
 
 

Z á p i s  č. 4/2015 
 

z  4. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 17. 6. 2015 v Plzni 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Jirásek, Šubrt,  
 
Omluveni: Pospíšek, Zřídkaveselý, Vystavěl,  
 
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.   Informace a příprava na jednání při MS v OB 2015     
6.   Webové stránky svazu       

         7.    Různé 
 

4/01 Aktuální informace, kontrola úkolů a schválení materiálů per-rollam 
P-ČSOS 
- schválilo zápis 2015/3 z jednání P-ČSOS dne 6. 5.2015 
- vzalo na vědomí informaci o přeposlání příspěvků na činnost KS ČSOS, na talenty 

v oblastech sekce OB, na talenty OB v klubech ČSOS a na činnost TSM 
- vzalo na vědomí podepsání smlouvy mezi Českou orientační, s.r.o  a Lesy ČR, s.p. o 

reklamní spolupráci při MČR v OB 2015 (krátká trať, klasická trať, štafety, družstva) 
-vzalo na vědomí informaci o plánovaném semináři zástupců neolympijských sportů, 

dne 19.6.2015 v Praze 
 
4/02 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informace sekce OB v oblasti reprezentace, talentované mládeže, 

soutěží OB, a rozvoje OB 
 
4/03 Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) schválilo výši příspěvků za pořádání soutěží LOB za rok 2015 pro pořadatele závodů 

- SZP, VPM,  každý ve výši 21 tis. Kč, STH 20 tis. Kč. 
b) schválilo rozdělení výše příspěvků na přípravu talentů LOB v klubech ČSOS (DKP 

3.400 Kč, JPV 4.100 Kč, PGP 8.800 Kč, SSU 3.900 Kč, TBM 5.100 Kč, TJN 3.400 
Kč, TRI 7.800 Kč, VRL 3.500 Kč)  

 
4/04 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o činnosti reprezentace MTBO 
b) vzalo na vědomí informaci o soutěžích MTBO 2015 a o vypsání výběrového řízení 

na pořadatele závodů ČP v MTBO 2016 
c) vzalo na vědomí informaci o přípravě MS v MTBO 2015 v Liberci 
d) schválilo změnu národního kontrolora MS MTBO 2015. Místo J. Urbana je 

národním kontrolorem D. Hlaváč (JIL) 
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4/05 Informace a příprava na jednání IOF při MS v OB 2015 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o změně sídla IOF a personálních změnách v IOF Office 

a managementu 
b) schválilo návrh ČSOS na doplnění sprintových štafet do programu ME v OB 2016 v 

Jeseníku 
c) prodiskutovalo návrh vedení IOF na rozdělení MS v OB na lesní a sprintové 

disciplíny závodů a doporučilo delegátům za ČSOS na mimořádné VH IOF 
podpořit tento návrh v případě každoročního pořádání obou MS. V případě návrhu 
na střídání sprintových a lesních disciplín v programu MS podpořit návrh pouze za 
předpokladu uspořádání obou kvalifikací „lesního“ MS (samostatná kvalifikace na 
krátkou a klasickou trať). 

 
 
4/06  Webové stránky svazu 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci M. Jiráska o dosavadních úpravách a o plánu dalších 

změn ve vývoji změn webových stránek svazu 
b) pověřilo J. Šubrta jednáním se správci webových stránek „reprezentujících ČSOS či 

jeho složky“, které fungují na doménách mimo strukturu domén svazu o převedení 
těchto stránek na samostatné domény či subdomény existujících svazových stránek 

c) doporučilo uskutečnit schůzku potenciálních přispívatelů z řad redaktorů časopisu 
za účelem zkvalitnění příspěvků a jejich četnosti na webové stránky Svazu 

 
4/07 Nové Stanovy ČSOS 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí první verzi nových stanov Svazu (na základě připomínek zaslaných 
členy P-ČSOS) a doporučilo členům P-ČSOS zaslat další případné připomínky k této 
první verzi do 26. června 2015 

 
 
4/08  Různé 

P-ČSOS 
a) na základě požadavku od ČOV pověřilo I. Matějů funkcí koordinátora ČSOS pro 

projekt ODM 
b) poděkovalo klubu Magnus Orienteering  (pořadatel MČR ve sprintu a sprintových 

štafetách) za uspořádání MČR, které probíhalo za asistence kamer ČT 
c) poděkovalo klubu KOS Plzeň za uspořádání soutěží OB na VII. LODM v Plzni a 

krajským svazům ČSOS za přípravu výprav a velmi dobrou reprezentaci OB na 
soutěžích a jejich vystupování na LODM 

 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude v pátek 21. srpna 2015 v Liberci (při MS v MTBO 2015) 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


