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1. Název projektu 
                                               

Sportovní centrum dětí v OB Moravskoslezské oblasti. 

 

 

 

2. Příjemce projektu 
 

Název instituce: Moravskoslezský krajský svaz ČSOS 

Sídlo sdružení: Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 04995937 

Číslo účtu: 2600989552/2010 

Zastoupenou: Ing. Milan Binčík, předseda Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 

             

 

 

3. Garant projektu 
 

Martin Kovařík (šéftrenér SCD), člen klubu OK SILESIA z. s. 
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4. Jmenný seznam zařazených závodníků ve věku 11 – 14 roků 

 
 Jméno Kategorie Registrace 

Licence 

2023 

Poznámka 

1. Klára Byrtusová D14 SIT0851 B  

2. Tereza Kawuloková D14 SIT0951 B  

3. Julie Cymorková D14 TRI0953 B  

4. Eliška Burešová D14 BFM0955 B  

5. Barbora Máchová D14 BFM0952 C  

6. Klára Walaská D14 TRI0950 B  

7. Ondřej Červinka H14 BFM0806 B  

8. Jonáš Létal H14 SFM0901 B  

9. Mateusz Mokrosz H14 TRI0902 B  

10. Tomáš Bruk H14 TRI0900 B  

11. Lukáš Bruk H14 TRI0901 B  

12. Judita Juračáková D12 BFM1053 B  

13. Magdalena Chudíková D12 BFM1051 B  

14. František Menzel H12 MOV1003 B  

15. Sofie Burešová D12 BFM1153 B  

16. Eliška Skupieńová D12 SIT1151 B  

17. Zuzana Řádková D12 TRI1151 C nezájem 

18. Hynek Létal H12 SFM1001 B  

19. Albert Klose H12 SFM1000 B  

20. Eva Létalová D10 SFM1250 C  

21. Sofie Jurčková D10 SIT1251 C  

22. Matyáš Kawulok H10/H12 SIT1201 B  

23. Tomasz Mokrosz H10/H12 TRI1200 B  

24. František Hrabal H12 BFM1001 B dodatečně zařazen 

 

5. Hlavní cíle projektu 
Pracovat s dětmi Moravskoslezské oblasti v orientačním běhu, zvyšovat jejich fyzickou a 

hlavně mapovou zdatnost a upevňovat u nich správné navigační techniky v OB. Našim cílem 

je poskytnout dětem nadstavbu nad klubovou činností - hlavně poznáváním nových terénů a 

různorodých mapových tréninků.  

DÍLČÍ CÍLE: 

- vyhledávat talenty v regionu centra mládeže a vybírat členy SCD 

- postupně zapojovat talentované závodníky do pravidelné běžecké a mapové přípravy 

- uspořádat mapová soustředění + tréninky 

- zisk (udržení) 10 licencí B    

- v celkovém hodnocení ŽBM 2 závodníci do 15. místa 

- „reprezentovat” - získávat zkušenosti na závodech celostátní úrovně - na Republikovém 

Festivalu žactva a MČR oblastních výběrů žactva 
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6. Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 
 

Průběžná celoroční činnost: 

      - mapová a fyzická příprava na soustředěních SCD a jejich technické zabezpečení 

 

Časový harmonogram proběhlých a plánovaných akcí: 

 Termín Akce Místo         Náplň Počet 

osob  

1. 11. - 13. 3.  TK Ivančice Ivančice a okolí Mapové tréninky, 

základní mapové 

techniky 

16+4 

2.  Testy dráha Český Těšín Dráhový test - zrušeno  

3. 3. - 5. 6. Republikový festival 

žactva 

Chotěboř Setkání žactva,  o-

desetiboj, sprint, štafety 

18+4 

4. 10. - 16. 7. Letní o-camp Camp 

Svatá Kateřina 

O-camp - mapové 

tréninky a hry OB 

13+3 

5. 8. - 9. 10. MČR oblastních výběrů 

žactva 

Hajnice - 

Výšinka 

štafety, družstva 18+5 

 

V jarní části sezóny proběhly ještě 4 mapové tréninky na různých místech po celé Moravě 

v rámci nominaček na LODM (Ostrava-sprint, Hlučín-sprint, Bělov-middle, Kroměříž-sprint). 

