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1.  Usnesení Valné hromady Českého svazu orientačních sportů 
konané dne 7. prosince 2019 v Brně (ZŠ a MŠ Kotlářská) 

Usnesení VH bylo zveřejněno na webu ČSOS dne 7. 12. 2019, viz.: 
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/usneseni-vh-csos-2019pdf.pdf 
 
 

2.  a) Rozpočet ČSOS na rok 2020 

schválený dne 7. prosince 2019 na VH v Brně byl zveřejněn na webu ČSOS dne 10. 12. 2019, 
viz.: 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/rozpocetstrucny-csos2020-
schvalenyvh2019.pdf 
 
 

b) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost krajských svazů 
ČSOS, na přípravu talentů sekce OB v oblastech sekce OB a v klubech 
ČSOS na rok 2020 

 prostředky jsou rozděleny dle platné Směrnice pro hospodaření ČSOS a dle schváleného 
rozpočtu ČSOS na rok 2020 a byly schváleny na zasedání VV-ČSOS dne 13. 1. 2020: 

 Prostředky na činnost krajských svazů ČSOS a na přípravu krajských výběrů 
na ZODM v roce 2020: 

Krajský svaz Prost ředky na 
činnost 2020  

Pražský KS 90 300 Kč 
Středočeský KS 76 200 Kč 
Jihočeský KS 51 000 Kč 
Karlovarský KS 46 500 Kč 
Plzeňský KS 45 800 Kč 
Liberecký KS 85 900 Kč 
Ústecký KS 46 000 Kč 
KS Vysočina 51 100 Kč 
Pardubický KS 59 900 Kč 
Královéhradecký KS 78 800 Kč 
Jihomoravský KS 66 600 Kč 
Zlínský KS 56 800 Kč 
Olomoucký KS 61 200 Kč 
Moravskoslezský KS 63 900 Kč 

CELKEM 880 000 Kč 

 
Vyúčtování bude opět probíhat formou fakturace na základě smlouvy. 
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 Rozdělení finančních prostředků na přípravu talentů OB v oblastech sekce OB 
v roce 2020: 

Oblast sekce OB Prost ředky na 
talenty 2020  

Pražská oblast 47 100 Kč 
Středočeská oblast 30 300 Kč 
Jihočeská oblast 5 000 Kč 
Západočeská oblast 23 600 Kč 
Ještědská oblast 37 000 Kč 
Východočeská oblast 85 900 Kč 
oblast Vysočina 20 200 Kč 
Jihomoravská oblast 55 500 Kč 
Valašská oblast 13 500 Kč 
Hanácká oblast 26 900 Kč 
Moravskoslezský kraj 5 000 Kč 

CELKEM 350 000 Kč 

 
Vyúčtování bude opět probíhat formou fakturace na základě smlouvy. 

 Rozdělení finančních prostředků na přípravu talentů OB v klubech ČSOS 
v roce 2020: 

Klub Prost ředky na 
talenty OB 2020  

Klub orientačního běhu ALFA Brno z.s. ABM 6 800 Kč 
Orientační Běh Opava, z.s. AOP 15 900 Kč 
Beta Ursus Orienteering, z.s. BBM 4 300 Kč 
OK JISKRA NOVÝ BOR, z.s. BOR 5 600 Kč 
Oddíl OB Kotlářka, z. s. DKP 38 200 Kč 
Orientační klub Doksy, z.s. DOK 7 300 Kč 
OK Dobříš, z. s. DOR 3 900 Kč 
TJ Jiskra Hořice, z.s. HOR 12 900 Kč 
K.O.B. Choceň, z.s. CHC 15 400 Kč 
OK JILEMNICE, z.s. JIL 26 100 Kč 
OK KAMENICE, z.s. KAM 56 200 Kč 
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. KSU 5 600 Kč 
TJ Slovan Luhačovice, spolek LCE 4 300 Kč 
OK Lokomotiva Pardubice, spolek LPU 62 200 Kč 
Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě OSN 7 700 Kč 
Sportovní klub Praga, z. s. PGP 30 000 Kč 
OK 99 Hradec Králové, z.s. PHK 54 900 Kč 
Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem, z.s. ROU 6 000 Kč 
OK Slavia Hradec Králové, z.s. SHK 18 400 Kč 
SPORTCENTRUM Jičín, z.s. SJC 14 100 Kč 
Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s. SJH 8 100 Kč 
Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s. SKM 9 000 Kč 
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SK Severka Šumperk, z.s. SSU 7 700 Kč 
Sportovní klub SKI-OB Šternberk, z.s. STE 3 900 Kč 
Sportovní klub Studenec, z.s. STH 28 300 Kč 
KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s. TAP 16 700 Kč 
TJ TESLA BRNO z.s. TBM 36 400 Kč 
TJ Tatran Jablonec n. N., z. s. TJN 27 000 Kč 
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek TRI 4 700 Kč 
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. TUR 40 300 Kč 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. TZL 3 400 Kč 
Slavia Liberec orienteering, z.s. VLI 9 400 Kč 
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s. VPM 29 600 Kč 
Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. VRL 4 700 Kč 
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek VSP 15 400 Kč 
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s. ZBM  59 600 Kč 

