
Praha - Dominika Plochová 

 

Jaký je Váš názor:  

 

1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

Asi jako většina jsem k tomu byla předem skeptická, ale nakonec se mi to líbilo a 

nemyslím si, že by děti trpěly, že kolem nich neběhají reprezentanti. Výhodou bylo, že děti 

přijely všechny společně busem (jinak mají tendenci si je zčásti vozit rodiče, co taky 

závodí a nejsme schopný je včas shromáždit všechny na jednom místě) a byly víc 

pospolu, neb neměly tendenci zdrhat za rodičema, svými oddíly atd. Rozhodně to nebylo 

poloprázdné shromaždiště bez atmosféry, bylo to fajn. 

 

2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 

pro oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle 

jakého klíče)? Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti 

a dalších 22 rozdělit poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných 

závodníků v D12/H12/D14/H14. 

Pokud to bude nadále samostatný závod, zavedla bych max. 5 družstev za oblast bez 

ohledu na velikost oblasti. Proč by si menší oblasti nemohly postavit hodně družstev, když 

tam mají zrovna silné ročníky. Podle mě ta akce je daleko více motivační pro ty děcka v 

těch horších družstvech, ty co běží to áčko jsou většinou dlouhodobě suveréni ve své 

kategorii min. v oblasti, a tam ta motivace nechybí.  

 

3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / 

začátek října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

Ať je to nadále proti MČR na klasice - někteří starší žáci už mají právo startu na MČR a 

jsem pro ať si jezdí zaběhnout middle a MČR štafet/klubů, ale klasiku ještě oželet můžou. 

 

4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého 

orienťáku"? 

Já to asi moc nedokážu posoudit, jak se posledních 15 let motám hlavně kolem těch žáků, 

který jsou stejně tak nějak stranou a neužívám si to čistě s oddílem. 

 

5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, 

vlastní "roh louky" s vlastním spíkrem)? 

To už mi přijde zas až moc překombinovaný, touhle cestou bych nešla. 

 

6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

Na to nějak nemám názor, nebo prostě nevím, jak by to jako mělo pomoc? Že je na 

štafetách míň lidí? 

 



7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít 

úseky členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další 

formáty? 

Zachovala bych stávající formát. 

 

8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně 

uznávanou tezí o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

Ano, zachovala bych jako MČR a nemyslím si, že to vede k příliš brzkému tlačení do 

výkonnosti. Asi většina oblastí, když provádí “nominaci”, vychází z dlouhodobého žebříčku, 

kde pak často rozhoduje to, kdo objede víc závodů, než vítězství v jednom až dvou 

konkrétních závodech. A to je z mého pohledu v pořádku - ať děti objíždí celoročně závody 

a pak se vybere osmička, která si zaběhne MČR. 

 

btw. ani to MČR ty děcka tolik nežerou, asi tak polovina stříbrného pražského družstva ze 

soboty byla velmi mile překvapena, že dostali nějakou medaili... 

 

____________________________________________________________ 

Středočeská oblast - Jana Bochenková, Miroslav Seidl, Adam Jedlička 

Jaký je Váš názor:  
 
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

Pozitivum: Vše bylo přehledné, děti byly středem zájmu, byl na ně čas, pěkný byl i nástup 
s vlajkou. Příště nástup ale všichni, jako na olympiádě. 
Negativum: Bylo to takové až moc komorní. Společné štafety s dospělými, kdy by bylo 

nějaké omezení (u dětí , dospělých i vetošů) – to by byla jiná atmosféra 😊 

 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
S variantou plošně 2 týmy a pak dle počtu dětí v oblasti souhlasím, pokud by nastalo 
spojení s dospělými/veterány (a jejich omezením) . 
Pokud by zůstalo MŘ OVŽ oddělené, klidně ponechat 4 týmy. Ničemu to nevadí. Stejně 
slabší oblasti někdy 4 týmy nepostaví. 

 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

Asi nejlíp proti MČR KL. 
Koncem června (poslední týden) je Letní olympiáda dětí a mládeže. MČR na KT bývá 
nějak předtím v polovině června. Na MČR klubů už sem tam nějaký trenér pojede. 
 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 

ANO 

Když bylo vše společné, štafety a pak kluby/výběry, bylo to stejně nejlepší.. 
Zase se muselo řešit přenocování/ tělocvična, čemuž se dnes kvůli covidu vyhýbáme.. 
Tj. 1denní akce je jednodušší „zájezd“  
 



5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní "roh 
louky" s vlastním spíkrem)? 

To by šlo těžko organizovat.. 
Dosud (do covidu) se zvládala společná aréna.  
Když se omezí počet startujících, šlo by v tom pokračovat. 
Děti mají puštěné mobily a sledují „Liveresultat“ .., takže to je nový prvek sledování 
průběhu závodů.. 
 
 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

Štafet teď 25/9 startuje 283, ale pak na MČR je omezený počet startujících štafet juniorů a 
dospělých.  
Takže je to dobrá varianta.  

 
7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další formáty? 

To by šlo vyzkoušet příští rok, proč ne?  