Proběhlých akcí se zúčastnili závodníci z těchto oddílů: BFM (7), MOV (1), SFM (4),  

SIT (5), TRI (5).  

Proběhly skoro všechny plánované akce, neuskutečnil se nakonec akorát dráhový test, a to 

z několika důvodu. Dráha v Těšíně je částečně zničena a hrozilo by zranění, v Třinci se 

rekonstruoval trávník a dráha byla nepřístupná, a navíc, v jarní části byl program tak  

nahuštěn, že o víkendu nebyl prostor testy uskutečnit (spoustu závodů JKŽ, ŽBM, nominačky 

na LODM atd.). Nakonec jsme se rozhodli, že se letos testy neuskuteční, starší žáci stejně 

poběží dráhu v rámci STM. První mapové soustředění proběhlo v plánovaném termínu, pouze 

jsme museli změnit místo, místo Boskovic jsme jeli do Ivančic (ale to jsme už věděli 

začátkem roku, že to tak bude). 

Poprvé se uskutečnil Republikový festival žactva v Chotěboři, velmi pestrá a podařená akce 

pro žactvo, kde se kromě závodů (sprint, štafety) konal o-desetiboj s různými o-úkoly a  

o-dovednostmi, dále beseda s reprezentantem Tomášem Křivdou a hlavně to bylo 

celorepublikové setkání žactva. Na léto jsme zase připravili týdenní o-camp (tábor) pro děti a 

mládež z MSK, tentokráte do velmi pěkného místa campu Svaté Kateřiny a okolních 

nádherných lesů, kde na všechny účastníky čekal velmi bohatý a zábavný program, nejen s o-

tématikou, spousta tréninků, vícedenní závody, výlety atd. Trochu mrzí nižší účast, ale přesto 

věříme, že všichni zúčastnění si to pořádně užili. Na podzim se uskutečnilo ještě MČR 

oblastních výběrů žactva, závod štafet a družstev. 
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7. Personální zajištění činnosti sportovního centra 
 

Hlavním organizátorem akcí je šéftrenér SCD (Martin Kovařík), který připravuje všechny 

tréninky. Všichni níže uvedení trenéři se podílejí na hladkém průběhu všech akcí. 

 

Seznam trenérů: 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Martin Kovařík T2 SIT7701 
mkove@seznam.cz, 

777282624 

2. Mgr. Mária Kovaříková T3 SIT6951 
maria.kovarik@centrum.cz, 

774171619 

3. Pavel Štětínský T2 MOV7104 
stetinsky@email.cz, 

604569405 

4. Ing. Jiří Tesař  AOP6702 
tesar@transexpress.cz, 

608718019 

5. Ing. Soňa Létalová T3 SFM8252 
sona.letalova@email.cz, 

733614363 

 

 

 

8. Vyhodnocení jednotlivých akcí 
 

1. TK IVANČICE 

Termín: 11. - 13. 3. 2022  

Místo: Ivančice a okolí 

 Mapové soustředění před sezónou, naučení se a upevnění navigace 

 OB trénink: 5 fází 

 počet osob 16 + 4 

 ubytování, stravování SVČ Ivančice 

2. REPUBLIKOVÝ FESTIVAL ŽACTVA 

Termín: 3. - 5. 6. 2022  

Místo: Chotěboř 

 Republikové setkání žactva 

 Závody: sprint, štafety 

 O-desetiboj, beseda s reprezentantem Tomášem Křivdou 

 počet osob 18 + 4 

 ubytování, stravování v rámci RFŽ, zajišťoval pořadatel 
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3. O-CAMP SVATÁ KATEŘINA 

