
 
 

Stručná zpráva o činnosti RD v sezóně 2020 
 
 
20. 04. 2021  - Jan Šedivý, vedoucí reprezentace dospělých v OB 
 
        
                                                                                             
 

Zhodnocení sezóny  
 
Bez nadsázky lze sezónu popsat jako čistě přípravnou. Pandemie covid-19 znemožnila veškeré 
mezinárodní akce, které jsou prioritou RD. Cílem tak bylo udržet tým motivovaný k tréninku. 
To šlo díky blížícímu se domácím MS rozhodně jednodušeji, než pokud by před námi nebyla žádná 
„hmatatelná“ výzva. 
 
Z důvodů absence vrcholných akcí realizační tým nevyřadil z RD nikoho na základě výsledků. Tým tak 
byl až na drobné výjimky pouze doplněn o členy JRD na žádost trenéra juniorů Pavla Košárka. 
 
Z pohledu realizačního týmu to byl velmi náročný rok. Neustálá nejistota konání akcí, úprava kritérií, 
ale i logistiky a nervozita závodníků neumožnila systematický přístup v organizaci sezóny. I zrušené 
akce stály mnoho energie, byť „na papíře“ nefigurují. Vše bylo rušeno a plánováno podle aktuálních 
opatření a výhledů bez dlouhodobějšího plánu. Pozitivně lze určitě hodnotit počet tréninkových 
jednotek/hodin v rámci RD, které násobně překročily obvyklý počet. 
 
 

Seznam přípravných akcí reprezentace 
 
Podrobný popis lze najít na webu RD: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/archiv/2020 
 
> Úvodní sraz listopad, Jablonec, 4 dny, 25z+4rt 
> Tréninkový kemp leden, Slovensko, 5 dní, 24z+4rt 
> Tréninkový kemp únor, Portugalsko, 8 dní, 23z+4rt 
> Tréninkový kemp březen, Nedamov (Dubá), 4 dny, 21z+3rt 
--- 
V průběhu lockdownu připravil realizační tým 12 pevných tréninků v prostorech MS21 a dále pak po 
rozvolnění dva měřené tréninky/závody pro téměř kompletní tým. 
--- 
> Tréninkový kemp červen, Hojná Voda, 4 dny, 25z+3rt 
> Tréninkový kemp červenec, Jizerské hory a Doksy, 9 dní, 25z+4rt 
> Tréninkový kemp srpen, Jičín, 5 dní, 27z+4rt 
> Vysokohorská příprava srpen, Tatry, 13 dní, 12z+1rt 
> Tréninkový kemp říjen, Kytlice, 3 dny, 24z+4rt 
 
 
 

Individuální hodnocení reprezentantů 

 
Z důvodu absence mezinárodních závodů po domluvě nebude součástí tohoto dokumentu. 
 

 

https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/archiv/2020


 
 

Ekonomické hodnocení činnosti  
 
Přidělené prostředky umožnily absolvovat sezónu v bez komplikací. Nadbytečné zdroje pak byly 
využity po dohodě na materiální dovybavení RD.  
 
 

Materiální zabezpečení 
 
Po skončení sezóny průběhu došlo k  doplnění materiálu v rámci kontraktu s firmou Trimtex. Dále 
byla obnovena smlouva na další tři roky, jejíž součástí je nově i navýšení bezplatného odběru zboží do 
výše 15 000 EUR a nad rámec pak nákup se 40 % slevou. Součástí smlouvy je propagace firmy Trimtex 
na domácích závodech a MS v rámci možností ČSOS. 
 
Dále jsme pokračovali v nasazení GPS trackingu, závodníci nafasovali osobní vesty a většina tréninků 
je pokryta GPS.  
 
Byla doplněna sada jednotek SI – celkem nyní 40ks. Sadou stojanů jsme díky využití systému SI AIR 
nepoužili. Tréninkové mapy jsme tiskli převážně na domácí tiskárně HP, u které došlu v průběhu 
sezóny k výměně tonerů a dále u firmy KARTUM. 
 
