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1) Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS 

na plnění projektů pro školní mládež v roce 2023 

V roce 2023 bude Český svaz orientačních sportů opět finančně přispívat klubům ČSOS na 

projekty Rady pro rozvoj – tj. zabezpečení sportovních a náborových aktivit v orientačním 

běhu (samozřejmě i na obdobné akce v LOB, MTBO a Trail-O) pro školní mládež. 

Zatímco podmínky realizace projektů 

o Areály pevných kontrol 

o Přebory škol v OB 

zůstávají oproti předchozím rokům nezměněny, tak v dalších projektech 

o Dny orientace v přírodě 

o Výukové mapy 

o World Orienteering Day (WOD) 

dochází k významné změně podmínek spočívající v tom, že všechny tyto projekty lze 

s finanční podporou ČSOS realizovat pouze v případě prokázané nové spolupráce se 

školou či školským zařízením (např. DDM). Spolupráce se školami a rozvoj OB skrze školy 

a školská zařízení je jednou z priorit ČSOS (a stejně tak i IOF skrze WOD), a proto se touto 

cestou od letošního roku projekty Rady pro rozvoj ČSOS také vydávají. 

Finanční příspěvek na jednotlivé schválené projekty a akce Rady pro rozvoj poskytne ČSOS 

na základě faktury vystavené po úspěšném ukončení realizace projektu (Výukové mapy, 

Areály pevných kontrol), nebo akce pro školní mládež (Dny orientace v přírodě, World 

Orienteering day, Přebory škol). Termín pro fakturaci s výjimkou akcí Dnů orientace pro 

školy pořádaných v pozdějším termínu je stanoven nejpozději do 15. listopadu 2023. 

Realizátorům jednotlivých projektů a pořadatelům 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.). 

Informace a seznamy k jednotlivým projektům jsou průběžně aktualizovány na webové 

stránce https://obrozvoj.cz/.  

 

 

 

 

 

https://obrozvoj.cz/
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a) Rozvojové projekty pro školní mládež 

ČSOS podpoří v roce 2023 projekty spolupráce se školami v počtu max. 50 ks. Hlavním cílem 

projektu je spolupráce klubů OB se školami – od zajištění školních závodů přes nábor nových 

členů až po vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky (např. tvorba výukové mapy pro 

školu). Jeden klub může čerpat podporu na max. 2 projekty za rok 2023 (včetně akcí 

uspořádaných v rámci World Orienteering Day). 

Výše příspěvku je stanovena pro rok 2023 na 3.000,- Kč, a to na uspořádání školního závodu 

nebo zmapování areálu/okolí školy či jiného školského zařízení (DDM atd.) pro její/jeho další 

účely. Přípravu podkladů pro tisk a samotný tisk si zajistí zpracovatel mapy sám. Design 

mapy je k dispozici zde, a v případě potřeby je možné zažádat o pomoc se zpracováním Radu 

pro rozvoj na adrese rozvoj@orientacnisporty.cz. 

Do projektu nelze přihlásit již fungující dlouhodobou spolupráci klubu se školou (např. 

v podobě kroužku, kdy kroužek OB = klubový trénink). Na spolupráci s jednou školou je 

možné v rámci jednoho roku čerpat příspěvek jen jednou. 

Přihlášky do projektu vyřizuje Kristýna Skyvová (skyvova@volny.cz). Písemná přihláška 

klubu na zařazení do projektu v roce 2023 musí obsahovat název klubu a jméno osoby 

zodpovědné za realizaci projektu, způsob spolupráce se školou a popis záměru projektu: 

vytvoření výukové mapy pro školu – v přihlášce je třeba uvést ještě popis vybraného 

prostoru a stručný popis plánovaného využití výukové mapy 

uspořádání závodu pro školu (možno i se zapojením širší veřejnosti) – v přihlášce je 

třeba uvést ještě datum, čas a místo akce 

Termíny fakturace – po uvedeném termínu nebudou faktury proplaceny: 

o Realizace do 30. 6. – fakturace do 31. 8. 2023 

o Realizace do 31. 10. – fakturace do 15. 11. 2023 

o Realizace do 30. 11. – fakturace do 15. 12. 2023 

o Realizace do 31. 12. – fakturace do 5. 1. 2024 

 

