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Přebor škol v orientačním běhu je soutěž pro žáky základních a středních škol. První ročník celostátní 

soutěže pro školní kolektivy byl uspořádán v roce 1999, celostátní finále se konalo v parku zámku Ko-

nopiště v Benešově u Prahy.   

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo v termínové listině soutěže Přebor škol v OB všech 14 krajských kol, 

které byla zároveň kvalifikačními závody do celostátní finále, a 11 okresních závodů, kterých se zúčast-

nilo 1680 závodníků. Konečné číslo účasti v krajských kolech je 2449 závodníků ve všech možných vy-

psaných kategoriích od 1. tříd základních škol po maturitní ročníky středních škol. Přestože účastnický 

rekord krajských kol 2513 závodníků z předešlého roku odolal, potvrdila účast v krajských kolech trvalý 

zájem o soutěž.  

Přehled vítězných škol krajských kol a počtu startujících závodníků (celkový počet 2449 účastníků): 

 Kraj D III + H III + D IV + H IV D V + H V Počet 

9.5. - Praha Gymnázium Opatov Praha Gymnázium Budějovická Praha 299 

9.5. - Středočeský Gymnázium Karla Čapka Dobříš Gymnázium Kladno 127 

9.5. - Jihočeský Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec 148 

10.5. - Pardubický Gymnázium Dašická Pardubice Gymnázium Vysoké Mýto 147 

24.5. - Královohradecký Biskupské gymnázium Hradec Králové Biskupské gymnázium Hradec Králové 256 

11.5. - Liberecký ZŠ a MŠ Studenec Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 132 

10.5. - Ústecký ZŠ Buzulucká Teplice Gymnázium Teplice 162 

12.5. - Karlovarský ZŠ Pionýrů Sokolov Gymnázium Ostrov 128 

25.4. - Plzeňský Gymnázium Luďka Pika Plzeň Gymnázium Luďka Pika Plzeň 331 

26.5. - Vysočina Gymnázium Žďár nad Sázavou Gymnázium Jihlava 141 

26.5. - Jihomoravský ZŠ Blažkova Brno - 188 

10.5. - Olomoucký Slovanské gymnázium Olomouc Slovanské gymnázium Olomouc 183 

17.5. - Zlínský ZŠ Luhačovice Gymnázium T. G. Masaryka Zlín  67 

24.5. - Moravskoslezský ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec Gymnázium Třinec 140 

 

 

Školy, které se umístily v celostátním finále v roce 2015/2016 na 1. až 6. místě, vybojovaly právo startu 

dvou škol daného kraje v celostátním finále v roce 2016/2017: 

• Kategorie 2. stupeň ZŠ: Liberecký, Královéhradecký, Praha, Jihočeský, Zlínský, Středočeský 

• Kategorie SŠ: Praha, Zlínský, Královehradecký, Moravskoslezský, Vysočina, Pardubický 

 

Závod celostátního finále uspořádal SK Prostějov ve středu 7. června 2017, centrum závodu bylo v are-

álu zámecké zahrady v Čechách pod Kosířem. Reportáž o průběhu celostátního kola Přeboru škol při-

pravil redaktor Petr Kubásek, Česká televize reportáž odvysílala ve čtvrtek 29. června v pořadu Události 

v regionech. 

Vítězství v kategorii základních škol již podruhé obhájila ZŠ a MŠ Studenec před Gymnáziem a SOŠ Ji-

lemnice a Biskupským gymnáziem Hradec Králové. V kategorii středních škol zvítězili studenti Gymná-

zia Jihlava, druhé místo vybojovalo Mendelovo gymnázium Opava, třetí místo patří Gymnáziu Dašická 

Pardubice.  

Mezi jednotlivci zvítězili Michaela Metelková (Biskupské gymnázium Hradec Králové), Anna Karlová 

(Gymnázium a SOŠ Jilemnice), Tereza Čechová (Gymnázium Jihlava), Martin Gajda, Jan Gajda (oba 

Gymnázium Opatov Praha) a Libor Černocký (Gymnázium a jazyková škola Zlín). 
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Vyhlášení kategorie základních škol - 1. místo ZŠ a MŠ Studenec 

 

 

 

Vyhlášení kategorie středních škol - 1. místo Gymnázium Jihlava 

http://skprostejov.rajce.idnes.cz/CELOSTATNI_FINALE_PREBORU_SKOL_2017/
http://skprostejov.rajce.idnes.cz/CELOSTATNI_FINALE_PREBORU_SKOL_2017/
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Školní rok 2017/2018 

Garant soutěže Ing. Kristýna Skyvová 

mail: skyvova@volny.cz,  

mobil +420 731 321 360 nebo +420 601 326 525 

 

Kategorie 

    Název Popis 

DI D3 - mladší děti (děvčata) 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2011, 2010, 2009, 2008  

DII D5 – starší děti (děvčata) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006  

