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1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS
na pořádání akcí pro školní mládež a veřejnost v roce 2016
I v roce 2016 bude Český svaz orientačních sportů díky příspěvku od Českého olympijského
výboru finančně přispívat klubům ČSOS na projekty Komise rozvoje OB – tj. uspořádání
sportovních a náborových akcí v orientačním běhu (samozřejmě i na obdobné akce v LOB,
MTBO a Trail-O) pro školní mládež a veřejnost. Informace a seznamy k jednotlivým
projektům jsou na webové stránce Komise rozvoje OB http://krob.eso9.cz/.
Kluby ČSOS se mohou hlásit v roce 2016 do úspěšných dlouhodobých projektů Českého
svazu orientačních sportů Výukové mapy pro orientační běh, Areály pevných kontrol,
Dny orientace v přírodě a vloni nový projekt Orientační běh do škol.

a) Výukové mapy
V projektu Výukové mapy je pro rok 2016 stanovena výše příspěvku od ČSOS za zhotovení
mapových podkladů pro vydání Výukové mapy na 2.000,– Kč. ČSOS pak ve své režii zajistí
zpracování mapových podkladů pro tisk a vytištění map v počtu 1000 ks.
V přihlášce do projektu musí být uvedena zodpovědná osoba, dále lokalita, termín vydání a
předpokládaný záměr využití Výukové mapy (např. závod pro školu (název, adresa), akce
Dnů orientace v přírodě, závod Přeboru škol). Klub ČSOS se přihlášením do projektu
„Výukové mapy“ zavazuje, že zpracuje dané mapové podklady pro vydání Výukové mapy
v daném termínu a že na vydané Výukové mapě uspořádá alespoň dvě „orientační akce“
pro mládež a veřejnost. V případě velkého zájmu o uspořádané akce je možno po vyčerpání
všech zásob map požádat i o dotisk Výukových map (předtím je nutno doložit využití
předcházejícího nákladu). Přihlášky vyřizuje Kristýna Skyvová (skyvova@volny.cz).
Evidenční čísla pro výukové mapy je nutné vyřídit přes Mapový portál ČSOS
http://mapy.orientacnisporty.cz/

b) Areály pevných kontrol (APK)
Finanční příspěvek pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2016 zůstává
stejný jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,– Kč (dle skutečných nákladů na
zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových
podkladů a tisk map pro APK je možno opět řešit v rámci projektu Výukových map.
Podmínkou zřízení Areálu je projednání a odsouhlasení umístění kontrol s majiteli dotčených
pozemků, případně s místní samosprávou či CHKO. Poté je možno zaslat návrh projektu
včetně finančního rozpočtu garantovi projektu Jarmile Němečkové (nemeckova@email.cz) a
v kopii sekretariátu ČSOS (csos@cstv.cz) a Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz). Po
schválení garantem je možno projekt realizovat a po jeho dokončení projednat poskytnutí
příspěvku.
Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajících areálů. V tomto případě je nutno
nejprve doložit, jak je areál využíván pro mládež. Velikost příspěvku může být maximálně
8.000,- Kč a jeho výše bude záležet na rozsahu renovace APK (na základě skutečně
vynaložených nákladů).

c) Dny orientace v přírodě
V roce 2016 pokračuje i podpora akcí „Dnů orientace v přírodě“. Finanční podpora od ČSOS
je stanovena ve výši 2.000,– Kč / 1 akce.
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Přihláška musí obsahovat informace o pořadatelském subjektu, termínu a místu konání akce,
kontaktu na zodpovědnou osobu, webový odkaz na stránku závodu (pozvánku na akci),
pořadatelský záměr (akce pro školu, akce pro veřejnost). Pro tvorbu mapy je možno využít
podporu z projektu Výukových map. Přihlášky vyřizuje a schvaluje Kristýna Skyvová
(skyvova@volny.cz).
Po zdárném uskutečnění každé akce „Dnů orientace v přírodě“ je nutné, aby klub (pořadatel
akce) zaslal na adresu přihlášek informaci o uspořádání akce („protokol o akci“, tj. informace
o pořadateli, datum a místo konání, použitá mapa, počet účastníků, průběh akce, případně
i fotodokumentace).

