
Informace o činnosti Západočeské oblasti OB v roce 2020 

 

Západočeská oblast patří v rámci ČSOS k menším oblastem. Oblast v sobě soustřeďuje 2 kraje 

– Karlovarský a Plzeňský. V roce 2020 jsme měli v sekci OB registrováno 664 závodníků v 13 

klubech. Největším klubem je VPM – KOS Slávia Plzeň se 119 registracemi, nejmenší oddíl je 

YETTI Vejprty se 2 registracemi. 212 registrací bylo v kategoriích žactva, 109 v dorostu, 60 u 

HD21 a zbývající registrace (283) byli veteráni. 

V sekci LOB bylo registrováno 84 závodníků a v sekci MTBO 57 závodníků a v sekci Trail 1 

závodník. 

Hlavní činnost oblasti v uplynulém roce bylo zajištění soutěží v roce 2020 pěšího OB. Přesto se 

zmíním i o ostatních druzích orientačních sportů, které jsou součástí ČSOS. 

První závody orientačních sportů v roce 2020 se týkaly LOB. Původní kalendář byl ovlivněn 

počasím, neuskutečnila se polovina z deseti závodů celostátního žebříčku LOB, včetně 3 

závodů pořadatele VPM. Nejvýznamnější zimní akcí se stala ZODM ve dnech 19.-24. ledna 

2020, kdy její součástí byly i závody v LOB. Závodilo se ve 3 disciplínách – sprintu, krátké trati 

a štafetách. Medailová umístění získali – 1. místa Tonda Svoboda (sprint, krátká) a Marek 

Štěrba (krátká), 2. místa Marek Štěrba (sprint a smíšená štafeta) a Marie Bartošová (smíšená 

štafeta). Tzv. „velkou bednu“ za 6. místo na krátké trati ještě připojila Marie Bartošová. Velké 

poděkování za uspořádání úspěšných závodů v LOB patří všem členům naší oblasti, kteří i přes 

nepříznivé sněhové podmínky závody zabezpečili. Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout Luďka 

Bartoše, Pepu Nádeníčka, Aleše Richtra a Jardu Ziebu. Z Českého poháru LOB v roce 2020 

získali závodníci naší oblasti na mistrovstvích ČR 10 medailí (2-5-3), 3 licence „E“ a 5 licenci 

„A“. Po několika letech získal závodník oblasti medaili na Mistrovství ČR v hlavní kategorii, 

konkrétně 3. místo na klasice Vojtěch Bartoš. MED a MSJ ve Švédsku se zúčastnili Marek 

Štěrba, Lukáš Richtr, Jan Hašek a Kateřina Černá. Zde největšího úspěchu dosáhl Marek Štěrba 

3. místem ve sprintu (ještě 9. klasika, 6. štafety). Do 10. místa ještě byli Honza Hašek (6. klasika, 

9. sprint). Vojta Bartoš a Kateřina Černá byli nominováni na ME dospělých, konané v březnu 

v Rusku na Sibiři, oba, především Kačka jako nejmladší účastnice, sbírali zkušenosti. Do 

reprezentačních družstev pro rok 2021 byli zařazeni v dorostu Marek Štěrba a Tonda Svoboda 

(sledovaný), v juniorech Kateřina Černá, Annie Novotná (sledovaná), Lukáš Richtr a Radim 

Tokár (sledovaný), v dospělých Vojta Bartoš a Honza Hašek. 

Dalším orientačním sportem provozovaným závodníky naší oblasti bylo MTBO, kde bylo v 6 

oddílech registrováno 57 závodníků, zdaleka nejvíc v oddíle VPM. V roce 2020 na 

Mistrovstvích ČR získali celkem 7 medailí (1-3-3), v juniorské reprezentaci pro rok 2021 jsou 

zařazeni Ondřej Kovář a Tonda Svoboda, jmenovitý seznam dospělé reprezentace není 

zveřejněn, ovšem zcela jistě zde jsou Veronika Kubínová a Honza Hašek. Případné doplnění 

předpokládám ze strany zástupců oddílu VPM. 

V Trail OB byl v roce 2020 z naší oblasti registrován 1 muž z oddílu MLA, žádných závodů se 

neúčastnil. 



 

Sezona pěšího OB 2020 byla výrazně poznamenaná epidemickou situací, když celá jarní 

sezona byla zrušena a rovněž byla předčasně ukončena sezona podzimní. Původní kalendáře 

závodů oblastního žebříčku byly změněny, obdobně jako v celé republice. Nakonec se v oblasti 

uskutečnilo 7 žebříčkových závodů (z 10 přeplánovaných), do žebříčku bylo hodnoceno 332 

závodníků. S ohledem na vývoj letošní sezony se z našeho oblastního žebříčku vybíhaly licence 

„A“ a současně bylo sekcí OB rozhodnuto, že platnost licencí „A“ u dříve získaných (v sezoně 

2019) se prodlužuje do roku 2021. Znamená to, že výrazně narostl počet držitelů licencí „A“. 

