
Z á p i s č. 15/2015 
z 15. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 12. 9. 2015 v Telči 

 

Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Daniel Wolf 

Omluven: Zdeněk Zuzánek 

Hosté: Pavel Košárek, Marek Cahel 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Hlasování per rollam 

4. Svolání shromáždění sekce OB 2015 

5. Harmonogram výběrového řízení na pořadatele závodů 2017 

6. Hodnocení výsledků MSJ v OB 2015  

7. Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2015 

8. Hodnocení výsledků MED v OB 2015 

9. Hodnocení činnosti dorosteneckého výběru v OB v roce 2015 

10. Výběrové řízení na šéftrenéra juniorské reprezentace OB na další období 

11. Různé 

 

1/15  Aktuální informace 

- prozatímní průběh závodní o-sezóny 2015 

- výsledky MS, MSJ, MED 2015 

- dokumentace Nadace OB pro přidělení grantu SCM a SCD na rok 2016 

 

2/15  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/15  Hlasování per rollam 

Předsednictvo sekce OB hlasovalo per rollam o vypsání výběrového řízení na šéftrenéra juniorské 

reprezentace OB na další období a ustavení výběrové komise ve složení Libor Slezák, Zdeněk 

Zuzánek a Daniel Wolf. 

 Předsednictvo sekce: 

a) potvrzuje hlasování per rollam, kterým bylo vypsáno výběrové řízení na šéftrenéra juniorské 

reprezentace OB na další období a ustavení výběrové komise ve složení Libor Slezák, Zdeněk 

Zuzánek a Daniel Wolf.. 

 

4/15 Svolání shromáždění sekce OB 2015 

 Předseda sekce Petr Klimpl předložil návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2015 

(Luhačovice, 28. 11. 2015). 

Předsednictvo sekce: 

a) schvaluje návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2015 v souladu s předloženým 

materiálem. 

 

5/15  Harmonogram výběrového řízení na pořadatele závodů 2017 

 Předseda soutěžní komise sekce OB Petr Klimpl předložil Harmonogram výběrového řízení na 

pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2017. 1. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží 

ČSOB v OB 2017 bude vypsáno po dořešení termínů závodů Světového poháru v OB.  

Předsednictvo sekce: 

a) schvaluje Harmonogram výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2017; 

b)   bere na vědomí informaci o vypsání 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží 

ČSOB v OB 2017. 
 

6/15  Hodnocení výsledků MSJ v OB 2015 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiál „Hodnocení mistrovství světa 

juniorů v OB 2015“. Česká reprezentace se letos výsledkově neprosadila, poprvé v historii 

juniorských světových šampionátů nebyl nikdo na „velké bedně“ (do 6. místa). Výsledky však nelze 

hodnotit jako naprostý neúspěch, do výsledků promluvily některé okolnosti – zranění, pro nás 



nezvyklý terén, apod. Nepřítomný předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek zaslat své názory 

v hodnocení MSJ písemně. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy.  

Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2015“. 

 

7/15  Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2015 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiál „Hodnocení činnosti juniorské 

reprezentace v OB v roce 2015“. Nepřítomný předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek zaslat 

své názory v hodnocení MSJ písemně. Ke zprávě proběhla diskuze. Byla diskutována i další příprava 

juniorské reprezentace (do družstva i druhým rokem D/H18, mimořádní jedinci i prvním rokem, 

zvýšení náročnosti na trénink – osobní trenéři a TSM, návaznost na TSM, vybavení, návaznost na 

družstvo dospělých). 

Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2015“; 

b)  děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2015; 

c) doporučuje P ČSOS vyplatit odměnu Pavlu Košárkovi. 

 

8/15  Hodnocení výsledků MED v OB 2015 

 Vedoucí výběru dorostu OB Marek Cahel předložil písemně materiál „Hodnocení výsledků MED 

v OB 2015“. Reprezentace ČR na MED 2015 v Rumunsku dopadla úspěšně, zvláště pozitivně je 

nutno hodnotit vítězství v Poháru národů. 

Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2015“. 

 

9/15 Hodnocení činnosti dorosteneckého výběru v OB v roce 2015 

Vedoucí výběru dorostu OB Marek Cahel předložil písemně materiál „Hodnocení činnosti VD v roce 

2015“. K materiálu proběhla diskuze. Byla diskutována i další příprava práce s talenty v sekci OB 

(zvýšení náročnosti na trénink – osobní trenéři a TSM, povinné akce pro trenéry TSM – seminář ve 

Šternberku). 

Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti VD v roce 2015“; 

b) děkuje realizačnímu týmu výběru dorostu za odvedenou práci s výběrem dorostu v roce 

2015; 

  

10/15 Výběrové řízení na šéftrenéra juniorské reprezentace OB na další období 

Místopředseda sekce OB Libor Slezák informoval, že do vypsaného výběrového řízení na šéftrenéra 

juniorské reprezentace OB na roky 2015 – 2017 se přihlásil jediný kandidát Pavel Košárek. 

Výběrová komise doporučuje Pavla Košárka jako šéftrenéra juniorské reprezentace OB na další 

období. 

Předsednictvo sekce: 

a) doporučuje P ČSOS jmenovat Pavla Košárka šéftrenérem juniorské reprezentace ČR v OB na 

dobu určitou od 17.  9. 2015 do 31. 8. 2017 

 

8/9 Různé 

- P sekce OB bere na vědomí informaci o chystaném Středoevropském poháru mládeže (jednak 

koncepční a jednak i konkrétní na rok 2016), kterou písemně předložil Dušan Vystavěl (termín 

2016 však příliš nevyhovuje) 

- P sekce OB bere na vědomí závody zařazené v roce 2016 do WRE: sprint – 4. 6. ČP sprint 

(BBM), 17. 9. ČP sprint (ZBM); lesní disciplíny – 26. 6. M ČR KT finále (PGP), 2. 10. M ČR 

klasika finále (LPU), jeden ze závodů ČP v září (TJN) 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 13. 9. 2015 

 

Příští schůze P sekce OB se uskuteční 10. 10. 2015 ve Vracově 

 