d) Orientační běh do škol
Nejmladším projektem komise rozvoje OB, na který je možno v roce 2016 čerpat finanční
prostředky, je projekt Orientační běh do škol.
Cílem tohoto projektu je finanční podpora klubů, které spolupracují se školami na zařazení
OB do výuky. K plnění tohoto projektu je možno např. vytvořit novou mapu pro OB v okolí
školy, nebo v okolí areálu školy v přírodě (případně aktualizovat již stávající mapu),
uspořádat vhodnou formou přednášku o OB, připravit jednoduchý ukázkový školní závod
v blízkosti školy (buď v rámci hodiny tělocviku, nebo v jiném vhodném čase), popř. v okolí
školy vytvořit jednoduchý Areál pevných kontrol. Možnosti propagace OB ve školách jsou
různé a každý klub může k projektu přistoupit individuálně s přihlédnutím k místním
podmínkám.
Kluby, které chtějí využít finanční prostředky tohoto projektu, jsou povinny předem zaslat
návrh svého projektu k posouzení Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a v kopii na
sekretariát ČSOS (csos@cstv.cz) a po jeho odsouhlasení (včetně schválení finančního
rozpočtu projektu) bude sepsána smlouva mezi klubem a ČSOS o realizaci projektu a čerpání
prostředků.
Finanční prostředky obdrží klub až po úspěšném dokončení projektu a zaslání veškeré
dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB. V rámci tohoto projektu je možno využít pomoci
ČSOS při zpracování mapových podkladů a při tisku mapy (obdobně jako u Výukové mapy).
Výše finančního příspěvku na projekt může být dle náročnosti projektu a jeho realizace
v rozmezí cca 5.000,– Kč až 20.000,– Kč.

