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ČSOS informuje

15. března 2017 se uskutečnilo 2. zasedání 
Výkonného výboru  ČSOS v roce 2017. Zápis z 
jednání najdete zde. 

Vyhlášení Ankety o nejlepšího orientačního 
sportovce 2017 se uskuteční v sobotu 2. 
prosince 2017 v Luhačovicích. Organizací 
pověřil VV ČSOS oddíl OOB TJ Slovan 
Luhačovice. Valná hromada ČSOS se uskuteční 
ve stejném termínu v Luhačovicích.

 
V roce 2015 ovládla Anketu o nejlepšího o‐sportovce 
v Luhačovicích Jana Knapová. Kdo bude nejlepší letos? 
Foto: Petr Kadeřávek

Český svaz orientačních sportů ve spolupráci 
se SK SKI‐OB Šternberk připravuje Metodický 
seminář pro trenéry a rozhodčí. Letos se 
uskuteční v termínu 24. ‐ 26. 11. 2017, 
přihlašovat se můžete do 7. listopadu přes 
ORIS. Počet účastníků je omezen na 100 osob.

Připravuje se 2. ročník Světového dne OB. Ten 
letos vychází na středu  24. května 2017. Na 
webové stránce WORLD ORIENTEERING DAY byla
spuštěna registrace akcí, IOF vydává  World 
Orienteering Day newslettery.  Český svaz 
orientačních sportů podpoří pořadatele akcí 

 
  
  

 
 
 

 

  Server pro začínající 
orienťáky byl spuštěn

 

12. března 2017 byl spuštěn 
nový portál zacitorientak.cz. Web obsahuje 
kompletní seznam výukových map, areálů 
pevných kontrol, lokální závody nebo 
kontakty na oddíly, kde lze získat více 
informací a třeba se i časem registrovat. 
Velkou nadstavbou je plánovač, kdy 
uživatel po zadání své polohy může 
vyhledat nejbližší areál pevných kontrol 
nebo výukovou mapu, kterou si může 
jednoduše stáhnout ve formátu PDF. 
Pochopitelně podobným způsobem lze 
vyhledat i nejbližší závod (oblastní 
žebříček, zimní liga, závod Přeboru škol 
aj.), který lze navštívit. Smyslem celého 
projektu je soustředit veškeré informace 
na jednom místě pro toho, kdo chce začít s 
OB. 

 
Od konce února mají oddíly a oblasti 

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/227907-newsletter-csos-duben-2017/wizard/%CM_VIEW%
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/jednal-vykonny-vybor-csos-1
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2017-2.pdf
http://worldorienteeringday.com/
https://zacitorientak.cz/
https://zacitorientak.cz/


WOD 2017 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. 
Více informací naleznete zde. 

 

Materiály ČSOS, které jsou k dispozici pro pořadatele 

WOD.

Příspěvky od ČSOS na činnost KS ČSOS, na 
talenty sekce OB v oblastech a klubech, na 
činnost TSM a na talenty sekce LOB (dle 
finančních částek uvedených ve Zpravodaji 
2017/1 a v příloze zápisu VV‐ČSOS 2/2017) 
budou rozesílány na základě podepsaných 
smluv pravděpodobně během měsíce dubna 
popř. května (čeká se na obdržení Rozhodnutí 
o obdržení dotace od MŠMT a sdělení čísla 
Rozhodnutí).  Příspěvky na činnost   KS ČSOS 
budou na základě úpravy rozpočtu ČSOS pro 
každý KS navýšeny o 10 tis. (na přípravu a 
účast krajských výběrů na LODM 2017).

