
Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Sdělení sekce OB 8/2020 
 

Závodní sezóna 2020 
 

a) Rozhodnutí sekce OB 

- vedení sekce OB potvrzuje zrušení všech závodů sekce OB do konce 1. pololetí 2020; 

- vedení sekce OB potvrzuje zrušení dlouhodobých soutěží v roce 2020: Český pohár, Český pohár 

štafet, Česká liga klubů, žebříček B-Čechy západ, žebříček B-Čechy východ a žebříček B-Morava; 

- vedení sekce OB potvrzuje zrušení všech Veteraniád ČR v roce 2020; 

- vedení sekce OB ruší v roce 2020 Ranking a Ranking veteránů (způsob započtení podzimních závodů 

v roce 2020 do Rankingu 2021 bude včas zveřejněn); 

- vedení sekce OB rozhoduje, že možnost zisku licencí bude pouze ze závodů po 1. 9. 2020 (tzn. že zisk 

licencí nebude možný ze závodů oblastního žebříčku a vícedenních závodů před tímto datem); 

- vedení sekce OB vyzývá oblasti sekce OB, aby připravily a uskutečnily své podzimní soutěže po 1. 9. 

2020 v počtu závodů 7 a více (v závislosti na omezeních, která budou aktuálně platná); 

- vedení sekce OB doplnilo a částečně změnilo kalendář letošních závodů na celostátní úrovni: 

    6. 9. NE Mistrovství ČR ve sprintu   PHK 

    6. 9. NE Mistrovství ČR sprintových štafet  LPU 

  19. 9. SO Mistrovství ČR na klasické trati   ZBM 

  26. 9. SO Mistrovství ČR štafet    AOP 

    3. 10. SO Mistrovství ČR na krátké trati   BOR 

  10. 10. SO Mistrovství ČR v nočním OB   VPM 

  11. 10. NE Žebříček A – krátká trať   VPM 

  17. 10. SO Mistrovství ČR klubů    SJI 

  18. 10. NE Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva SJI 

  31. 10. SO Žebříček A – krátká trať   ČSOS 

     1. 11. NE Žebříček A – klasická trať   ČSOS 
 

b) Základní sportovně technické principy Mistrovství ČR (bude upřesněno v Prováděcích předpisech) 

M ČR ve sprintu, na klasické a na krátké trati: 

- bez kvalifikace (jednokolové) 

- právo startu: 

•  v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držitelé soutěžní licence E, R, nebo A (ročníku narození 

2006 a starší); 

• v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držitelé soutěžní licence B (ročníku narození 2005 a 

starší) a v celostátních soutěžích v roce 2019 skončili následovně: 

- v žebříčku A obsadili první 3 místa mezi těmi, kteří nezískali licenci A 

- v žebříčcích B v kategoriích D14 a H14 obsadili první 3 místa mezi těmi, kteří nezískali licenci A 

- v žebříčcích B v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 obsadili první 2 místa mezi těmi, kteří 

nezískali licenci A 

• v kategoriích D21 a H21 jsou umístěni v Rankingu k 31. 12. 2019 do 45. místa (sprint), do 70. místa 

(klasická trať) resp. do 80. místa (krátká trať); 

• v kategoriích D21 a H21 členi reprezentačního družstva ČR dospělých (RDE, RDA, U23); 

• v kategoriích D21 a H21 držitelé soutěžní licence E; 

• v kategoriích D21 a H21 maximálně 10 nejlepších závodníků, kteří mají méně než 8 započtených 

závodů v Rankingu k 31. 12. 2019 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet dvou 

nejlepších bodových hodnot lepší než 40. (resp. 70. závodník či 80. závodník) (pouze závodníci ročníku 

narození 1999 a starší) 

• právo startu nevzniká z oblastních mistrovství 

M ČR sprintových štafet: 

- seznam štafet s právem startu byl zveřejněn ve sdělení sekce OB 4/2020 

M ČR štafet: 

- právo startu: 