Důležitá společná ustanovení:
Finanční příspěvek na jednotlivé schválené projekty a akce Komise rozvoje OB poskytne
ČSOS na základě vystavené faktury vystavené po úspěšném ukončení realizace projektu
(Výukové mapy, Areály pevných kontrol), akce pro školní mládež a veřejnost (Dny orientace
v přírodě, Přebor škol – viz. dále), nebo smlouvy o projektu (Orientační běh do škol). Termín
pro fakturaci je stanoven nejpozději do 30. listopadu 2016.
Realizátorům jednotlivých projektů a pořadatelpům akcí je možné na základě jejich žádosti
zaslat zdarma jakékoliv metodické materiály dostupné na sekretariátu ČSOS (OBjev OB,
mapové značky a popisy kontrol, plakát pozvánka na akci, diplom vzhledu kontroly, apod.).
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2. Zajištění celostátní soutěže Přebor škol v orientačním běhu
ve školním roce 2015/16
V roce 2016 se uskuteční krajská finále Přeboru škol v orientačním běhu ve všech krajích
České republiky. V rámci spolupráce s Asociací školních sportovních klubů ČR jsou zajištěny
diplomy pro první 3 nejlepší jednotlivce a školy krajských finále a diplomy pro nejlepší
3 jednotlivce a vítěze soutěže škol celostátního kola. Pořadatelé jednotlivých závodů budou
informováni o způsobu převzetí diplomů. Pořadatelé mohou využít podpory ČSOS při
zpracování mapových podkladů a při tisku mapy v rámci projektu Výukové mapy.
V roce 2016 jsou stanoveny příspěvky ČSOS pořadatelům závodů Přeboru škol
v orientačním běhu - na okresní kolo činí příspěvek 3.000,– Kč / závod, pro krajské kolo činí
příspěvek 5.000,– Kč / závod a za uspořádání celostátního finále obdrží pořadatel závodu
příspěvek 10.000,– Kč.
Termínová listina, pravidla a kategorie Přeboru škol v OB ve školním roce 2015/16 jsou
k dispozici na stránce http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx včetně kontaktů
na pořadatele jednotlivých závodů.
Krajská kola Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2015/16:
Termín Kraj ............................ Pořadatel ... Místo
20. 4. 2016 Ústecký ........................ LTP ............. Teplice
26. 4. 2016 Plzeňský ...................... VPM ........... Plzeň
4. 5. 2016 Jihočeský ..................... OPI.............. Písek
5. 5. 2016 Karlovarský ................. BSO ............ Sokolov
10. 5. 2016 Praha + Středočeský .... DKL ............ Kladno
10. 5. 2016 Jihomoravský .............. ZBM ........... Brno
11. 5. 2016 Královéhradecký ......... SHK ............ Hradec Králové
17. 5. 2016 Vysočina ...................... PZR ............. Žďár nad Sázavou
17. 5. 2016 Zlínský......................... SKM ........... Kroměříž
18. 5. 2016 Pardubický................... LPU ............ Pardubice
18. 5. 2016 Olomoucký .................. PLU ............ Plumlov
18. 5. 2016 Moravskoslezský ......... HAV ........... Havířov
bude upřesněno Liberecký..................... TJN ............. Jablonec nad Nisou
Celostátní finále Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2015/16:
8. 6. 2016 celostátní finále .......... DKP............ Praha
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3. World Orienteering Day – 11. 5. 2016
Světový den orientačního běhu „WORLD ORIENTEERING DAY“
byl vyhlášen na středu 11. května 2016. Cílem této akce je
propagovat orientační běh ve všech členských zemích Mezinárodní
federace orientačního běhu (IOF), představit orientační běh veřejnosti,
zejména mladým lidem, a překonat zápis v Guinessově knize rekordů
z roku 2003, kdy ve Švýcarsku startovalo na 207 979 lidí na 1 381
místech na trati orientačního závodu.
V soutěží o grafickou podobu loga WOD vyhrál návrh 19-letého
studenta Ade Anandra z Indonésie. Soutěže se zúčastnilo více než 40
mladých orientačních běžců z celého světa.
IOF vydala pro pořadatele akcí World Orienteering Day první informace v angličtině
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2016/02/WOD-2016-1-Final-version.pdf
s informací o zprovoznění webové stránky http://www.worldorienteeringday.com/, kde budou
všechny potřebné informace a pokyny k registraci.
Pro zajímavost: s vyhlášením World Orienteering Day se počítá i v příštích letech, a to ve
dnech 24. 5. 2017 a 23. 5. 2018.
Základní představa o World Orienteering Day 2016, která zazněla na jednání IOF v lednu
tohoto roku:
• aby běželo OB v jednom kalendářním dni co nejvíce lidí (zaměřeno primárně na školy, ale
nejen na ně – třeba OB pro firmy, pro širokou veřejnost)
• návrhy pro školy: pořádající tým v jednom městě, který se posouvá od jedné školy ke
druhé a během dvou hodin tam uspořádá závod, posune se k další škole NEBO jeden závod
někde uprostřed města pro všechny školy, případně oslovit školy (kde jsou učitelé znalí
OB), aby uspořádaly závody samy
• odpoledne se dá udělat nějaký závod pro veřejnost a večer třeba noční trénink
Představa pro akce konané v České republice:
Termín 11. května 2016 i celá akce World Orienteering Day jsou pro Českou republiku velmi
zajímavé ze dvou důvodů:
• Akce pro veřejnost pod společným označením Dny orientace v přírodě plně splňují
představu IOF o podobě akcí World Orienteering Day, v roce 2016 to bude již 8. ročník a
pořadatelé mají již bohaté zkušenosti.
• Uspořádání akcí World Orienteering Day
v termínu 11. května, případně v tomto týdnu,
výrazně pomůže s propagací Mistrovství Evropy,
které se bude konat v termínu 21. - 28. 5.
v Jeseníku.
Nabídka ČSOS pro kluby, které budou pořádat ve
středu 11. května 2016:
• S přihlášením akce do „Dnů orientace v přírodě“ je třeba podle typu akce odhadnout počet
účastníků (např. akce pro školy: předpokládaný počet žáků).
• Na základě odhadnutých počtů budou pořadatelům rozeslány speciální pohledy s OB
tématikou a logy WOD a ME v Jeseníku.
• Termín přihlášek (kvůli zajištění tisku a distribuci pohledů) je do 10. dubna 2016
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4. Olympijský park Rio–Lipno
V době olympijských her v brazilském Riu de
Janeiro se připravuje v Jižních Čechách pod
patronací Jihočeského kraje a Českého olympijského
výboru Olympijský park Rio–Lipno 2016. Od 5. do
21. srpna se Lipno stane jedním velkým
sportovištěm, představí se 28 olympijských a řada
dalších sportů. Jedním ze sportovních svazů, který se do tohoto projektu zapojí, je i Český
svaz orientačních sportů. Český olympijský výbor připravuje Olympijské parky také
v Pardubicích (kde představení orientačního běhu bude zajišťovat OK Lokomotiva Pardubice)
Ostravě a Plzni.
Pro prezentaci OB v Olympijském parku Rio–Lipno budou v březnu započaty mapařské práce
na přípravu celkem tří areálů pevných kontrol na Kramolíně, ve Frymburku a Vyšším Brodě a
na 2 sprintové závody v Lipně a Frymburku. V přípravě je vytvoření plánu akcí na jednotlivé
dny a probíhá sestavení pracovního týmu.
Všichni, kteří mají zájem zapojit se do příprav nebo v době konání, mají možnost napsat
mailem hlavnímu organizátorovi Jiřímu Vébrovi (jiveob@centrum.cz), jeho zástupkyni
Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz), kontaktovat sektretariát ČSOS (csos@cstv.cz) nebo
se přihlásit prostřednictvím online formuláře (přístup také z http://krob.eso9.cz/).
Po celou dobu konání Rio–Lipno budou na místě přítomni Jiří Vébr a Kristýna Skyvová,
ostatní členové týmu dle předchozí domluvy. Pro zájemce, kteří se zapojí přímo na Lipně,
bude zajištěno ubytování a stravování.