 

Podmínky pro jednotlivé záměry a povinnosti klubů: 

VÝUKOVÉ MAPY 

• Je nepřípustné mapy financované v rámci těchto rozvojových projektů využívat jako mapy 

pro závody zařazené do soutěží ČSOS a jeho složek; 

• klub, který se přihlásí do projektu je povinen v daném termínu (viz výše) zajistit přípravu 

mapových podkladů vybraného prostoru a dále s ním nakládat dle předem dané dohody se 

školou/školským zařízením; 

• mapa musí obsahovat jednotný design, loga partnerů projektu a legendu (vše ke stažení zde, 

se zpracováním designu možno zažádat o pomoc skrze e-mail rozvoj@orientacnisporty.cz); 

• zajistit evidenční číslo mapy povinně prostřednictvím Mapového portálu ČSOS 

http://mapy.orientacnisporty.cz/, zde také uvést další údaje k vydávané mapě (název mapy, 

měřítko, ekvidistance, kdo mapoval, kdo kreslil, zpracoval (klub OB), mapové podklady, 

správce mapy); 

• do 15. 11. 2023 zaslat Kristýně Skyvové (v kopii na Sekretariát ČSOS) stručnou zprávu 

o realizaci projektu, včetně doložení spolupráce se školou a fakturu ve výši 3.000,- Kč za 

přípravu mapových podkladů (bez zaslání zprávy o realizaci nebude faktura proplacena). 

Přehled map zařazených do projektu je k dispozici na webové stránce https://obrozvoj.cz/.  

https://drive.google.com/drive/folders/1QR2jLfoq8pEss5z-eLqIaFI0u3d6uf1N?usp=sharing
mailto:rozvoj@orientacnisporty.cz
mailto:skyvova@volny.cz
https://drive.google.com/drive/folders/1QR2jLfoq8pEss5z-eLqIaFI0u3d6uf1N?usp=sharing
mailto:rozvoj@orientacnisporty.cz
http://mapy.orientacnisporty.cz/
https://obrozvoj.cz/
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DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ  

• Klub, který se přihlásí do projektu je povinen v daném termínu uspořádat Den orientace 

v přírodě (tj. nenáročného orientačního závodu s tratěmi postavenými s ohledem na 

zkušenosti a věk možných účastníků) s podmínkou zapojení školy/školského zařízení. 

• Po zdárném uskutečnění akce je pořadatel povinen zaslat Kristýně Skyvové (v kopii na 

Sekretariát ČSOS) stručnou zprávu o realizaci projektu, včetně doložení spolupráce se 

školou a fakturu „za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě“ (s názvem a datem akce) ve 

výši 3.000,- Kč (bez zaslání zprávy o realizaci nebude faktura proplacena). 

• Na webové stránce https://obrozvoj.cz/ je průběžně aktualizována termínovka akcí, které 

byly či mají být uspořádány v rámci Dnů orientace v přírodě. 

 

Povinnosti Českého svazu orientačních sportů vůči klubům, které jsou zařazeny do 

Rozvojových projektů pro školní mládež 2023: 

• Poskytnutí designu pro tvorbu Výukových map; 

• poskytnutí přiměřeného množství metodicko-propagačního materiálu „OBJEV orientační 

běh“ pro účely uspořádání akce na výukové mapě; 

• uhrazení faktury za zpracování mapových podkladů/ uspořádání akce Dnů orientace 

v přírodě ve výši 3000,- Kč/mapu/akci. 

 

Akce pro školní mládež a sportovní veřejnost přináší i určitou zodpovědnost pořadatelského 

klubu. PROMYSLETE, co uděláte s případnými zájemci o orientační běh či jiné orientační 

disciplíny, i když není možné očekávat po první akci převratný zájem. INFORMUJTE 

o uspořádání akce v místním tisku či webových stránkách města, ať můžete využít vašich 

organizačních schopností k propagaci vašeho klubu v místě působení. Pro propagaci akcí je 

doporučeno využít i webové stránky zacitorientak.cz a sportvokolí.cz 

 

 

 

 

Vhodnou pomůckou pro propagaci orientačního běhu 

ve školách se stala nová publikace ORIENTAČNÍ 

BĚH DO ŠKOL – Zábavný a výchovný OB, jejímž 

autorem je Göran Andersson a byla přeložena a 

upravena pro použití v ČR. 