 

Ze sekce OB

Soutěžní komise a následně vedení sekce OB 
na svém jednání 18. března v Hradci Králové 
vyhodnotila 2. kolo výběrových řízení na 
pořadatele závodů v roce 2018. Výsledky 
naleznete v Zápise z jednání soutěžní komise 
sekce OB. V roce 2018 bude upořádáno 7 
mistrovských závodů: 
14. 4. MČR v nočním OB 
pořadatel STH (Horní Brusnice) 
19. 5. MČR ve sprintu 
pořadatel VTA (Tábor) 

možnost vylepšit své prezentace. Lze 
přidat další akce, cílené titulky, loga oddílů 
apod. Inspirací může být Brno. 
Stránka zacitorientak.cz by měla být jediný 
zdroj pro nové zájemce o náš sport. Nyní 
by tedy mělo být velmi jednoduché, že 
když někdo z vašeho okolí bude mít zájem 
o náš sport, lze ho pouze nasměrovat na 
stránky zacitorientak.cz.

 
Zacitorientak.cz v médiích

Svět běhu
Běhej.com
O‐news 

 
Zacitorientak.cz na serveru Svetbehu.cz.

 

 

3 otázky pro... 
Adama Chromého, tvůrce portálu 

zacitorientak.cz

 
Adam Chromý na MS 2011 ve Francii. Foto: 

Worldofo.com

V polovině března letošního roku byl 
spuštěn server zacitorientak.cz. Kdy Tě 
napadlo něco podobného vytvořit?  
Myšlenka na tvorbu podobného webu 
vznikla loni v květnu, kdy jsem v souvislosti 

http://krob.eso9.cz/Pages/Dokumenty/Ostatni/World_Orienteering_Day_2017.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zpravodajcsos-2017-01.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2017-2.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/zapissk180317.pdf
https://zacitorientak.cz/brno
https://zacitorientak.cz/
https://zacitorientak.cz/
http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/31093-jak-zacit-s-orientakem-radu-moznosti-ukazuje-novy-server/
https://www.behej.com/clanek/12663-zacinate-s-orientacnim-behem-zkuste-novy-web
http://o-news.cz/server-zacitorientak-cz-byl-spusten-jak-vznikal/
http://www.svetbehu.cz/orientacni-beh/
http://runners.worldofo.com/woc2011_CZE.html#adamchromy
http://worldofo.com/


23.‐24. 6. MČR na krátké trati 
pořadatel TBM (Nedvědice) 
15.‐16. 9. MČR na klasické trati 
pořadatel JPV+KON (Kladky) 
28. 9. MČR sprintových štafet 
pořadatel TZL (Zlín)  
13. 10. MČR štafet 
pořadatel EKP+PVD (Krajníčko) 
14. 10. MČR klubů a oblastních výběrů žactva 
pořadatel EKP+PVD (Krajníčko)

V polské Sobótce se běžel v termínu 31. 
března ‐ 2. dubna 2017 2. ročník 
Středoevropského utkání dorostu, tzv. 
CEYOC.  V soutěži týmů suverénně zvítězilo 
Česko před Maďarskem a Polskem. Reportáže z 
jednotlivých závodů: sprint, krátká trať, 
štafety.

 
Česká výprava na CEYOCu. Foto: Dušan Vystavěl 

Vzhledem k nefunkčnosti Mapového serveru 
ČSOS volí sekce OB náhradní způsob zveřejnění 
prostorů závodů soutěží sekce OB v roce 2017 
(embargované prostory). Prostory závodu jsou 
zveřejněny na této webové stránce. 

 
Mapa embargovaných oblastí pro závody ČSOS v OB 
2017. 

Byly schváleny zásady hodnocení kvality 
závodů ČSOS v roce 2017. Soutěžní komise 
zavedla několik novinek. Od letošního roku se 
hodnotí i samostatné závody Žebříčku B, 
hodnocení kvality mapy zajišťují pouze aktivní 
mapaři a hodnotitelé jsou oslovováni veřejně, 
zapojit se může kdokoli. Více o změnách 
naleznete stránkách sekce OB, hodnocení 
probíhá zde. 