5. Spolupráce a propagace
V úterý 16. 2. 2016 proběhla pracovní schůzka na sekretariátu AŠSK ČR. Byla projednána
příprava soutěže Přebor škol v orientačním běhu ve školním roce 2015/16, spolupráce
s předsedy krajských rad AŠSK a potvrzena účast na vzdělávacím semináři TěloPraha, který
se bude konat ve dnech 24. – 26. 8. 2016 (http://www.telopraha.cz/).
Portál Sport v okolí
Český olympijský výbor ve spolupráci s MŠMT a sportovními svazy zahájil v roce 2015
provoz webového portálu http://sportvokoli.cz/ se záměrem pomoci veřejnosti zorientovat se
v široké nabídce sportovních náborů po celé České republice včetně jejich přesné geolokace.
K 19. 2. 2016 projevilo zájem o webovou prezentaci vůči veřejnosti a zájem o nábor nových
členů 80 klubů orientačního běhu, tzn. cca 1/3 z celkového počtu cca 200 klubů ČSOS.
Vlastní kartu klubu může zodpovědná osoba libovolně editovat. Každá změna bude schválena
administrátorem, ověřena a poté zveřejněna na portálu (cca 1-2 dny) na principu zadávání
akcí na portálu Kudy z nudy. Poznámky k zadávání údajů:
1) výběr sportu: orientační sporty (slouží jako filtr při vyhledávání)
2) zadání telefonu: buď jen číslo nebo jméno a číslo (např. 731321360 nebo Kristýna
Skyvová +420731321360)
3) změna se neprojeví okamžitě! musí se nejprve ověřit, povolit a až poté se zobrazí na
webovém portálu (většinou během 1 – 2 dní). Tím, že je nutné změny podrobit
schvalovacímu procesu, chtějí provozovatelé zabránit uvádění nepravdivých a
nesprávných údajů na portále.
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6. Úhrada vkladů v dorosteneckých kategoriích na MČR v OB a MTBO
v roce 2016
V roce 2016 na závodech Mistrovství ČR v OB a MTBO uhradí Český svaz orientačních
sportů z prostředků poskytnutých od ČOV na sport mládeže základní vklad za přihlášené
závodníky v dorosteneckých kategoriích, kteří jsou registrovaní v ČSOS v sekci OB a
MTBO.

7. Informace o členské základně ČSOS a počtu závodních registrací
v jednotlivých sekcích ČSOS v roce 2014 a 2015
V roce 2014 bylo v 216 klubech ČSOS evidováno 10579 členů (3792 mládeže a 6787
dospělých)
Počty závodních registrací v roce 2014 podle sekcí:
OB - 8654 MTBO - 715 LOB - 548
V roce 2015 bylo v 217 klubech ČSOS evidováno 11122 členů (4215 mládeže a 6907
dospělých)
Počty závodních registrací v roce 2015 podle sekcí:
OB - 9120, MTBO - 683 LOB - 481

Sekretariát ČSOS přeje všem členům „Správný směr v roce 2016“
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