Bylo by to docela adrenalínové a zábavnější i pro děti 😊 

Navíc když nějaká DH12 „uletí“ , tak nemusí být pokažená celá štafeta.. 
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

Vůbec to není v rozporu.  
Pro někoho je to první a poslední MČR v životě, vyhlašuje se prvních 6, je to pořád takové 

žákovské. (I soudě podle oblečení a obutí řady dětí. 😊) 

Reprezentace kraje je pěkná, je za odměnu, a děti jsou pyšné už jen, že reprezentují a 
jedou na MČR. 
(Trenérům oblastí navíc individuální výkony dětí ve štafetě pomohou děti/svoji oblast víc 
poznat) 
 

 
Jihočeská oblast - Vojtěch Blažek 

 
Jaký je Váš názor:  
 
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

Super – nebyl to pro děti takový stres – komornější pohodová atmosféra. Rozhodně bych 
v tomto duchu pokračoval. Jediné co, tak letos byly stánky dost hrůza. Dost dětí si chtělo 
koupit nějaký čelenky apod.- ty tam nebyly, trenéři si chtěli dát normální jídlo či pivo - to 
tam nebylo. Vím že se to nedá pořadatelům nařizovat, ale úroveň nabídky trochu srážela 
pocit z této akce.  
 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
Přimlouval bych se za neomezený počet štafet. Případně zachovat 4 za oblast. 
 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

Proti Klasice, září je většinou celkem dobré počasí, v říjnu už bývá dost zima a deštivo. 
 



4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 

Nevím – je to super obří akce, ale je to hodně dlouhý a často jsou trenéři i účastníky štafet 
a pak se tolik nevěnují žactvu, které bývá v tom ohromným mumraji trochu ve stresu. 
Letos se třeba nestalo, že by někdo nepřišel na předávku. 

 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní "roh 
louky" s vlastním spíkrem)? 

Oddělenej stage mi přijde jako blbost a hrozné organizační peklo. 
 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

Určitě sobota. 
 

7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další formáty? 

Je pravda že 8členná štafeta je hrozně dlouhá, poslední úseky čekají hrozně dlouho. 6 je 
dobré, ale trochu bych myslel i na DH16, které nemají žádný štafetový závod! Pohár je pro 
DH 18, 21, v žactvu ale nejsou. Líbilo by se mi sestava DH14/DH12/DH16.  
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

Myslím že bych to zachoval. Je to sice tlačení do motivace, ale na druhou stranu letos 

vládla taková přátelská atmosféra, že bylo vidět jak si to děti užívají a nepůsobily, že jsou 

do něčeho tlačeni. Tvorba těchto výběrů je dobrá motivační věc v rámci oblastí. 

 

 
Západočeská oblast 
 
Jaký je Váš názor (u otázek jen stručné odpovědi, podrobnější vysvětlení níže):  
 
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

Jako nouzové řešení, pokud z nějakého zásadního důvodu není možný spojený závod, 
určitě lepší než žádný závod. 
 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
Ideálně neomezovat vůbec. Pokud je omezení nutné, nesnižovat pod současný limit 4 
výběrů na oblast. Anebo aspoň za odřeknuté výběry umožnit účast dalším oblastem 
v pořadí náhradníků. 
 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

Proti jakémukoli MČR je problematické zajištění dopravy a doprovodu závodníků (žáci a 
dorost jedou jinam, někteří trenéři ještě sami závodí). Úplně nejhorší by bylo odděleně 
proti MČR klubů (tam závodí i veteráni). 
První půlka září je navíc problematická s ohledem na začátek školního roku. 
 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 



Svojí atmosférou tento závod nemá v ČR konkurenci a právě atmosféru závodu děti 
vnímají nejvíc. 
 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní „roh 
louky“ s vlastním spíkrem)? 

Nevidíme žádný přínos – maximálně oddělené (ideálně souběžné) koridory a oddělená 
předávka. 
 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

To je otázka k diskusi, stejně jako řada dalších možných úprav (některé jsou zmíněny 
v textu níže) – myšlenku je potřeba rozpracovat (mj. např. jaký program by žáci měli 
v neděli?) a vyhodnotit výhody a nevýhody. 
 
7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další formáty? 

Viz předchozí bod. 
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

Jednoznačně není nutné, aby se závod jmenoval MČR. Možná by ani nemusel být řešený 
v Soutěžním řádu. 
 
 
Podrobnější vysvětlení 
Obecně: V naší malé oblasti, kde se v žákovských kategoriích běžně potkává stejných 10, 
výjimečně 15 dětí, je pro jejich rozvoj zásadní, aby získávaly zkušenosti i motivaci na 
větších závodech mimo oblast. A úplně nejlepší je to v týmové soutěži (MČR oblastních 
výběrů, Vyzývací pohár), kde se zážitek z úspěchu násobí a naopak frustrace 
z neúspěchu je mnohem menší. 
Když jsme se cca před 10 lety začali práci s žáky na úrovni oblasti trochu systematicky 
věnovat, jako jedno z prvních opatření jsme vyloučili kolize v oblastní termínové listině a 
motivovali děti, aby důsledně jezdily na žebříček B a na všechny štafety. Výsledek byl vidět 
poměrně rychle. Naopak letos jednoznačně registrujeme výrazný propad jak v mapové 
technice, tak v motivaci, přestože na tréninky děti chodily v rámci možností i v době 
covidu. 
 