Byl spočítán ranking k 31.3.2017 (nově se 
počítá pouze 8 nejlepších výsledků). 

s EOC 2016 v Jeseníku psal pro brněnský 
deník Rovnost článek představující 
orientační běh veřejnosti. A přemýšlel 
jsem, na jaký web nasměrovat případné 
zájemce, které článek zaujal. Na 
orientacnisporty.cz? Ne, to je pro orienťáky 
a ne pro zájemce. Na stránky oblasti? To je 
to stejné. Zjistil jsem, že prostě není 
žádný vhodný zdroj, kam bych mohl poslat 
neorienťáka, co si to chce zkusit. Do 
odevzdání textu jsem měl 10 hodin, a tak 
jsem večer po meetingu pořadatelů na EOC 
v Jeseníku sedl k počítači, koupil doménu 
zacitorientak.cz a za pár hodin vytvořil 
jednoduché stránky, kde byly uvedeny 
všechny možnosti, jak si v Brně orienťák 
zkusit. Byl to seznam areálů pevných 
kontrol, seznam středečních oblastních 
tréninků žactva kolem Brna a seznam 
oblastních závodů a mělo to v Brně celkem 
pozitivní ohlas. Řekl jsem o tom Jirkovi 
Šubrtovi, zda by to nebylo vhodné udělat 
pro celou ČR, během léta jsme se 
domluvili, jak by to mohlo vypadat, na 
podzim jsme se do toho s Martinem 
Kulichem pustili a 12.3. byl hotový web 
spuštěn.

Při představování projektu jsi uváděl, že 
chceš, aby byl systém co možná nejvíce 
automatizovaný. Na jaké aplikace je 
systém napojený? 
Chtěl jsem, aby byl systém co nejvíce 
automatizovaný, když by se o danou 
lokalitu nikdo nestaral. Nicméně je ale 
současně modifikovatelný, aby kluby, které 
o nováčky a o rozvoj OB aktivně usilují, 
neměly svázané ruce a mohly  si vzhled 
upravit tak, aby maximálně zaujal, nebo 
doplnit další akce typu Dny orientace v 
přírodě. 
Systém je napojený na ORIS, mapový portál 
ČSOS a na Google Places. Google nám 
pomáhá v lokalizaci návštěvníka ‐ tedy 
určit, kde se zájemce nachází. To jde buď 
pomocí ručního zadání do mapy nebo 
pomocí automatického určování polohy, 
které je například v chytrých mobilech. 
Každý den v noci probíhá synchronizace s 
ORISem, kde zjišťujeme, zda nepřibyl nový 
klub, nebyl zadán nový závod nebo zda 
něco z toho nebylo upraveno. Následně se 
systém spojí s mapovým serverem a zjistí, 
zda nepřibyly nějaké nové výukové mapy.

http://ceyoc2017.pl/pl/
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/stredoevropsky-pohar-dorostu-zacal-sprintem
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/kratka-trat-na-stredoevropskem-poharu-dorostu
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/stredoevropsky-pohar-dorostu-zakoncily-stafety
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/index.htm
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/hodnoceni-kvality-zavodu-pro-rok-2017
http://lpu.cz/hodnoceni/


Kompletní výsledky najdete v ORISu. V ženách 
vede Denisa Kosová, v mužích je nejlepší Pavel 
Kubát. 

 

 

Ze sekce MTBO

Výkonný výbor ČSOS na svém jednání 15. 
března schválil novelizaci Pravidel MTBO, 
Soutěžního řádu MTBO a Klasifikačního řádu 
MTBO. Registrace sportovců v MTBO probíhá v 
ORISu do 15.4.2017. 

Od jara 2017 vznikl další pohár ‐ Plzeňská MTBO 
liga. Ta se bude konat každou lichou středu v 
17:00. Za umístění v každém ze závodů budou 
závodníci získávat body a na závěr sezony 
bude vyhlášeno celkové pořadí. První kolo se 
koná 12. dubna.