 

Realizační tým 
 
Hájek Daniel – asistent pro Brno, materiál, částečně finance 
Kačmarčík Jaroslav – asistent pro ženy, poradce 
Procházka Jan – sprintový trenér 
Šedivý Jan – vedoucí týmu, lesní trenér 
 
Jakub Novák - fyzioterapeut 
Potštejnský Jan – asistent akce 
Šidla Jan – asistent akce 
Žaloudek Petr – média 
 
Změny v týmu kromě fyzioterapeuta do další sezóny proběhly jen v organizaci práce. Daniel Hájek se 
nově stará o tým mladších závodníků tzv. Naděje. Část svých administrativních úkolů naopak předal 
vedoucímu týmu. 
 
Perfektně proběhla změna fyzioterapeuta – Jakub Novák pracuje v Motole a také v CPM Pavla Koláře, 
kde nám poskytuje nadstandardní péči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stručná zpráva o činnosti RD v úvodu sezóny 2021 

 

Proběhlé akce: 

13. – 15. 12. 2020 úvodní sraz      Zderaz 

1. 2. – 10. 3. 2021 vysokohorské soustředění     Keňa 

19. – 25. 3. 2021 sprintové soustředění     Itálie 

3. – 11. 4. 2021 výcvikový tábor     Nedamov, Turnov 

 

Další akce: 

23. – 25. 4. 2021  nominačky na ME      Nymburk 

11. – 16. 5. 2021 Mistrovství Evropy      Švýcarsko 

5. – 6. 6. 2021  nominačky na MS      Tanvald 

3. – 9. 7. 2021  mistrovství světa     Česká republika 

 

 
 



Český svaz orientačních sportů 

Reprezentační družstvo juniorů 

Zátopkova 2/100, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

http://reprezentace.orientacnibeh.cz/ 

 

 

 

 

HODNOCENÍ ČINNOSTI JUNIORSKÉ 

REPREZENTACE V OB V ROCE 2020 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Pro vedení sekce OB zpracoval: Pavel Košárek 

                                                                                                                                      20. 4. 2021 

http://reprezentace.orientacnibeh.cz/


1. Složení juniorského reprezentačního družstva 

 

Reprezentanti: 

Kateřina Blažková – SOS Jindřichův Hradec 

Michaela Dittrichová – KOB Směr Kroměříž 

Kateřina Grycová – KOS Tesla Brno  

Tereza Chrástová – SK Studenec 

Anna Karlová – OK Jilemnice 

Markéta Mulíčková – KOB Alfa Brno 

Jana Pekařová – OOB TJ Turnov 

Jana Peterová – OK Lokomotiva Pardubice 

Lucie Semíková – OK Kamenice 

Sofie Šafková – OK Kamenice 

Adéla Vandasová – OK 99 Hradec Králové 

 

Jan Gajda – OK Kamenice 

Jonáš Gottstein – OK Jilemnice 

Jakub Chaloupský – OK 99 Hradec Králové 

Tomáš Janovský – SK Praga 

Milan Malačka – OOB Kotlářka Praha 

Ondřej Metelka – OK 99 Hradec Králové 

Lukáš Richtr – KOS Slavia Plzeň 

Martin Roudný – OK Lokomotiva Pardubice 

Jan Rusin – OK Lokomotiva Pardubice 

Sebastian Šafka – OK Kamenice 

Martin Šimša – SK Praga 

Lukáš Vitebský – TJ Tatran Jablonec nad Nisou 

 

Sledovaní (bez statusu reprezentanta): 

Anežka Hlaváčová - KOS Tesla Brno 

Tereza Kosová – OK 99 Hradec Králové (zařazena 08/2020)  

Elin Martanová – OOB TJ Turnov 

Barbora Matějková – OOB TJ Turnov 

Klára Nechanická – KOS Tesla Brno 

Martina Opálková – Beta Ursus Orienteering 

Magdaléna Škáchová – OOB Kotlářka 



Nikola Thýnová – SK Slavia Hradec Králové 

Rozárka Vejražková – OOB TJ Turnov 

 