Ad 1) Letošní závod byl opravdu kvalitně připravený a pořadatelům za to moc děkujeme. 
Je otázka, kolik dalších klubů by dokázalo závod připravit paralelně s MČR na klasické 
trati (nebo s jiným velkým závodem) ve srovnatelné kvalitě. 
Hlavní účel tedy splněn byl. 
 
Při porovnání s předchozím formátem ale hodnocení vyznívá trochu jinak. Ti, kteří byli už 
v Tisu (PGP) nebo Krajníčku (EKP), se shodli, že minule to bylo lepší. Asi nejvýstižnější 
komentář k letošnímu závodu: „Bylo to takové smutné.“ 
Opět se nám potvrdilo, že právě atmosféra závodu je to, co i pro žáky dělá tento závod 
výjimečným, že si ho jako jeden z mála z dětství pamatují i v dospělosti (viz např. vyjádření 
Adama Chromého při diskusi cca před 2 lety). Pro děti je podstatné, že vidí hromadný start 
velkého balíku dospělých a dorostenců a pak si stejný hromadný start vyzkouší sami, že je 
divácký úsek obsypaný davem fandících lidí atd. Žáci se opravdu ve společném závodě 
s ostatními kategoriemi necítí nijak upozaděni (viz např. odpověď Adély Indrákové 
v rozhovoru k letošnímu závodu, stejný názor mi potvrdili i naši současní dorostenci). 
 



Cca 300 závodníků (letos), resp. max 350 (při 44 týmech) odpovídá oblastnímu žebříčku 
spíše menší oblasti. K tomu max 100 fandících trenérů, rodičů, apod. (a to počítám, že 
všichni přijedou auty, při cestě autobusem jich je ještě méně) prostě stejnou atmosféru 
jako při MČR klubů zajistit nemůže. 
A to nemluvíme o šanci zajistit kvalitní catering nebo stánek s vybavením pro OB. 
A už vůbec nemluvíme o ekonomice pořádání. 
 
Závěr: Pokud pořadatel MČR klubů může, chce a kvalitně zvládne současně uspořádat i 
závod oblastních výběrů žactva, nevidíme v oddělení žádnou výhodu. 
Pokud by ale společný závod možný nebyl, je lepší mít závod oddělený než žádný. 
 
Ad 2) 
Náš názor vyplývá z toho, že víc než jako „Mistrovství ČR“ závod vnímáme jako příležitost 
pro žáky získat zkušenosti a posílit jejich motivaci. 
Po několika letech zkoušení (na obě strany) jsme se v oblasti prakticky jednoznačně 
shodli, že nejlepší je, když se nominuje většina, nikoli ale všichni, kteří by rádi jeli (děti, 
které samy jet nechtějí, zásadně nepřemlouváme, i kdyby výkonnost na nominaci měly). 
Jinými slovy: Mírná výběrovost je z hlediska motivace pozitivní (i výkonnostně slabší děti 
vědí, že mají šanci se trochu zlepšit a uspět), ale silná výběrovost je naopak pro ty slabší 
demotivující (vědí, že šanci nemají). 
Přitom, ale zejména u mladších žáků nikdo nedokáže odhadnout, jak kdo z nich bude 
běhat v dorostu a později. Příkladů lze najít celá řada. 
 
Proto, pokud by to bylo možné, žádné omezení nedělat. Trenéři v oblastech dokážou sami 
zvážit, kolik dětí má smysl na závod poslat. Zejména při letošním oddělení žákovského 
závodu nerozumíme důvodu pro mezení účasti. 
Poznámky: 
1) I kdyby letos účast omezená nebyla, pravděpodobně by celkový počet štafet nebyl vyšší 
než 44 (běželo 36 štafet, pátou, ev. šestou štafetu by přidaly odhadem 4 oblasti). 
2) Na MČR klubů a oblastních výběrů 2019 v Tisu u Blatna bylo přihlášeno 310 štafet, což 
vychází na 1834 závodníků, z toho 288 žáků (16 % účastníků závodu), 273 dorostenců 
(15 %), 343 dospělých (19 %), 620 veteránů (34 %) a 310 „mixů“ (17 %). Odhadem více 
než 50 žáků startovalo v mixech. Je tedy otázka, jaký smysl mělo omezení počtu 
žákovských výběrů. 
 
Ale připouštíme, že nějaké omezení může být nutné, aby celková účast při společném 
závodu klubů a oblastních výběrů nepřesáhla udržitelnou mez (za Západočeskou oblast 
preferujeme společný závod s částečným omezením účasti před samostatným závodem 
bez omezení). 
 
