
Z á p i s  č. 6/2014 
 

z 6. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 22. 10. 2014 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Valášek, Šubrt, M. Jirásek 
Omluveni: Vystavěl, Zřídkaveselý 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 

1. Aktuální informace, kontrola úkolů 
                2.  Informace sekce OB 
                3. Informace sekce LOB 
 4. Informace sekce MTBO 
                5. Hodnocení reprezentačních týmů a VD v OB 
                6. Hodnocení reprezentačních týmů a VD v MTBO 
                7. Informace rady IT 
                8. Informace o plnění rozpočtu ČSOS 
                9. Webové stránky svazu  
               10. Různé 
 
6/01a Aktuální informace 

P-ČSOS vzalo na vědomí informaci R. Kamenického, I. Matějů a J, Šubrta 
- o jednání VH ČUS 27. 9. 2014 
- o plánované schůzce zástupců ČSOS s ministrem životního prostředí R. Brabcem dne 3. 

11.2014 v Praze 
- o poradě předsedů sportovních svazů sdružených v ČUS, která se uskuteční 5.11.2014 

v Praze 
- o jednání zástupců sportovních svazů dne 16. 10. 2014 ohledně nového směřování projektu 

ODM a o způsobech intenzivnějšího zapojení republikových svazů do projektu ODM 
(sestavování programu, výběr sportů, tvorba propozic, nastavení nominačních kritérií, 
příprava termínových listin, mediální podpora ODM prostřednictvím svazových 
komunikačních kanálů). Jednání se za ČSOS zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt. 

- o přípravě proposic a soutěží OB na ODM 2015 v Plzni. ODM se uskuteční v termínu 14. – 
19.6. 2015, soutěže OB pak následovně : 15.6.  - závod na KT, 17.6.  - závod dvoučlenných 
smíšených štafet, 18.6.  - závod ve sprintu. Za každý kraj  startuje1 x H 12, 1 x D 12, 1 x H 
14, 1 x D 14. Další informace poskytne ředitel závodu – O. Vodrážka, http://vpm.eob.cz/.  
 

6/01b Kontrola úkolů 
P-ČSOS 
a) schválilo Zápis 5/2014 z jednání P-ČSOS ze dne 17. 9. 2014 

 
6/02 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží 
b) schválilo příspěvky za kvalitu závodů podle předloženého návrhu ve výši 200 tis. Kč. 
c) vzalo na vědomí, v oblasti reprezentace  
d) vzalo na vědomí informaci sekce OB, v oblasti talentované mládeže  
e) vzalo na vědomí informaci metodické činnosti 
f) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti, rozvoje  
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6/03 Informace sekce LOB 
P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce LOB o přípravě sezony a uložilo sekci LOB připravit 

prováděcí pokyny 
b) vzalo na vědomí vydání prováděcích předpisů LOB 2015 a Prováděcích pokynů 

k registracím 
c) vzalo na vědomí informaci o konání shromáždění sekce LOB a zvolených delegátech na 

VH ČSOS 
d) vzalo na vědomí informaci o škole lyžování 

 
6/04 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o probíhající sezoně  
b) vzalo na vědomí informaci o shromáždění sekce MTBO 
c) vzalo na vědomí informaci o MS v MTBO 2015 v Liberci  
d) vzalo informaci o průběhu MTBO EA and Organisers Clinic  

 
6/05  Hodnocení seniorské a juniorské reprezentace a výběru dorostu sekce OB 

a) vzalo na vědomí předložené materiály „ MS Itálie 2014“- zpráva o účasti reprezentačního 
týmu ČR v OB“ a „Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezona 2014“ 

b) ocenilo zvláště výsledky J. Procházky na MS a štafetu mužů na ME. 
c) poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2014 
d) vzalo na vědomí informaci předložené materiály „ Hodnocení MSJ v OB 2014“ a  

„Hodnocení činnosti JRD v OB v roce 2014“ 
e) ocenilo zvláště zisk individuální medaile M. Minářem a medaili štafety juniorů 
f) poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2014 
g) vzalo na vědomí informaci předložené materiály „ Hodnocení výsledků MED v OB 

2014“ a „Hodnocení činnosti VD v roce 2014“ 
h) poděkovalo celému realizačnímu týmu výběru dorostu za odvedenou práci s 

juniorskou reprezentací v roce 2014 
i) schválilo odměny za umístění reprezentantů na MS a ME v OB a JMS v OB dle sazebníku 

odměn ve výši 121,5 tis. Kč (44 tis. MS OB, 52,5 tis. ME OB, 25 tis. Kč  JMS OB) 
 
6/06  Hodnocení seniorské a juniorské reprezentace a výběru dorostu sekce MTBO 

a) vzalo na vědomí materiál J. Vraného „Hodnocení činnosti reprezentačního družstva 
dospělých  MTBO 2014“ 

b) ocenilo zvláště výsledky Jiřího Hradila a štafety žen na MS v MTBO. 
c) poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2014 
d) vzalo na vědomí informaci materiál P. Lukavce „Hodnocení sezony juniorského družstva 

a výběru dorostu v MTBO v roce 2104 
e)  ocenilo zvláště individuální medaile V. Kubínové a K. Novákové a medaili štafety 

juniorek 
f) poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou  reprezentací a 

výběrem dorostu MTBO v roce 2014 
g) schválilo odměny za umístění reprezentantů na MS a JMS v MTBO dle sazebníku odměn 

ve výši 306,5 tis Kč (231tis. MS MTBO, 75,5tis. JMS MTBO) 
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6/07  Informace o plnění rozpočtu ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta plnění rozpočtu v příjmové a výdajové oblasti a 
schválilo nákup SI krabiček pro bezdrátový přenos  

b) vzalo na vědomí první návrh rozpočtu ČSOS na rok 2015 a doporučilo ho dopracovat na 
další zasedání P-ČSOS tak, aby mohl být předložen jako návrh na VH ČSOS. 

 
6/08  Informace o Rady IT 

a) vzalo na vědomí písemnou informaci L. Koniga o činnosti IT Rady a úkolech, které 
aktuálně rada IT řeší 

 
 
6/09  Webové stránky ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci M. Jiráska o průběhu příprav a spuštění nových webových 
stránek svazu v listopadu 2014  

 
6/10  Různé 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí počty vyhlašovaných závodníků na Anketě O-nejlepšího sportovce 2014, 

včetně uvedení do síně slávy 
b) pověřilo R. Kamenického o zajištění stanoviska Legislativní rady ČSOS k Vyhlášce č. 

391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky 
c) nominovalo V. Kubínovou do ankety Junior roku 2014 
d) schválilo návrh na odměny funkcionářům ČSOS za rok 
e) vzalo vědomí informaci o jednání komise neolympijských sportů ČOV ve dnech 9.-10.10. 

kde byl projednán systém uznávání nových svazů do ČOV a  strategie dalších kroků „NEO 
sportů“ v budoucnosti, kterého se zúčastnil I. Matějů 

f) vzalo na vědomí informaci o nabídce tiskového oddělení ČOV na účinkování zástupce 
svazu v pořadu „Planety Yo“, který vysílá program ČT: D, kde bude možnost představit OB 
jako vhodný sport pro děti. Vysílání se zúčastní Kamil Arnošt, předseda OK Dobříš 

g) schválilo návrh systému práce s talentovanou mládeží od ledna 2015, který předložila 
skupina pro talentovanou mládež pod vedením P. Valáška, a pověřila P. Valáška a P. 
Klimpla vypsáním výběrového řízení na Svazového trenéra mládeže. 

 
 
 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude ve středu 19. listopadu 2014 v Praze 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