K původním 15 licencím „A“ nám z oblastního žebříčku přibylo dalších 14 držitelů této licence. 

Osobně předpokládám, že v příštím roce budou všichni tito dorostenci a junioři běhat 

minimálně žebříček B. Velké úspěchy zaznamenali na republikové úrovni naši dorostenci. 

Navázali a vylepšili loňské výsledky, konkrétně letos 2 x 9. místa na MČR sprint (Marek Štěrba 

a Lukáš Richtr), 5 umístění do 10. místa na MČR krátká trať (4. Šimon Stehlík, 5. Lukáš Richtr, 

7. Radim Tokár a Jirka Donda a 10. David Němec) s vrcholem na MČR klasika, kde mistrovský 

titul v H16 Jirky Dondy podpořili v H18 2. místem Lukáš Richtr a 7. místem Radim Tokár. 

V posledním letošním mistrovským závodem pak byly štafety, kde trio Tokár, Donda, Richtr 

s obrovským náskokem 7 minut před 2. štafetou (15 před třetími) vybojovalo mistrovský titul. 

V hlavní závodní kategorii se po letech na stupních vítězů objevil zástupce oblasti – 2. místo na 

MČR ve sprintu Karolína Kamenická. Pro rok 2021 byli do týmu juniorské reprezentace zařazeni 

Lukáš Richtr, Jirka Donda (sledovaný) a Radim Tokár (sledovaný). 

Z výše uvedeného je vidět, že západočeská oblast se může výkony některých jedinců 

porovnávat s jinými částmi republiky. Za to patří poděkování všem trenérům ve všech 

oddílech. Na druhé straně je pravdou, že v dívčích kategoriích srovnatelnou výkonnost 

s ostatními nedosahujeme.  

V oblasti pořádání závodů, kromě již zmíněných žebříčků měly pořádat oddíly ZCO 4 závody 

republikové úrovně, 3x žebříček „A“ a MČR v NOB. Všechny tyto závody jsou přeloženy na rok 

2021. V nově vytvořeném celostátním žebříčku pak pořádal oddíl MLOK Mariánské Lázně 

Veteraniádu ve sprintu v okolí zámku Kynžvart. Závod proběhl na vysoké úrovni. V naši oblasti 

pak většina závodů proběhla bez problémů. Bohužel u závodu oblastního žebříčku ve sprintu 

v Aši musely být výsledky některých kategorií zrušené a to až rozhodnutím předsednictva 

oblasti, které soutěže oblastního žebříčku řídí. Pro letošní rok byl žebříček ukončen předčasně, 

jak jsem uvedl, získané licence „A“ a „B“ budou zadány centrálně.     

Předsednictvo oblasti, které máme oficiálně zvolené na loňském shromáždění, řešilo 

letošní rok 2 okruhy problémů.  
Prvním věcí, která byla řešena v okruhu předsedy oblasti a obou krajských svazů bylo 
přerozdělování financí na činnost. Zde byly příspěvky ČSOS jednotlivým krajům využity z velké 
části na financování žákovských soustředění. Bylo nutné jednat operativně, především proto, 
že původní plány rozdělení příspěvků ČSOS byly změněny pro nekonání závodů Vyzývacího 
poháru a Přeborů žákovských výběrů. Pro rok 2021 vidím v této oblasti potřebu průběžné 
kalkulace výdajů a dotací před každým soustředěním tak, aby minimálně polovina 
předpokládaných nákladů byla zúčtována od oddílů předem a byla řešena i výše příspěvků jak 
od Nadace OB, tak i z položky Talent, dotací obou krajských svazů a samozřejmě z příspěvku 



pro TSM. Je rovněž otázkou, zda by jednotlivé krajské svazy neměly část příspěvků od ČSOS 
směřovat na podporu tvorby nových map. Důvodem je to, že účast na akcích zejména SCD je 
vysoká a faktury k proplacení (i případných zálohových faktur) již dosahují takové výše, že buď 
SCD přechodně čerpá finance z dotací určených pro SCM a zejména TSM, když v posledním 
roce muselo být financování akcí zajištěno krátkodobým mimořádným vkladem financí na účet 
SCM. Kritickým pro financování je také termínově paralelní nebo velmi blízké pořádání akcí 
SCD a SCM. Přestože se jedná především o záležitost, kterou bude řešit trenérská rada SCM, 
dotýká se rozdělování financí obou krajských svazů, proto se o tomto problému zmiňuji. 
Další řešenou věcí bylo rozhodování o výsledcích 4. závodu Západočeského žebříčku – podzim 
2020. Rozhodování proběhlo per rollam a výsledek byl zveřejněn ve Sdělení předsednictva 
oblasti 1/2020.  
 

