal na JMS do

Bulharska, až pak budu myslet na výsledky, rád 

bych se dostával mezi prvních 15, což bude 

prvním rokem mezi juniory docela těžké. Dále 

bych rád dělal LOB jako sport, který mě baví a ve 

kterém bych chtěl dosáhnout nějakých výsledků 

na mezinárodní úrovni. Je to skvělá příprava pro 

můj letní sport, kterým je MTBO. Myslím, že oba 

sporty se skvěle doplňují a minimálně do 

juniorských kategorií se dají dobře kombinovat.

  

 
Důležité termíny

12. března 2017  
‐ konec termínu přihlášek pro Český pohár štafet v 
OB konaného dne 18.3.2017

15. března 2017  
‐ 1. termín odevzdání mapových podkladů pro 
projekt Výukových map 2017

16. března 2017 
‐ spuštění registrace do MTBO na sezónu 2017

19. března 2017  
‐ uzávěrka přihlášek pro ČP v Trail‐O "První jarní 
zero" konaného dne 26.3.2017

30. dubna 2017 
‐ lhůta pro odeslání přihlášky do výběrového řízení 

na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 

2018 (zasílá se na e‐mail 

premek.skoda@seznam.cz) 
‐ lhůta pro nahlášení akce s předběžným počtem 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4005
http://www.mamutizlipovky.cz/sos-mamuti/nase-akce-2017/vychodocesky-pohar-v-mtbo
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-beh/217471291282001-m-cr-v-lob-2017/
http://skiofinland.fi/en/
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/ve-finske-imatre-bude-pristi-tyden-obri-lob-akce
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/sprint-a-sprintove-stafety-na-me
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/mraziva-klasika-ve-finsku-5-misto-haska-na-me-dorostu
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/jan-hasek-vybojoval-stribro-na-kratke-trati-me-dorostu
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/stafety-na-me-ve-finsku-bronzovi-dorostenci-ctvrte-zeny-sesti-muzi


 

Jakub Škoda finišuje na ME v závodě ve sprintu. Foto: 

Facebook IOF   
 
Česká LOB reprezentace je právě v dějišti letošního 

MS v LOB, v ruském  Krasnojarsku.  Pod vedením 

Richarda Klecha nás budou reprezentovat od 7. do 12. 

března 2017 Petra Hančová, Hana Hančíková, Kristýna 

Kolínová, Johanka Šimková, Michal Argaláš, Petr 

Horvát, Radek Laciga a Jakub Škoda.

 

 

Ze sekce Trail‐O

Vedení sekce Trail‐O připravilo úpravy základních 

dokumentů, Pravidel Trail‐o a Soutěžního řádu, a 

předkládá je Výkonnému výboru ČSOS. Změny v 

pravidlech jsou popsány zde, soutěžní řád doznává 

těchto změn.

Byl vyhlášen Český pohár trail‐o pro rok 2017. 

Termínovku naleznete v systému ORIS. První 

závod uspořádá oddíl JPV již 26. března.

Obdobně jako v sekci OB skončila řádná registrace 

sportovců 28. února 2017. K pátku 3. března bylo 

registrováno 55 závodníků. 

 

Z médií

 

Na stránkách sekce OB byly publikované dva zajímavé 

rozhovory v průběhu měsíce února: s reprezentačním 

trenérem juniorů Pavlem Košárkem a ústředním 

trenérem mládeže ČSOS Markem Cahlem.

Server Svět běhu přinesl v únoru zajímavý článek o 

chybách orientačních běžců: 10+1 mapová chyba roku 

2016 aneb jak loni orienťáci bloudili? 

 

účastníků pro Světový den orientačního běhu (24. 
května 2017) na e‐mail skyvova@volny.cz.  

 

Co se chystá

6.–11.3.2017 Mistrovství světa v LOB (Rusko)

12.3.2017 Spuštění serveru zacitorientak.cz 
určeného pro začátečníky a nové zájemce o OB

18.3.2017 Český pohár štafet ‐ Jarní pohár 
2017 (Újezd u Přelouče)

18.3.2017 Seminář rozhodčích a pořadatelů 
závodů v OB (Hradec Králové) 
 
26.3.2017 První jarní zero (ČP v Trail‐O)

 

 

Svět běhu

Březen za kamna vlezem? Nikoliv! SvetBehu.cz 

vyhlásil na březen výzvu v objevování nových 

běžeckých tras. Každou vloženou trasu odmění.  
 
Partnerský web SvetBehu.cz vyhlašuje měsíc 

březen měsícem pátrání a objevování nových 

běžeckých tras po celé České republice. Nejméně 

prozkoumané jsou kraje Zlínský, Ústecký, 

Pardubický a Vysočina, ale prostor je i jinde. 

 

Navíc za každou vloženou trasu budete mít 

možnost získat jednu z odměn – běžecký pás 

Salomon s lahví, hole Fizan a další. Veškeré 

podrobnosti o vkládání a celé výzvě najdete na 

webu www.SvetBehu.cz.

 
     
 

 

http://www.trailo.cz/upload/trail-o/dokumenty//pravidla_trail_17_zmeny.pdf
http://www.trailo.cz/upload/trail-o/dokumenty/souteznirad_trail_2017_zmeny.pdf
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4027
http://oris.orientacnisporty.cz/files/4002_db6ad70727c32f3d0737d39e318e4187.pdf
http://www.orientacnibeh.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/pavel-kosarek-prace-u-junioru-me-bavi
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/marek-cahel-fungovani-modelu-jeste-neni-idealni
http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/30233-10-1-mapovych-katastrof-ktere-se-vam-muzou-stat-pri-orientaku/
http://www.wsoc2017.ru/
https://zacitorientak.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3486
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4002
http://www.svetbehu.cz/


Na stránkách Orlického deníku vyšel rozhovor s 

juniorským reprezentantem Tomášem Křivdou. 

O úspěchu dorosteneckých reprezentantů Jana Haška 

a Ondřeje Hasmana na MED v LOBu publikoval 

Plzeňský deník obsáhlý článek.

V pořadu "S ČT Sport na vrchol 7" se objevil v 

posledním dílu  i český reprezentant Vojtěch Král, 

který sjezdovku sjel netradičně na běžkách. 

Celý  výstup najdete na zde (Vojtova část začíná v 

čase 4:52).

 
Vojtěch Král v pořadu "S ČT Sport na vrchol". Foto: 

archiv ČT.

Upozornění pro uživatele 
Seznam.cz

Většině uživatelům e‐mailu od Seznam.cz 

přišel Newsletter do složky "Hromadné" 

mezi reklamní poštu. Pokud uživatel 

přetáhne tento mail do složky "Doručené", 

další by mu měly chodit již normálně a 

nezapadne mezi nežádoucími e‐maily. Více 

naleznete zde.

 

 

 

 

     

  Newsletter Českého svazu orientačních sportů 2/2017. Vychází měsíčně. 

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz
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