Termín: 10. - 16. 7. 2022  

Místo: camp Svatá Kateřina a okolí 

 velké letní prázdninové soustředění, mapové tréninky, vícedenní závody, o-hry, výlety 

a další hry a spousta akcí a zábavy, které patří k létu 

 počet osob 13 + 3 

 ubytování, stravování camp Svatá Kateřina 

4. MČR OBLASTNÍCH VÝBĚRŮ 

Termín: 8. - 9. 10. 2022  

Místo: Hajnice - Výšinka 

 účast na závodech a získávání zkušeností na MČR štafet a MČR oblastních výběrů 

žactva 

 počet osob 18 + 5 

 ubytování, stravování Domov mládeže Dvůr Králové 

9. Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 
 

Pracovat s dětmi Moravskoslezské oblasti v orientačním běhu, zvyšovat jejich fyzickou a 

hlavně mapovou zdatnost a upevňovat u nich správné navigační techniky v OB. Našim cílem 

je poskytnout dětem nadstavbu nad klubovou činností - hlavně poznáváním nových terénů a 

různorodých mapových tréninků - splněno 

 

Pracovalo se s dětmi, které projevily zájem. Nejmladší děti se seznamují a starší žáci upevňují 

správné navigační techniky při různých mapových trénincích. Snažíme se je naučit základy 

navigačních technik, zdokonalit jejich používání a odstranit u některých špatné návyky. U  

obou výběrových akcí jsme se snažili, aby se zúčastnilo, co nejvíce dětí. 

 

Dílčí cíle projektu: 

 

1. vyhledávat talenty v regionu centra mládeže a vybírat členy SCD - splněno 

Kromě zařazených dětí do SCD, projevilo zájem několik nových dětí, které se zúčastnily 

některé z akcí. Během jarní části byl zařazen do SCD v kat. H12 František Hrabal BFM1001. 

 

2. postupně zapojovat talentované závodníky do pravidelné běžecké a mapové přípravy 

- splněno částečně 

Kvalitní pestrá mapová příprava byla poskytnuta na soustředěních a trénincích všem mladým 

závodníkům, kteří se zúčastnili. Běžecká příprava u žactva by měla být hlavně zábavnou 

formou, a záleží na oddílech, jak pracují s dětmi. 

 

3. uspořádat mapová soustředění + tréninky - splněno 

V letošním roce proběhlo mapové soustředění před sezónou v Ivančicích a okolí, v létě 

týdenní o-camp na Svaté Kateřině, čtyři mapové tréninky v rámci nominaček na LODM. 

Dále dvě celorepublikové akce, setkání žactva: Republikový festival žactva a MČR 

oblastních výběrů žactva. Všechny mapové tréninky byly pestré a zaměřené na určitý cíl.  
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4. zisk (udržení) 10 licencí B - splněno 

Licenci B pro rok 2023 získalo nakonec 20 závodníků zařazených do SCD. Většina 

závodníků získala licenci B z KŽ. 

 

5. v celkovém hodnocení ŽBM 2 závodníci do 15. místa - splněno 

V ŽB M z členů SCD se umístily v kat. D14  Klára Byrtusová 13., Tereza Kawuloková 14. 

V kat. H14 nejlépe z oblasti závodil Mateusz Mokrosz, 17. místo. 

 

6. „reprezentovat” - získávat zkušenosti na závodech celostátní úrovně - na Festivalu 

výběru žactva a MČR oblastních výběrů žactva - splněno 

Snažili jsme se, aby se obou akcí mohlo zúčastnit, co nejvíce dětí z oblasti, a nakonec jich 

vždy jelo maximum, co jsme jako oblast schopni dát dohromady, tedy 18. Letos se 

uskutečnil poprvé Republikový festival žactva v Chotěboři, kde na děti čekaly různé  

o-dovednosti, závody, beseda a hlavně setkání se svými vrstevníky napříč republikou. Na 

podzim se uskutečnil domácí vrchol žactva MČR oblastních výběrů. 