Publikace obsahuje inspirativní cvičení k výuce 

orientačních a navigačních dovedností pro žáky od 6 

do 15 let, a také řadu námětů na výuku základů 

orientace i s využitím nových technologií využívaných 

v denní praxi.  

Pro výuku jsou připraveny návody na nácvik orientace 

v tělocvičně a v areálu školy, cvičení na pochopení 

mapových značek a významu vrstevnic a ukázky 

spojení nácviku orientace s procvičením učiva z jiných 

předmětů v místě kontrolních stanovišť.  

Publikaci je možné zdarma objednat na sekretariátu 

ČSOS, PDF verze je ke stažení zde. 

https://obrozvoj.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/orientacni-beh-do-skol-zabavny-a-vychovny-ob.zip
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b) Areály pevných kontrol (APK) 

Od roku 2008 jsou na mnoha místech České republiky budovány tzv. areály pevných kontrol, 

které umožňují zájemcům z řad široké veřejnosti vyzkoušet si orientační běh. Výhodou těchto 

areálů je právě skutečnost, že kontrolní stanoviště jsou umístěna v terénu „nastálo“ a jsou tedy 

připravena k použití kdykoliv. Součástí těchto areálů jsou i vhodná místa, kde si mohou 

zájemci vyzvednout mapu areálu a sami si tak určit, kdy si vyzkouší své orientační a fyzické 

schopnosti. 

Podmínkou zřízení APK je projednání a 

odsouhlasení umístění kontrol s majiteli dotčených 

pozemků, případně s místní samosprávou či CHKO. 

Finanční příspěvek pro vybudování nového Areálu 

pevných kontrol v roce 2023 zůstává stejný jako 

v loňském roce, a to ve výši max. 15.000,- Kč 

(dle skutečných vynaložených nákladů na 

zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol 

a propagaci areálu). 

Kluby, které chtějí využít finanční prostředky 

projektu APK, jsou povinny zaslat popis projektu 

s případným požadavkem tisku map Kristýně 

Skyvové a sekretariátu ČSOS. Po schválení je 

možno projekt realizovat a po jeho dokončení 

projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí 

příspěvku (na základě vystavené faktury). Finanční 

prostředky může klub obdržet až po úspěšném 

dokončení areálu a zaslání veškeré dokumentace vyžádané Radou pro rozvoj či sekretariátem 

ČSOS. 

Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajícího areálu. 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). 

Pokud má zřízení APK podporu místní samosprávy, je určitě vhodné pokusit se zažádat ji 

alespoň o spolufinancování. 

 

Aktuální přehled existujících 

APK naleznete na webu Začít 

orienťák, který umožňuje 

získat zájemcům potřebné 

informace o nejbližším areálu 

pevných kontrol včetně 

navigace s využitím map 

Google. 

 

mailto:skyvova@volny.cz
mailto:skyvova@volny.cz
mailto:csos@orientacnisporty.cz
https://zacitorientak.cz/APK.php
https://zacitorientak.cz/APK.php
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c) World Orienteering Day 17. – 23. května 2023 

V druhé půli května se uskuteční již sedmý ročník Světového dne 

orientačního běhu, jehož pořádání řídí a zaštiťují mezinárodní 

federace OB (IOF) a jednotlivé národní federace. Primárním cílem 

této akce je “zpřístupnit a zviditelnit orientační běh co největšímu 

počtu mladých lidí skrze školní i klubové aktivity a pomoci učitelům 

zapojit orientační běh zábavnou formou do výuky”. 

Akci zařazenou do WOD je možné uskutečnit kdykoliv v průběhu 

celého týdne od 17. do 23. května. Již nyní můžete zaregistrovat svoji 

akci pořádanou v rámci WOD na adrese 

http://worldorienteeringday.com 

a promyslet termín jejího konání.  

Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2023 v 

České republice obdobně jako v předchozích ročnících zajištěním 

tisku účastnických diplomů, speciálních pohlednic World Orienteering 

Day a brožur Objev OB a finančním příspěvkem, pokud se jedná o 

akci ve spolupráci se školou či jiným školským zařízením, tato 

akce se započítá mezi max. dva podpořené projekty na jeden klub za 

rok. (viz Dny orientace v přírodě). 