Zejména pro malé kluby z naší oblasti by bylo dobré, kdyby byl zachován současný limit 
4 výběrů na oblast. Při snížení limitu by se z některých klubů téměř jistě žádný žák 
nenominoval. Takže místo, abychom malé kluby, které jsou na hraně přežití, nějak 
podpořili, ještě víc bychom je odradili. 
Navrhujeme tedy zachovat limit 4 výběry na oblast a pro velké oblasti ho navýšit podle 
počtu registrovaných žáků např. do počtu 50 štafet (podle letošních registrací by připadlo 6 
výběrů VCO, po 5 výběrech STC, POB, JEO a HAN, ostatní oblasti by měly po čtyřech). 
 
Pokud by se mělo vycházet z návrhu 2 výběry na oblast + 22 podle počtu registrovaných 
žáků, žádáme, aby bylo aspoň možné pozvat náhradníky za výběry, které případně 
některá oblast odřekne. 



Např. letos by to znamenalo, že limity podle počtu registrovaných by byly 6 – VCO, 5 – 
STC, POB, JEO, 4 – HAN, JMO, 3 – VAL, ZCO, VYS, MSK, JCO. 
Jestli správně počítám, tak odřeknuté výběry (2x JCO, 2x MSK, 1x HAN) by se postupně 
nabídly VAL, ZCO, VYS, STC, ... 
 
Ad 3) 
Na úvod podotýkám, že při společném závodu tento bod řešit nemusíme :-) 
 
Pro práci s dětmi je úplně nejhorší září a dvojnásob to platí pro první polovinu září. Před 
prázdninami se o tom, co bude v září, nikdo bavit nechce a o prázdninách je problém 
někoho sehnat. Část žáků v září nastupuje do nové školy, ti dopředu ani netuší, co je 
čeká, ostatní řeší další aktivity, atd. (to už by bylo lepší domlouvat se na poslední 
prázdninový víkend, než na první polovinu září) 
Letos (doufejme výjimečně) se k tomu navíc přidala mimořádně vysoká nemocnost po 
návratu dětí do škol. Obyčejně nám za poslední týden před MČR ze 4 družstev odpadnou 
1 – 2 děti, letos jen v D12 lehly 4, takže ani to, že jsme měli v pohotovosti víc než jedno 
celé náhradní družstvo, nestačilo. 
 
Termín závodu oblastních výběrů žactva proti jakémukoli MČR je logisticky komplikovaný 
– kromě dětí, které jedou na oblastní výběry, často dobře běhají i jejich starší sourozenci, 
které musí na MČR také někdo odvézt. A opět nejsložitější je to pro malé kluby, kde se 
leckdy o žáky a dorost stará stejný člověk. 
 
Za úplně nevhodnou považujeme variantu odděleného závodu oblastních výběrů žactva 
v termínu MČR klubů, kde ve velkém počtu běhají i veteráni, tedy většina rodičů, trenérů a 
potenciálních řidičů. 
 
Naopak z hlediska dopravy by dávalo smysl, kdyby závod oblastních výběrů žactva byl 
společně s MČR klubů dorostu. Pak už je jen krok k tomu, že by tam vlastně mohli být i 
dospělí a oddělená by byla Veteraniáda klubů – na počty by to vyšlo lépe, než když se ze 
společného závodu oddělí žáci. A aktivní mladší veteráni by neměli dilema, jestli běžet 
dospělé nebo veterány, protože by stihli oboje. 
 
Další varianta (pokud opravdu tento bod musíme řešit) by mohla spočívat ve využití 
štafetového víkendu – konkrétně závod oblastních výběrů udělat při nedělním štafetovém 
závodu (asi raději na jaře, než na podzim, kdy nelze vyloučit, že by se závod mohl dostat 
do první poloviny září). 
 
Ad 4) 
Jednoznačně ano. I přes nepřízeň počasí v některých letech (vytrvalý déšť v Brně, šílená 
zima ve Vracově, kombinace obojího v Šumperku, atd.) si tyto závody všichni účastníci, 
s kterými jsem o tom mluvil, dobře pamatují a rádi na ně vzpomínají. 
 
Ad 5) 
Domníváme se, že rozumné může být oddělení prostoru předávky včetně sběrky a 
koridoru od sběrky na předávku. Ale asi nikoli oddělit jenom žáky od všech ostatních, ale 
spíš třeba MČR (dospělé a dorost) od žáků a veteránů. Ale oddělovat část centra pro žáky 
nám nedává žádný smysl. 
 
Pro zajištění dostatečné pozornosti závodu žáků bohatě stačí mít k dispozici 1 
komentátora navíc, který si bude hlídat jen tento závod a ve vhodných časech ho zvládne 



pokrýt (za 5 hodin závodu dospělých se jistě pár okének pro vstupy z dětského závodu 
podaří najít). 
 
Ad 6) 
Závod žákovských výběrů v sobotu může při vhodném načasování nabídnout větší 
pozornost posledním žákovským úsekům těsně po doběhu vítězných štafet veteraniády, 
dorostu a dospělých, ale bylo by nutné velmi pečlivě ověřit náročnost závodu, aby se kvůli 
tomu, že děti budou běhat déle, nezdržovalo třeba vyhlášení MČR. Navíc je otázka, jestli 
je vůbec cílem věnovat závodu žáků až takovou pozornost. 
 
