
Profil kandidáta do vedení sekce OB 

Jméno: Jiří Zelinka Registrace OB: MBM8740 

Stručný o-životopis: 

Podzim 1996: první registrace v OB jako KBM8740 

Podzim 2003: Tvorba první mapy pro OB (Žabovřesky) 

Jaro 2004: První samostatné pořádání závodu zimní ligy 

Sezóna 2004: první účast v žebříčku A, od té doby nepřetržitá účast na závodech  

 republikové úrovně 

Léto 2007: Pořádání MS MTBO – zodpovědnost za úsek karantén 

Léto 2008: Pořádání MS OB – zodpovědnost za výsledkové tabule 

Sezóna 2012: Kompletní příprava oblastních mapových tréninků žactva JmO 

Podzim 2012: Založení klubu TJ O-mikron, z.s., kterého jsem od té doby předsedou.  

 Zisk kvalifikace R3 

Zima 2013: Zisk kvalifikace T3 

Jaro 2014: Zisk kvalifikace T2 

Jaro 2015: Zisk kvalifikace R2 

Mezi své největší sportovní úspěchy v OB považuji vítězství v závodě WRE (Kopaonik Open, Srbsko, 

2018), několik účastí v závodech ČP v elitní mužské kategorii a několik umístění v první desítce 

v závodech ČP v kategorii H21A. Dále mám nezanedbatelné zkušenosti s tvorbou map pro OB 

(například mapy pro MČR DT 2008, MČR NOB 2014 nebo WRE 2014 Murcia), pořadatelskou a 

trenérskou činností. 

Proč kandiduji? 

Vzhledem k tomu, že se v sezóně 2022 stanu veteránem, jsem dospěl k závěru, že dále nemá smysl 

své působení v orientačním běhu zaměřovat na svou výkonnost, ale bude dobré přiložit ruku k dílu ve 

zvýšené míře i v jiných oblastech, a to především jako trenér a funkcionář. Současná krize způsobená 

pandemií koronaviru mě přitom utvrdila v názoru, že vedení českého orientačního běhu by prospěla 

obměna spojená s příchodem lidí, kteří by byli schopni dodat našemu sportu tolik potřebnou novou 

energii. Proto bych rád svou energii směřoval k obnově orientačního běhu tak, aby ze současné 

dlouhé krize vyšel v ještě lepší kondici, než v jaké se nadcházel před ní. 

Co bych chtěl ve vedení sekce OB dělat, respektive prosadit? 

Svou vizi působení v rámci vedení sekce OB bych rozdělil do tří samostatných bodů: 

1) Během současné krize způsobené pandemií koronaviru se ukazuje, že český orientační běh je 

nastaven především na efektivní podporu úzké výkonnostní špičky a pak široké členské 

základny bez výkonnostních ambicí. Zcela se přitom zapomíná na výkonnostní sportovce na 

úrovni kategorií DH21A popřípadě ve spodní polovině výsledkových listin elitních kategorií. 

Tato skupina je přitom velmi důležitá, jelikož tvoří konkurenční prostředí pro nejužší špičku a 

zároveň odrazový můstek pro mladé závodníky. Je sice hezké mít v členské základně spoustu 



rodin, které se jdou o víkendu proběhnout do lesa mezi kontroly, bez široké a kvalitní 

základny výkonnostních závodníků z naší mládeže ale závodníky světové úrovně rozhodně 

nevychováme. Proto bych se rád zaměřil na zlepšení podmínek výkonnostních závodníků, a 

to především na to, aby jim nastavení našich soutěží umožnilo výkonnostně růst a 

poskytovalo jim adekvátní výkonnostní cíle. 

 

2) Když jsem sledoval způsob řešení nenadálých problémů způsobených pandemií koronaviru 

v našem sportu (a vlastně i kdekoliv jinde) nabyl jsem dojmu, že každý funkcionář nebo 

úředník je zároveň odborníkem na úplně všechno, o čem má rozhodovat. Sebekriticky si 

přitom musíme přiznat, že tomu tak rozhodně není. Každý máme nějaké vzdělání a 

zkušenosti, které nám umožňují hlouběji rozumět pouze poměrně úzkému okruhu problémů. 

Proto bych se rád zasadil o to, aby vedení sekce a potažmo i veškeré jemu podřízené komise 

fungovaly na principu nezávislých odborných analýz. Pokud například vedení sekce řeší 

nějaký odborný právnický problém, tak by si mělo nechat od svých poradců, které samo 

aktivně vyhledá, vypracovat ideálně alespoň dvě nezávislé analýzy, seznámit se s nimi, 

prodiskutovat je a teprve následně předložit finální řešení problému a to schvalovat. 

 

3) Naprostá většina funkcí v našem svazu je neplacených, přitom v současné době se objem 

administrativy kvůli neustále se měnící situaci ohledně koronavirové pandemie bezpochyby 

prudce zvyšuje. Domnívám se tudíž, že ve svazových funkcích včetně těch v komisích je 

zvláště nyní důležité mít lidi, kteří jsou ochotni se plně své funkci věnovat a to třeba i na úkor 

svých dalších aktivit a volného času. Za sebe můžu s čistým svědomím prohlásit, že jsem 

připraven funkci ve vedení sekce OB vykonávat maximálně zodpovědně. 