celkem  700 000 Kč 
 
Vyúčtování bude opět probíhat formou fakturace na základě smlouvy. 

c) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost TSM sekce OB 
na rok 2020 

 výše prostředků byla na návrh sekce OB schválena na zasedání VV-ČSOS dne 7. 12. 2019: 
 

Tréninkové st ředisko mládeže Prost ředky na 
činnost 2020  

TSM PRAHA a STŘEDNÍ ČECHY 348 000 Kč 
TSM ZÁPADOČESKÉ OBLASTI 120 000 Kč 
TSM JEŠTĚDSKÉ OBLASTI 180 000 Kč 
TSM KRÁLOVEHRADECKO 294 000 Kč 
TSM PARDUBICKO a VYSOČINA 216 000 Kč 
TSM HANÁ 126 000 Kč 
TSM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 0 Kč 
TSM VALAŠSKO 144 000 Kč 
TSM JIŽNÍ MORAVA 132 000 Kč 

CELKEM 1 560 000 Kč 
 
Vyúčtování bude opět probíhat formou fakturace na základě smlouvy. 



Zpravodaj ČSOS 2020/1 

- 5 - 

d) Rozdělení finančních prostředků z fondu na podporu tvorby map 
v oblastech sekce OB v roce 2020 

 

Klub Prost ředky na 
tvorbu map 2020  

Klub orientačního běhu ALFA Brno z.s. ABM 10 900 Kč 
Beta Ursus Orienteering, z.s. BBM 9 200 Kč 
Klub orientačního běhu Baník Sokolov z.s. BSO 10 900 Kč 
Spolek orientačních Sportů Strakonice CST 7 600 Kč 
Klub českých turistů, odbor Holešov HLV 9 800 Kč 
TJ Slovan Luhačovice, spolek LCE 9 800 Kč 
TJ Slovan Luhačovice, spolek LCE 9 800 Kč 
KOB Litvínov, z.s. LIT 9 800 Kč 
SK HANÁ orienteering, spolek OOL 7 600 Kč 
Orientační Sporty Písek, z.s. OPI 7 600 Kč 
TJ Jiskra Otrokovice, z.s. OTK 8 700 Kč 
TJ Spartak první brněnská z.s. PBM 8 700 Kč 
UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s. PZR 8 700 Kč 
ZOOB Rumburk, z. s. RUM 8 700 Kč 
O-RUNNAŘI Beskydy, z.s. SFM 9 800 Kč 
OK SILESIA z. s. SIT 9 800 Kč 
Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s. SKM 9 800 Kč 
Orientační klub Střelka, z.s. STA 7 600 Kč 
Orientační klub Střelka, z.s. STA 8 200 Kč 
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek TRI 7 600 Kč 
OB Vizovice z.s. VIC 9 800 Kč 
SC vebr-sport, z.s. VTA 9 800 Kč 

celkem  200 200 Kč 
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3. Informace sekce OB 

a) Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS konané 7. prosince 2019 
v Brně 

Usnesení Shromáždění sekce bylo zveřejněno na webu sekce OB dne 7. 12. 2019, viz.: 
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/usn-ssob19.pdf 

b) Dokumenty sekce OB 

Byly vydány či novelizovány dokumenty sekce OB: 
• Pravidla OB 
• Soutěžní řád soutěží sekce OB 
• Klasifikační řád sekce OB 
• Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2020 
• Prováděcí předpisy k registracím sekce OB 2020 
• Systém rozhodčích sekce OB 

Kompletní znění dokumentů najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty): 
http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty 

c) Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů 

Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu 21. 3. 2020 od 16:00 hod. 
v Základní škole Milady Horákové, Milady Horákové 258/50, Hradec Králové. 
Na programu budou sportovně technické záležitosti soutěží (Klimpl), marketingové zajištění 
soutěží (Šubrt) a další přednášky. Seminář potrvá od 16:00 cca do 19:00 hod., seminář není 
prolongačním seminářem pro rozhodčí ve smyslu Systému rozhodčích sekce OB. 

