
Zpráva o činnosti SCD 2022 a plán na 2023 

V roce 2022 proběhlo 8 společných akcí žactva ZČO: 

1) 18.-20.03. – Soustředění Písek (společně s dorostem) 

2) 02.-03.04. – Minisoustředění K. Vary (po závodech sprint + štafety ONO) 

3) 13.-15.05. – Soustředění Aš 

4) 03.-05.06. – Festival žactva Chotěboř (účast oblastní výpravy na akci pořádané svazem) 

5) 10.-12.06. – Soustředění před LODM (v gesci trenérů krajských výprav, jen pro nominované) 

6) 02.-04.09. – Minisoustředění Kašperské Hory (při závodech OblŽ KSH) 

7) 24.-25.09. – Štafety VRL + STH (účast oblastní výpravy na 2 závodech štafet + 1 sprint) 

8) 08.-09.10. – MČR oblastních výběrů (účast 3 štafet, tj. 24 nominovaných dětí) 

Několik subjektivních postřehů, zčásti jako podněty k diskusi: 

- Akcí na jaře bylo víc než v předchozích letech, což se projevilo nižší účastí na jednotlivých akcích, 

ale celkově se zapojilo víc dětí (kdo nemohl jednou, přijel jindy). 

- Minisoustředění pořádaná společně s oblastními závody se ukázala jako fungující doplnění 

nabídky. Podmínka je, aby pořadatel vyšel potřebám soustředění vstříc (což se v obou případech 

stalo – díky do ONO i KSH). 

- Festival žactva má potenciál stát se zajímavým a užitečným setkáním se závodníky z ostatních 

oblastí (navíc s jeho přípravou nemáme práci) – doporučuji ho využít v maximální možné míře. 

- Při obou podzimních štafetových víkendech se jednoznačně potvrdilo, že zkušenosti z velkých 

závodů nelze nahradit na oblastních akcích, i kdybychom je připravili sebelépe. 

- Osobně jsem během roku vnímal pozitivní posun jak ve výkonnosti, tak především v motivaci 

dětí. 

- Přestože na některé oblasti stále docela dost ztrácíme (aktuálně asi nejvíc v H14), zaznamenali 

jsme na podzim některé nadějné výsledky – 3. místo štafety D12 (M. Hynková, J. Beránková, 

Vodrážková), 3. místo štafety D14 (Stehlíková, Ritterová, Mayerová) a 10. místo při MČR 

oblastních výběrů (Anděl, Stehlíková, L. Štěrba, Vodrážková, Andělová, Zd. Brabec, Mayerová, 

Herman) se ztrátou 24 minut (tj. v průměru jen 3 minuty na úsek!). 

- Přípravu a zajištění akcí se podařilo rozdělit mezi více lidí (s tím budeme muset pokračovat!) Díky 

všem, kteří se zapojili. A speciální poděkování Honzovi Turkovi, Karlovi Pilařovi a Miloši Fialovi za 

zajištění 3 soustředění s perfektním zázemím za neuvěřitelně nízkou cenu. 

Plán pro rok 2023 

Návrh respektuje letošní zkušenosti a byl projednán s trenéry žactva v klubech ZČO. Prosím proto o 

jeho zohlednění při sestavování kalendáře závodů na rok 2023: 

1) Soustředění na začátku sezóny (druhá polovina března) – pokud možno bych tomu rád věnoval 

celý víkend (nekombinovat se závody) 

2) Štafety Kamenice + sprint Říčany (22.-23.04.) – čím větší výprava dětí pojede, tím lépe 

3) Soustředění před ŽB (ideálně 19.-21.05.) – zaměřené na H/D14 (jet můžou i mladší, ale 

účastníkům ŽB bychom se věnovali trochu víc: pokročilejší mapové techniky, plynulost práce 

s mapou, atd.) – lepší by bylo nekombinovat se závody 

4) Republikový festival žactva Brno (10.-11.06.) – čím větší výprava dětí pojede, tím lépe 

5) Podzimní soustředění (asi 15.-17.09.) – termín proti MČR KT v Brně, takže by neměly být OblŽ 

6) Štafety a sprint Brno (23.-24.09.) – je to daleko, ale bude to pěkné, aspoň 2 štafety z každé 

kategorie bychom vyslat měli 



7) MČR oblastních výběrů Pardubice (14.-15.10.) – účast 3 – 4 oblastních výběrů (upřesníme opět až 

v září – je vhodné nastavit tak, aby se děti o účast musely trochu snažit, ale aby se tam většina 

těch, kteří se snaží, dostala) 

Kromě toho můžeme opět zorganizovat i nějaké minisoustředění společně s oblastními žebříčky – 

lepší je to v odlehlejších lokalitách, kde větší část dětí nepojede na noc domů (viz letos Kašperky). 

Jinak zkušenější HD14 se po domluvě mohou zúčastnit akcí dorostu. Již jsou poměrně jasná 

2 zahraniční soustředění: 

- Tiomila (11.-22.05.) – Luleå, Skellefteå – informace na webu TSM 

https://zco.orientacnibeh.cz/mladez/428 (přihlášky již do 31.10.2022) 

- STK Švédsko (prázdniny) – snažíme se pro ZČO zajistit termín 12.-21.08, ale ještě to není jisté 

 

Aleš Richtr, 15.10.2022 


