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ČSOS informuje

Ve středu 8. listopadu se na svém pravidelném 
zasedání v Praze sešel Výkonný výbor ČSOS, 
již pošesté v roce 2017. Náplň byla bohatá, 
došlo k hodnocení seniorské reprezentace v OB 
i MTBO, VV schválil úhradu vkladů ze strany 
ČSOS za účast na MČR v LOB 2018 i  rozšíření 
podpory Rozvojovým projektům ČSOS pro rok 
2017 dle návrhu sekretariátu ČSOS a Komise 
rozvoje OB. Zápis najdete zde. 

V  sobotu 2. prosince 2017 v odpoledních 
hodin  proběhlo  v Luhačovicích jednání 
nejvyššího orgánu svazu - Valná hromada 
ČSOS. Po formálních úvodních věcech přednesl 
předseda svazu Radan Kamenický zprávu o 
činnosti ČSOS, následovala zpráva o plnění 
rozpočtu ČSOS v roce 2017 a zpráva kontrolní 
skupiny svazu. Poté předsedové sekcí přednesli 
informace a závěry z jednání shromáždění 
sekcí v roce 2017. V druhé části byla 
odsouhlasena změna stanov ČSOS nebo  návrh 
rozpočtu ČSOS na rok 2018. Usnesení Valné 
hromady je zde. 

 
Valná hromada se konala v zasedací místnosti 

Městského úřadu v Luhačovicích. Foto: Jan Picek.

Druhé letošní číslo časopisu OB vyšlo 2. 
prosince, v den Vyhlášení nejlepších 
orientačních sportovců 2017. Na 76 stranách 
najdete přehled nejdůležitějších závodů, které 
proběhly od poloviny června do konce 
listopadu. 

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyhlášení nejlepších 
orientačních sportovců 2017 

ovládli muži 

 

V sobotu 2. prosince 2017 se v Městském 
domě kultury Elektra v Luhačovicích 
konalo vyhlášení nejlepších orientačních 
sportovců uplynulé sezóny. Ocenění 
sportovců proběhlo v několika kategoriích 
- orientační běh, MTBO, lyžařský 
orientační běh a Trail-O. Povedený večer 
uspořádal OOB TJ Slovan Luhačovice. 

Zhruba dvouhodinového vyhlášení se 
zúčastnila řada významných hostů, 
namátkou hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek, starostka města Luhačovice Marie 
Semelová, ceny předávali i zástupci 
Českého svazu orientačních sportů, Radan 
Kamenický (předseda ČSOS), Petr Klimpl 
(předseda OB), Zbyněk Pospíšek (předseda 
MTBO) a Přemek Škoda (předseda  LOB). 
Celým večerem provázeli Matěj Klusáček a 
Petr Kubásek. 

 

https://app.crystalmails.com/en/campaigns/235095-newsletter-csos-prosinec-2017/wizard/%CM_VIEW%
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/listopadove-jednani-vykonneho-vyboru-csos
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2017-6.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/usneseni-vh-csos-2017.pdf


 
Náhled dvojstrany materiálu o MS v MTBO.

Na začátku prosince došlo k vyhlášení 
dotačního neinvestičního programu MŮJ 
KLUB (původně programy VIII a IV) na rok 2018 
ze strany MŠMT. Zaměření programu MŮJ KLUB 
je výhradně orientováno na projektové 
financování s přímou podporou sportovních 
klubů, tělovýchovných jednot a tělocvičných 
jednot jako zabezpečení pravidelné 
všeobecné, sportovní, organizační a obsahové 
činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 
až 23 let. ČSOS vyzývá všechny své kluby, aby 
se do programu přihlásily. Uzávěrka je 29. 
prosince 2017 a více informací naleznete zde. 

Opět po roce se o víkendu 17.–19.11.2017 
konalo v  rekreačním zařízení Renospond u 
Zderazi školení začínajících kartografů. 
Během sobotního večera zde také zasedala 
Mapová rada za účasti krajských 
kartografů.  V  letošním roce se této akce 
zúčastnilo 18 nadšenců pod vedením lektorů ve 
složení Zdeněk Lenhart, Luděk Krtička, Bob Háj 
a Jan Langr. Více o akci naleznete na stránkách 
ČSOS.

Momentka v průběhu školení začínajících kartografů.   

Foto: Martin Vik.

Jednou z listopadových osobností, která se 
objevila v rubrice "Běžec týdne" na serveru 
Svět běhu, byla i pardubická o-běžkyně Jana 
Knapová. Článek s podtitulem "jednička v 
orientačním běhu, která si vyzkoušela i 
triatlon a nebo ultramaraton" najdete zde.

Český olympijský výbor  hledá dobrovolníky 
pro Olympijské parky, které se budou konat v 

 
Pohled z jeviště na část sálu během vyhlašování. 

Foto: Petr Kadeřávek.

