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Shromážděni sekce OB -
1. května 2021

Petr Klimpl, předseda 

sekce OB
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Sekce OB od posledního shromáždění

➢ velmi nezvyklé a problémové období

➢ Covid-19 a následná restriktivní opatření zasáhla výrazně 

do života celé společnosti

➢ velké dopady i na orientační běh nejen v ČR, ale i v celém 

světě jak v roce 2020, tak i na počátku roku 2021

➢ Sekce OB reagovala na opatření, celkem se situace 

zvládla (ale některé věci se daly určitě řešit jinak – „po 

válce je každý generálem“)

➢ některá pozitiva se našla (digitalizace, nové formy 

tréninků, metodika), ale negativa v celé činnosti z vnějších 

důvodů vysoce převažovala
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Trochu statistiky 2020
➢ 201 klubů

➢ 12 143 registrovaných závodníků (rekord!!!)

➢ zvýšil se počet mládeže

➢ 11 oblastí (velké rozdíly mezi oblastmi)

➢ pouze 93 oficiálních závodů jednotlivců (půlka června až 

začátek října)

➢ menší počet vydaných map

➢ omezení náborových o-akcí

➢ školení rozhodčích 2. třídy

➢ školení trenérů a rozhodčích 3. třídy v oblastech
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Reprezentace OB

➢ všechny mezinárodní akce všech věkových kategorií byly 

zrušeny

➢ příprava seniorské i juniorské reprezentace pokračovala

➢ senioři (šéftrenér Jan Šedivý) – velká motivace = MS v 

OB 2021 v České republice

➢ junioři (šéftrenér Pavel Košárek) 



5

Talentovaná mládež

➢ vrchol sezóny (ME dorostu) bylo zrušeno

➢ proběhly dvě akademie OB 

➢ úspěšné Srovnávací testy mládeže (velký zájem, dobré 

výkony)

➢ 8 tréninkových středisek mládeže (rozdíly v činnosti)

➢ poděkování Nadaci OB – podpora SCM a SCD
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Soutěže 1

2020

➢ jarní část sezóny zrušena 

➢ letní vícedenní v roce se nepočítaly do Rankingu a licencí 

(dodatečně se jeví jako chyba)

➢ velký počet závodů v období září až 4. října

➢ v redukovaném rozsahu proběhla M ČR ve sprintu, 

sprintových štafetách, štafet a na klasické a krátké trati)

➢ neuskutečnila se M ČR v nočním OB, klubů a oblastních 

výběrů žactva

➢ oddělení Veteraniád na klasické a krátké trati a ve sprintu 

od M ČR (osvědčilo se) 
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Soutěže 2

➢ zrušeny všechny dlouhodobé soutěže (Český pohár, ŽA, 

ŽB, Český pohár štafet, Česká liga klubů) v roce 2020

➢ změna klasifikačního řádu – licence A i z oblastních 

žebříčků

➢ poděkování oblastem za pružné řešení podzimních 

kalendáře = velký počet oblastních závodů
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Soutěže 2

➢ zrušeny všechny dlouhodobé soutěže (Český pohár, ŽA, 

ŽB, Český pohár štafet, Česká liga klubů)

➢ změna klasifikačního řádu – licence A i z oblastních 

žebříčků

➢ poděkování oblastem za pružné řešení podzimních 

kalendáře = velký počet oblastních závodů

2021

➢ čeká se na vývoj situace s povolením sportovních akcí

➢ Manuál sekce OB pro konání závodů v orientačním běhu 

v době světové pandemie Covid-19

➢ můžeme mít výjimku na hlavní závody, ale už ne na velké 

oblastní závody, závody ŽB, atd. 
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Rozvoj OB

➢ Covid-19 měl velký dopad do snahy o rozvojové aktivity 

OB

➢ zrušeny všechny školní soutěže

➢ zrušen Word orienteering day

➢ minimální počet akcí Dny orientace v přírodě

➢ snaha o novinky – areály UsynligO, seriál pro veřejnost 

„Běhej s mapou“

➢ využití programů v rámci projektu „Zažij svůj domov“
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Metodická činnost

➢ obrovské zlepšení, odvedena velmi dobrá práce

➢ spolupráce Metodické komise sekce OB a Metodické rady 

ČSOS

➢ metodický portál, metodické dopisy, atd.
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Příprava MS v OB 2021

➢ příprava šampionátu ovlivnila v roce 2020 (i na počátku 

roku 2021) dění v sekci OB

➢ aktivizace celé řady lidí do pořádání MS

➢ jednání na celé řadě regionálních, ale i celostátních úřadů 

(NSA)

➢ pořádat MS (zvláště v době covidové) je obrovský kus 

práce

➢ držme si palce, ať vše vyjde (organizačně i sportovně)!
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Závěr čtyřletého volebního období

Vedení sekce OB

➢ Petr Klimpl, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek, Jan Netuka, 

Daniel Wolf

➢ 32 řádných jednání vedení sekce 

➢ řada dalších jednání per-rollam, e-mailová 

korespondence, telefonické konzultace

➢ poděkování členům vedení sekce za práci, odvedli velmi 

dobrou práci (každý měl na starost určitý díl činnosti)

➢ zvláštní poděkování Zdeňkovi Zuzánkovi, který po řadě let 

ve vedení sekce už dále nekandiduje
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Závěr čtyřletého volebního období

Komise sekce OB

➢ Komise reprezentace (předseda Zdeněk Zuzánek)

➢ Komise talentované mládeže (předseda Libor Slezák)

➢ Metodická komise (předseda Daniel Wolf)

➢ Soutěžní komise (předseda Petr Klimpl)

➢ Komise rozvoje OB (předsedkyně Kristýna Skyvová)

Poděkování všem členům komisí za jejich práci.
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Závěr čtyřletého volebního období

Oblasti sekce OB, kluby

➢ činnost sekce nedělá její vedení, ale práce řady 

funkcionářů v oblastech i klubech, ale i činnost trenérů, 

rozhodčích, mapařů, pořadatelů závodů

Děkuji všem, kteří mi pomáhali v řízení sekce nejen v době 

od minulého shromáždění sekce, ale po celé čtyřleté 

období.

Vážím si práce všech, kteří v sekci pracují, a věřím, že 

budou i nadále pracovat pro rozvoj českého OB.
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Návrh na usnesení

Shromáždění sekce bere na vědomí zprávu předsedy sekce 

OB o činnosti sekce od posledního shromáždění sekce OB


