
 

 

Z á p i s   č.  2022/8 
 

z 8. zasedání P-ČSOS a VV-ČSOS, 

které se konalo dne 12. 10. 2022 v Praze 

 

 

Přítomni prezenčně: Kamenický, Klimpl, Picek, Škoda, Plochová, Pospíšek Z., Šubrt 

Přítomni on-line: Fiala 

Hosté:   Vraný, Lukavec 

Omluveni:   Pospíšek M., Vystavěl 
 

Jednání řídil předseda ČSOS Radan Kamenický 

 

Program: 

 

  1) Aktuální informace, kontrola úkolů 

  2) Informace sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O) 

  3) Informace Rad ČSOS 

  4) Hodnocení sezony 2022 reprezentace MTBO dospělých 

  5) Hodnocení sezony 2022 RDJ a VD v MTBO 

  6) Mezinárodní činnost 

  7) Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2023 

  8) Organizační zajištění SP v OB 2023 včetně doprovodných závodů, MS a MSJ v MTBO 

2023 a MSJ v OB 2024 

  9) O-víkend 25. - 27. 11. 2022 Chotěboř 

10) Orientační sporty na ČT Sport 2023 

11) Různé 

 

 

8/01 Aktuální informace, kontrola úkolů 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) schválil zápis 2022/7 z jednání VV-ČSOS dne 12.9.2022; 

b) vzal na vědomí aktuální informace: 

- o průběhu administrace programů NSA: PARA reprezentace, PARA činnost; 

- o přípravě vyhlášení Ankety o nejlepší orientační sportovce; 

- o vydání O–knihy 2022; 

- o zpracování dotazníku Korupce ve sportu. 

- o workshopu NSA a sportovních svazů o dotacích na rok 2023 

 

8/02a Informace sekce OB 

  P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, reprezentace, talentované 

mládeže a metodické činnosti. 

 

8/02b Informace sekce LOB 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB o termínové listině 2023; 

b) vzal na vědomí informaci o vydání Prováděcích předpisů k registracím LOB na rok 

2023; 
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c) schválil novelizaci dokumentů (Pravidla LOB, Soutěžní řád LOB, Klasifikační řád 

LOB). 

 

8/02c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace, soutěží a organizační 

činnosti. 

 

 

8/03 Informace Rad ČSOS 

  P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS  

a) vzal na vědomí informaci Ekonomické rady o přípravě návrhu rozpočtu ČSOS na rok 

2023; 

b) vzal na vědomí informaci o činnosti Metodické rady, včetně probíhajících průběžných 

úkolů, aktuálních akcích a plánovaných akcích; 

c) vzal na vědomí informaci o činnosti Legislativní rady; 

d) vzal na vědomí informaci o činnosti Rady pro IT a podporuje její požadavek, aby 

veškeré oficiální aktivity na sociálních sítích apod. byly koordinovány Radou pro IT ; 

e) vzal na vědomí informaci Rady pro rozvoj. 

 

8/04 Hodnocení sezony 2022 reprezentace MTBO dospělých 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí materiál „Hodnocení reprezentačního družstva MTBO dospělých 

v roce 2022“; 

b) ocenil výsledky české reprezentace MTBO dospělých v roce 2022 na MS, ME a 

v celkovém umístění SP v MTBO; 

c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací MTBO 

dospělých v roce 2022; 

d) schválil odměny za umístění na ME a MS v MTBO v celkové výši 538 tis. Kč. 

 

8/05 Hodnocení sezóny 2022 RDJ a VD v MTBO 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí materiál „Hodnocení sezony 2022 - Juniorská reprezentace a Výběr 

dorostu ČR v MTBO“; 

b) ocenil výsledky české reprezentace juniorů a dorostenců v MTBO v roce 2022; 

c) poděkoval realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací juniorů a dorostenců 

v MTBO v roce 2022; 

d) schválil odměny za umístění na MEJ a MSJ v MTBO v celkové výši 61 tis. Kč. 

e) projednal předložený návrh na zřízení jednoho TSM pro MTBO a doporučuje 

v případě zřízení TSM zrušení „dorosteneckého výběru“ (resp. jeho redukce pouze na 

účast na MED), doporučuje zvážit počty zařazených závodníků; činnost TSM musí 

odpovídat reálným rozpočtovým možnostem 

 

8/06 Mezinárodní činnost 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) doporučil potvrdit IOF následující členy komisí IOF za Česko: Luděk Krtička, 

Jaroslav Kačmarčík, Alena Picková, Ondřej Pipek, Jiří Putík, Jan Fiala, Jana Kosťová 

a Jan Exner; poděkoval Hanně Rost, která již nebude pokračovat, za dosavadní činnost 

v komisi LOB 
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b) vzal na vědomí informaci Dušana Vystavěla o zajištění IOF Joint Meetingu 

13.-15.1.2023 v Praze a uložil postupovat maximálně hospodárně při zajištění účasti 

členů ČSOS; 
c) schválil záměr uspořádat v Česku školení EA Foot-O a pověřuje zabezpečením akce 

Dušana Vystavěla a Jana Fialu ve spolupráci se sekretariátem ČSOS; 

d) schválil přihlášení vybraných českých závodů do WRE 2023 (4 závody v OB a 

2 závody v MTBO); 

e) schválil výhradní používání názvu Czechia na všech na nových kolekcích 

reprezentačních oblečení; 

 

8/07 Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2023 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí materiál sekretariátu ČSOS – první návrh rozpočtu ČSOS na rok 

2023, resp. odhadnuté příjmy a součet požadavků na výdaje od sekcí a garantů 

jednotlivých oblastí ČSOS; 

b) pověřil Ekonomickou radu ČSOS a P-ČSOS doladěním celkového rámce a 

jednotlivých položek rozpočtu ČSOS a stanovil finanční priority rozpočtu ČSOS 

(reprezentace, mládež a VSA 2023, ke kterým se svaz zavázal);  

 

8/08 Organizační zajištění SP v OB 2023 včetně doprovodných závodů, MS a MSJ 

v MTBO 2023 a MSJ v OB 2024 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí materiál J. Picka o zabezpečení SP v 2023 a MSJ v OB 2024 

b) schválil R. Zbranka jako národního kontrolora JMS v OB 2024; 

c) vzal na vědomí materiál o organizaci Czech O-Tour 2023 a doporučil jeho realizaci; 

d) vzal na vědomí materiál P. Musila o zabezpečení MS a MSJ v MTBO 2023; 

 

 

8/09 O-víkend 25. - 27. 11. 2022 Chotěboř 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí materiál J. Picka o organizačním zabezpečení O-víkendu v Chotěboři 

25. - 27. 11. 2022 (Shromáždění sekce OB, Valná hromada ČSOS, školení, 

workshopy, ples orientačních sportovců O-Gala) a upřesnil otázky související s akcí. 

 

8/10 Orientační sporty na ČT Sport 2023 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) projednal informaci o návrhu plánovaných přenosů z orientačních sportů na ČT Sport 

v roce 2023 a doporučil jeho projednání s představiteli redakce sportu ČT. 

 

8/11 Různé 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) projednal návrhy na uvedení do síně slávy; 

b) souhlasil s podporou projektu Akademie orientačního běhu Zlínského kraje 

c) vzal vědomí informaci o přípravě a vyhlašování programů NSA na podporu sportu na 

rok 2023 

 

Další zasedání VV-ČSOS se uskuteční ve středu 9. 11. 2022 v Praze 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 