d) Složení odvolací komise 

V souladu s čl. 24.5 Pravidel OB je určena odvolací komise sekce OB pro závody soutěží 
sekce v OB v roce 2020 následovně: Jan Fiala (ZBM), David Hepner (SHK), Hana Hlavová 
(KON), Jan Petržela (PHK). 

e) Kalendář závodů sekce OB na rok 2020 
Kompletní kalendář oficiálních závodů sekce OB na rok 2020 (s vyznačením závodů 
zařazených do Rankingu včetně koeficientu) je v informačním systému ORIS. 

f) Příprava Dnů orientace v přírodě v roce 2020 
Akce Dny orientace v přírodě se uskuteční i v roce 2020. Vedení sekce OB vyzývá všechny 
kluby sdružené v sekci OB a oblasti sekce OB, aby se aktivně zapojily do pořádání Dnů 
orientace v přírodě v roce 2020 a tuto akci nejen uspořádaly, ale i využily k propagaci OB na 
veřejnosti v médiích. Potřebné informace najdete na webu komise rozvoje orientačního běhu: 
http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/DnyOrientace.aspx. 

g) World Orienteering Day 2020 
5. ročník Světového dne orientačního běhu proběhne v týdnu 13. – 19. května 2020. 
Pořadatelé se již nyní mohou svou akci WOD registrovat na adrese 
http://www.worldorienteeringday.com. Akce mohou mít různou podobu, pořadatelé mohou 
propagovat svou akci také prostřednictvím webové stránky http://zacitorientak.cz. 

h) Seminář trenérů a rozhodčích OB 
Seminář trenérů a rozhodčích je naplánován na termín 20. – 22. 11. 2020 do Brna. 
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4. Informace sekce LOB 

a) Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2021 

Sekce LOB Českého svazu orientačních sportů vypisuje výběrové řízení na pořadatele závodů 
soutěží ČSOS v LOB v roce 2021. 
1. Druhy závodů: 

• Mistrovství ČR v LOB na klasické trati 
• Mistrovství ČR v LOB na krátké trati 
• Mistrovství ČR v LOB ve sprintu 
• Mistrovství ČR v LOB štafet 
• Mistrovství ČR v LOB dvoučlenných družstev 
• Český pohár v LOB a žebříček v LOB (5 závodů) 

2. Podmínky: 
Předpokládá se konání dvojzávodů (trojzávodů) 

2.1. Kritéria pro výběr pořadatelů: 
• záruka kvality pořádání ze strany pořadatele 

2.2 Předložení přihlášek: 
Přihlášku do výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2021 
předloží klub do 30. 4. 2020 na adresu premek.skoda@seznam.cz (Přemek Škoda, Aloisina 
výšina 643, 460 15 Liberec 15) s těmito údaji: 
• druh závodu 
• předpokládaný termín závodu 
• popis terénu ve kterém by se závod uskutečnil (nadmořská výška, převýšení, hustota 

komunikací, blízkost běžeckého lyžařského střediska, možnost lyžařských stop mimo 
komunikace apod.), 

• základní údaje o organizačním zabezpečení (požadavek na zapůjčení svazového skútru) 
• návrh jména ředitele závodu 

Přidělení pořadatelství bude oznámeno v červenci 2020 na internetových stránkách ČSOS. 
 

5. Informace sekce MTBO 

a) Zápis ze Shromáždění sekce MTBO konaného dne 23. listopadu 2019 

Místo: Praha 10 - Hostivař, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1 
Usnesení Shromáždění sekce bylo zveřejněno na webu sekce MTBO, viz.: 
http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/zapis-ss-2019.pdf 
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6. Různé 

a) Úrazové pojištění členů pro rok 2020 

Úrazové pojištění pro rok 2020 je i nadále uzavřeno s pojišťovnou VZP, a.s. Pojištění je 
opět sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) s platností od 1. února 
2019 a platí pro celé sportovní prostředí, vztahuje se tedy na všechny členy České unie sportu 
(ČUS), tj. na členy národních sportovních svazů, sportovních klubů, tělovýchovných jednot 
aj. (tím pádem i na všechny členy ČSOS) i na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty 
sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační 
akce, atp. Pojištění se dokonce vztahuje i na úrazy mimo Českou republiku. 
Úplné znění pojistné smlouvy, pojistné podmínky, seznam pojištěných organizací i formulář 
„Oznámení škodní události“ naleznete na stránce ČOV: 
 http://www.olympic.cz/pojisteni 
nebo na stránce ČUS: 
 https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/vzp-2019.html 
K případným dalším dotazům lze využít telefonní klientskou linku Pojišťovny VZP 
233 006 311 nebo email info@pvzp.cz. 

b) Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS 
Smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů zůstává i nadále uzavřena 
prostřednictvím ČOV s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Smlouva platí od 1. 1. 2017 
a na jejím znění se oproti roku 2019 nic nemění. 
Smlouva se vztahuje se na všechny registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČUS, 
splňující smlouvou definované podmínky. Veškeré informace k této smlouvě jsou uvedeny na 
internetových stránkách ČUS: 
 http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html 

c) Cestovní pojištění pro členy ČUS 

Česká unie sportu nabízí nově cestovní pojištění s 20% slevou pro členy ČUS (a tedy i pro 
členy ČSOS) a jejich rodinné příslušníky. KOLUMBUS u pojišťovny Kooperativa. Pojištění 
je možno využít na soukromých, turistických a jiných cestách včetně sportovních aktivit 
i organizovaných soutěží. 
Toto pojištění je pro uplatnění slevy nutné uzavřít individuálně on-line přes odkaz umístěný 
na webu ČUS: 
 https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/cestovni-pojisteni.html 

d) Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK 

Pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot zůstává i nadále 
uzavřeno prostřednictvím České unie sportu ve spolupráci s partnerskou makléřskou 
společností RENOMIA rámcovou pojistnou smlouvou (lze se pojistit i odděleně - pouze 
odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou hromadného pojištění, která zásadně 
zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace. 
Pokud mají subjekty SK nebo TJ sdružené v ČUS zájem a chtějí se k hromadné pojistce 
uvedeného pojištění odpovědnosti za újmu připojit, můžou si podle velikosti sportovního 
klubu vybrat ze čtyř variant výše limitu sjednaného pojistného plnění, spoluúčast na pojistce 
začíná na 2.985 Kč za rok. Úplná pojistná smlouva, pojistné podmínky, sazby pojištění, 
přihláška k pojištění a další informace jsou uvedeny na internetových stránkách Renomia: 
 https://www.renomia.cz/renomia-pojisteni/pojisteni-majetku-a-odpovednosti 
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e) Smlouvy s OSA, INTERGRAM, OAZA 

Ani ve smlouvách ČOV ochrannými svazy autorskými (OSA, INTERGRAM, OAZA) 
nedochází pro rok 2020 k žádným změnám. Stále platí kolektivní smlouvy, které byly 
uzavřeny prostřednictvím ČOV v minulých letech na dobu neurčitou a Česká unie sportu jako 
člen Českého olympijského výboru, a tím i všechny členské subjekty ČUS, jsou ve smlouvách 
zahrnuti. Tyto smlouvy zajišťují pro členské subjekty ČUS v převážné většině jejich aktivit 
plnění povinností vyplývajících z autorského zákona č. 121/2000 Sb. 
Aktuální informace ke spolupráci ČUS s konkrétním autorským svazem jsou uvedeny na 
internetových stránkách ČUS: 
 http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/osa-intergram.html 

f) Smlouva s firmou TOI TOI  
Český svaz orientačních sportů prodloužil i pro rok 2020 smlouvu o spolupráci s firmou 
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. a to za stejných podmínek jako v roce 2019. Z této 
smlouvy vyplývají pro pořadatele vybraných závodů soutěží ČSOS sekce OB v roce 2020 
tyto povinnosti, které budou zakotveny i do smluv o uspořádání závodů mezi ČSOS a 
jednotlivými pořadateli: 

• na všech vybraných závodech ČSOS v OB, kde budou použity mobilní toalety, budou 
výhradně použity mobilní toalety od firmy TOI TOI; 

• na www stránkách vybraných závodů ČSOS v OB, na kterých budou mobilní toalety 
firmy TOI TOI použity, bude vždy v sekci sponzorů umístěno logo firmy TOI TOI; 

• na mapách nově vydaných pro vybrané závody ČSOS v OB, na kterých budou mobilní 
toalety firmy TOI TOI použity, bude vždy vytištěno logo firmy TOI TOI; 

• na vybraných závodech, na kterých budou mobilní toalety firmy TOI TOI použity, 
budou v cílovém prostoru vystaveny vždy 2 transparenty firmy TOI TOI; 

• logo TOI TOI bude vždy umístěno na reklamní nafukovací svazový oblouk, který se 
bude na vybraných závodech ČSOS v OB používat. 

