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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 

2022 

Poznámka 

1. Karolína Rychlá D14 KRN0757 A 
přestup do jiného klubu 

a jiné oblasti  

2. Tereza Štětínská D14 MOV0751 A  

3. Klára Byrtusová D14 SIT0851 B  

4. Jan Krupa H14 TRI0706 B  

5. Antonín Menzel H14 MOV0700 B  

6. Tobiáš Tuharský H14 TRI0701 B nezájem 

7. Julie Cymorková D12 TRI0903 B  

8. Tereza Kawuloková D12 SIT0951 B  

9. Jonáš Létal H12 SFM0901 B  

10. Mateusz Mokrosz H12 TRI0902 B  

11. Tomáš Bruk H12 TRI0900 B  

12. Lukáš Bruk H12 TRI0901 B  

13. Martin Popieluch H14 BFM0801 C skončil s OB 

14. Karolína Malá D14 VRB0777 C nezájem 

15. Ema Juřeníková D12 MOV0951 C nezájem - fotbal 

16. Judita Juračáková D12 BFM1053 B  

17. Magdalena Chudíková D12 BFM1051 B nezájem 

18. Hynek Létal H12 SFM1001 C  

19. Tomáš Berger H12 MOV1002 C nezájem - OB okrajově 

 
 

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 srovnatelné podmínky - hlavně poznáváním nových terénů a 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) 2 licencí A 

- zisk (udržení) 8 licencí B    

- v celkovém hodnocení ŽBM 2 závodníci do 10. místa 

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

poháru 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. 5. - 7. 3.  TK Hostýnské vrchy  ZRUŠENO  

2. 29. 4. - 1. 5. TK Novoměstsko  ZRUŠENO  

3. 7. - 9. 5. Vyzývací pohár  ZRUŠENO  

4. 29. 5. 

23. 6. 

Testy dráha Český Těšín 

 

Testy na dráze 14+3 

 

5. 30. 5. Visalaje Visalaje Mapové tréninky 2x 13+3 

 

6. 13. - 17. 7. TK Milovy Milovy O-camp - mapové 

tréninky a hry OB 

6+1 

 

7. 18. 9. MČR oblastních 

výběrů 

Vysoká nad 

Labem 

družstva 8+2 

8. 12. - 14. 11. TK Boskovice  ZRUŠENO  

 

Proběhlých akcí se zúčastnili závodníci z těchto oddílů: BFM (4), MOV (3), SFM (3),  

SIT (2), TRI (3).  

Bohužel, chod zase ovlivnil Covid, dvě soustředění v jarní části byla kvůli situaci kolem 

Covidu zrušena!! Hned při první příležitosti jsme chtěli „restartovat“ děti a mládež, ať víme, 

kolik jich ještě vůbec u OB zůstalo a má zájem být součástí sportovního centra, proto všem 

byly nabídnuty akce. Poslední víkend v květnu se v sobotu uskutečnily testy na dráze a 

v neděli byly připravené dva mapové tréninky na Visalajích. Poté už konečně začala závodní 

sezóna pro všechny a nebyl volný víkend. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme jako vloni 

letní akci, ať můžeme nahradit zrušené akce, a uspořádali jsme vícedenní o-camp Milovy. 

Podzimní část byla opět plně obsazena závody, a chtěli jsme zase pro „nový“ rozjezd dětí do 

sportovního centra uspořádat TK Boskovice (12.-14.11). O toto soustředění byl konečně větší 

zájem z řad dětí. Bohužel, majitel (správce) lesa nám nakonec z důvodu lesnických prací 

těžké techniky na více místech neumožnil vstup do lesa a soustředění bylo zrušeno. 

 

V Moravskoslezské oblasti není moc oddílů, které se věnují práci s dětmi. Bohužel navíc 

ročníky 2007-2008, tedy 14 se všechny dají spočítat na prstech jedné ruky, bohužel je to 

dlouhodobější trend. V letošním roce se po delší době objevilo na oblastních závodech více 

mladších dětí. Nezbývá než si přát, že je OB bude bavit a budou se mu věnovat 

v budoucnu..... snad se schyluje na lepší časy…… 
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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. Na MČR 

obl. výběrů vedli družstvo Mária Kovaříková a Pavel Štětínský.  

 

Seznam trenérů: 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Martin Kovařík T2 SIT7701  

2. Mgr. Mária Kovaříková T3 SIT6951  

3. Pavel Štětínský T2 MOV7104  

 

 

 

8. Vyhodnocení jednotlivých akcí 
 

1. TESTY ČESKÝ TĚŠÍN 

Termín: 29. 5. 2021 a 23. 6. 2021 (náhradní termín)  

Místo: Český Těšín, stadión Na Frýdecké 

 

Povrch: tartan           Počasí: zataženo, 14 °C, kat. DH12 část tratě déšť 

V sobotu 29. 5. po koronavirové pandemii se uskutečnily pravidelné testy na dráze. 

