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1. Valná hromada Českého svazu orientačních sportů za rok 2020 
VV-ČSOS rozhodl o konání VH ČSOS prezenční formou s tím, že termín VH ČSOS bude 
vyhlášen nejméně 3 týdny před konáním VH (až to podmínky umožní). Termín podání 
kandidatur pro volby do orgánů ČSOS bude dva týdny před konáním VH ČSOS. 

 
 

2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2021 
VV-ČSOS projednal upravený návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021 a schválil, že se ČSOS 
bude řídit tímto rozpočtem do konání VH ČSOS. 
Tento dočasný rozpočet je zveřejněn na webu ČSOS: 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/rozpocetstrucny-csos2021-
schvalenyvvcsos-leden2021.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 2021 

 prostředky jsou rozděleny dle platné Směrnice pro hospodaření ČSOS a dle schváleného 
rozpočtu ČSOS na rok 2021 a byly schváleny na zasedání VV-ČSOS dne 8. 1. 2021 

 Prostředky na činnost krajských svazů ČSOS 2021 

Krajský svaz Prost ředky na 
činnost 2021  

Pražský KS 80 500 Kč 
Středočeský KS 67 200 Kč 
Jihočeský KS 40 600 Kč 
Karlovarský KS 36 800 Kč 
Plzeňský KS 35 800 Kč 
Liberecký KS 75 300 Kč 
Ústecký KS 36 600 Kč 
KS Vysočina 41 400 Kč 
Pardubický KS 50 400 Kč 
Královéhradecký KS 68 500 Kč 
Jihomoravský KS 56 400 Kč 
Zlínský KS 46 700 Kč 
Olomoucký KS 51 200 Kč 
Moravskoslezský KS 52 600 Kč 

CELKEM 740 000 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 2021:  (stejné objemy financí jako v roce 2020) 

Oblast sekce OB Prost ředky na 
talenty 2021  

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 2021: 

Klub Prost ředky na 
talenty OB 2021  

Klub orientačního běhu ALFA Brno z.s. ABM 8 000 Kč 
Orientační Běh Opava, z.s. AOP 19 000 Kč 
Beta Ursus Orienteering, z.s. BBM 6 000 Kč 
Oddíl OB Kotlářka, z. s. DKP 34 000 Kč 
Orientační klub Doksy, z.s. DOK 6 000 Kč 
TJ Jiskra Hořice, z.s. HOR 10 000 Kč 
Orientační klub Chrastava, z.s. CHA 10 000 Kč 
OK Jilemnice, z.s. JIL 16 000 Kč 
OK Kamenice, z.s. KAM 48 000 Kč 
TJ Slovan Luhačovice, spolek LCE 10 000 Kč 
OK Lokomotiva Plzeň z.s. LPM 10 000 Kč 
OK Lokomotiva Pardubice, spolek LPU 55 000 Kč 
Sportovní klub OB Ostrov, z.s. ONO 5 000 Kč 
Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě OSN 5 000 Kč 
TJ Spartak první brněnská z.s. PBM 20 000 Kč 
Sportovní klub Praga, z. s. PGP 29 000 Kč 
OK 99 Hradec Králové, z.s. PHK 46 000 Kč 
OB Říčany, z.s. RIC 4 000 Kć 
Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem, z.s. ROU 8 000 Kč 
OK Slavia Hradec Králové, z.s. SHK 30 000 Kč 
Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s. SJH 3 000 Kč 
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. SJI  13 000 Kč 
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Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s. SKM 13 000 Kč 
Sportovní oddíl OB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z. s. SRK 4 000 Kč 
TJ Stadion Nový Bor STB 4 000 Kč 
Sportovní klub SKI-OB Šternberk, z.s. STE 5 000 Kč 
Sportovní klub Studenec, z.s. STH 23 000 Kč 
KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s. TAP 28 000 Kč 
TJ TESLA BRNO z.s. TBM 42 000 Kč 
TJ Tatran Jablonec n. N., z. s. TJN 36 000 Kč 
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek TRI 4 000 Kč 
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. TUR 57 000 Kč 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. TZL 10 000 Kč 
Spolek orientačních běžců Olomouc UOL 4 000 Kč 
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s. VPM 18 000 Kč 
Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. VRL 6 000 Kč 
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek VSP 23 000 Kč 
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s. ZBM  28 000 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 2021 

 výše prostředků byla na návrh sekce OB schválena na zasedání VV-ČSOS dne 23.11. 2020 
 

