
Z á p i s  č. 2/2015 
 

z  2. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt, 

Hranička, Klech, Horyna, Langr, Hostaš, V. Zakouřil 
Omluveni:  Zřídkaveselý, König 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů  
 2.  Informace sekce OB, LOB, MTBO 
 3. Hodnocení ME, MS a MSJ v LOB  
 4. Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2015 
 5. Výhled a koncepce mezinárodní činnosti ČSOS 
 6. Projekt medializace ČSOS 
 7. Informace Mapové rady 
 8. Informace rady IT 
 9. Koncepce talentované mládeže 
 10.  Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2014 
 11. Zpráva o činnosti a hospodaření ČO za rok 2014 
 12. Různé  
 
2/01 Aktuální informace, kontrola úkolů a schválení materiálů per-rollam 

P-ČSOS 
  schválilo zápis 2015/1 z jednání P-ČSOS dne 21.1.2015 

vzalo na vědomí aktuální informace R. Kamenického, I Matějů a J. Šubrta 
- o vernisáži výstavy Orientační běh - moderní sport 21. Století v Otrokovicích 
- o seminářích ČOV - Spolupráce sportovních svazů s gymnázii se sportovní 

přípravou, kterého se zúčastnili I. Matějů a R. Klech 
- o semináři digitální platforma ČOV, kterého se zúčastní J. Šubrt a P. Hranička 
- o odeslání stanoviska ČSOS na IOF na případné budoucí rozdělení MS v OB na 

„lesní a sprintové“ disciplíny 
- o stavu členské základny ke konci února -  2015 - 213 klubů, 10500 členů, 8550 

registrací sekce OB 
- o poradě sekretářů sportovních svazů sdružených v ČUS 

           
2/02a  Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, talentované mládeže, 

reprezentace a metodické činnosti 
 
2/02b  Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce LOB o skončených soutěžích 
b) vzalo na vědomí informaci sekce LOB o oblasti reprezentace 
c) vzalo na vědomí záměr sekce LOB o přípravě kandidatury na MSJ LOB 2018 

 



Zápis P-ČSOS 2/2015 
 str.2 
 
 

 
2/02c  Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží 
b) vzalo na na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace. 
c) schválilo vyslání reprezentace ČR na ME v MTBO 2015 v Portugalsku v počtu: max. 

4W, 6M, 3 realizační tým, vedoucí výpravy Jiří Vraný 
d) schválilo vyslání reprezentace ČR na MEJ v MTBO 2015 v Portugalsku v počtu: max. 

2W, 2M, 2 realizační tým, vedoucí výpravy Petr Lukavec 
e) schválilo vyslání reprezentace ČR na MED v MTBO 2015 v Portugalsku v počtu: max. 

2W, 2M, 1 realizační tým, vedoucí výpravy Petr Lukavec 
f) schválilo vyslání reprezentace ČR na MS v MTBO 2015 v ČR v počtu: max. 6W, 8M, 

3 realizační tým, vedoucí výpravy Jiří Vraný 
g) schválilo vyslání reprezentace ČR na MSJ v MTBO 2015 v ČR v počtu: max. 4W, 7M, 

3 realizační tým, vedoucí výpravy Petr Lukavec 
h) schválilo novelizaci Soutěžního řádu sekce MTBO 

 
 
2/03 Hodnocení ME a MS a MSJ v LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí hodnocení R. Klecha o účasti seniorské reprezentace na MS v LOB 

2015, ME v LOB 2015 a o hodnocení seniorské reprezentace LOB v sezoně 2014/5 
b)  poděkovalo šéftrenérovi R. Klechovi a celému realizačnímu týmu za vykonanou práci 
c) ocenilo zvláště stříbro H. Hančíkové na longu na ME v LOB a bronz štafety mužů na 