 

 

10. Hodnocení projektu dle daných kritérií 

  
V rámci SCD se podařilo podchytit děti z klubů Moravskoslezské oblasti ve věku 11-14 let, 

které projevily zájem o OB, a zapojit je do uskutečněných akcí. Velice nás těší zájem dětí, 

které se akcí zúčastňovaly, na druhou stranu jsou i zde děti, které neměly zájem. 

 

- sportovní výsledky závodníků zařazených do SCD v roce 2022 v kategorii HD 12-14 

/zisk licencí „A“, umístění v ŽB, v KŽ/, na LODM, na MČR oblastních výběrů - splněno 

částečně 

Po předešlých neúplných sezónách se opět uskutečnila kompletní závodní sezóna. Licenci A 

si nevyběhl žádný závodník z Moravskoslezské oblasti. V ŽB Morava se uskutečnilo 6 

závodů, nejlépe se dařilo Kláře Byrtusové (SIT) v D14, která obsadila celkově 13. místo a 

Tereze Kawulokové (SIT), která skončila 14. 

V Moravskoslezské oblasti se uskutečnil jarní i podzimní žebříček, zde si většina dětí vyběhla 

licence B na následující rok. Závodů bylo zbytečně moc, v jarním KŽ 10 a v podzimním KŽ 

8. MSK se zúčastnil i dvou celorepublikových akcí: Republikového festivalu žactva (RFŽ) a 

MČR oblastních výběrů žactva. Letos se uskutečnila opět největší sportovní událost v ČR, a 

to Letní Olympiáda dětí a mládeže (LODM) v Olomouckém kraji, kde byl i orientační běh, a 

závodníkům MSK se dařilo hlavně ve sprintových štafetách (starší získali bronzovou medaili 

pouze 53s za zlatem, mladší 4. místo pouze 35s za bronzem) a ve sprintu (Chudíková 8., 

Juračáková 12., Byrtusová 12.), méně už na krátké trati. 

Na MČR oblastních výběrů žactva, jely děti sbírat hlavně zkušenosti, pro většinu to byla první 

zkušenost z velkých závodů, startovaly 2 družstva a obsadily 27. a 30. místo z 33 družstev. 

  

- uspořádaná soustředění a mapové tréninky - splněno 

Před sezónou se uskutečnilo mapové soustředění (TK Ivančice), v létě o prázdninách týdenní 

o-camp Svatá Kateřina, dále 4 mapové tréninky na různých místech na Moravě v rámci 

nominaček na LODM. Závodníci, kteří se zúčastnili akcí SCD, k tréninkům přistupovali 

zodpovědně. 

 

 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Moravskoslezské oblasti 

 



- individuální vývoj v běžecké a mapové přípravě jednotlivých závodníků zařazených  

do SCD v roce 2022 - splněno částečně 

Zájemci z řad dětí, kteří se zúčastňovali akcí, se snažili na sobě pracovat, vždy si vzít něco z 

rad trenérů. Během akcí docházelo i ke zlepšování fyzické kondice. Jinak je to otázka klubů 

a jejich činnosti s dětmi. V tomto věku by to měla být hlavně zábava a začít si zvykat na 

pravidelnost. Co se týká mapové přípravy, tak u některých jde vidět zlepšení a je neustále 

zapotřebí si zautomatizovat základy navigace a práci s buzolou. Nabídka tréninků byla velmi 

různorodá a pestrá. 

 

11. Ekonomické vyhodnocení činnosti sportovního centra dětí 
 

Co se týká ekonomiky (účetnictví) SCD zařazené do grantu NADACE OB, tak údaje 

(položky) jsou následující: 

Příjmy: celkové               40.240,-Kč 

- SCD - NADACE OB   20.000,-Kč 

- Příjem účastníků    19.100,-Kč 

- Příjem z MSKS  ČSOS       1.140,-Kč 

 

Výdaje: celkové            40.240,-Kč 

TK Ivančice - cestovné (4x)             7.760,-Kč 

TK Ivančice - ubytování, strav.               20.480,-Kč  

o-camp Sv. Kateřina - cestovné (1x)            3.600,-Kč 

Republikový Festival žactva - cestovné (4x)    8.400,-Kč 

   

Vedle poskytnutého nadačního příspěvku jsme sami vložili na předmět projektu nejméně 

100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu. Vlastní celkový vklad činil 20.240,-

Kč, z grantu bylo čerpáno 20.000,-Kč, splnili jsme podmínku Nadace OB. Veškeré účetnictví 

je u Moravskoslezského krajského svazu ČSOS. S účetnictvím bylo samozřejmě seznámeno 

předsednictvo MSKS ČSOS. 