Tréninkové st ředisko mládeže Prost ředky na 
činnost 2021  

TSM PRAHA a STŘEDNÍ ČECHY 498 000 Kč 
TSM ZÁPADOČESKÉ OBLASTI 178 000 Kč 
TSM JEŠTĚDSKÉ OBLASTI 238 000 Kč 
TSM KRÁLOVEHRADECKO 255 000 Kč 
TSM PARDUBICKO a VYSOČINA 158 000 Kč 
TSM HANÁ 144 000 Kč 
TSM VALAŠSKO 191 000 Kč 
TSM JIŽNÍ MORAVA 171 000 Kč 

CELKEM 1 833 000 Kč 
 
Vyúčtování bude opět probíhat formou fakturace na základě smlouvy. 

 d) Fond na podporu tvorby map v oblastech sekce OB v roce 2021 
Rozdělení částky alokované ve Fondu na podporu tvorby map v oblastech sekce OB v roce 
2021 bude určeno po vyhodnocení přihlášek žadatelů o podporu. Celková částka 
k rozdělení je 200.000,- Kč, termín pro podání žádostí je do 15. 2. 2021, výše přidělených 
příspěvků jednotlivým žadatelům budou zveřejněny do 10. 3. 2021. 

Detailní informace k podání přihlášky o podporu z Fondu na podporu tvorby map 
v oblastech sekce OB v roce 2021 jsou zveřejněny na webu ČSOS: 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/fond-na-podporu-tvorby-map-v-
oblastech-2021.pdf 
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3. Informace sekce OB 

a) Shromáždění sekce OB 
Shromáždění sekce OB se uskuteční, až to epidemiologické podmínky dovolí. Nový termín 
bude oznámen tři týdny předem (termín předložení kandidatur do orgánů sekce bude dva 
týdny před konáním shromáždění sekce). 

 

b) Dokumenty sekce OB 
Byly vydány či novelizovány dokumenty sekce OB: 

• Pravidla OB 
• Soutěžní řád soutěží sekce OB pro rok 2021 
• Klasifikační řád sekce OB 
• Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2021 
• Prováděcí předpisy k registracím sekce OB 2021 
• Systém rozhodčích sekce OB 

Kompletní znění dokumentů je na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

c) Manuál pro konání závodů v orientačním běhu v době světové pandemie 
Covid-19 
Byl vydán Manuál pro konání závodů v orientačním běhu v době světové pandemie Covid-
19. Materiál je doporučením pro účastníky závodu. Materiál se bude stále doplňovat podle 
aktuálního stavu omezení ze strany státu. 
Dokument najdete na www stránkách sekce OB. 
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/manual-sekce-ob.pdf 

 

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 2021 následovně: Jan Fiala (ZBM), David Hepner (SHK), Hana 
Hlavová (KON), Jan Petržela (PHK). 

 

e) Kalendář závodů sekce OB na rok 2021 
Kalendář oficiálních závodů sekce OB na rok 2021 (s vyznačením závodů zařazených do 
Rankingu včetně koeficientu) je postupně zadáván a aktualizován v informačním systému 
ORIS. 

 

f) Prodloužení trenérských licencí 
Sekce OB mimořádně prodloužila platnost trenérských licencí T2 a T3 všem držitelům o 1 
rok. 

 

g) Úprava Systému rozhodčích sekce OB 
Držitelům kvalifikací R2 a R3, kterým by platnost kvalifikací skončila k 31. 12. 2020, se 
jejich platnost prodlužuje do 31. 12. 2021. 
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4. Informace sekce LOB 

Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2022 

Sekce LOB Českého svazu orientačních sportů vypisuje výběrové řízení na pořadatele závodů 
soutěží ČSOS v LOB v roce 2022. 
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 2022 
předloží klub do 30. 4. 2021 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 2021 na internetových stránkách ČSOS. 
 

5. Informace sekce MTBO 
Zápis ze shromáždění sekce MTBO, které se konalo on-line dne 20. 11. 2020, je zveřejněn na 
webu sekce MTBO, viz.: http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/zapis-ss-2020.pdf 
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6. Různé 

a) Úrazové pojištění členů pro rok 2021 

Úrazové pojištění pro rok 2021 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/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 2021 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 plánuje prodloužit i pro rok 2021 smlouvu o spolupráci 
s firmou TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Podmínky smlouvy se během února upřesní a 
budou zveřejněny ve Zpravodaji ČSOS 2021/2. 

g) Orientační běh v médiích v roce 2021 

I v roce 2021 budou pokračovat mediální aktivity ČSOS v zaběhlých kolejích z minulých let, 
se snahou rozšířit dosah čtenářů, sledujících či fanoušků. 
Aktuální informace Českého svazu orientačních sportů se budou i nadále zveřejňovat hlavně 
na platformě webového portálu ČSOS a 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. 
Mezi další, stále více sledované informační platformy, patří kanály Facebook, Youtube 
(metodika, živé přenosy), pořady České televize, reportáže Českého Rozhlasu, ap. 
O orientačním běhu se budeme moci dozvědět ale i na dalších webových stránkách a 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. 
Dále by měly být orientační sporty zastoupeny v informacích na webu nastartu.cz, v televizi a 
webu Sport5, a dalších. 
V závěru roku 2021 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. 