 

Ze sekce LOB

Od 7. do 12. března se v ruském Krasnoyarsku 
konalo Mistrovství světa v LOB. Zásluhou 
ženské štafety ve složení Petra Hančová, 
Kristýna Kolínová a Hana Hančíková  se český 
tým nevracel s prázdnou domů, české ženy 
vybojovaly bronzovou medaili.  Mezi další 
výborné výsledky patří 5. místo mužů ve 
štafetách (Radek Laciga, Petr Horvát, Jakub 
Škoda), 7. místo na klasické trati Radka Lacigy, 
na stejné distanci byly v TOP10 i dvě ženy: 8. 
Petra Hančová a 9. Johanka Šimková. Na 
middlu se vešel do desítky sedmý Jakub Škoda 
a devátý Radek Laciga. Stejného umístění jako 
Laciga dosáhla v ženách Hana Hančíková. Ve 
sprintových štafetách bylo duo Hana Hančíková 
a Radek Laciga šesté.  
Reportáže z jednotlivých závodů:  
sprintové štafety, sprint, krátká trať  ženy, 
krátká trať muži, klasiká trať, štafety

 

Bronzová radost po dojezdu Hany Hančíkové na 3. 

 
Adam Chromý při lístečkování ME 2016, kde 
stavěl kvalifikaci na krátké trati. Foto: Petr 
Kadeřávek.

V zimě ses také aktivně začal podílet na 
Světovém poháru, který se uskuteční první 
říjnový víkend 2018 v Praze. Jsi v 
pozici  hlavního stavitele tratí a národního 
kontrolora. V jakém stavu jsou nyní 
přípravy na tvém úseku? 
Byly vytipovány lokality pro jednotlivé 
disciplíny, došlo k embargování prostorů a 
zveřejnění v Mapovém portálu ČSOS. 
Stavitelé nyní dokončují koncepty tratí, 
které budou představeny kontrolorovi IOF 
Peteru Molnárovi při víkendové návštěvě 7. 
‐ 9. dubna v Praze. Zde budeme také řešit 
přesné vymezení prostorů, arén nebo 
karantén.  

  

 
Důležité termíny

 
7. dubna 2017  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro ŽB‐
Morava a ČPŠ C 22.‐23. dubna 2017 
(pořadatel TZL)  

9. dubna 2017  
‐ termín uzávěrky objednávek dat v rámci 
recipročního poskytnutí ze strany ZÚ (data 
LLS, ortofoto) pro pořadatele celostátních 
závodů v OB. Více zde. 

15. dubna 2017  
‐ konec termínu registrace závodníků v 
sekci MTBO (probíhá v ORISu)  

24. dubna 2017  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro MČR ve 
sprintu a sprintových štafet v OB 6.‐7. 
května 2017 (pořadatel ZBM)  

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Ranking
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Pravidla_MTBO_v2017.pdf
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Soutezni_rad_MTBO_2017.pdf
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Klasifikacni_rad_MTBO_2017.pdf
http://kosslaviaplzen.cz/plzenska-mtbo-liga/
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/sprintove-stafety-seste-misto-pro-cesky-tym-na-ms
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/narocny-sprint-na-mistrovstvi-sveta
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/hancikova-devata-na-kratke-trati
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/2-x-top10-na-middlu-7-skoda-9-laciga
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/narocna-klasicka-trat-na-mistrovstvi-sveta-nasim-svedcila-tri-v-top10
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/bronzove-zeny-a-muzi-pati-ve-stafetach-na-mistrovstvi-sveta
http://mm2017.skob-zlin.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/sdelenimr1702.pdf
http://zbm.eob.cz/zavody/mcr2017/novinky-a-clanky


úseku.    
 
Připravuje se sezóna 2018. Do 30. dubna se 
mohou hlásit zájemci o pořádání závodů MČR, 
ČP, ŽA, ŽB  Přemkovi Škodovi na e‐mail 
premek.skoda@seznam.cz. 

 

Ze sekce Trail‐O

Dva závody v trail‐o se uskutečnily o víkendu 
25. ‐ 26. března. Druhá etapa byla zároveň 1. 
kolem Českého poháru. I když se pořadatelé 
snažili nalákat i pěší orientační běžce, účast 
nových závodníků byla minimální. V kategorii 
ELITA OPEN zvítězil Jiří Kalousek, v ELITĚ PARA 
byl nejlepší Bohuslav Hůlka. Výsledky najdete 
v ORISu.  