Co čeká Západočeskou oblast příští rok?  
Protože soutěže v LOB, MTBO a Trail OB řídí přímo jednotlivé sekce, budu se zabývat 
soutěžemi v pěším OB, které v oblasti řídí předsednictvo oblasti. Hlavním úkolem je proto 
zabezpečit závody Oblastního žebříčku pro rok 2021. Konkrétní podoba bude projednávána 
v bodě 4 dnešního jednání. K tomu už v této zprávě uvádím, že předsednictvo sekce OB a 
soutěžní komise řeší strukturu soutěží pro rok 2021, jak na celostátní úrovni, tak i na úrovni 
oblastí. Do doby zveřejnění pětistupňového opatření uvolňování epidemické situace jsme 
pracovali s variantou závodů do 500 účastníků, případně do 130 účastníků. Nyní je třeba brát 
do úvahy i omezení akcí na 100 osob. Za naši oblast jsem zaslal stanovisko, že jsme schopni se 
u oblastních žebříčků vejít do počtu 500 účastníků a jsme schopni i vyřešit pořádání žebříčku 
při omezení na 130 účastníků. Pro připravovaný „semafor“ pro 100 účastníků bude třeba zvážit 
jiné možnosti. Každopádně je třeba počítat s tím, že nebude s velkou pravděpodobností 
možnost slučování závodů jednotlivých oblastí. Naopak, u velkých oblasti se zvažuje možnost 
rozdělení na jednotlivé kraje nebo podoblasti. 
Z toho plynou následující skutečnosti : 
- nemůžeme spoléhat na to, že závody našeho oblastního žebříčku budou spojovány se závody 
jiných oblastí 
- pro závod oblastního žebříčku musíme garantovat účast všem závodníkům oblasti, kteří se 
na závod přihlásí v prvním termínu, a to i u závodů, které jsou součástí vícedenních závodů  
- oddíly musí počítat se situací, že bude nutné zajistit, aby současně nebylo na shromaždišti 
více osob, než bude povoleno, tzn. buď závod proběhne v „blocích“ (jednotlivé oddíly budou 
mít stanoveny společné rozmezí startovních časů a mezi oddíly budou rozestupy) nebo závod 
bude rozdělen na více na sebe navazujících závodů jednotlivých kategorií (např. žactvo+HD21 
a dorost+veteráni a pod.) nebo v jednom dni pořádat dva paralelní závody s tím, že dopolední 
a odpolední závody se v tomto dni „prohodí“ (tzn. dopolední závod pro žactvo a HD21 
pořádá SKV a současně dorost a veterány pořádá BSO, odpoledne se prohodí, samozřejmě pro 
doprovody žáků a dorostu bude možnost startu v „jejich“ závodě – lze samozřejmě jen u 
kombinace 2xsprint, sprint+krátká, max.2xkrátká).  Ve všech případech musí pořadatel počítat 
s delší dobou trvání závodu a je otázkou, jestli bude možné, aby jeden pořadatel pořádal 2 
závody v jednom dni 
- v návaznosti na výše uvedené by měl pořadatel zvážit možnost vyzvednutí popisů na startu 
nebo tisk popisů na mapy, zda nestartovat na startovací krabičku (krabičky), zda vyvěšovat 
výsledky, zda a jak vyhlašovat (když by část závodníků už musela být pryč), zda vůbec a jakým 
způsobem zabezpečit nezávodní kategorie (pokud budou vypisovány), zda a jakým způsobem 
provádět dohlášky na místě atd. 



- kde zvolit shromaždiště závodu, místo parkování, startu a cíle, aby jiné osoby nebyly „okatě“ 
upozorňovány na hromadnou akci, zejména u sprintových závodů, u shromaždišť a parkování 
v obcích nebo jejich těsné blízkosti 
- mít připravenou jasnou koncepci pořádání pro jednání s dotčenými orgány (lesy, obce) 
- mít připravený „záložní plán závodu“ pro případ zhoršení situace  
 
Mimo připravované závody oblastního žebříčku jsou v kalendáři celostátních závodů v roce 
2021 plánovány i závody celorepublikové. Závody v LOB 20.-21.2.2021 pořadatele VPM, 17.-
18.4.2021 MČR v NOB a ŽA pořadatele VPM, 29.-30.5.2021 ŽA a ŽB pořadatelů LPM+NEK.  
 
Oblasti mají rovněž (podle pravidel pro činnost oblastí sekce OB) koordinovat péči o 

talentovanou mládež. Toto je u nás zajištováno v rámci Západočeského SCM, které je, na 

rozdíl od mnoha dalších SCM, samostatným právním subjektem. Činnost SCM je v programu 
zařazena pod samostatný bod, proto více informací zazní tam. 
 

Školení a kurzy  
Ve dnech 14.-15.2.2020 proběhlo v Mariánských Lázních školení R3. technicky zabezpečoval 
oddíl MLOK Mariánské Lázně, obsahovou část Pepa Milota a Honza Michalec. 
 
 
 
V Tachově 28.11.2020 
                                                                                                                               Jan Michalec 
                                                                                                           předseda Západočeské oblasti OB 
 
  
 
 

  


