
 
 

Z á p i s  č. 6/2015 
 

z  6. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 16. 9. 2015 v Praze 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Pospíšek, Zřídkaveselý, Jirásek, Šubrt,  
Hosté: Košárek, Cahel 
Omluveni: Vystavěl, Škoda 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 

1.   Aktuální informace, kontrola úkolů,  
2.   Informace sekce OB      
3.   Informace sekce LOB       
4.   Informace sekce MTBO         
5.   Informace o výsledcích a hodnocení MSJ v OB     
6.   Informace o výsledcích a hodnocení MED v OB 
7.   Hodnocení juniorské reprezentace a výběru dorostu v OB         
8.   Informace o plnění rozpočtu ČSOS 
9.   Návrh na svolání VH ČSOS 2015  

        10.   Různé   
 

6/01 Aktuální informace, kontrola úkolů  
P-ČSOS 
- schválilo zápis 2015/5 z jednání P-ČSOS dne 19.8.2015 
- vzalo na vědomí informaci o jednáních s JUDr. K. Poupětem ve věci novelizace 

Stanov ČSOS 
- vzalo na vědomí informaci o posunutí vyhlášení státních dotací pro oblast sportu 

 
6/02 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních zajištění  
b) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží OB 
c) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace 
d) schválilo Pavla  Košárka šéftrenérem juniorské reprezentace v OB na dobu určitou od 

17.9 2015 do 31.8.2017 
e) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže 
f) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti rozvoje OB 

 
6/03 Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů LOB 
b) vzalo na informaci o přípravě sezony 2016  

 
6/04 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o činnosti reprezentace MTBO 
b) vzalo na vědomí informaci o probíhající sezoně 
c) vzalo na vědomí informaci o přípravě shromáždění sekce MTBO dne 6.10. v Novém 

Městě na Moravě 



Zápis P-ČSOS 6/2015                                                                                                                     str.2 
 
  

d) vzalo na vědomí informaci o MS v MTBO 2015 v Liberci 
 
6/05 Informace o výsledcích a hodnocení JMS v OB 2015 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci šéftrenéra JRD P. Košárka o výsledcích a hodnocení české 

juniorské reprezentace v OB na  JMS V OB v Norsku 
 
6/06  Informace o výsledcích a hodnocení MED v OB 2015 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci M. Cahla o výsledcích a hodnocení českého týmu na MED 

v OB v Rumunsku 
 
6/07 Hodnocení JR a VD v OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí předložené materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 

2015“ a „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2015“ 
b)       poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v 

roce 2015 
c) vzalo na vědomí předložené materiály „Hodnocení výsledků MED v OB 2015“ a 

„Hodnocení činnosti VD v roce 2015“; 
d) poděkovalo realizačnímu týmu výběru dorostu za odvedenou práci s výběrem dorostu 

v roce 2015 
 
6/08  Informace o plnění rozpočtu 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu ČSOS a pověřilo sekretariát ČSOS 

připravit na další zasedání P-ČSOS první návrh rozpočtu ČSOS na rok 2016. 
 

 
6/09  Návrh na svolání VH ČSOS 

P-ČSOS 
a) svolalo v souladu se stanovami ČSOS VH ČSOS na 28.11.2015 od 13:00 do 

Luhačovic s účastí 42 delegátů s hlasem rozhodujícím  
b) uložilo zaslat na sekretariát ČSOS seznam delegátů za jednotlivé KS ČSOS a sekce 

OB, LOB a MTBO s emailovými adresami (pozvánka a podkladové materiály budou 
zaslány přímo na e-mailové adresy delegátů VH ČSOS)  (Z: J.Šubrt a předsedové sekcí 
ČSOS sekcí P. Klimpl, P. Škoda, Z. Pospíšek)  T: 15.11.2015) 

 
 
 
6/10  Různé 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekretariátu ČSOS o zajištění Ankety O nejlepšího 

orientačního sportovce v roce 2015, která se uskuteční v sobotu 28.11.2015 
v Luhačovicích po skončení VH ČSOS 

b) vzalo na vědomí probíhající jednání s IOF ohledně podepsání smlouvy o uspořádání 
ME v OB 2016 

c) schválilo návrh předsednictva sekce OB o zařazení reprezentantů v OB do VSC 
MŠMT  

d) vzalo na vědomí zařazení  závodů v OB do IOF WRE 2016 a pověřilo sekretariát 
ČSOS jejich zařazením do IOF Eventoru T: 30.9.2015, Z: Šubrt 
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e) vzalo na vědomí informaci lékařské komise ČSOS o problematice lékařských 
prohlídek ve sportovním prostředí u a pověřilo L. Zřídkaveselého vytvořením 
doporučení o lékařských prohlídkách pro členskou základnu ČSOS 

f) vzalo na vědomí informaci z ČOV o pořadateli Her VIII. LODM 2017, kterým bude 
Jihomoravský kraj. Hry se uskuteční v termínu 24. - 29. června 2017 v Brně a mezi 
vybrané sportovní soutěže je zařazen i orientační běh 

g) vzalo na vědomí informaci M. Cahla o fungováni TSM 
h) vzalo na vědomí informací P. Košárka o návrhu na změnu ve vzdělávání trenérů 
ČSOS  

i) vzalo na vědomí přípravu přímého přenosu ČT ze závodu M ČR štafet dne 10.10. 
2015 ve Vracově. PP se uskuteční v době 12,30 - 14,30 a v jeho rámci bude vysílat i 
studio ČT s informacemi o MS 2015, ME Jeseník 2016 apod.  

j) vzalo na vědomí i přípravu dalších TV dokumentů – z M ČR na klasice dne 27.9 na Skřítku 
(bude odvysíláno 30.9.) a z MČR MTBO 26. -27.9 na Zvůli (bude odvysíláno ve Sportu v 
Regionech) 

k) trvá: úkol Sekretariátu ČSOS dohodnout termín pro jednání se zástupcem sportovní redakce 
Českého rozhlasu 

 
 

 
 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude ve středu 21. října  2015 v Praze   
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