Zúčastnilo se 14 mladých závodníků z řad žáků. Běželi 3000 m (DH14) a 1500 m (DH12). 

Kontrolní test, jak na tom jsou mladí závodníci po nucené pauze a omezeném sportování a 

kdo vůbec má zájem o OB z řad dětí z klubů MSK. Poznali jsme nové mladé závodníky, kteří 

projevili zájem se zúčastňovat akcí, jelikož kluby jim tyto možnosti nenabízí. 

 

2. VISALAJE - mapové tréninky 

Termín: 30. 5. 2021 

Místo: Visalaje 

 

Na programu byly dva mapové tréninky v horském terénu Beskyd, navíc nacházející se v 

CHKO. Rád bych poděkoval CHKO za umožněné uskutečnění tréninků, i když jsme byli 

omezeni, a některým prostorům jsme se museli vyhnout. Poděkování klubu AOV za 

poskytnutí mapy. Na pořadu byl middle a vrstevnicovka. Počet žáků 13. 

 

3. TK MILOVYTermín: 13. - 17. 7. 2021 Místo: Milovy 

 delší o-camp mimo plán, jako náhrada za zrušená soustředění v jarní Covidové době. 

 OB trénink: 5 fází + superpíchač, další hry a soutěže a vše, co patří k létu 

 počet osob SCD 6 + 1 

 ubytování, stravování penzion Poslední míle 
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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 srovnatelné podmínky - hlavně poznáváním nových terénů a mapových 

tréninků – splněno částečně 

 

Pracovalo se letos v rámci možností s dětmi, které projevily zájem, bohužel moc společných 

akcí se neuskutečnilo. 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. 

 

Dílčí cíle projektu: 

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

Během roku, jak to bylo možné, proběhl tzv. po Covidový restart. Kromě zařazených dětí, 

které se dále věnují OB projevilo zájem několik nových dětí, které se zúčastňovaly akcí.  

 

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

- splněno částečně 

Kvalitní 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. V rámci SCD proběhlo na konci května 

testování na dráze, náhradní termín byl na konci června. 

 

3. uspořádat mapová soustředění + tréninky - splněno částečně 

V letošním roce proběhly dva společné mapové tréninky (Visalaje) a jedno delší soustředění 

(o-camp na Milovech), dále testy na dráze v Českém Těšíně. Další akce musely být bohužel 

zrušeny. Všechny mapové tréninky byly pestré a vždy zaměřené na určitý cíl.  

 

4. zisk (udržení) 2 licencí A - splněno částečně 

Ze ŽB Morava získala na rok 2022 licenci v D14 Tereza Štětínská (MOV). Ještě se 

předpokládalo získání licence A u Karolíny Rychlé z KRN, ta před sezónou přestoupila do 

jiného klubu v jiné oblasti, nakonec taky licenci  A získala. 

 

5. zisk (udržení) 8 licencí B - splněno 

Licenci B pro rok 2022 získali nakonec všichni závodníci zařazeni do SCD, mimo 1 

závodníka. Většina závodníků získala licenci B z KŽ. 

 

6. v celkovém hodnocení ŽBM 2 závodníci do 10. místa - splněno částečně 

Tady to je stejné jako u získání licence A. Tereza Štětínská byla 2. v kat. D14 v ŽB Morava, 

třetí skončila Karolína Rychlá ve stejné kategorii. 

 

7. „reprezentovat” - získávat zkušenosti na závodech celostátní úrovně - na Vyzývacím 

poháru a MČR oblastních výběrů žactva - splněno částečně 

Letos se uskutečnilo MČR oblastních výběrů a dostali jsme se do situace, kdy jsme byli 

velmi rádi, že jsme postavili aspoň 1 družstvo. Tuto akci si mohlo vyzkoušet a zažít 8 

mladých závodníků. Vyzývací pohár se neuskutečnil. 
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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 2021 v kategorii HD 12-14 

/zisk licencí „A“, umístění v ŽB, v KŽ/, ve Vyzývacím poháru a na MČR oblastních 

výběrů - splněno částečně 

Letošní sezóna se i přes pozdní začátek uskutečnila, což bylo důležité pro děti, že mohly po 

delší pauze znovu závodit a setkávat se s kamarády. V ŽB Morava se uskutečnilo 6 závodů, 

nejlépe se dařilo Tereze Štětínské (MOV) v D14, která obsadila 2. místo a získala licenci A. 