A podstatná otázka je, co by žáci dělali v neděli. Běželi by naopak nějaké štafety? 

 
Rozhodně nepovažujeme za řešení, že by žáci po sobotním závodu jeli domů. Jednak by 
je v řadě případů neměl kdo odvézt a jednak jet z kraje republiky na otočku jen na jeden 
den je dost neefektivní. Už i do Hradce Králové to třeba z Mariánských Lázní nebo Nejdku 
není nic moc (a předpokládám, že z Třince to nebude lepší), natož někam dál. 
Není úplně náhoda, že dopravně nejhůř dostupné oblasti jsou i početně nejslabší. 
 
Ad 7) 
Je otázka, co od zkrácení očekávat? 

 
Časovou úsporu? 

Při společném závodu s MČR klubů asi zkrácení žákovského závodu nemá velký význam 
(stejně se pak čeká na společné vyhlášení). Při odděleném závodu by (zejména za 
nepříznivého počasí) mohlo být příjemné. 
 
Zmenšení časových rozdílů mezi štafetami? 

Trochu snad ano, ale bylo by potřeba udělat analýzu, jestli velké časové rozdíly jsou 
opravdu problém převážně dvanáctek. 
Rozhodně víc by pomohly hromadné starty opožděných štafet postupně již v průběhu 
závodu. Ty rozhodně doporučujeme používat (a pokud možno jim neříkat „hanba start“ – 
proč by měl být na hanbě někdo, kdo teprve startuje?) 
 
Technicky v dublování úseků problém nevidíme, na dětské Tiomile se tento systém 
používá a děti ho zvládají (tam se to sice týká spíš čtrnáctek nebo i šestnáctek, ale určitě i 
dvanáctky to pochopí). 
 
Ad 8) 
Určitě se dají vymyslet mnohem lepší názvy, které závod a jeho myšlenku budou 
vystihovat lépe. 
Z našeho pohledu je to prioritně velký zážitek, zkušenost a motivace pro účastníky. A pro 
trenéry pak hlavně možnost srovnání a zamyšlení pro další práci. 
 
Samozřejmě je důležité, aby nejlepší týmy dostaly dort, ale dávat tomu závodu nějaký 
vyšší význam nemá smysl. 
Nakonec jarní Vyzývací pohár byl neoficiální nápad, který se ujal, byl pro děti skvělý a za 
celou dobu nikomu nevadilo, že to není žádná oficiální soutěž. 
 
 
Z názorů trenérů a závodníků ZČO sestavil a doplnil Aleš Richtr 
V Plzni, 24. 9. 2021 



 

Ještědská oblast - Marie Podrábská 

 
Jaký je Váš názor:  
 
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

rozhodně neoddělovat 
 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
klidně nechat plošně 4 za oblast, zařadit opět kategorii ŽÁCI MIX 

 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

začátek října s MČR klubů 

 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 

MÁ 

 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní "roh 
louky" s vlastním spíkrem)? 

NE 

 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

nechat model – sobota žáci štafety a neděle družstva 

 
 
7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další  formáty? 

8 úseků mně přijde nastaveno dobře 

 
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

V našich podmínkách to je v pohodě - zachovat MČR  

 

 



Východočeská oblast - Lenka Křivdová 

 
Jaký je Váš názor:  
 
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

Za nás ANO. Nevím, zda to nějak odlišně vnímaly děti, ale mám pocit, že to byl závod pro 
ně, a že atmosféra byla hezká. Já sama za sebe musím říct, že jsem po mnoha letech, 
kdy jsem buď pomáhala, nebo měla VČO na starost, měla o celém závodu přehled. Že 
jsem stihla kontrolovat předávky, diváckou i sběrku.  
 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 
pro oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle 
jakého klíče)? Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti 
a dalších 22 rozdělit poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných 
závodníků v D12/H12/D14/H14. 
Ponechala bych limit 4 týmy na oblast. Pro snižování počtu startujících týmů bych určitě 
nehlasovala, těch dětí, které o nominaci na soustředění oblasti a MČR žactva usilují je 
hodně, a už takhle je velmi obtížné nominovat jen určitý počet dětí. To je vlastně pro mne 
na té práci úplně nejobtížnější. Když vidíš, jak se všichni snaží, a pak se do počtu 
nevejdou a ty je musíš nechat doma. Nechala bych to při co nejvyšších počtech, pokud to 
organizace nebo finance dovolí. A to se právě asi při odděleném MČR nemusí řešit. 
Jakmile by se zachoval společný termín pro dospělé, žactvo, veterány, tak chápu, že je 
třeba přemýšlet o určité selekci. 
 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / 
začátek října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

Určitě bych volila podzimní termín, ale možná by byl lepší říjnový. Návrat z prázdnin, 
soustředění, nominace a hned MČR v termínu oproti klasice - no bylo to dost hektické. 
Určitě klidnější by byl říjnový termín oproti MČR klubů. Ale zase rozumím tomu, že trenéři 
jsou zároveň závodníci, a že se budou asi spíše účastnit MČR klubů než MČR long, pokud 
by nebyl spojen s Veteraniádou. Kdybych mohla vybírat, volila bych říjnovou neděli. 
Z hlediska organizace týmu vnímám nedělní termín jako jednodušší, ať už jedeš do 
vzdálenější destinace nebo máš MČR v kraji. MČR oblastních výběrů žactva vnímám jako 
oslavu týmu a pokud netlačím na výkonnost a podporuji především týmového ducha, ať už 
předzávodní přípravou, či samotnou přípravou závodníků na závod, potřebuji čas. A ten 
mám spíše ve variantě sobota – neděle (závod), než pátek – sobota (závod). 
 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého 
orienťáku"? 

