
 

Z á p i s  č. 2019/6 
 

ze 6. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 18. 11. 2019 v Praze na Strahově 

 
Přítomni: Kamenický, Klimpl, Pospíšek, Škoda, Zřídkaveselý, Picek, Vystavěl, Šubrt 
Hosté: Šedivý, Langr, Štáfek 
Omluven: Matějů, Aleš 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů  
 2. Informace sekce OB 
 3. Hodnocení seniorské reprezentace OB v roce 2019 
 4. Informace sekce LOB 
 5. Informace sekce MTBO 
 6. Informace sekce Trail-O 
 7. Informace o průběhu projektu „Zažij svůj domov“ 
 8. Informace Mapové rady, schválení dokumentů 
 9. Informace Metodické rady 
 10. Příprava VH ČSOS 2019 - schválení podkladových materiálů 
 11. Různé 
 
6/01 Aktuální informace, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2019/5 z jednání VV-ČSOS dne 21. 10. 2019; všechny úkoly byly 

splněny; 
b) vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického a J. Šubrta o: 

- poradě předsedů sportovních svazů s představiteli ČUS a Národní sportovní 
agentury; 

- jednání s Lesy ČR; 
- vyhlášení podpory MŠMT ORGANIZACE SPORTU – sportovní svazy 2020 a 

VSA 2020; 
- ukončení zabezpečení reprezentantů ve VSC MŠMT; 
- změně podpory M. Nykodýma v ASC Dukla; 
- IOF Member Survey 2019; 
- tiskové konferenci dne 7. 11. 2019 v Liberci k MS v OB 2021. 

 
6/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních věcí, soutěží, 

reprezentace, talentované mládeže a metodické činnosti; 
b) schválil návrh na úpravu Zásad pro určování výdajových položek rozpočtu ČSOS, část 

Prostředky na činnost TSM; 
c) schválil Marka Cahela na pozici ústřední trenér mládeže (0,5 úvazku na dobu určitou 

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021). 
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6/03 Hodnocení seniorské reprezentace OB v roce 2019 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí materiál „Zpráva o činnosti reprezentačního družstva v sezoně 2019“; 
b) ocenil výsledky české seniorské reprezentace na MS a SP 2019, zejména vítězství 

V. Krále a druhé místo T. Janošíkové na SP ve Švýcarsku a výsledky v TOP 10 při 
MS v OB; 

c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci se seniorskou reprezentací 
v roce 2019; 

d) schválil odměny seniorským reprezentantům za výsledky na MS v roce 2019 
v celkové výši 61 tis Kč. 

 
6/04 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů; 
b) vzal na vědomí informaci o závodní sezoně 2019 -2020; 
c) vzal na vědomí informaci o STK v LOB  v prosinci 2019. 

 
6/05 Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží; 
c) vzal na vědomí informaci o Shromáždění sekce MTBO; 
d) vzal na vědomí informaci o průběhu příprav MS a MSJ v MTBO 2020 v Jeseníku. 

 
6/06 Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informace sekce Trail-O; 
b) vzal na vědomí odpovědi na dotazník IOF týkající se Trail-O. 

 
6/07 Informace o průběhu projektu „Zažij sv ůj domov“ 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci P. Štáfka o průběhu plnění realizace projektu Zažij svůj 

domov. 
 
6/08 Informace Mapové rady, schválení dokumentů 

VV-ČSOS 
a) schválil specifikaci „ISOM 2017-2 Mapy pro orientační běh“ předložený mapovou 

radou ČSOS s platností od 19. 11. 2019, s výjimkou ve formě přechodného ustanovení 
pro oblastní a vícedenní závody, pro něž lze použít do konce roku 2020 i specifikace 
ISOM 2000 a ISOM 2017; 

b) schválil specifikaci „ISSprOM 2019 Mapy pro orientační sprint“ předložený mapovou 
radou ČSOS s platností od 19. 11. 2019; 

c) schválil specifikaci „ISSkiOM 2019 Mapy pro lyžařský orientační běh“ předložený 
mapovou radou ČSOS s platností od 19. 11. 2019; 

d) vzal na vědomí informace o činnosti Mapové rady a doporučil zabývat se 
problematikou hospodaření s prostory map. 
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6/09 Informace Metodické rady 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o činnosti Metodické rady a jejích plánech 

(metodický web, vydávání nových materiálů, pořádání školení). 
 
6/10 Příprava VH ČSOS 2019 

VV-ČSOS 
a) schválil podkladové materiály a dokumenty pro VH ČSOS (pozvánka, program VH, 

jednací řád, Zpráva o činnosti VV-ČSOS, Návrh rozpočtu ČSOS, atd.). 
 
6/11 Různé 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o přihláškách na IOF EA Clinic Brno (celkem 

4 účastníci z ČSOS) a schválil podporu i pro čtvrtého přihlášeného účastníka z ČSOS 
ve výši 50% účastnického poplatku; 

b) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla týkající se stížnosti na nepovolené 
zkopírování webu SP 2018 v ČR pro finále SP 2019 v Číně; 

c) vzal na vědomí informaci o přípravě Ankety „O nejlepší orientační sportovce 
roku 2019“, jejíž vyhlášení se bude konat v Jablonci nad Nisou dne 23. 11. 2019 
od 19:00; 

d) vzal na vědomí písemnou informaci J. Petržely o termínech a přihláškách na 
Stacionární tréninkové kempy v roce 2019 a 2020; 

e) vzal na vědomí informaci J. Picka o vydání O-knihy 2019 (ročenky ČSOS 2019). 
 
 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS -  sobota 7. prosince 2019 v Brně (po VH ČSOS) 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