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

vyběhla licence B na následující rok. Družstvo MSK se zúčastnilo MČR oblastních výběrů. 

 

- uspořádaná soustředění a mapové tréninky - splněno částečně 

Uskutečnilo se pouze jedno mapové soustředění (TK Milovy) a dva mapové tréninky na 

Visalajích. Další soustředění nebylo možné uspořádat vzhledem k situaci. Dále proběhly 

kontrolní testy na dráze (Český Těšín). Závodníci, kteří se zúčastnili akcí SCD k tréninkům 

přistupovali zodpovědně. 

 

- individuální vývoj v běžecké a mapové přípravě jednotlivých závodníků zařazených  

do SCD v roce 2021 - 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. Co se týká mapové 

přípravy, tak u některých jde vidět zlepšení a je neustále zapotřebí si zautomatizovat základy 

navigace a práce s buzolou. Někomu to jde lépe a rychleji, někomu pomaleji. 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              29.000,-Kč 

- SCD - NADACE OB  14.500,-Kč 

- Příjem účastníků   14.500,-Kč 

 

Výdaje: celkové           28.990,-Kč 

Český Těšín - cestovné        480,-Kč 

Visalaje - cestovné         660,-Kč 

TK Milovy - cestovné     3.180,-Kč 

TK Milovy - ubytování     8.480,-Kč 

TK Milovy - stravování     7.600,-Kč 

MČR obl. výběrů - cestovné     3.240,-Kč 

MČR obl. výběrů - ubytování    2.350,-Kč 

Odměna trenér SCD (Kovaříková)    3.000,-Kč 
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Vedle poskytnutého nadačního příspěvku jsme sami vložili na předmět projektu nejméně 

100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu. Náš vlastní vklad činil 14.500,-Kč, 



z grantu bylo čerpáno 14.500,-Kč. Dotace nám bude zkrácena o 4.500,-Kč z původních 

19.000,-Kč na 14.500,-Kč, abychom splnili podmínku Nadace OB. Nadaci zpět na účet 

vrátíme částku 2.600,-Kč, jelikož jsme zatím obdrželi dle smlouvy na účet 17.100,-Kč (90% 

z dotace). 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 aktuální. 

 

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

mu věnovat. Dále bychom si přáli ať přestanou být různá omezení a budou se moct 

uskutečňovat naplánované akce bez potíží. První takový střípek byl zájem dětí o poslední 

akci, která bohužel musela být nečekaně zrušena na poslední chvíli. Uvidíme na jaře a 

v nadcházejícím roce. 

 

         
         

V Třinci dne 27. listopadu 2021    Podpis řešitele projektu:  

                        Martin Kovařík 
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Příloha č. 1 

 



PŘEHLED VÝSLEDKŮ   SCD   2021 (jednotlivci): 

 

Jméno Kat. Registrace 
ŽB M JKŽ 

MSK 

PKŽ 

MSK 

Dráha Licence 

2022 

Tereza Štětínská D14 MOV0751 2. - - 13,01 A 

Klára Byrtusová D14 SIT0851 24. 1. 1. 13,54 B 

Jan Krupa H14 TRI0706 16. 3. 5. 11,53 B 

Antonín Menzel H14 MOV0700 29. 4. 1. 13,59 B 

Julie Cymorková D12 TRI0903      - 2. 6. - B 

Tereza Kawuloková D12 SIT0951 - 1. 7. 5,58 B 

Jonáš Létal H12 SFM0901 - 2. 5. 6,35 B 

Mateusz Mokrosz H12 TRI0902 -       1. 2. 6,07 B 

Tomáš Bruk H12 TRI0900 - 4. 4. - B 

Lukáš Bruk H12 TRI0901 -       3. 1. - B 

Judita Juračáková D12 BFM1053 - 6. 1. 6,53 B 

Hynek Létal H12 SFM1001 -       6. 7. 6,59 C 

 

Pozn. Ve výsledcích jsou uvedeni pouze děti, které byly zařazené před sezónou. Některé 

začínající děti projevily během roku svou účastí na akcích SCD případně závodech KŽ, což 

nás velmi těší a ukázaly zájem a že je OB baví a v následujícím roku budou zařazeni do SCD. 

PKŽ …….. byl dost ovlivněn tím, zda děti byly v karanténě nebo ne, tím pádem nemají 

dostatek závodů. 

 

 

Na MČR oblastních výběrů žactva se družstvo MSK ve složení (Krupa J., Byrtusová K., 

Mokrosz M., Kawuloková T., Cymorková J., Létal J., Štětínská T., Menzel A.) umístilo na  

17. místě.  