MČR klubů + OVŽ + Veteraniádu klubů jsem vždy brala asi ani ne jako svátek českého 
orienťáku, ale spíše jako oslavu konce sezóny. Myslím, že především MČR klubů už bylo 
většinou bráno trochu „méně vážně“ oproti jiným MČR.  
 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, 
vlastní "roh louky" s vlastním spíkrem)? 

To si dost dobře nedovedu představit. Nevím, nevidím to jako nejlepší řešení. Organizačně 
velmi náročné a myslím, že efekt nebude velký. Ale kdoví. 
 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

Už z odpovědí u výše uvedených otázek vyplývá, že tuto variantu nepreferuji. Sobotní 
termín je na organizaci komplikovanější.  
 



7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít 
úseky členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další 
formáty? 

Mně se ten tradiční formát líbí. Jednou máš silnější dvanáctky v týmu, jednou čtrnáctky, 
takže za sebe bych neměnila. Tohle souvisí s tou další otázkou. Nepotřebuji nahrazovat 
„slabší“ výkon „silnějším“. Je to orienťák, někdy to vyjde lépe, jindy se daří méně, a i ta 
prohra a zatleskání lepšímu formuje děti. A o to tady jde. Je moc fajn, že se i díky práci 
s žactvem ve všech oblastech změnily medailové pozice. Kdysi měla VČO navrch a je 
dobře, že už má soupeře - vždy do budoucnosti je větším přínosem, když máme ve svém 
rozvoji těžké souputníky. To nás posouvá a tlačí naprosto přirozeně k tomu, být lepší. 
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně 
uznávanou tezí o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

Nemám pocit, že MČR žactva vede k nějakému „tlačení“ do výkonnosti. V tomhle věku 

musí orienťák hlavně bavit, respektive to musí být tak navždy. Orienťák není sport, kterým 

vyděláš miliony, takže ta motivace musí navždy vycházet ze záliby. Přínos práce 

s talentovanou mládeží já osobně vidím ne v tom, že sdružuji talenty tohoto sportu a chci 

od nich výkon. V tomhle věku to je dle mého především o tvoření party a podpoře 

přirozené soutěživosti. Děti z menších oddílů, kde třeba nemají takové možnosti 

soustředění a tréninků, se setkají s dalšími a i díky akcím VČO mají najednou nové 

kamarády na shromaždišti. Možná to není správný pohled, ale já to tak mám. Mně vůbec 

nevadí, že není medaile. Radost mi udělalo to, že jsme měli 4 týmy do 11. místa a už před 

závodem jsem věděla, že výkonnost dětí je velmi proměnlivá a že A tým vůbec nemusí být 

ten nejlepší. Nejcennější je ale pro mne to, že se děti povzbuzují navzájem, pochválí se a 

hlavně se povzbudí, i když se to nepovede. Je moc fajn pozorovat, jak v jednotlivých 

týmech fungují, jak ti starší pomohou mladším, jak si to kontrolují, snaží se, podporují se a 

v neposlední řadě, jak umí přijmout porážku. Z toho mám radost a to si užívám. Ale přesto 

MČR beru jako vrcholnou akci roku, kam práce oblastí směřuje a odměna ve formě 

mistrovské medaile je na místě. Svou roli ve Východočeské oblasti vnímám jako roli 

koordinátora, určitě ne trenéra, protože tuto práci odvádějí trenéři jednotlivých oddílů.   

 

Vysočina - Aleš Petráček 

 
Jaký je Váš názor:  
 
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

Poněkud rozpačité… Ano, k plusům patří třeba větší přehled o probíhajícím závodě pro 
trenéry, ale jinak nevím, nevím. Atmosféra nic moc, zázemí slaboučké (kdo by sem také 
z prodejců jezdil…). Závod připomínal oblasťák méně početné oblasti… To nemůže 
zachránit ani Béďův komentář. A to nemluvím o tom, že většina dětí vstávala dřív jak do 
Kolbenky a vracela se domů za tmy… 