Společnost TOI TOI poskytne služby maximálně v těchto cenových relacích (ceny bez DPH): 
1 ks mobilní pisoár (akce) 1 600 Kč/kus/akce 
1 - 4 kabiny (akce) 1 400 Kč/kus/akce 
5 - 8 kabin (akce) 1 150 Kč/kus/akce 
8 - 12 kabin (akce 1 100 Kč/kus/akce 
13 a více kabin (akce) 1 000 Kč/kus/akce 
meziservis    500 Kč/kabina 

Cena zahrnuje nájemné, dopravu, instalaci, konečné vyčištění, pojištění, odvoz. 
Pořadatelé závodů si objednají služby u společnosti TOI TOI minimálně 2 týdny před 
termínem závodu na e-mailové adrese info@toitoi.cz. Pronájem mobilních toalet, popř. 
ostatní služby poskytnuté společností TOI TOI, hradí přímo objednatel (pořadatel závodu), 
a to na základě daňového dokladu, který objednateli vystaví společnost TOI TOI. 
Za stejných podmínek mohou využít dodávky mobilních toalet také pořadatelé ostatních 
závodů (vícedenní závody, oblastní žebříčky, závody v MTBO, LOB, apod.). 
Společnost TOI TOI nabízí i další výrobky vhodné pro pořádání závodů: sprchový kontejner, 
mycí žlaby, odpadkové koše, velkokapacitní stany, oplocení, plůtky. Bližší informace najdete 
na adrese http://www.toitoi.cz. 
Ve vazbě na novelu zákona o DPH (kontrolní hlášení) nezapomínejte při objednání 
zakázky sdělit svoje DIČ! 
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g) Orientační běh v publikacích v roce 2020 

Aktuální informace Českého svazu orientačních sportů se budou i nadále zveřejňovat hlavně 
na platformě digitálního „Newsletteru ČSOS“, který začal od února 2017 vycházet každé 
první pondělí v měsíci na webu ČSOS, kde rekapituluje O- události v uplynulém měsíci a 
nabízí též pohled na nadcházející měsíc ve světě orientačních sportů. Newsletter je zároveň 
rozesílán na e-mailové adresy vedoucích klubů, předsedů krajských svazů a dalších zájemců, 
kteří si ho objednali zdarma přes formulář na stránkách http://www.orientacnisporty.cz nebo 
přes e-mail newsletter@orientacnisporty.cz. Těmito způsoby lze objednat Newsletter i nyní 
nebo kdykoliv v průběhu roku. 
V květnu 2020 vyjde unikátní publikace k výročí 70 let OB v Česku, která provede čtenáře 
nejzajímavějšími okamžiky historie i současnosti orientačního běhu na našem území. Knihu 
připravuje zkušené trio Jan Žemlík, Zdeněk Lenhart a Petr Karvánek jako šéfredaktor. 
Osvědčený plnobarevný tisk z vydavatelství Žaket, kvalitní papír i pevná vazba jsou zárukou, 
že kniha bude moci kromě své informační hodnoty sloužit jako ozdoba knihovny, k exluzivní 
prezentaci orientačního běhu, nebo třeba jako zajímavý dárek. Informace o objednávkách 
knihy se na webu ČSOS objeví v průběhu února. 
V závěru roku 2020 opět vyjde tištěná O-kniha, která bude shrnovat nejdůležitější události 
celého roku v OB, LOB, MTBO a Trail-O, včetně řady map, fotografií, zajímavostí a 
přehledného výsledkového servisu. Tato kniha bude stejně jako její předchozí vydání 
vytištěná na kvalitním papíru a svázaná v pevných deskách ve vydavatelství Žaket. Knihu 
bude možné od září opět objednat v předprodeji. 
O orientačním běhu se budeme moci dozvědět ale i v dalších tiskovinách. Každý měsíc mu 
budou věnovány 4 strany v časopise RUN (http://run-magazine.cz) a 4x ročně vychází 
časopis Svět běhu (https://www.svetbehu.cz), zajímavosti ze světa OB se budou objevovat 
jak v tištěných, tak v internetových verzích těchto časopisů. 

