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Vážení orienťáci,  
rádi bychom vám představili nový projekt Českého 
svazu orientačních sportů. Jeho smyslem je krátce 
rekapitulovat  události v uplynulém měsíci a 
nabídnout  informace o orientačních sportech v 
nadcházejícím  měsíci. Newsletter vychází každé 
první pondělí v měsíci.

ČSOS informuje

ČSOS bude pořádat finálovou sérii Světového poháru v 

OB a Kongres IOF v roce 2018. Centrem obou akcí 

bude Praha o prvním říjnovém víkendu. Více o celém 

jednání ve Varšavě naleznete zde. V červenci 2019 se 

uskuteční v okolí Olomouce také Mistrovství Evropy 

univerzit v OB.  Kandidujeme i na řadu dalších 

mezinárodních akcí: MED 2019, MS v MTBO 2020, MS v 

OB 2021. O případném přidělení závodu do ČR se 

rozhodne do poloviny roku 2017.

 
Poslední velký závod hostila Praha v roce 1996 ‐ PWT 

ve Stromovce.

Na prosincové Valné hromadě v Praze bylo zvoleno 

nové vedení ČSOS. Staronovým předsedou se stal 

Radan Kamenický. Výkonný výbor pracuje ve složení 

Radan Kamenický, Ivan Matějů, Petr Klimpl, David 

Aleš, Přemek Škoda, Zbyněk Pospíšek, Libor 

 
  
  
 
 

  Orientační běh opět v TV  

 

 

ČSOS bude i v  roce 2017 pokračovat ve 
spolupráce se sportovní redakcí České 
televize  a připravuje společnou výrobu 
pořadů z  těchto vrcholných akcí ČSOS 
v OB, MTBO a poprvé i v LOB:

A) Přímý přenos 
PP z MČR v OB  na krátké trati 2017 
Termín: neděle 11.6.2017 (12 ‐ 14 hod) 
Místo: Lipnice nad Sázavou 
2 hodinový přenos zajišťuje ČT Praha 
(režisér K. Jonák)

B) Dokumenty, sestřihy, reportáže 
1) MČR ve spritových štafetách a ve 
sprintu v OB 
Termín: 6. a 7.5.2017  
Místo: centrum Brna

2) MČR na klasice v OB 
Termín: 24.9.2017  
Místo: Raspenava

3) MČR štafet a družstev v OB 
Termín 7. a 8.10.2017  
Místo: Moravský Karlov

4) MS v OB Estonsko 
Termín: 1. – 7.7.2017 
80 min dokument
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Zřídkaveselý, Dušan Vystavěl a Jan Picek. První 

jednání proběhlo 18. ledna, zápis naleznete zde.

Byly schváleny odměny za úspěchy reprezentantů na 

mezinárodních akcích v roce 2017. Poprvé v letošním 

roce budou také odměněni úspěšní závodníci v Trail‐

O. Výše jednotlivých odměn najdete v příloze zápisu 

z jednání VV ČSOS.

Časopis Orientační běh vyjde 2x ročně. Každé číslo 

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 A4, termíny vydání 

jsou stanoveny na červen a prosinec 2017. Objednávky 

do 30. dubna přijímá marie.dvorska@zaket.cz. 

 

Ze sekce OB

Sekce OB má na nové funkční období (2017‐2020) 

staronové personální složení. Předsedou sekce OB byl 

zvolen Petr Klimpl, místopředsedou Libor Slezák. 

Předsedové jednotlivých komisí: Libor Slezák (Komise 

talentované mládeže),  Kristýna Skyvová (Komise 

rozvoje OB),  Petr Klimpl (Soutěžní komise),  Zdeněk 

Zuzánek (Komise reprezentace),  Daniel Wolf 

(Metodická komise)

Byla schválena novelizace Soutěžního řádu soutěží 

sekce OB. Mezi hlavní změny patří zavedení 

dvoukolového závodu při MČR ve sprintu, změna 

pořadí úseků při MČR sprintových štafet (nově D‐H‐H‐

D) nebo počítání Rankingu z 8 nejlepších výsledků 

každého závodníka.

 

MČR sprintových štafet 2015. Foto: Filip Ostřanský.

Byl vydán nový manuál pro pořadatele ‐ GPS tracking 
na závodech ČSOS. Důležitá informace je ta, že 
hlavní rozhodčí sledovaného závodu kontaktuje 
alespoň 3 měsíce před závodem vedoucího GPS 

5) MČR ve sprintu a ČP v LOB  
Termín: 18. a 19.2.2017 
Místo: Josefův Důl

6) MS v MTBO Litva 
Termín: 19. – 27.8. 2017 
60 min dokument                      

Přehled pořádaných akcí není konečný, 
můžeme se např. těšit i na přenosy ze 
Světových her, které zajišťuje ČOV a máme 
snahu proniknout i do jiných médií. Více 
najdete na stránkách ČSOS.