 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
Výběrový klíč je třeba sestavit a navázat spíše na to, až bude jasno, jestli závod bude 
spojen s jiným, nebo bude samostatný. V případě, že bude samostatný, tak nevidím 



důvod, proč omezovat počet – ať přijedou všichni, co chtějí závodit. Pokud se (snad) 
vrátíme ke spojení s jinými závody, tak omezit. Kritérium dělení dle počtu registrovaných je 
zavádějící – mohu posloužit příkladem Vysočiny, kde máme v registraci přes 100 žáků, ale 
na závody pravidelně jezdí s bídou polovina… Podle počtu účastníků spojeného závodu 
raději natvrdo určit počet družstev.  
A ještě – dělat to jako letos jako jednorázový závod je nešťastné, byť chápu okolnosti. 
Dobré by ovšem bylo se vrátit k modelu se sobotními štafetami (klidně čtyřčlennými, třeba 
D1214, H1214 a mix) a nedělními družstvy.  
 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

Žákovská sezóna by měla mít dva vrcholy – na jaře Vyzývací pohár, na podzim MČR. Je 
blbé, když jako letos předbíhá MČR před závody ČPŠ, které mohou oblasti využít i jako 
nominační na MČR – to by pochopitelně znamenalo vrátit se k původnímu modelu, nebo 
pak třeba spojit Veteraniádu a OVŽ… 

 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 

Rozhodně ideální varianta, budou-li pořadatelé a prostory… 

 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní „roh 
louky“ s vlastním spíkrem)? 

Pokud do toho bude ochoten pořadatel jít, tak snad, ale spíše mně to připadá absurdní a 
zbytečně překombinované – neřeší to parkování, ubytování, bude to chtít více 
pořadatelů… 

 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

Viz 2 – zachovat štafety i družstva!!! Jinak je to zoufalost – vstávání atd. 
 
7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další formáty? 

Opět viz 2 – nevymýšlet ptákoviny, družstva jsou právě zajímavá tím, jak jsou 
v osmičlenném počtu nevyzpytatelná. A k tomu se vrátit i ke štafetám. 
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

Rozpor nevidím – jestli má být takový závod vrcholem sezóny, tak proč ne MČR, vždyť to 

mají i v jiných sportech. Dokonce by mohlo být zajímavé udělat z toho samostatný 

žákovský štafetový víkend podobný Vyzývacímu poháru – pátek = sprintové štafety, 

sobota = klasické štafety (nebo lépe čtyřčlenná varianta), neděle = družstva.  

 

Jihomoravská oblast - Libor Zřídkaveselý, Katka Schwabová, Katka Štěpánková 

 
Jaký je Váš názor:  
 
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

Libor: neumím odpovědět, nebyl jsem. 
KŠ+KS: oddělení této akce byl dobrý nápad, většina dětí si to chválila. Průběh závodu byl 
jak pro děti, tak pro nás trenéry přehlednější. A i tratě byly „šité na míru“ jen žákům…v lese 
bylo míň kontrol, menší pravděpodobnost diskvalifikace. 
Akorát chyběl stánek pro trenéry…pivko, kafe  



 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
Libor: samozřejmě částečné poměrové rozdělení je férovější a možná nakonec poběží o 
nějakou tu štafetu více, ale z mého pohledu je to zbytečné, lehce to překlápí závod do 
zase větší a větší soutěživosti, což mi přijde zbytečné. Zachoval bych stávající systém. 
Čtyři družstva z každé oblasti jsou výkonnostně dostačující pro všechny oblasti. 
KŠ+KS: nechaly bychom to tak, jak to je…prostě neomezeně maximálně 4 družstva na 
každou oblast. 
 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

Libor: jarní termín postrádá logiku, otočí nesmyslně a zbytečně naše stávající zvyky, neboť 
naší tradicí je, že štafety a družstva jsou nejen mistrovským závodem, ale i neformálním 
zakončením a vyvrcholením sezóny. Tedy jsme pro zachování varianty podzim. K termínu 
na podzim. Čím později tím lépe. Polovina září je pro výběr dětí složitá a vlastně je nutné 
vybírat podle jarní části sezóny, aby se vše stihlo vykomunikovat a dát dohromady. Říjen 
byl optimální, letošní závod je výjimečný díky COVIDu a je zbytečné vymýšlet něco co je a 
bylo vymyšlené = říjen je OK. 
KŠ+KS: jarní termín by byl dost nešikovný…pro nominaci žáků by bylo málo závodů, a 
taky býval Vyzývací pohár, a navíc příští rok je na konci června ODM. 
Konec září, začátek října je optimální termín, ale nemělo by to být proti MČR klubů a 
veteránů (někteří trenéři by nemohli startovat).  
 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 

Libor: viz předchozí odpověď. Nicméně neplatí, že závod musí být společný. Existuje 
rovnoměrně rozložených odpovědí proč ano a proč ne. 
KŠ+KS: OVŽ bychom nechaly jako samostatnou akci. 
 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní "roh 
louky" s vlastním spíkrem)? 

Libor. Možná se dá vymyslet i ještě větší blbost než tato varianta, ale bude to dřina. 
Napadá mne třebas stejná sběrka a koridory do těch správných rohů louky apod. Mám 
pochybnosti o tom, že autor někdy v životě opravdu něco velkého pořádal či řídil. 
KŠ+KS: to by bylo asi nešikovné řešení, bylo by to náročné hlavně pro stavitele i 
pořadatelé 

 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

Libor: Odpověď podobná jako předchozí. Jako že ti dorostenci, dospělí a veteráni budou 
mít závod 2 hodiny a žáci 4 hodiny? To je opravdu nápad ze světa Homo sapiens sapiens? 
Možná byl zase myšlen jiný roh louky, to by bylo sice zase ujeté, ale alespoň časově by to 
bylo logické. 
KŠ+KS: tato varianta taky není dobrá…co by pak žáci dělali v neděli, pokud by trenéři 
zůstávali na nedělní družstva? 

