
Z á p i s č. 10/2014 
z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem 

 
Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek 

    Radek Novotný, Marek Cahel, Pavel Košárek, Jiří Šubrt 
 
Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 
2. Kontrola úkolů 
3. Hodnocení výsledků MS v OB 2014 
4. Hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2014 
5. První verze přípravy reprezentace v OB na rok 2015 
6. Hodnocení výsledků MSJ v OB 2014 
7. Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2014 
8. První verze přípravy juniorské reprezentace v OB na rok 2015 
9. Hodnocení výsledků MED v OB 2014 
10. Hodnocení činnosti dorosteneckého výběru v OB v roce 2014 
11. První verze přípravy dorosteneckého výběru v OB na rok 2015 
12. Seznam R1 na rok 2016 
13. Příprava podzimního metodického semináře  
14. Příprava školících akcí sekce OB i oblastí 
15. Různé 
 

1/10  Aktuální informace 
- informace z jednání P ČSOS (úprava rozpočtu – vklady M ČR oblastních výběrů, další záměry, 

skupina na přípravu koncepce práce s talentovanou mládeží pod vedením Petra Valáška, 
vyhlášení ankety 5. 12. v Brně, VH ČSOS 6. 12. v Praze) 

 
2/10  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 
 
3/10 Hodnocení výsledků MS v OB 2014 

Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný předložil písemně materiál „MS Itálie 2014 – 
zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“. MS dopadlo bez medailového úspěchu. Vydařená 
příprava letos vyústila ve spíše objektivně průměrné výkony. Tým podržel výsledkově nad vodou 
hlavně Jan Procházka. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí materiál „MS Itálie 2014 – zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“; 
b) oceňuje zvláště výsledky Jana Procházky.  
 

4/10  Hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2014 
Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný předložil písemně materiál „Zpráva o činnosti RD 
dospělých OB, sezóna 2014“, ve kterém byla vyhodnocena celoroční příprava dospělé reprezentace 
OB, zhodnoceny výsledky na ME, MS a AMS. Ke zprávě proběhla diskuze. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezóna 2014“; 
b)  děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2014; 
c) doporučuje P ČSOS vyplatit odměnu Radkovi Novotnému za podíl na dosažených výsledcích 

reprezentace OB v roce 2014. 
 
5/10  První verze přípravy reprezentace v OB na rok 2015 
 Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný  informoval o první verzi přípravy reprezentace 

v OB na rok 2015. Zaměření přípravy je na MS 2015, které se uskuteční ve Skotsku. Plán bude 
postupně doplňován a upřesňován. 
Předsednictvo sekce: 
a)  bere na vědomí první verzi přípravy reprezentace v OB na rok 2015. 



 
6/10  Hodnocení výsledků MSJ v OB 2014 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiál „Hodnocení mistrovství světa 
juniorů v OB 2014“. Úspěchem je především zisk dvou medailí 3 medailí (bronz Marek Minář na 
klasice, stříbro štafety juniorů) i další umístění v první desítce. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí materiál „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2014“; 
b) oceňuje zvláště zisk individuální medaile Markem Minářem a medaili štafety juniorů. 
 

7/10  Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2014 
Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiál „Hodnocení činnosti juniorské 
reprezentace v OB v roce 2014“. Ke zprávě proběhla diskuze. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2014“; 
b)  děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2014; 
c) doporučuje P ČSOS vyplatit odměnu Pavlu Košárkovi za podíl na dosažených výsledcích 

juniorské reprezentace OB v roce 2014. 
 
8/10  První verze přípravy juniorské reprezentace v OB na rok 2015 
 Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiál „Plán akcí JRD 2015 – verze 

1“. Zaměření plán přípravy je na MSJ 2015, které se uskuteční v Norsku. Plán bude postupně 
doplňován a upřesňován. 
Předsednictvo sekce: 
a)  bere na vědomí první verzi přípravy juniorské reprezentace v OB na rok 2015. 

 
9/10  Hodnocení výsledků MED v OB 2014 

Vedoucí výběru dorostu OB Marek Cahel předložil písemně materiál „Hodnocení výsledků MED 
v OB 2014“. Reprezentace ČR na MED 2014 v Makedonii dopadla podstatně úspěšněji než na 
předchozím MED v Portugalsku.  
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2014“. 

 
10/10 Hodnocení činnosti dorosteneckého výběru v OB v roce 2014 

Vedoucí výběru dorostu OB Marek Cahel předložil písemně materiál „Hodnocení činnosti VD v roce 
2014“. K materiálu proběhla diskuze. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti VD v roce 2014“; 
b) děkuje realizačnímu týmu výběru dorostu za odvedenou práci s výběrem dorostu v roce 2014; 
c) doporučuje P ČSOS vyplatit odměnu Marku Cahelovi za činnost s výběrem dorostu. 

 
11/10  První verze přípravy výběru dorostu v OB na rok 2015 
 Vedoucí výběru dorostu OB Marek Cahel informoval o první verzi přípravy výběru dorostu v OB na 

rok 2015. Plán bude postupně doplňován a upřesňován v návaznosti na realizaci koncepce práce 
s talentovanou mládeží v ČSOS. 
Předsednictvo sekce: 
a)  bere na vědomí první verzi přípravy výběru dorostu v OB na rok 2015. 

 
12/10  Seznam rozhodčích 1. třídy na rok 2016 
 Vedoucí skupiny rozhodčích Jan Netuka předložil seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2015 a 2016, 

po diskuzi byl seznam schválen.  
 Předsednictvo sekce: 

a) schvaluje na návrh skupiny rozhodčích seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2015 a 2016; 
b) ukládá zveřejnit seznam rozhodčích na stránkách sekce OB (odpovídá Klimpl) a doplnit do 

seznamu rozhodčích (odpovídá Netuka)   T: 15. 10. 2014 
 
 
 



13/10  Příprava podzimního metodického semináře 
 Předseda metodické komise Jan Fátor předložil písemně základní informace o semináři trenérů a 

rozhodčích, který se uskuteční 21. – 23. 11. 2014 ve Šternberku. 
 Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí základní informaci o přípravě podzimního metodického semináře. 
 
14/10  Příprava školících akcí sekce OB i oblastí 
 Jsou zatím připraveny následující školící akcí sekce OB: 
 R3: 18. 10. 2014 - Ještědská oblast 
 R3: 25. 10. 2014 - Valašská oblast 
 R3: 8. 11. 2014 - Praha 
 R2: 7. - 8. 2. 2015 - sekce OB (Hradec Králové) 
 T3: předběžně leden - Středočeská oblast 
 T3: předběžně leden - Východočeská oblast 
 Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí informaci o školících akcích sekce OB i oblastí (R2, R3, T2, T3). 
 
17/4  Různé 

- WRE 2015 v ČR: DKP – sprint, SJI – sprint, EKP - M ČR KT, KSU - M ČR klasika 
- komise talentované mládeže žádá o možnost projednat a připomínkovat koncepci práce 

s talentovanou mládeží před jejím schválením 
- sekretariát ČSOS informoval o dalších požadavcích na evidenci členů (rodná čísla, data 

narození, kontakty) 
- žádosti o výjimky kvalifikace rozhodčích – Miroslav Kovář (SJC) R2, umožněno výjimečně 

později absolvovat seminář; Dana Šafka Brožková (SJC) R3 výjimka neudělena; Petr Žaloudek 
(SJC) R2 výjimka neudělena 

 
 
Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 
Pardubice 27. 9. 2014 
Příští jednání předsednictva sekce OB bude 21. 11. 2014 ve Šternberku. 
 