MS v LOB  
d) schválilo odměny za umístění dle sazebníku odměn v celkové výši 20 tis. Kč za ME 

v LOB 2015 a 43 tis. Kč za MS v LOB 2015 
e) vzalo na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti české juniorské reprezentace a výběru 

dorostu na MSJ a MED v LOB 2015 v Norsku  
f) poděkovalo šéftrenérovi R. Horynovi a celému realizačnímu týmu za vykonanou práci 
g) schválilo odměny za umístění štafety juniorů dle sazebníku odměn v celkovém výši 3 

tis. Kč za MSJ v LOB 
 
 

2/04 Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS 2105 
P-ČSOS 

a) vzalo na vědomí „Informaci o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 
pro rok 2015“, včetně „Seznamu partnerů ČSOS pro rok 2015“ a uložilo provést 
příslušné kroky k uveřejnění partnerů na www a při výrobě reklamních transparentů a 
dalších reklamních prvků pro sezónu 2015.           Z: Matějů, Šubrt 

b) uložilo sekretariátu  ČSOS a sekci MTBO připravit Seznam partnerů i pro MTBO 
 
 
2/05  Výhled a koncepce mezinárodní činnosti ČSOS 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o výhledu a koncepci mezinárodní činnosti ČSOS, kterou 

prezentoval D. Vystavěl (aktuální stav, plány na rok 2015-6 a výhled do roku 2019) 
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b) vzalo na vědomí informaci o neformální pracovní schůzce zástupců 
středoevropských států (CZE, SVK, POL, HUN, AUT), která se uskuteční 15.3. v 
Prostějově 

c) schválilo nominaci Jana Exnera a Jaroslava Kačmarčíka do komisí IOF 
d) schválilo návrh případného dalšího zapojení do struktur IOF Lenky Klimplové a 

Dušana Vystavěla pro roky 2016 - 2018 
 
2/06 Projekt medializace ČSOS 

P-ČSOS 
a) seznámilo se s prezentací medializace  ČSOS, které předložili P. Hostaš a V. 

Zakouřil (FAUX-PAS PRODUCTION) 
b) schválilo projekt medializace ČSOS formou krátkých prezentačních videí, dle 

předložené prezentace a navrženého rozpočtu, s tím že budou doplněna i videa 
prezentující MTBO (mj. i ve vztahu k MS 2015 v MTBO v Liberci) a LOB. 

c)  pověřilo J. Šubrta dopracováním tohoto projektu včetně termínu zpracování 
jednotlivých částí projektu a navržení smlouvy a její předložení ke schválení na 
květnové zasedání P-ČSOS 

 
 
 
2/07  Informace Mapové rady 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci předsedy mapové rady ČSOS J. Lagra o činnosti 

Mapové rady ČSOS 
b) schválilo závazný předpis Mapy pro LOB předložený Mapovou radou ČSOS 

s platností od 1. dubna 2015.  
c) schválilo Seznam autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními 

technologiemi s platností od 5. března 2015. 
d) schválilo text Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS předloženou Mapovou 

radou ČSOS s platností od 5. března 2015. 
 
 
2/08  Informace Rady IT 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí písemnou informaci Rady IT, kterou předložil předseda Rady IT L. 

Konig a uložilo Radě IT zpracovat harmonogram prací na nově vytvářeném SW pro 
pořádání závodů včetně způsobu úhrady za jeho používání do dalšího zasedání P-
ČSOS.  Z: L. Konig 

 
2/09  Koncepce talentované mládeže 

P-ČSOS 
a) schválilo předložené materiály Koncepce práce s talentovanou mládeží ČSOS a 

Tréninkové středisko mládeže – TSM 
b) schválilo zřízení Tréninkových středisek mládeže (TSM) u těchto subjektů: 

TSM Praha a Střední Čechy: Pražská tělovýchovná unie – Pražský svaz orientačních sportů, 
Hanusova 347/16, Box 31, 140 21 Praha 4, IČ 435228 

TSM Západní Čechy: Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB), Na Průhonu 
285/7, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26679566 