 

12. Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 
SCD a SCM MSO má internetové stránky, které jsou součástí MSKS ČSOS, sekce mládež, 

adresa: http://www.msksos.cz/index.php?menu=32&action=news&cat=2 

Bohužel, zde máme velké mezery a webové stránky nejsou úplně aktuální. 

 

13. Předpokládaný další vývoj 
Věříme, že konečně následující roky bude v oblasti více dětí, které bude OB bavit, a budou se 

mu věnovat. Do oblasti by se měl vrátit klub z Opavy (AOP), kde je velká skupina dětí a kde 

se jim věnují, což by mělo úroveň v oblasti pozdvihnout. 

 

         
         

V Třinci dne 13. listopadu 2022    Podpis řešitele projektu:  

                        Martin Kovařík 
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Příloha č. 1 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ   SCD   2022 (jednotlivci): 

 

Jméno Kategorie Registrace 
ŽB M JKŽ 

MSK 

PKŽ 

MSK 

MČR 

obl. v. 
Licence 

2023 

Klára Byrtusová D14 SIT0851 13. 2.   5.* 27. B 

Tereza Kawuloková D14 SIT0951 14. 1. 1. 27. B 

Julie Cymorková D14 TRI0953   37.* 3. 3. 30. B 

Eliška Burešová D14 BFM0955 28. 4. 2. 30. B 

Barbora Máchová D14 BFM0952      34. 6. 6. - C 

Klára Walaská D14 TRI0950 31. 5. 4. - B 

Ondřej Červinka H14 BFM0806 33. 3. 3. - B 

Jonáš Létal H14 SFM0901 28.       2. 2. 27. B 

Mateusz Mokrosz H14 TRI0902 17. 1.  4.* 27. B 

Tomáš Bruk H14 TRI0900 34.       5. 1. 30. B 

Lukáš Bruk H14 TRI0901 26. 4.   5.* 30. B 

Judita Juračáková D12 BFM1053 -       1.   3.* 27. B 

Magdalena Chudíková D12 BFM1051 - 2. 2. 27. B 

František Menzel H12 MOV1003 32. 1.   9.* - B 

Sofie Burešová D12 BFM1153 - 4. 1. 30. B 

Eliška Skupieńová D12 SIT1151 - 3.   4.* 30. B 

Zuzana Řádková D12 TRI1151 - 8. 13.* - C 

Hynek Létal H12 SFM1001 - 7. 1. 27. B 

Albert Klose H12 SFM1000 - 2. 2. 30. B 

Eva Létalová D10 SFM1250 - 1. 1. - C 

Sofie Jurčková D10 SIT1251 - 2. 2. - C 

Matyáš Kawulok H12 SIT1201 - 4. 3. 30. B 

Tomasz Mokrosz H10/H12 TRI1200 - 1.   5.* 27. B 

František Hrabal H12 BFM1001 - 3.   4.* - B 

Pozn. * nemá dostatečný počet závodů 

 

LODM 

Jméno Kategorie Registrace SPRINT KRÁTKÁ SPR. ŠTAFETY 

Klára Byrtusová DS SIT0851 12. 14. 3. 

Judita Juračáková DM BFM1053 12. 21. 4. 

Magdalena Chudíková DM BFM1051 8. 19. 4. 

František Menzel HM MOV1003 23. 21. 4. 

 

STM - dráha 3000 m 

Jméno Kategorie Registrace 
DRÁHA 

3000m 

Klára Byrtusová D14 SIT0851 13,06 

Mateusz Mokrosz H14 TRI0902 11,46 

 