 

Výsledky ankety o nejlepšího 
orientační sportovce roku 2017

Orientační běh 
1. Vojtěch KRÁL (SK Severka Šumperk) 
2. Vendula HORČIČKOVÁ (TJ Slovan 
Luhačovice) 
3. Miloš NYKODÝM (SK Žabovřesky Brno) 
4. Jan ŠEDIVÝ (SK Praga) 
5. Jana KNAPOVÁ (OK Lokomotiva 
Pardubice)

 
Vojtěch Král letos vyhrál anketu s nejvyšším 

možným počtem bodů. Foto: Petr Kadeřávek.

Lyžařský orientační běh 
1. Radek LACIGA (TJ Slovan Zdravotník 
Praha) 
2. Hanna ROST (SKOB Zlín) 
3. Petra HANČOVÁ (OOS TJ Spartak 
Vrchlabí)

MTBO 
1. Kryštof BOGAR (OK Jiskra Nový Bor) 
2. Martina TICHOVSKÁ (USK Praha) 
3. Vojtěch LUDVÍK (TJ Stadion Nový Bor)

 
Vítěz celkového pořadí SP v MTBO i ankety o 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/bitva-zacinajicich-kartografu-u-zderazi
https://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/33902-jana-knapova/


Brně a Ostravě v termínu 9. - 25. 2. 2018. Bude 
zde zastoupen i orientační běh a LOB.  Kromě 
nezapomenutelných zážitků dobrovolníci 
dostanou oblečení, Raškovku, je též možné se 
setkat s olympioniky, zasportovat si atd. Strava 
a pitný režim během směn je samozřejmostí. 
Více informací naleznete zde.

 
 Ze sekce OB

V termínu 24. - 26. listopadu 2017 proběhl ve 
Šternberku tradiční seminář trenérů a 
rozhodčích. Centrum semináře bylo tentokrát 
situováno v Hotelu M. Přednášky pak byly v 
místě ubytování, v přednáškovém sále Expozice 
času a v tělocvičnách základních škol. Celý 
program absolvovalo zhruba 60 účastníků. Více 
o semináři se lze dočíst zde.  

 
Jedním z pátečních vystupujících byl i trenér a bývalý 

reprezentant Jiří Hlaváč. Foto: Jan Picek.

Ve Šternberku se kromě metodického semináře 
konala řada jednání a schůzí. Nejdříve zasedla 
soutěžní komise, která projednala  návrhy na 
úpravy sportovně technických dokumentů pro 
rok 2018 i roky další, přidělení závodů na rok 
2019 a mnoho dalšího, poté jednalo vedení 
sekce OB. Podrobněji o  těchto jednáních se 
dočtete na stránkách sekce OB.

V zasedacím sále Městského úřadu v 
Luhačovicích proběhlo 2. prosince 2017 
shromáždění sekce orientačního běhu za 
účasti 35 delegátů, které vyslaly jednotlivé 
oblasti sekce OB. Více o náplni této události 
najdete na stránkách sekce OB, usnesení 
shromáždění sekce orientačního běhu pak zde. 
 
Sekce OB zveřejnila statistiku letošní závodní 
sezóny. Bylo celkem uspořádáno 189 
oficiálních závodů jednotlivců a 15 závodů 
štafet a družstev. Nejpočetněji obsazený závod 
byla 4. etapa Bohemia orienteering (1856 
závodníků).

Je spočítán ranking ke konci roku 2017. Ve 
vedení jsou Jana Knapová (2. Lenka Mechlová, 
3. Adélka Indráková) a Vojtěch Král (2. Miloš 
Nykodým, 3. Jan Petržela).

nejlepšího MTBO jezdce 2017 - Kryštof Bogar. Foto: 

Petr Kadeřávek.

Trail-O

Jana KOSŤOVÁ (kategorie PARA) 
(Orientační oddíl SKV Praha)
Pavel KURFÜRST (kategorie OPEN) 
(VŠTJ Stavební fakulta Praha)

 
Jana Kosťová (vlevo) přebírá ocenění od starostky 

města Luhačovice Marie Semelové. Foto: Petr 

Kadeřávek.

Junioři:

OB: 
1. Tereza JANOŠÍKOVÁ (Spolek orientačních 
běžců Olomouc) 
2. Vojtěch SÝKORA (TJ Slovan Luhačovice) 
3. Daniel VANDAS (OK 99 Hradec Králové)

LOB: 
1. Ondřej STARÝ (OOS TJ Spartak Vrchlabí) 
2. Veronika KUBÍNOVÁ (TJ Slovan Karlovy 
Vary) 
3. Ondřej HLAVÁČ (KOS TJ Tesla Brno)

MTBO: 
1. Veronika KUBÍNOVÁ (TJ Slovan Karlovy 
Vary) 
2. Vilma KRÁLOVÁ (SKOB Zlín) 
3. Matyáš LUDVÍK (TJ Stadion Nový Bor)

 
Veronika Kubínová ovládla kategorii MTBO junior 

2017, ale současně se umístila na druhém místě v 

kategorii LOB junior. Foto: Petr Kadeřávek.