DIII D7 – mladší žactvo (děvčata) 
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004 
prima, sekunda osmiletých gymnázií  

DIV D9 – starší žactvo (děvčata) 
8. – 9. ročník, rok narození 2004, 2003, 2002, 2001 
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií  

DV DS – studenti (děvčata) 
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií  

H I H3 - mladší děti (hoši) 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2011, 2010, 2009, 2008  

HII H5 – starší děti (hoši) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006  

HIII H7 – mladší žactvo (hoši) 
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004 
prima, sekunda osmiletých gymnázií  

HIV H9 – starší žactvo (hoši) 
8. – 9. ročník, rok narození 2004, 2003, 2002, 2001 
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií  

HV HS – studenti (hoši) 
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií  

 

Poznámka: 

• Kategorie DI + HI (D3 + H3) účast do krajského kola – vypsání těchto kategorií záleží na možnos-

tech pořadatele, doporučena fáborkovaná trať. 

• Kategorie DII + HII (D5 + H5) účast do krajského kola 

• Kategorie DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) – postup do celostátního kola 

• Kategorie DV + HV (DS + HS) – postup do celostátního kola 

 

Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: 

• V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž 

obě podmínky musí platit současně. 

• Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!!! 

 

mailto:skyvova@volny.cz
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Termínová listina a hodnocení 

Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až na úroveň 

celostátního finále. Předpokládá se tříúrovňová soutěž se snahou o co největší účast školních družstev. 

Soutěží se podle Pravidel OB (k dispozici na http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty ). 

Na stránkách Komise rozvoje OB http://krob.eso9.cz jsou aktualizovány informace k soutěži. Pořada-

tele okresních a krajských kol zajišťují krajské svazy, pořadatel celostátního finále je vybrán soutěžní 

komisí sekce OB. 

AŠSK ČR zajišťuje informace k soutěži prostřednictvím termínového kalendáře na stránkách 

http://www.assk.cz  v sekci – Soutěže. 

 

 

Okresní kolo – do 30.4.2018 

Krajské kolo – do 20.5.2018  

Termín konání krajských závodů je doporučený vzhledem k termínu konání celostátního kola, přede-

vším k potvrzení účasti postupujících škol. V případě konání v pozdějším termínu je potřeba informo-

vat pořadatele celostátního finále (termín přihlášek do celostátního kola je 31. 5. 2018). 

 

Účast:   

• V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků. 

• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků. 

• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zdali se zú-

častnila okresního kola. 

• Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený ředitelstvím příslušné školy. 

 

 

Hodnocení: 

• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích. 

• Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol 

se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená to, že v případě 12 družstev se 

prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebo-

dují body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny 

body!) 

• Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev v nejvýše obsazené kategorii. 

• Body do soutěže družstev se sčítají:  

o v kategorii DI, HI (D3, H3)   

o v kategorii DII, HII (D5, H5)    

o v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)  

o v kategorii DV, HV (DS, HS) 

• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů 

družstva. 

http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty
http://krob.eso9.cz/
http://www.assk.cz/
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Republikové finále  

 

Termín:  středa 6. června 2018 

Pořadatel:  OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 

Místo:   Heřmanův Městec Pardubice 

Termín přihlášek: 31. 5. 2018 

Webová stránka pořadatele: http://lpu.cz/ 

 

Účast: 

Počet škol, které získaly postup z krajského finále je maximálně 20. Počet postupujících škol v jednotli-

vých krajích do celostátního kola je dán umístněním v redukovaném pořadí na 1. až 6. místě v celostát-

ním finále v roce 2016/2017. Právo startu dvou škol v celostátním finále ve školním roce 2017/2018 

mají tyto kraje 

Kategorie D7, H7, D9, H9 (resp. DIII, HIII, DIV, HIV - 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií): 

Liberecký kraj 2, Královéhradecký kraj 2, Olomoucký kraj 2, kraj Praha 2, Moravskoslezský kraj 2, Par-

dubický kraj 2, ostatní kraje po 1. 

Kategorie DS, HS (resp. DV, HV – střední školy): 

kraj Vysočina 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický kraj 2, Olomoucký kraj 2, Zlínský kraj 2, Králove-

hradecký kraj 2, ostatní kraje po 1.  

 

Hodnocení: 

• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích. 

• Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol 

se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená to, že v případě 12 družstev se 

prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebo-

dují body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny 

body!) 

• Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev v nejvýše obsazené kategorii. 

• Body do soutěže družstev se sčítají:  

o v kategorii základních škol DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)  

o v kategorii středních škol DV + HV (DS + HS) 

• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů 

družstva. 

 

 

     

   Kristýna Skyvová     Jiří Vébr 

    Garant soutěže za ČSOS pro AŠSK ČR               Člen komise rozvoje OB  
  

http://lpu.cz/