Podmínky podpory pořadatelů World Orienteering Day 2023: 

• Registrovat „WOD akci“ na stránce http://worldorienteeringday.com a do 10. dubna 2023 

zaslat přihlášku na pořádání akce Kristýně Skyvové a v kopii na sekretariát ČSOS. 

• Přihláška „WOD akce“ musí obsahovat: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, zveřejněné 

informace (pozvánka, rozpis, webová stránka), předpokládaný počet účastníků, příp. 

způsob spolupráce se školou, pokud chce pořadatel čerpat finanční příspěvek 

• Akce přihlášené po termínu 10. dubna 2023 nebudou mít garantováno dodání propagačních 

materiálů. Rozdělení zbylých materiálů bude probíhat do rozebrání zásob. 

• Propagační materiály WOD 2023 budou distribuovány od 23. dubna 2023 buď zasláním 

poštou, předáním na vybraných závodech OB, nebo odběrem na sekretariátu ČSOS v Praze 

na Strahově (dle předchozí domluvy). 

• Po zdárném uskutečnění každé akce je nutné, aby pořadatel akce zaslal informaci 

o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, datum, místo, použitá mapa, počet 

účastníků, způsob spolupráce se školou, zpráva o průběhu akce, fotodokumentace). 

• Po dodání informací o průběhu akce může pořadatel zaslat na sekretariát ČSOS fakturu 

„za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě“ (s názvem a datem akce) ve výši 3.000,- Kč 

za 1 akci, pokud splnil podmínku spolupráce se školou či jiným školským zařízením. 

Na webové stránce https://obrozvoj.cz/ je seznam „WOD akcí“ průběžně aktualizován 

v rámci termínovky Dnů orientace v přírodě. 

 

 

http://worldorienteeringday.com/
http://worldorienteeringday.com/
mailto:skyvova@volny.cz
mailto:csos@orientacnisporty.cz
https://obrozvoj.cz/
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d) Přebor škol v OB 

V roce 2023 se předpokládá uskutečnění krajských finále Přeboru škol v orientačním běhu ve 

všech krajích České republiky, celostátní finále se koná 7. 6. 2023 v Terezíně. 

Pro pořadatele jednotlivých akcí Přeboru škol v orientačním běhu je určen příspěvek ČSOS 

na uspořádání akce na základě vystavené faktury ve výši: 
o uspořádání jednoho kola Ligy škol.....................   1.000,- Kč 
o uspořádání okresního kola ..................................   4.000,- Kč 
o uspořádání krajského kola ..................................   7.000,- Kč 
o uspořádání celostátního finále ............................ 14.000,- Kč 

Termínová listina, pravidla a kategorie Přeboru škol v OB ve školním roce 2022/23 jsou 

k dispozici https://obrozvoj.cz/Pages/PreborSkol/Terminovka.aspx včetně kontaktů na 

pořadatele jednotlivých závodů. 

Okresní kola Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2022/23: 

Okres Termín Pořadatel Místo 

Šumperk 20. 10. 2022 SK Severka Šumperk (SSU) Šumperk 

Česká Lípa 19. 4. 2023 OK Jiskra Nový Bor (BOR) Česká Lípa 

Hradec Králové 19. 4. 2023 OK Slavia Hradec Králové (SHK) Hradec Králové 

Teplice 19. 4. 2023 Lokomotiva Teplice (LTP)  

Havlíčkův Brod 20. 4. 2023 SK OB Chotěboř (CTB) Chotěboř 

Karviná 20. 4. 2023 SKOB Baník Havířov (HAV) Havířov 

Ústí nad Labem 21. 4. 2023 KOB Ústí nad Labem (KUL) Ústí nad Labem 

Krajská kola Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2022/23: 

