
Zápis z jednání Organizační a metodické komise sekce OB 1/2021, 

které proběhlo 3. 10. 2021 na platformě ZOOM.  

Účastníci: Radim Hošek, Lukáš Hovorka, Martin Klein, Arnošt Komárek, Pavel Košárek, Jan 

Panchártek, Jan Picek, Josef Sabol, Martin Štoudek, Roman Zbranek 

1. Úvod 

Předseda komise seznámil členy komise se způsobem a četností jednání (online 1x za 2 měsíce, 

možnost per rollam hlasování), zrekapituloval její základní poslání (metodická podpora pořádání akcí 

v OB, vertikální komunikace v rámci svazu, vedení trenérské skupiny, skupiny rozhodčích) i další 

agendu (ad hoc úkoly z pověření vedením sekce). 

2. Příprava Systému činnosti komisí 

OMK pověřuje Martina Štoudka sestavením dokumentu Systém činnosti komisí sekce orientačního 

běhu ČSOS.  T: 17. 10. 2021 

3. Hodnocení kvality závodů 

Vedení sekce pověřilo OMK přípravou systému Hodnocení kvality závodů pro roky 2022 a dále. 

Členové OMK problematiku prodiskutovali s těmito závěry: 

- Hodnocení má primární význam zpětné vazby.  

- Je vhodné přesunout Hodnocení do IS ORIS.  

- Systém „známkování“ navrhujeme nahradit pouze checkboxem „doporučuji krátit příspěvek“. 

4. Metodika pořádání 

Cílem OMK je postupně připravit kompletní sbírku metodických materiálů, které usnadní klubům 

organizaci jak vrcholných akcí v OB (MČR, ČP, …), tak i akcí nižšího významu. Od vydání publikace 

„Stavba tratí pro OB“ (Z. Lenhart, 1987) v tomto smyslu neexistuje ucelený materiál.  

Předseda seznámil komisi se záměrem využít pro uspořádání (a následnou tvorbu) materiálů 

strukturu, kterou pro podobné účely používá IOF, platformou bude stávající Metodický portál 

( http://metodika.orientacnisporty.cz ). Předseda OMK za tímto účelem zajistí on-line schůzku 

zástupců OMK a zástupců Metodické rady .  T: 31. 10. 2021 

5. Vertikální komunikace 

Předseda OMK informoval členy o proběhlé komunikaci s trenéry oblastních výběrů žactva o jejich 

názorech na další směřování MČR OVŽ (odděleně či spolu s MČR klubů). Komunikace proběhla mezi 

MČR OVŽ 2021 a následným zasedáním soutěžní komise, kde byly výstupy z dotazníku i následné 

diskuse tlumočeny. Názory nebyly jednotné, Soutěžní komisi bylo předáno šest dílčích doporučení při 

volbě jedné či druhé varianty. Komunikace byla zúčastněnými trenéry kvitována.  

Předseda OMK seznámil členy se zamýšlenými způsoby komunikace s předsedy oblastí i vedoucími 

oddílů – kombinace dotazníku pro získání statisticky zpracovatelných dat a online diskusí.  

6. Trenérská skupina 

Pavel Košárek informoval o stavu příprav podzimního Metodického semináře (3.-5.12., Turnov). OMK 

pověřuje Pavla Košárka doplněním sestavy Trenérské skupiny.  T: 17. 10. 2021 

 

http://metodika.orientacnisporty.cz/


7. Skupina rozhodčích 

Roman Zbranek informoval o dosavadní činnosti skupiny rozhodčích, stavu příprav podzimního 

Semináře rozhodčích (3.-5.12., Turnov) i záměru organizace školení + seminář R2 (únor 2022, 

kombinovaná forma).  

Roman Zbranek byl pověřen v rámci Skupiny rozhodčích prodiskutovat případnou potřebu novelizace 

Systému rozhodčích.  T: 17. 10. 2021 

Zapsal Radim Hošek 


