
Z á p i s č. 21/2016 
z 21. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 10. 9. 2016 v Hraběticích 

 

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

  Marek Cahel, Pavel Košárek 

Omluveni:  Libor Slezák 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Svolání shromáždění sekce OB 2016 

4. Programová konference OB 

5. Příprava výběrového řízení na pořadatele závodů 2018 

6. Hodnocení výsledků MSJ v OB 2016  

7. Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2016 

8. Hodnocení výsledků MED v OB 2016  

9. Hodnocení prezentace OB na Olympijských parcích 

10. Příprava podzimního semináře trenérů a rozhodčích 

11. Různé 

 

1/21  Aktuální informace 

- Výsledky české reprezentace na AMS a MS 

- Prozatímní průběh závodní o-sezóny 2016 

- Dokumentace Nadace OB pro přidělení grantu SCM a SCD na rok 2017 

 

2/21  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/21 Svolání shromáždění sekce OB 2016 

 Předseda sekce Petr Klimpl předložil návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2016 (Praha, 

10. 12. 2016). 

Vedení sekce: 

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

materiálem 

b) vyzývá oblasti sekce OB k návrhu kandidátů na předsedu sekce OB a členy vedení sekce OB 

 

4/21  Programová konference OB 

Předseda sekce Petr Klimpl předložil návrh na uspořádání programové konference OB. Důvodem je 

projednání dalších směrů rozvoje OB v České republice. Konference se uskuteční ve dnech 5. a 6. 

listopadu 2016 v okolí Kutné Hory. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí uskutečnění programové konference OB 

 

5/21 Příprava výběrového řízení na pořadatele závodů 2018 

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

pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2018. Současně předložil vypsání 1. kola výběrového řízení 

na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2018.  

Vedení sekce: 

a) schvaluje Harmonogram výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB 2018; 

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

ČSOB v OB 2018. 

 

6/21 Hodnocení výsledků MSJ v OB 2016 

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

juniorů v OB 2016“. Česká reprezentace na letošním juniorském šampionátu medaili nezískala, proti 

loňskému roku jsme však byli 2x na „velké bedně“ (5. místo Matouš Fürst na klasické trati, 6. místo 

štafeta juniorů), další 3 umístění byly v první desítce a několik umístění na počátku druhé desítky. 



Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek doplnil materiál předložený Pavlem Košárkem. 

V diskuzi byly zodpovězeny dotazy.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2016“. 

 

7/21 Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2016 

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

reprezentace v OB v roce 2016“. Ke zprávě proběhla diskuze.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2016“; 

b)  děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2016; 

c) doporučuje VV ČSOS vyplatit odměnu Pavlu Košárkovi. 

 

8/21 Hodnocení výsledků MED v OB 2016 

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

v OB 2016“. Reprezentace ČR na MED 2016 v Polsku dopadla úspěšně, zvláště pozitivně je nutno 

hodnotit druhé místo v Poháru národů a vítězství Daniela Vandase na klasické trati v H18. Současně 

byly diskutovány přínosy TSM, akademií a sportovních testů mládeže (k problematice talentovaného 

dorostu se vrátí vedení sekce na svém jednání v listopadu). 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2016“. 

 

9/21 Hodnocení prezentace OB na Olympijských parcích 

Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová předložila písemně materiál „Hodnocení 

prezentace OB v Olympijských parcích 2016“. Orientační park se velmi dobře prezentoval na Rio 

parku na Lipně, v Pardubicích a v Ostravě.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení prezentace OB v Olympijských parcích 2016“; 

b) děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšné prezentaci OB v Olympijských parcích. 

 

10/21 Příprava podzimního semináře trenérů a rozhodčích 

Předsedkyně metodické komise Kristýna Skyvová předložila písemně informaci o přípravě 

metodického semináře trenérů a rozhodčích, který se uskuteční 25. – 27. 11. 2016. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě metodického semináře trenérů a rozhodčích; 

b) ukládá Marku Cahlovi projednat povinnou účast alespoň jednoho trenéra z každého TSM na 

tomto semináři 

 

11/21 Různé 

- vedení sekce doporučuje VV ČSOS navrhnout členy do VSC MŠMT v pořadí Pavel Kubát, 

Miloš Nykodým; 

- vedení sekce projednalo informaci o činnosti metodické komise, kterou zaslala předsedkyně 

komise Kristýna Skyvová; 

- vedení sekce obdrželo návrh na obsahové zaměření školení T3, bude projednáno na schůzi 

vedení sekce v říjnu. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 11. 9. 2016 

Další schůze vedení sekce OB bude 8. 10. 2016 v Prysku. 

 