Filip Adámek - KOS Tesla Brno 

Kryštof Hájek - OOB TJ Turnov 

Radim Kligl - KOS Tesla Brno 

Jan Rücker – TJ Jiskra Hořice 

Hubert Waněk – OK Lokomotiva Pardubice (vyřazen v průběhu sezóny 2020) 

Ondřej Volák - OK Lokomotiva Pardubice 

Tomáš Zalaba – OK Slavia Hradec Králové 

2. Realizační tým 

 

Pavel Košárek – trenér JRD 

Iva Košárková – asistentka trenéra (výpomoc na akcích, administrativa) 

Petr Losman – asistent trenéra (výpomoc na akcích vč. rozborů tréninků) 

Martin Křivda – asistent trenéra (výpomoc na akcích, zajištění SI a IT) 

 

Spolupracovníci: 

 

Marek Cahel – výpomoc na akcích (úvodní sraz, VT Choceň, VT Liberecko, VT Maďarsko) 

Jiří Funda – ortoped (v případě nouze) 

David Pustai – výpomoc na akcích (VT Maďarsko) 

Jakub Šrom – masér (VT Milovy, VT Liberecko) 

3. Plán přípravy 

Od akce č. 5 nebyl dodržen z důvodu pandemie covid plán přípravy. Od jara 2020 byla příprava 

improvizovaně uzpůsobena situaci, kdy jsme se snažili maximálně využít možností organizovat 

soustředění a přizpůsobit se původně plánovaným závodům.  

1) úvodní sraz Janské Lázně, Krkonoše, 14.–17. 11. 2019 

účast: 22 členů JRD + 4 RT 

náplň: 3 mapové tréninky ve volném i závodním tempu, horský skorelauf v oblasti Černé hory, 

regenerace v lázních 

zaměření akce: seznámení se s reprezentanty a RT navzájem – tým prošel velkou obměnou, 

fungování týmu, cíle na rok 2020, osobní pohovory 

web: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1113 
 

2) VT Choceň, 9.–12. 1. 2020 

účast: 17 členů JRD + 10 sledovaní + 6 ostatní + 5 RT  

náplň: NOB, vrstevnicovka, klasika, azimutový middle, sprintové úseky; představení nominačních 

kritérií, přednáška o závodních prostorech k JMS2020, přednáška T. Křivdy o působení v juniorech, 

rozbory tréninků 

zaměření akce: zpestření zimního tréninkového období, motivace, teorie, specifické tréninky 

k JMS20 – kopce, vrstevnice, příjemné počasí bez sněhu 

web: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1120 
 

 

https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1113
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1120


3) VT Jizerky, Karlov, 6.–9. 2. 2020 

účast: 18 členů JRD + 8 sledovaní + 4 RT  

náplň: lyže – běžky, běžecké nebo lyžařské intervaly, tempový běh, mapové okruhy, klasika 

z hromadného startu, rozbory tréninků, motivační přednáška Z. Procházkové o přeplavání kanálu La 

Manche. 

zaměření akce: akce pro umožnění kvalitního fyzického tréninku ve skupině během zimního 

období, trénovali jsme v různých intenzitách od AP1 (základní vytrvalost) až po LA (krátké 

intervaly) 

web: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1125 
 

4) VT Kamenice, Valnovka, 28. 2. – 1. 3. 2020  

účast:11 členů JRD + 7 sledovaní + 10 ostatní + 4 RT 

náplň: mapové tréninky – NOB, klasika, kombotech, middle bez cest, regenerace v bazénu 

zaměření akce: mapová víkendovka, simulace typu terénu k JMS2020 

web: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1129 

 

5) VT Milovy, Milovy, 27. – 28. 6. 2020 

účast: 21 členů JRD + 9 sledovaní + 2 ostatní + 5 RT  

náplň: shledání po 3 měsících, 2 měřené tréninky krátké t. a klasiky + kombotech volně, večerní 

táborák 

zaměření akce: po 3 měsíční uzávěře díky epidemii první organizovaná akce. Cílem bylo nabídnout 

kvalitní tréninky závodní formou a potkat se.   

