
Profil kandidáta do VV-ČSOS 

Dušan Vystavěl, 57 let, Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV) 

Orientačním sportům se věnuji od 13 let, za tu dobu jsem absolvoval více jak 1800 závodů, 

v poslední době však ze zdravotních důvodů nezávodím a věnuji se pořádání závodů, 

organizátorské a funkcionářské činnosti.  

Členem VV-ČSOS jsem od roku 2006, předtím jsem ve svazových funkcích působil v letech 

1990–1994 jako trenér výběru dorostu a později i juniorské reprezentace ČR.  

V mezinárodním orienťáku pracuji od roku 2001, kdy jsem poprvé získal akreditaci IOF 

Advisera. Od toho roku jsem se také zapojil do organizace závodů PWT a to jak v Česku, tak i 

v Číně a Itálii. Tady je namístě veliké poděkování Jaroslavu Kačmarčíkovi a Jorgenu 

Martenssonovi, kteří mě toho naučili o světovém orienťáku opravu hodně. V roce 2018 na 

kongresu IOF v Praze jsem byl, jako třetí Čech v historii, zvolen do Rady IOF (IOF Councilu). 

V Radě mám na starosti lyžařský orientační běh, v současnosti řešíme například pravidla pro 

kategorie U23, nebo problematiku zákazu fluoridových vosků. Pokud získám nominaci ČSOS, 

tak bych chtěl do Rady IOF kandidovat pro další funkční období (2022–2026).  

Pracuji také v akademickém sportu. Po úspěšné organizaci AMS OB 2014 jsem rovněž 

zapojen do organizace AMS LOB 2022, které by mělo proběhnout v Krušných Horách v únoru 

příštího roku. Jsem také technickým delegátem orientačního běhu Evropské asociace 

univerzitního sportu (EUSA) a členem komise orientačních sportů při ČAUS.  

Proč kandiduji?  

Protože si myslím, že pro ČSOS stále můžu být přínosem. A to nejen přímým propojením 

ČSOS a IOF, ale i zkušenostmi z fungování dalších sportovních organizací. Ať už akademických 

– FISU, EUSA, ČAUS nebo například Světové i Evropské asociace neslyšících sportovců.   

Čemu bych se chtěl ve VV-ČSOS věnovat?   

Vyplývá to z předchozích řádků. Mezinárodní činnosti svazu a akademickému sportu. A také 

popularizaci LOBu, který má schválením jako povinný sport na Zimních světových 

univerziádách docela dobrou perspektivu (akorát toho sněhu nebývá v posledních letech 

dostatek ...).   

 

V Brodku u Přerova, 18.4.2021 

 

Dušan Vystavěl  

  