Dorostenci:

OB: Ondřej METELKA (OK 99 Hradec 
Králové) 
LOB: Jan HAŠEK (KOS Slávia VŠ Plzeň) 
MTBO: Jan HAŠEK (KOS Slávia VŠ Plzeň)

https://www.olympijskeparky.cz/dobrovolnici
http://krob.eso9.cz/Pages/Akce/171124/Default.aspx
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/probehl-metodicky-seminar-ve-sternberku
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/jednani-sekce-ob-1
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/shromazdeni-sekce-ob-v-luhacovicich
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/usn-ssob17.pdf
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/trochu-zavodni-statistiky-2017
http://oris.orientacnisporty.cz/Ranking


Organizátoři finálové série Světového poháru 
2018 v Praze spustili nový web www.wcup.cz. 
Současně byl zahájen nábor dobrovolníků pro 
tuto akci, zveřejněny aktualizované 
embargované prostory a publikován Bulletin 
1/2. 

 

 Ze sekce MTBO

Připravuje se  Young Guns MTBO série určena 
pro úplně všechny  juniory a dorostence z 
celého světa (po vzoru WRE), kteří se zúčastní 
alespoň jednoho zařazeného závodu. Jejím 
cílem by mělo být rozvíjet MTBO dovednosti, 
nacházet nové přátele a absolvovat závody v 
různých terénech. Jedná se i o uspořádání 
závodu v České republice. Více na stránkách 
sekce MTBO.

První verzi termínovky sekce MTBO pro rok 
2018 lze nalézt v zápise ze Shromáždění sekce 
MTBO.

 
 Ze sekce LOB

Výkonný výbor ČSOS schválil aktualizaci 
základních soutěžních dokumentů: Pravidel a 
Soutěžního řádu LOB.  Oba aktualizované 
dokumenty naleznete v sekci dokumentů.

Organizátoři z Vysočiny se domluvili na 
uspořádání  tréninkového závodu LOB  pro 
mládež. Bude se konat v sobotu 9.12. ve 
Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě a je 
zaměřen na kategorie DH14-DH16. Ve Vysočina 
aréně se o tomto víkendu rozběhne provoz na 
tratích, kam se právě naváží loňský sníh ze 
zásobníku. Přihlášky jsou do 8. prosince 12:00 
přes ORIS.

Světový pohár v LOB se jel ve finském Ylläs na 
konci listopadu. Série odstartovala závodem ve 
sprintu, kde naši nejlepší Jakub Škoda a 
Johanka Šimková skončili shodně na 21. místě. 
V dalším závodu na krátké trati dojel Jakub 
Škoda na 14. místě, i na klasické trati byl 
nejlepší z českých reprezentantů liberecký 
závodník, když vybojoval 23. místo. Více 

Uvedení do síně slávy orientačních sportů:

Evžen CIGOŠ, Brno 
Ivan MATĚJŮ, Praha

 
Ivan Matějů (vlevo) je uveden do síně slávy 

orientačních sportů. Na fotce společně s 

hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem. Foto: 

Petr Kadeřávek.

3 otázky pro... 
Vojtěcha Krále, 

vítěze ankety o nejlepšího 
orientačního běžce 2017

Vojtěch Král přebírá ocenění od Petra Klimpla, 
předsedy sekce OB. Foto: Petr Kadeřávek.

Jaký pro tebe byl rok 2017? Byl pro tebe 
tento rok průlomový? 
Ano, je to tak. Tento rok byl pro mě 
výjimečný svými výsledky. Řekl bych, že je 
to výsledek dlouhodobé práce a snažím se 
to ještě posunout dále.  
 
Co je skryto za tou dlouhodobou prací, 
můžeš "poodkrýt karty"?  
To by bylo asi na dlouhé hodiny, ale kdybych 
měl říci jednu věc, tak to je to, že jsem se 
stal profesionálem a můžu se věnovat 
orientačnímu běhu naplno, a hlavně 
soustředit se na ten jediný den, kdy 
chci zaběhnout maximální výkon

Rok 2018 už klepe na dveře, před tebou 
je velká výzva min. obhájit letošní 
výsledky nebo míříš ještě výše?  
Obhájit by to bylo samozřejmě pěkné, ale 
těžké. Pokud by to bylo lepší, tak by to byl 
jedině bonus.

http://www.wcup.cz/cz/
https://www.mtbo.cz/?f=svetova-serie-pro-mlade-pusky&a=976
http://www.mtbo.cz/dokumenty/zapis_ss_2017_fin.pdf
http://www.ski-o.cz/dokumenty
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4289
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/do-sine-slavy-ceskeho-ob-vstupuje-evzen-cigos
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/ivan-mateju-v-sobotu-vstoupil-do-sine-slavy-ob


informací lze nalézt na stránkách sekce LOB 
nebo stránkách závodů.

 
Část mapy s tratí mužů v závodě na krátké trati.

 

 
Vojtěch Král vítězí na SP v lotyšském Cēsis (srpen 
2017). Foto: Jānis Līgats.
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Odhlášení z odběru Newsletteru.

http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/skoda-v-top15-na-sp-ve-finsku
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