 

 

3 otázky pro... 
Petra Horváta, mistra ČR na 

krátké trati 2017 v LOB 

V čem si myslíš, že jsi na MČR na krátké trati v 

LOB byl lepší než soupeři, co rozhodlo? 

Myslím, že nikdo v tu dobu nebyl lépe fyzicky 

připravený než já, což nejspíš v kombinaci se 

stabilním mapovým výkonem a trochou štěstíčka 

vedlo k vítězství!

 

Petr Horvát při závodě ČP na Eduardu v lednu 

2016. Foto: Josef Nádeníček.

Není to tvůj první titul mezi dospělými. V roce 

2015 jsi vyhrál mistrovský titul v LOB na 

klasické trati. Jaké vítězství je pro tebe 

hodnotnější? 
Tenkrát to bylo z mnou méně oblíbeného

hromaďáku, stopy byly hodně měkké, byl jsem 

prvním rokem v dospělých, takže mě vítězství 

velmi potěšilo. Zkrátka každé zlato má vždy svůj 

příběh,... ale hodnotné je pro mě vždy stejně.

Jak nyní budeš ladit formu pro nadcházející ME 

ve Finsku (7.–12.2.2017)? 
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trackingu ČSOS a oznámí jméno osoby zodpovědné za 
realizaci trackingu. 

Po 4 letech byl vydán nový Klasifikační řád, který 
upravuje mj. počítání žebříčků v oblastech s cílem 
sjednotit metodiku pro vyběhnutí licencí B.

Český pohár bude mít od nové sezóny nového 

titulárního partnera ‐ všechny zařazené závody se 

proto budou jmenovat Manufaktura Český pohár 2017. 

 

Ze sekce MTBO

Úplný kalendář závodů MTBO i tzv. BIKE‐O pro rok 
2017 je k dispozici na stránkách MTBO.

Česká MTBO reprezentace pro rok 2017 je v 
následujícím složení: Bogar Kryštof,  Ludvík 
Vojtěch,  Stránský Vojtěch,  Hradil Jiří,  Pospíšek 
Marek,  Svoboda Jan,  Laciga Radek,  Bogar 
František,  Ševčík Martin,  Tišnovský Martin,  Tichovská 
Martina,  Paulíčková Renata,  Březinová 
Marie,  Skácelová Naděžda,  Nováková 
Kateřina,  Staňková Štěpánka,  Kubínová 
Veronika, Hrdinová Marie.

 
Úspěšné štafety z MS v MTBO 2016. Foto: 
repre.mtbo.cz.

Zbylé dny před odletem strávím doma, zařadím 

odpočinek, regeneraci, kratší intenzivnější 

soupažové tréninky z domu, zajedu si zabruslit 

do hor a chtěl bych prostudovat pár map ze 

severu, abych lépe snesl šok z brutálního 

nárůstu hustoty sítě stop.

 
Petr Horvát na ME v rakouském Obertillachu. 

Foto: Johanka Šimková

 

 

Lednové ohlédnutí

MČR štafet v LOB 21. ledna 2017 
MČR štafet konané v německém 
Klingenthalu  bylo uspořádáno po  roční pauze 
způsobené nedostatek sněhu v minulé sezóně. 
Závod v hlavní ženské kategorii ovládla štafeta 
OOS TJ Spartak Vrchlabí, v mužích byla nejlepší 
štafeta TJ Slovanu Zdravotník Praha.  
Mapa: D21, H21 :: Výsledky :: Stránka závodů

 
Start štafet. Foto: Milan Venhoda

MČR na krátké trati v LOB 28. ledna 2017 
MČR na krátké trati se konalo na Rejvízu za
pořadatelství OOB TJ Zlaté Hory (na sportovní 
části závodu se podíleli i Petr Mareček a Martin 
Kratochvíl). Hlavní ženskou kategorii opanovala 
Helena Randáková. Za ní už byla situace 
vyrovnanější. Druhé Kristýně Kolínové sice 
nadělila 57 vteřin, ale třetí Lenka Mechlová už 
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Na stránkách Juniorské reprezentace byla zveřejněna 
nominační kritéria pro sezónu 2017, tzn. nominační 
kritéria pro nominaci na Juniorské MS 2017 
(19.‐27.8.2017 v Litvě), ME dorostu a ME juniorů 2017 
(28.7.‐5.8.2017 ve Francii).

Od roku 2017 bude MS v MTBO mít další medailovou 
disciplínu (v pořadí již pátou) ‐ závod s hromadným 
startem (tzv. mass start). Více o této změně najdete 
zde.

Soutěže MTBO v roce 2017 doznají řady změn. 
Zavádí se veteránská (součet min. 200 let) a juniorská 
družstva, na závodech ČP bude povinná pouze jedna 
OPEN kategorie nebo v Soutěžním řádu bude 
upravena definice pohybu mimo mapu. 