TSM Ještědské oblasti: Krajská organizace ČUS Libereckého kraje, Jablonecká 18, 460 01 
Liberec, IČ 70927383 
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TSM Královéhradecko: OK 99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 420/56, Třebeš, 500 
06 Hradec Králové, IČ 69153337 

TSM Pardubicko + Vysočina: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení, Palackého 
2547, 530 02 Pardubice, IČ 26606747 

TSM Jižní Morava: SK Brno – Žabovřesky, Horákova 7, Brno 616 00, IČ 00214272 
TSM Haná: Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s., Dlouhá 40, 

77900 Olomouc, IČ 01185195 
TSM Moravskoslezský kraj: Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Vítkovická 3083/1, 

702 00 Ostrava, IČ 70926379 
TSM Valašsko: TJ Slovan Luhačovice, Masarykova 228, Luhačovice, 763 26, IČ 46308032 
 
 

c) schválilo finanční příspěvek na činnost TSM pro rok 2015 v celkové výši 943300 Kč, 
rozdělení na jednotlivá TSM:   
 
TSM Praha a Střední Čechy: Pražská tělovýchovná unie   131 200 Kč 
TSM Západní Čechy        45 600 Kč  
TSM Ještědské oblasti      129 200 Kč 
TSM Královéhradecko      124 800 Kč 
TSM Pardubicko + Vysočina     152 000 Kč 
TSM Jižní Morava        82 800 Kč 
TSM Haná       104 400 Kč 
TSM Moravskoslezský kraj       82 500 Kč 
TSM Valašsko         90 800 Kč 

 
2/10 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSOS za rok 2014  

P-ČSOS 
a) schválilo „Zprávu o hospodaření ČSOS za rok 2014. Hospodářským výsledkem po 

zdanění je zisk ve výši 2.801.108,77 Kč a o tuto částku bude navýšeno vlastní jmění. 
b) schválilo převést částku 114.291,31 Kč,- z nerozděleného zisku do vlastního jmění 
c) vzalo na vědomí zprávu inventarizační komise ve složení P. Škoda (předseda), M. 

Brettlová, J. Nováková (členové) o provedené inventarizaci majetku k 31.12. 2014. 
Nebyly zjištěny rozdíly a výsledky jsou uloženy v archivu ČSOS. 

 
2/11 Informace o hospodaření, s.r.o České orientační za rok 2014 

P-ČSOS (zároveň Valná hromada České orientační, s.r.o) 
a) schválilo Zprávu o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2014 
b) schválilo Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o., dle předložených písemných 

předloh, včetně Přiznání daně z přijmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu zisku a 
ztráty ČO za rok 2014. Hospodářský výsledek je ztráta 14.651,09 Kč, která bude 
uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.  

 
2/12  Různé 

P-ČSOS 
a) schválilo přijetí nového klubu ZOOB Rumburk  (kraj Ústecký, oblast sekce OB 

Ještědská a přidělilo mu zkratku RUM a číslo 0546 
b) pověřilo J. Šubrta účastí na VH ČUS dne  25.dubna 2015 v Nymburce 
c) schválilo čerpání finančních příspěvků poskytnutých ČSOS z prostředků darovaných 
ČOV ze strany loterijních společnosti za rok 2014 dle předložené Zprávy o čerpání 
těchto prostředků 
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d) schválilo poskytnutí finančního příspěvku klubů ČSOS (z prostředků darovaných 
ČOV v roce 2015) na pořádání akcí pro mládež, který je zveřejněn ve zpravodaji 
ČSOS 2015/2 

e) vzalo na vědomí informaci, že finanční objemy státních dotací z MŠMT na 
Programy I, II, IV, V, a VI budou známy během března až dubna 2015.  

f) vzalo na vědomí informaci o plánu sekce LOB uskutečnit prosincovou školu 
lyžování pro členy ČSOS v roce 2015 i v Jeseníkách  

 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude ve středu 6. května 2015 v Praze 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