h) Metodický portál ČSOS 

Na webové adrese https://metodika.orientacnisporty.cz/ jsou připraveny podklady pro trenéry, 
rozhodčí, pořadatele, stavitele, kartografy a v neposlední řadě i samotné závodníky ve všech 
disciplínách o-sportů. Autoři portálu počítají s dalším rozšiřováním a vylepšováním 
současného stavu. 
Na stránkách portálu lze najít Metodické materiály, Tréninkový servis, Databáze soustředění, 
OB postupy a Metodické listy. 
Portál by se měl v dalších měsících a letech postupně rozšířit například o e-learningovou 
sekci, metodická videa ČSOS nebo OB postupy 2.0, které nabídnou lepší analýzu výkonů při 
závodech. 

i) World Orienteering Day 2020 
5. ročník Světového dne orientačního běhu (World Orienteering Day - WOD) proběhne jako 
pokračování předchozích úspěšných ročníků v týdnu od středy 13. května 2020 do úterý 
19. května 2020. 
Kluby, které mají zájem zapojit se letos do pořádání akcí WOD, musí nejprve zaregistrovat 
svoji akci na webu WOD (http://worldorienteeringday.com) a pokud chtějí získat i propagační 
materiály WOD nebo finanční příspěvek na akci, tak také zaslat do 30. dubna 2020 odhad 
předpokládaného počtu účastníků s žádostí o zařazení do seznamu akcí Dnů orientace 
v přírodě na adresu skyvova@volny.cz (i kvůli zajištění tisku dostatečného množství a 
včasnou distribuci materiálů pro pořádání závodů WOD). 
Podrobnější informace budou zveřejněny ve Zpravodaji ČSOS 2020/2. 
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j) Dobrovolníci pro pořádání WMTBOC 2020 

V termínu 15. - 23. srpna 2020 pořádá ČSOS a MTBO20 z. s. Mistrovství světa v MTBO a 
Mistrovství světa juniorů v MTBO s centrem v Jeseníku. Pokud si chcete si vyzkoušet 
pořádání mezinárodní sportovní akce, setkat se osobně se špičkou světových O-bikerů, získat 
spoustu nových zkušeností a užít si týden v krásném prostředí Jeseníků, máte možnost podílet 
se na hladkém průběhu Mistrovství světa. 
Po přihlášení na stránce https://www.wmtboc2020.cz/cz/verejnost/dobrovolnici se stanete 
součástí pořadatelského týmu, budete mít zajištěné ubytování, stravu, pořadatelské oblečení a 
neomezené množství zážitků. V případě jakýchkoliv nejasností pište na e-mail 
dobrovolníci@wmtboc2020.cz. 

k) Evropské univerzitní hry 2020 

Poprvé v historii budou závody v orientačním běhu zařazeny i na program Evropkých 
univerzitních her. 
Největší multisportovní studentskou akci letošního roku (https://eug2020.eu/) bude finančně 
podporovat i Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) a na základě loňských výborných 
výsledků na MEU v Olomouci je pro orientační běžce rezervováno 8 míst. Předseda komise 
OB při ČAUS Ondra Vodrážka přidává „návod“ jak postupovat v případě studentů českých 
vysokých škol. „Na soutěže EUSA se může přihlásit každý vysokoškolák (libovolná forma 
studia) ve věku od 17 do 30 let. Je tedy nutné, aby se zájemci o start přihlásili emailem 
členovi komise Dušanu Vystavělovi (dusanvystavel@seznam.cz), v kopii také mě 
(ovodr@seznam.cz) nejpozději do 20. února 2020. Do přihlášky nezapomeňte uvést, zda se 
bude chtít účastnit i v případě, že nebudete vybráni do kvóty, která bude mít hrazenou účast 
z prostředků ČAUS. Naší snahou je, aby česká účast byla co největší, a tak se budeme snažit 
najít jiné zdroje, jak přispět i těmto dalším účastníkům“.  

l) Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB v roce 2020 

I v roce 2020 bude Český svaz orientačních sportů finančně podporovat projekty komise 
rozvoje sekce OB (výukové mapy, přebory škol, apod.). Podrobné informace o podmínkách 
finanční podpory klubů při realizaci těchto projektů budou zveřejněny ve 
Zpravodaji ČSOS 2020/2, který vyjde v průběhu března 2020. Tato podpora by měla být 
čerpána stejně jako v minulých letech ze zdrojů od Českého olympijského výboru na podporu 
sportu mládeže. 
 
 
Sekretariát ČSOS přeje všem členům „Správný směr v roce 2020“. 