 

Ze sekce LOB

Probíhá sezóna 2017. Jsou odjety dva závodní víkendy 

ze čtyř (viz sekce Lednové ohlédnutí), další závody 

jsou naplánovány po ME ve Finsku na druhou polovinu 

února. Nově je počítán žebříček ČP, ŽA i ŽB přímo v 

ORISu. V H21E vede po 4 závodech Radek Laciga (2. 

Petr Horvát, 3. Michal Argaláš), v ženách je nejlepší 

Helena Randáková (2. Kristýna Kolínová, 3. Barbora 

Chudíková).

Je vypsáno   výběrové řízení na pořadatele závodů 

soutěží ČSOS v LOB v roce 2018. Předpokládá se 

konání dvojzávodů (trojzávodů) o jednom víkendu. 

Přihláška se zasílá do 30. 4. 2017 na adresu 

premek.skoda@seznam.cz. Přidělení pořadatelství 

bude oznámeno v červenci 2017 na internetových 

stránkách ČSOS. Více informací naleznete ve 

Zpravodaji ČSOS 1/2017. 

 
Nejlepší ženy na MČR KT v LOB 2017. Foto: Milan 

Venhoda

Ze sekce Trail‐O

byla zpět pouze o 19 vteřin. Mezi muži triumfoval 
Petr Horvát, když za sebou nechal o necelou 
minutu Radka Lacigu. O dalších 150 vteřin zpět 
skončil Jakub Škoda.  
Mapa: D21, H21 :: Výsledky :: Stránka závodů

 
Část trati D21 na MČR na KT 2017.

Důležité termíny

8. února 2017 
‐ konec termínu přihlášek pro závody MČR ve 
sprintu, ČP na krátké trati a ČP na klasické trati v 
LOB ve dnech 18.‐19. února 2017 (pořadatel TJN).

20. února 2017 
‐ konec termínu přihlášek pro závody MČR na 
klasické trati a ČP na krátké trati v LOB ve dnech 
25.‐26. února 2017 (pořadatel VRB).

28. února 2017 
‐ lhůta pro odeslání žádosti o výjimečné přidělení 
soutěžní licence v OB se zdůvodněním (zasílá se 
na e‐mail souteznikomise@orientacnibeh.cz) 
‐ lhůta pro odsouhlasení přestupu, hostování v 
dorosteneckých kategorií a registraci sportovců v 
OB v systému ORIS. 

5. března 2017 
‐ lhůta pro odeslání příhlášek do 2. kola 
výběrového řízení na pořádání závodů ČSOS sekce 
OB na rok 2018. Přihlášku lze podat na 
serveru vybriz.orientacnibeh.cz.

Co se chystá

7.–12.2.2017 Mistrovství Evropy, Mistrovství světa 
juniorů, Mistrovství Evropy dorostu, Mistrovství 
světa veteránů v LOB (Finsko)

18.2.2017 MČR ve sprintu (TJN)

18.2.2017 ČP, ŽA, ŽB ‐ krátká trať (TJN)

19.2.2017 ČP, ŽA, ŽB ‐ klasická trať (TJN)

25.2.2017 MČR na klasické trati (VRB)

26.2.2017 ČP, ŽA, ŽB ‐ krátká trať (VRB)

6.–11.3.2017 Mistrovství světa v LOB (Rusko)
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Soutěžní komise trail‐o vydala rozhodnutí o zařazování 

závodů ECTO do českého Rankingu Trail‐O. Více 

naleznete na stránkách Trail‐O.

První verze kalendáře Trail‐O je k dispozici zde. 

 

Z médií

Na stránkách sekce OB byly publikované dva zajímavé 

rozhovory v průběhu měsíce ledna: s reprezentačním 

trenérem Radkem Novotným a předsedou správní 

rady Nadace OB Evženem Cigošem.

Šéftrenér české reprezentace Radek Novotný. Foto: 

archiv

Na stránkách Svět běhu vychází pravidelná rubrika 

"Běžec týdne". V lednových vydání se zde objevili dva 

orientační běžci: juniorská mistryně světa Vendula 

Horčičková a člen U23 dospělé reprezentace Jonáš 

Hubáček. 

Redaktoři Rakovnického deníku navštívili akci Pojďte si

vyzkoušet orientační beh. Reportáž je k přečtení zde.

 

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

18.3.2017 Seminář rozhodčích a pořadatelů 
závodů v OB (Hradec Králové)

 

 

 

Dejte nám zpětnou vazbu!

Splnil 1. Newsletter ČSOS Vaše očekávání? Jaké 

informace byste v Newsletteru chtěli získat v 

dalších měsících? Napište nám na 

newsletter@orientacnisporty.cz.

 

 

 

 

 

 

 

     
  Newsletter Českého svazu orientačních sportů 1/2017. Vychází měsíčně.  
     

Odhlášení z odběru Newsletteru.
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