 
7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další formáty? 

Libor: Vždycky si říkám, proč se lidé nepodívají na tu obyčejnou atletiku, která doposud 
nepodlehla lákadlům MS každý rok apod. Když je něco funkční, je zbytečné to stále chtít 
měnit a je dobré si právě vážit toho, že to něco má tradici a že to naši předchůdci udělali a 



vymysleli dobře. Není potřeba, aby každý vůdce měl svůj pomník, prostě pro tolik pomníků 
není na světě místo. 
KŠ+KS: nechaly bychom stávající formát, těch 8 úseků není zas tak časově náročných. 
Letos trval závod 3 hodiny 20 minut. 
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

Libor: myslím, že tuhle debatu jsme uzavřeli tak před 10 lety a zvládli jsme ji bez ztráty 
kytičky. M ČR družstev je dobrý začátek rozdávání mistrovských titulů. Je to závod pro 
velkou skupinu dětí = 8. A v takto velké skupině se už ty ambice ambiciózních rodičů ztratí. 
Tedy ani tady není jediný důvod něco měnit a máme to, a jak jsem napsal, už nějaký pátek 
vyřešeno. 
KŠ+KS: souhlasíme s Liborem. 
 
Byl by možná dobrý nápad spojit MČR družstev i s oblastními štafetami v sobotu, jak tomu 

bylo v minulých letech. Děti mají štafety rádi a podle sobotního závodu se pak i lépe dělá 

nominace dětí do družstev. 

 

 

Hanácká oblast - Kristýna Skyvová 

 
Jaký je Váš názor:  
1) na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

- děti si to užily, bezesporu byla pozornost upřena je na ně 

- při prázdninové mládežnické Tiomile navazuje druhý den závod jednotlivců, tzn. nejede 
se jen kvůli 1 dni (kdo bude mít závod blízko, tak mu to bude jedno) 
 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
- pro HAN je optimální počet 3 družstev 

 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

- pro žactvo 2 akce během roku, větší počet žáků má možnost okusit významnější akci, 
tzn. zachovat Vyzývací pohár  
- určitě podzim, nejlépe po štafetovém víkendu, ať si mohou štafety zaběhnout předem 

- rozhodně ne proti MČR klubů 

 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 

- vyzkoušená varianta, o které víme, že funguje 

 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní "roh 
louky" s vlastním spíkrem)? 

- nedovedu si představit 
 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

- nevidím jako dobré řešení pro logistiku v klubech, které se podílejí na zajištění dopravy 
žáků na závod 



 
7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další formáty? 

- paralelní úseky není špatný nápad, ovšem vidím jako vhodnější pro klubové štafety 

 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

- ano pro Mistrovství republiky 

 

Moravskoslezská oblast - Mária a Martin Kovaříkovi 

 
Jaký je Váš názor:  
1)na úplné oddělení od MČR klubů po čerstvé zkušenosti z roku 2021? 

ANO, pro děti je to lepší, jsou středem pozornosti a je to pro ně i přehlednější 
 
2) na způsob určení počtu výběrů z jednotlivých oblastí? Např. neomezeně, plošně 4 pro 
oblast (tj. 4 x 11 - současný stav) nebo nějak odstupňovat, případně podle jakého klíče)? 
Konkrétně je aktuálně navržena varianta plošně dvou z každé oblasti a dalších 22 rozdělit 
poměrově dle velikosti oblastí, dle počtu registrovaných závodníků v D12/H12/D14/H14. 
OMEZIT, klíč je na diskuzi 
 
3) na vhodný termín MČR OVŽ v případě oddělení - půlka září (proti MČR KL) / začátek 
října (proti MČR klubů) / půlka června (proti MČR middle)? 

NE PROTI MČR 

 
4) na význam MČR klubů + OVŽ + Veteraniády klubů jako „svátku českého orienťáku"? 

 
5) na variantu „oddělené stage“ při MČR klubů (stejná aréna, vlastní koridory, vlastní "roh 
louky" s vlastním spíkrem)? 

SPÍŠE NE 

 
6) na variantu MČR OVŽ při MČR štafet (sobota, namísto standardní neděle)? 

 
7) na formát štafety - vyhovuje stávající? Co třeba zkrátit na 6 úseků, přičemž mít úseky 
členů H12, D12 paralelní (počítá se rychlejší ze dvou)? Případně další formáty? 

FORMÁT PONECHAT STEJNÝ JAKO NYNÍ 
 
8) jestli by se mělo jednat o Mistrovství republiky - není v rozporu s obecně uznávanou tezí 
o "škodlivosti příliš brzkého tlačení do výkonnosti"? 

PONECHAT JAKO MČR 