•  v kategorii H21 má právo startu 45 štafet, které budou určeny následovně: bude sestaven seznam 

mužů, ve kterém budou nejdříve abecedně seřazeni závodníci se soutěžní licencí E k 31. 3. 2020, 

následně pak závodníci podle pořadí v Rankingu k 31. 12. 2019 (pokud byli tito závodníci již 



v seznamu s licencí E, tak se ze seznamu dle Rankingu vyškrtnou); v takto vytvořeném seznamu se 

vybírají závodníci příslušného klubu; po naplnění počtu 3 mužů získává klub právo startu jedné 

štafety na M ČR 

•  v kategorii D21 má právo startu 40 štafet, které budou určeny následovně: bude sestaven seznam žen, 

ve kterém budou nejdříve abecedně seřazeni závodnice se soutěžní licencí E k 31. 3. 2020, následně 

pak závodnice podle pořadí v Rankingu k 31. 12. 2019 (pokud byly tyto závodnice již v seznamu 

s licencí E, tak se ze seznamu dle Rankingu vyškrtnou); v takto vytvořeném seznamu se vybírají 

závodnice příslušného klubu; po naplnění počtu 3 žen získává klub právo startu jedné štafety na M 

ČR; 

•  v kategorii H18 bude ze seznamu licencí A k 31. 3. 2020 (ročníky narození 2002 – 2006) určen počet 

štafet pro klub (se zahrnutím hostujících závodníků) po naplnění počtu 2 závodníků s licencí A; 

•  v kategorii D18 bude ze seznamu licencí A k 31. 3. 2020 (ročníky narození 2002 – 2006) určen počet 

štafet pro klub (se zahrnutím hostujících závodnic) po naplnění počtu 2 závodnic s licencí A; 

• právo startu nevzniká z oblastních mistrovství. 

M ČR v nočním OB: 

- otevřený závod (vše zůstává jako v stávajících SŘ a PP) 

M ČR klubů 

- v kategorii dospělých má právo startu 35 štafet, které budou určeny následovně: bude sestaven seznam žen a 

mužů, ve kterém budou nejdříve abecedně seřazeni závodníci se soutěžní licencí E k 31. 3. 2020, následně 

pak závodníci podle pořadí v Rankingu k 31. 12. 2019; v takto vytvořeném seznamu se cyklicky vybírají 

v pořadí žena/muž závodníci příslušného klubu; po naplnění počtu 3D + 4H získává klub právo startu jedné 

štafety na M ČR; takto se postupuje, až je vybráno 30 štafet s právem startu, z jednoho klubu může být 

vybráno maximálně 5 štafet; stejným způsobem je stanoveno i pořadí dalších štafet se statutem náhradníků; 

- v kategorii dorostu bude ze seznamu licencí A k 31. 3. 2020 (ročníky narození 2002 – 2006) určen počet 

štafet pro klub (se zahrnutím hostujících závodníků) naplněním počtu 4 závodníků s licencí A. 

M ČR oblastních výběrů žactva: 

- otevřený závod, maximálně 4 štafety z oblasti (vše zůstává jako v stávajících SŘ a PP) 
 

c) Základní sportovně technické principy ŽA 2020 (bude upřesněno v Prováděcích předpisech) 

- do ŽA bude zařazeno 6 závodů, z nichž se bude každému závodníkovi počítat 4 nejlepší výsledky 
 

d) Základní principy zisku licencí A z oblastních žebříčků (bude upřesněno v Prováděcích předpisech) 

- licence A bude v roce 2020 možno získat v kategoriích D14, D16, D18, D20, H14, H16, H18 a H20 

v oblastních žebříčcích na podzim 2020, které budou mít alespoň 7 závodů 

- zisk licence A z oblastního žebříčku: kategorie D14, H14 – cca 20 %; kategorie D16, D18, D20, H16, H18, 

H20 – cca 10 % 

- další principy budou vycházet z přílohy B stávajícího Klasifikačního řádu 
 

e) Úprava sportovně technických dokumentů 

Výše uvedené principy budou rozpracovány do Soutěžního řádu sekce OB pro rok 2020, Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2020 a Klasifikačního řádu pro rok 2020. Všechny dokumenty budou 

zveřejněny nejpozději do konce června 2020. 
 

f) Ekonomické záležitosti 

Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží sekce OB jsou stanoveny takto: 

Mistrovství ČR na klasické trati   350 Kč 

Mistrovství ČR na krátké trati   300 Kč 

Mistrovství ČR v nočním OB   250 Kč 

Mistrovství ČR ve sprintu   300 Kč 

Mistrovství ČR štafet   900 Kč (za štafetu) 