web: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1142 
 

6) prázdninové VT Liberecko, Oldřichov v Hájích, 25. 7 – 2. 8. 2020 

účast: 20 JRD + 12 sledovaní + 6 RT, společně s dorostem (celkem 48 účastníků) 

náplň: tréninky OB, účast třídenní závody Sandstones, večerní rozbory a analýzy, regenerace.  

zaměření akce: akce se uskutečnila jako náhrada za zrušený Oringen a soustředění ve Švédsku, 

přesto byla velmi povedená, zavítali jsme do rozmanitých terénů severních Čech vč. výjezdu do 

polských Jakuszyc, takže rozvoj technické složky výkonu nijak neutrpěl. 

web: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1145 
 

7) VT Maďarsko, Cered, 18.–25. 8. 2020 

účast: 20 JRD + 9 sledovaní + 5 RT 

náplň: tréninky OB – seznamovák, starty, shluky, sprinty, klasická a krátká trať, vrstevnicovka, delší 

postupy, housenka. 

zaměření akce: Jednalo se o využití přesunutého soustředění z března 2020, kdy jsme si tyto terény 

vybraly jako přípravné k JMS v Turecku. Zároveň se zde měl uskutečnit MED a následně 

přidružené MEJ, takže v době konání soustředění, kdy se zdálo, že se akce uskuteční, jsme měli 

jasný cíl. Vše bylo nakonec zrušené, ale i tak se jednalo o výjezd do nových zkušenostních terénů 

zatraktivněný jedním tréninkovým dnem na Silici. 

web: https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1145 
 

4. Finanční zabezpečení 

 

Částka 1 050 000 Kč. 

 

Čerpání rozpočtu: 

- úvodní sraz: z rozpočtu r. 2019 

- funkční vyšetření Mohelnice: z rozpočtu 2019 

- VT Choceň: 53 400 Kč (příspěvek účastníků celkem: 42 800 Kč) 

https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1125
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1129
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1142
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1145
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1145


- VT Jizerky: 35 400 Kč (příspěvek účastníků celkem: 30 900 Kč) 

- VT Kamenice: 32 000 Kč (příspěvek účastníků celkem: 21 100 Kč) 

- VT Milovy: 23 400 Kč (příspěvek účastníků celkem: 7 150 Kč) 

- VT Liberecko: hrazeno mimo rozpočet JRD  

- VT Maďarsko: 210 825 Kč (příspěvek účastníků celkem: 36 500 Kč) 

- úvodní sraz 2021 Chorvatsko: 401 000 Kč (příspěvek účastníků celkem: 0 Kč) 

- odměny pro ostatní členy RT: vyplaceno 70 000 Kč 

- další provozní výdaje (telefony atd.) 

- materiál (nákup vybavení Trimtex, tejpovací pásky, výživové doplňky, doplnění SI sady) 

 

Podrobné vyúčtování všech akcí JRD je k nahlédnutí na sekretariátu ČSOS. 

5. Materiální zabezpečení 

 

Disponujeme vlastní sadou reprezentačního oblečení Trimtex, kterou postupně doplňujeme a od 

sezóny 2021 bude design shodný s RDD. Naše původní vybavení bude poskytnuto pro účely 

dorosteneckých akcí.  

Máme vlastní sadu SI jednotek a čipů SIAC. 

Na každém soustředění mají všichni účastníci k dispozici GPS jednotky, které se velmi osvědčily k 

potréninkovým rozborům. 

Byly zakoupeny tejpovací pásky a doplňky stravy od fy Enervit. Dále byly zajištěny potřeby pro 

plnění práce maséra a potřeby pro vybavení lékarny. 
 

6. Hodnocení sezóny 2020 a výhled na rok 2021 

 

Vzhledem k tomu, že neproběhla standardní sezóna, nevěnuji se jmenovitě členům družstva. 