h) Metodický portál ČSOS 
Metodický portál ČSOS, který byl spuštěn na konci roku 2019 na webové adrese 
https://metodika.orientacnisporty.cz/ se neustále rozšiřuje a vylepšuje. Již nyní obsahuje velké 
množství podkladů pro trenéry, rozhodčí, pořadatele, stavitele, kartografy a v neposlední řadě 
i samotné závodníky ve všech disciplínách O-sportů. 
Na portálu každý měsíc vycházejí Metodické listy, jejichž součástí je nově i PDF verze úkolů 
pro nejmenší. V prosinci byla spuštěna další část Metodického portálu "online příprava", 
pokračuje pořádání Metodických střed, nejnovějším počinem bylo minulý týden spuštění 
elektronického Tréninkového deníku pro širokou OB veřejnost. 
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Na stránkách portálu lze dále najít přehled téměř všech Metodických materiálů ČSOS v PDF 
verzích, Databázi různých dokumentů pro mapové tréninky, kondiční přípravu v terénu i 
v tělocvičně, Databázi pořádaných soustředění, OB postupy a další. 
Portál by se měl v dalších měsících a letech dále rozšiřovat například o e-learningovou sekci, 
metodická videa ČSOS nebo OB postupy 2.0, které nabídnou lepší analýzu výkonů při 
závodech. 

i) World Orienteering Day 2021 

V roce 2020 nebyly kvůli pandemii Covid-19 spuštěny klasické registrace závodů WOD po 
celém světě, zato se však začaly objevovat nové způsoby, jak při různých národních 
omezeních nový ročník WOD 2021 uspořádat. IOF prozatím předpokládá, že se akce 
uskuteční ve dnech 19. až 25. května 2021, takže již nyní můžete začít přemýšlet, zda a jakou 
formou závodů se do letošního ročníku WOD zapojit pro zvýšení viditelnosti a přístupnosti 
orientačních závodů pro mladé lidi po celém světě, ať už při činnsoti škol, nebo různých 
sportovních klubů. Článek o prvních myšlenkách pro WOD2021 můžete nalézt na webu IOF: 
https://orienteering.sport/world-orienteering-day-2021-we-do-not-cancel-we-adjust/ 
případně na webu celé akce http://worldorienteeringday.com/ kde se již začínají objevovat 
první letošní předběžné registrace závodů. 
Podrobnější informace budou zveřejněny ve Zpravodaji ČSOS 2021/2. 

j) Evropské univerzitní hry 2021 

Srbský Bělehrad a odložené Evropské univerzitní hry se připravují na červenec 2021 
Závodní program orienťáku na 5. evropských univerzitních hrách by měl být následující. 
V neděli 25. července kvalifikace (ráno) a finále (večer) sprintu v blízkosti bělehradské Štark 
arény. Další den bude na programu závod na krátké trati, který je naplánován do zvlněného 
terénu v prostoru Košuntjak. A velké finále přijde v úterý 27.7., kdy do samotného srdce 
Bělehradu – pevnosti Kalemegdan – je naplánován závod sprintových štafet. Celá česká 
výprava na 5. EUG by měla být tvořena zhruba 260 sportovci, početné zastoupení by tedy 
měli mít i orientační běžci. 
„Vzhledem k tomu, že někteří původně přihlášení závodníci účast v roce 2021 odřekli, máme 
možnost tým doplnit o nové závodníky. Chtěl bych tedy vyzvat další eventuální zájemce o 
start, aby se v termínu do 31. ledna přihlásili emailem na moji adresu (ovodr@seznam.cz) a 
v kopii členu komise ČAUS Dušanu Vystavělovi (dusanvystavel@seznam.cz). Došlé přihlášky 
posoudíme a tým doplníme“ říká Ondřej Vodrážka, předseda komise OB při ČAUS. 
Základní Bulletin k akci najdete na webu EUG: 
https://eug2021.eu/wp-content/uploads/2020/03/Orienteering-Bulletin-1-EUG2020-
FINAL_compressed.pdf 

k) Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB v roce 2021 
Pokud to epidemická situace v roce 2021 dovolí, plánuje Český svaz orientačních sportů 
finančně podporovat projekty komise rozvoje sekce OB (výukové mapy, areály pevných 
kontrol, apod.). Podrobné informace o podmínkách finanční podpory klubů při realizaci 
těchto projektů budou zveřejněny ve Zpravodaji ČSOS 2021/2, který vyjde v průběhu března 
2021. 
 
 
Sekretariát ČSOS přeje všem členům „Správný směr v roce 2021“ 