Kraj Termín Pořadatel Místo 

Praha 11. 5. 2023 Pražský krajský svaz ČSOS (K01) Praha 

Středočeský bude upřesněno 

Jihočeský bude upřesněno 

Pardubický 31. 5. 2023 OK Lokomotiva Pardubice (LPU) Pardubice 

Královehradecký 17. 5. 2023 OK Slavia Hradec Králové (SHK) Hradec Králové 

Ústecký 10. 5. 2023 KOB Ústí nad Labem (KUL) Ústí nad Labem 

Liberecký 17. 5. 2023 OK Jiskra Nový Bor (BOR) Česká Lípa 

Karlovarský bude upřesněno 

Plzeňský bude upřesněno 

Vysočina 24. 5. 2023 OK Jihlava (SJI) Jihlava 

Jihomoravský bude upřesněno 

Olomoucký 10. 5. 2023 SOB Olomouc (UOL) Olomouc 

Zlínský bude upřesněno 

Moravskoslezský 11. 5. 2023 SKOB Baník Havířov (HAV) Ostrava 

Celostátní finále Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2022/23: 

  

7. 6. 2023 SKOB Roudnice nad Labem (ROU) Terezín 

https://obrozvoj.cz/Pages/PreborSkol/Terminovka.aspx
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2) Podmínky poskytování mobilních toalet TOI TOI v roce 2023 

Český svaz orientačních sportů prodloužil i pro rok 2023 smlouvu o spolupráci s firmou 

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Z této smlouvy vyplývají pro pořadatele vybraných 

celostátních závodů soutěží ČSOS sekce OB v roce 2023 některé povinnosti (umístění loga 

TOI TOI na webu sportovní akce, na mapách pro závody, vystavení transparentů TOI TOI 

v cílovém prostoru, atp.), použití toalet TOI TOI při sportovních akcích ČSOS se doporučuje 

všem pořadatelům sportovních akcí ČSOS (až po lokální úroveň) za zvýhodněných 

podmínek, kdy ceny za pronájem jsou v cenových relacích roku 2022, pouze došlo k úpravě 

cen při meziservisu mobilních toalet a mobilních pisoárů. 

množství cena do 50km cena nad 50km 

 od nejbližší pobočky od nejbližší pobočky 

1 kabina (akce) 1 900 Kč/kus/akce 3 000 Kč/kus/akce 

   meziservis toalety    625 Kč/kabina 1 300 Kč/kabina 

2 - 4 kabiny (akce) 1 900 Kč/kus/akce 2 200 Kč/kus/akce 

   meziservis toalet    625 Kč/kabina 1 125 Kč/kabina 

5 - 8 kabin (akce) 1 550 Kč/kus/akce 1 700 Kč/kus/akce 

8 - 12 kabin (akce) 1 550 Kč/kus/akce 

13 a více kabin (akce) 1 500 Kč/kus/akce 

   meziservis toalet 5 a více    625 Kč/kabina 

1 pisoár (akce) 2 500 Kč/kus/akce 3 000 Kč/kus/akce 

   meziservis pisoárů 1 125 Kč/kus 1 825 Kč/kus 

2 - 4 pisoáry (akce) 2 200 Kč/kus/akce 2 400 Kč/kus/akce 

   meziservis pisoárů    938 Kč/kus 1 375 Kč/kus 

5 a více pisoárů (akce) 2 000 Kč/kus/akce 

   meziservis pisoárů 5 a více 1 000 Kč/kus 

V případě velkých a vícedenních akcí budou ceny stanoveny individuálně. 

Cena zahrnuje nájemné, dopravu, instalaci, konečné vyčištění, pojištění, odvoz. Ceny jsou 

uvedeny bez DPH. 

Pořadatelé sportovní akce si objednají služby u společnosti TOI TOI minimálně 2 týdny před 

termínem sportovní akce na e-mailové adrese info@toitoi.cz. Pronájem mobilních toalet, 

popř. ostatní služby poskytnuté společností TOI TOI, hradí přímo objednatel (pořadatel 

sportovní akce), a to na základě daňového dokladu, který objednateli vystaví společnost TOI 

TOI. Nezapomínejte při objednání zakázky sdělit také svoje DIČ! 

Společnost TOI TOI nabízí i další výrobky vhodné pro pořádání sportovních akcí: sprchový 

kontejner, mycí žlaby, odpadkové koše, velkokapacitní stany, oplocení, plůtky. Bližší 

informace, včetně přehledu poboček firmy, najdete na adrese http://www.toitoi.cz . 
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