Pandemickou situací v loňské sezóně utrpěl zejména ročník 2000, který přišel o JMS ve věku, kdy 

by už měly předvést vyspělé výkony. Do reprezentačního družstva dospělých (skupina Naděje) byli 

zařazeni po sezóně 2020 3 závodníci – každým rokem se lepšící Martin Roudný, který je na kratších 

tratích schopen se přiblížit našim nejlepším dospělým, zkušená Jana Peterová (4 roky v JRD) a na 

podzim 2020 ve velmi dobré formě běhající Klára Nechanická. Ostatní závodníci končící po sezóně 

2020 byli zařazeni do sledovaných RD. Věřím, že členství v dospělých a možnost absolvovat 

reprezentační akce (navíc v době, kdy se tým chystá na domácí MS) je dostatečnou motivací a 

nebudou tito závodníci dlouhodobě poznamenáni absencí JMS.  

 

Po odchodu jedné velké skupiny závodníků na konci roku 2019, kdy došlo k velké obměně týmu, se 

podařilo v roce 2020 sestavit nový, dobře fungující tým, do kterého byli navíc pro sezónu 2021 

doplněni další kvalitní závodníci a závodnice. Potěšitelná je především poměrová vyváženost kluci 

vs. holky. Tým je velmi široký, ale vzhledem k situaci to má pozitiva v tom, že jsme schopni zajistit 

kvalitní konkurenci v rámci týmu.  

 

Pro rok 2021 se stále nacházíme ve velké nejistotě a to jak z hlediska plánování akci, tak z hlediska 

konání mezinárodních a domácích závodů. Přesto se připravujeme s vidinou JMS v Turecku. Pokud 

se uskuteční, tak bude specifické po všech stránkách. Jak díky covidovým opatřením, tak také proto, 

že tam před vlastními závody absolvujeme jen několik málo tréninků. Je třeba se nad to povznést, 

podmínky budou mít všechny státy dost podobné. Kladem akce bude ale možnost konečně závodit.  

 

Kromě úspěšného vystoupení na JMS je hlavním cílem sezóny 2021 udržet tým motivovaný a 

v tréninku s vidinou vzdálenější budoucnosti. Snažíme se nepropadnout pocitům zmaru a 



pokračovat dále ve zlepšování se. K tomu nám v poslední době přispěly především týdenní 

soustředění a organizované individuální tréninky během zimy, jejichž rozbory se přesunuly na 

zoom. 

 

I v sezóně 2020 výborně fungovala spolupráce s ústředním trenérem mládeže M. Cahlem a 

trenérem dospělé reprezentace J. Šedivým.   

7. Závěr 

 

Sezóna 2020 byla pro všechny v mnoha ohledech netypická. Nejvíce jsme byli poznamenáni 

absencí závodů, takže chyběla ta podstata, proč to všechno děláme. Myslím si, že jsme se se situací 

vypořádali dobře a že nás nadšení neopouští. Sezóna proběhla zcela bezproblémově z hlediska 

členů reprezentace i ze strany zajištění chodu JRD. Proto všem, kdo se na této sezóně podíleli, 

děkuji!  



 

Stručná zpráva o činnosti JRD v úvodu sezóny 2021 

 

Úvod sezóny ovlivnila stále probíhající pandemie, která nedovolila u nás žádné společné 

soustředění od počátku tréninkového roku. Závodníci se museli připravovat individuálně. 

Podařilo se uskutečnit dva výcvikové tábory v zahraničí.  

 

Zrušené akce:  

22. – 24. 1. 2021  výcvikový tábor    Podkrkonoší 

10. – 14. 2. 2021  výcviková tábor    Jizerské hory 

2. – 5. 4. 2021   JEC 2021      Belgie 

22. – 25. 4.    MEJ       Maďarsko 

 

Uskutečněné akce: 

16. – 21. 11. 2020  úvodní soustředění    Chorvatsko 

30. 3. – 5. 4. 2021  soustředění     Slovinsko 

 

Nejbližší akce: 

23. – 26. 4. 2021  výcvikový tábor     Karlov 

3. – 6. 6. 2021   nominačky na MSJ    Zlín 

 