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva   1400 Kč (za družstvo žactva) 

Mistrovství ČR klubů   2000 Kč (za štafetu) 

Mistrovství ČR sprintových štafet   1200 Kč (za štafetu) 

žebříček A – klasická trať   230 Kč    

žebříček A – krátká trať   200 Kč  

Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu (Směrnice pro hospodaření ČSOS): 

Mistrovství ČR na klasické trati  100 000 Kč 

Mistrovství ČR na krátké trati    70 000 Kč 

Mistrovství ČR v nočním OB    15 000 Kč    

Mistrovství ČR štafet    40 000 Kč    



Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva    30 000 Kč 

Mistrovství ČR klubů    30 000 Kč    

Mistrovství ČR ve sprintu    40 000 Kč    

Mistrovství ČR sprintových štafet    40 000 Kč 

Závod žebříčku A (KT, KL)                            0 Kč 
 

g) Základní údaje o závodech soutěží sekce OB 2020 (bude upřesněno v Prováděcích předpisech) 

6. 9. 2020  Mistrovství ČR ve sprintu 

Pořádající subjekt:  OK 99 Hradec Králové (PHK) 

Centrum:   Hradec Králové, louka u Univerzity Hradec Králové (50.2028631N, 15.8294619E) 

Prostor závodu:  Historické centrum Hradce Králové a přilehlé části města na jihozápad. 

Popis terénu:  Historické centrum města, parky, obytné čtvrti. 

Předchozí mapa:  Hradec Králové (2013) 

Start 00:   10:30  
 

6. 9. 2020   Mistrovství ČR sprintových štafet 

Pořádající subjekt:  OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 

Centrum:   Pardubice, Ohrazenice (50.0610297N, 15.7561906E) 

Prostor závodu:  Městská čtvrť Ohrazenice.  

Popis terénu:  Čtvrť Ohrazenice – „finské domky, areály škol a sportovišť, bez převýšení. 

Předchozí mapa:  x 

Start 00:   15:30  
 

19. 9. 2020 Mistrovství ČR na klasické trati 

Pořádající subjekt:  SK Brno Žabovřesky, oddíl orientačního běhu (ZBM) 

Centrum:   Bystřice nad Pernštejnem, kemp Na kopci (49.5440742N, 16.2930661E) 

Prostor závodu:  Vír, řeka Svratka, Koroužné, Lesoňovice, Dvořiště, silnice č. 388 

Popis terénu:  Členitý prostor Hornosvratecké vrchoviny (375 – 716 m n.m). Smíšený les dosahující 

až horských parametrů (převýšení více než 300 m). Ve V a SZ části převažuje 

vzrostlý listnatý les s porosty buku a dubu. V JZ části je dominantní jehličnatý les. 

Větší množství skalních útvarů, suťovisek a kamenných moří na příkrých svazích 

údolí. Středně hustá síť komunikací. 

Předchozí mapa:  x 

Start 00:   11:00 
 

26. 9. 2020 Mistrovství ČR štafet 

Pořádající subjekt:  Orientační Běh Opava (AOP)  

Centrum:   Jakubčovice (49.8343678N, 17.9198653E) 

Prostor závodu:  Jakubčovice, Skřipov, Hrabství, Hlubočec 

Popis terénu:  Mírně kopcovitý se spoustou porostových tvarů (náletový porost); nepravidelná síť 

cest (většinou nevýrazných). 

Předchozí mapa:  Klokoč jih (2004) 

Start 00:   13:00 
 

3. 10. 2020 Mistrovství ČR na krátké trati  

Pořádající subjekt:  OK Jiskra Nový Bor (BOR) 

Centrum:   Kunratice u České Kamenice, louka SZ od obce (50.8261078N, 14.3910592E) 

Prostor závodu:  V od silnice Srbská Kamenice - Jetřichovice 

Popis terénu:  Kopcovitý, velmi členitý skalnatý terén s množstvím pískovcových skal, kamenů a 

dalších detailů, dobře průběžný 

Předchozí mapa:  Sviňsko (2001), Borovina (2001), Rokle (2001), Borek (2001) 

Start 00:   12:00 
 

10. 10. 2020 Mistrovství ČR v nočním OB 

Pořádající subjekt:  KOS Slavia Plzeň (VPM)  

Centrum:   Plzeň, Krašovská Aktivity centrum (N 49°46.694', E 13°21.308') 

Prostor závodu:  Plzeň-Bolevec, Záluží, Ledce, Chotíkov  

Popis terénu:  Mírně až středně kopcovitý, převážně velmi dobře průběžný, v některých částech s 

velkým množstvím terénních detailů (erozní rýhy, pozůstatky po těžbě a 

bombardování). 