 
Mapa 1. kola ČP v trail‐O 2017. 

Na TempO trenažeru  najdete několik nových 
závodů, které si může libovolně vyzkoušet 
úplně každý. Aplikaci najdete zde.  

 

26. dubna 2017  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro ŽB‐Čechy 
v OB 13.‐14. května 2017 (pořadatel VLI)  

28. dubna 2017 
‐ lhůta pro odeslání přihlášky do 3. kola VŘ 
pro závody ČSOS sekce OB  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek 
pro Manufaktura Český pohár, INOV‐8 CUP ‐ 
ŽA, ŽB‐Morava 13.‐14. května 2017 
(pořadatel SSU)

30. dubna 2017 
‐ lhůta pro objednání Časopisu OB na rok 
2017  
‐ lhůta pro odeslání přihlášky do 
výběrového řízení na pořadatele závodů 
soutěží ČSOS v LOB v roce 2018  
‐ lhůta pro nahlášení akce s předběžným 
počtem účastníků pro Světový den 
orientačního běhu (24. května 2017)  
‐ 1. termín uzávěrky přihlášek pro 1. a 2. 
kolo ČP v MTBO, 6.‐7. května 2017 
(pořadatel JES) 

 

Co se chystá

8.4.2017 Mistrovství a veteraniáda ČR v 
nočním OB (Rantířov)

9.4.2017 Český pohár štafet ‐ B (Rantířov)

22.4.2017 Žebříček B‐Morava – klasická 
trať (Otrokovice) 

23.4.2017 Český pohár štafet ‐ C  
(Otrokovice) 

 
 

 Časopis OB v roce 2017

V letošním roce schválil Výkonný výbor ČSOS několik novinek, 
které budou informovat o dění v orientačních sportech nejen 
o‐běžce. Dlouhá léta byl vydáván časopis "Orientační běh". I 
ten bude vycházet v roce 2017, nicméně jako tzv. 
"půlročenka". Tento následovník vyjde dvakrát ročně (červen a 

prosinec 2017) a bude shrnovat v půlročních intervalech reportáže a analýzy ze všech MČR a MS 
všech O–disciplín, zprávy z vedení ČSOS, výsledky hlavních závodů a chybět nebudou ani 
oddychové články s O–tematikou. Rozsah každého čísla bude cca 52‐64 stran formátu A4. 

Tak jako v minulých letech bude časopis tisknout a distribuovat firma Žaket, 1 výtisk dostane 
každý členský klub ČSOS na adresu vedoucího klubu, další zájemci si mohou časopis objednat 
za 250 Kč/rok na e‐mailu marie.dvorska@zaket.cz.  Do objednávky předplatného uveďte: 
jméno a příjmení, zasílací adresu, e‐mail, mobil a způsob úhrady (převodem, převodem na 

http://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=4033
http://www.yq.cz/trail-o/TempO/
http://zbm.eob.cz/zavody/mcr2017/novinky-a-clanky
http://vlio.cz/zb2017/
http://paprsek2017.ssu.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/files/3917_3c7921edc0879f43b458ccfd2399dcac.pdf
http://nocni2017.okjihlava.com/
http://nocni2017.okjihlava.com/
http://mm2017.skob-zlin.cz/
http://mm2017.skob-zlin.cz/


základě faktury na oddíl atp.). Šanony se vyrábět 
nebudou, ovšem otvory pro archivaci v šanonu si 
objednat můžete. Termín pro objednání 
předplatného končí 30. dubna 2017. Zakoupení 
časopisu na stáncích nebo v kamenných 
obchodech bude možné pouze ve velice 
omezeném množství (max. 40 ks). 
První číslo vyjde 23. června, druhé pak 26. 
listopadu 2017.  
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