Předchozí mapa:  Krkavče (2015), Krkavec (2010), Ledce (2010)  



Start 00:   19:30  
 

11. 10. 2020 INOV-8 CUP - žebříček A – krátká trať 

Pořádající subjekt:  KOS Slavia Plzeň (VPM)  

Centrum:   Plzeň, Krašovská Aktivity centrum (N 49°46.694', E 13°21.308') 

Prostor závodu:  Plzeň-Bolevec, Záluží, Ledce, Chotíkov           

Popis terénu:  Mírně až středně kopcovitý, převážně velmi dobře průběžný, v některých částech s 

velkým množstvím terénních detailů (erozní rýhy, pozůstatky po těžbě a 

bombardování). 

Předchozí mapa:  Krkavče (2015), Krkavec (2010), Ledce (2010)  

Start 00:   10:30 
 

17. 10. 2020 Mistrovství ČR klubů 

Pořádající subjekt:  OK Jihlava (SJI)     

Centrum:   Cejle – Horní Hutě (N 49°22.424', E 15°26.298') 

Prostor závodu:  Cejle, Dolní Cerekev, Nový Hojkov, Rohozná      

Popis terénu:  Zvlněný terén, 600 - 750 m n. m., porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, 

většinou těžší podložka (podmáčená místa, klacky, kameny), množství kamenů a 

kamenných polí 

Předchozí mapa:  Čeřínek 761 m n.m. (2008), Mešnice 753 m n.m. (2008)  

Start 00:    10:00 
 

18. 10. 2020 Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

Pořádající subjekt:  OK Jihlava (SJI)     

Centrum:   Cejle – Horní Hutě (N 49°22.424', E 15°26.298') 

Prostor závodu:  Cejle, Dolní Cerekev, Nový Hojkov, Rohozná      

Popis terénu:  Zvlněný terén, 600 - 750 m n. m., porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, 

většinou těžší podložka (podmáčená místa, klacky, kameny), množství kamenů a 

kamenných polí 

Předchozí mapa:  Čeřínek 761 m n. m. (2008), Mešnice 753 m n.m. (2008)  

Start 00:   10:30 
 

31. 10. 2020 INOV-8 CUP - žebříček A - krátká trať 

Pořádající subjekt:  Český svaz orientačních sportů 

Centrum:   Ždírec, louka v SZ cípu obce (50.5256678N, 14.6064044E) 

Prostor závodu:  Ždírec, Bořejov, Blatce, Beškov, Křenov, Nedamov, Plešivec, Korce 

Popis terénu:  Typický pro oblast Kokořínska. Hluboké rokle se strmými stěnami, místy lemované 

pískovcovými skalami, někde i ve více patrech. Vesměs dobrá průběžnost i 

viditelnost. Středně hustá síť komunikací. 270 - 474 m nad mořem. 

Předchozí mapa:  x 

Start 00:   10:00 
 

1. 11. 2020 INOV-8 CUP - žebříček A - klasická trať 

Pořádající subjekt:  Český svaz orientačních sportů 

Centrum:   Ždírec, louka v SZ cípu obce (50.5256678N, 14.6064044E) 

Prostor závodu:  Ždírec, Bořejov, Blatce, Beškov, Křenov, Nedamov, Plešivec, Korce 

Popis terénu:  Typický pro oblast Kokořínska. Hluboké rokle se strmými stěnami, místy lemované 

pískovcovými skalami, někde i ve více patrech. Vesměs dobrá průběžnost i 

viditelnost. Středně hustá síť komunikací. 270 - 474 m nad mořem. 

Předchozí mapa:  x 

Start 00:   10:00 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 15. 5. 2020 


