
 

Z á p i s  č. 2017/4 
 

ze 4. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 27. 6. 2017 v Brně (Svatovavřinecký dvůr – Palackého nám. 9) 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Pospíšek, Škoda, Picek, Vystavěl, 

Zřídkaveselý, Šubrt 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam 
 2. Informace o vývoji ve sportovním prostředí a financování sportu 
 3. Informace sekce OB, LOB, MTBO, Trail-O 
 4. Informace o přípravě SP v OB 2018 
 5. Orientační sporty na ČT v roce 2018 
 6. Informace z mezinárodní oblasti a příprava na jednání při MS v OB 
 7. Různé 
 
 
4/01 Aktuální informace, potvrzení hlasování per rollam, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 
 schválil zápis 2017/3 z jednání VV-ČSOS dne 17.5. 2017, včetně kontroly úkolů 

(finanční rozpočet zasedání zástupců středoevropských federací, stanovisko ČSOS 
k materiálu IOF Strategic Direction 2018-24), 

 potvrdil hlasování per rollam  VV–ČSOS nesouhlasí s podáním kandidatury na pořádání 
MS v Trail-O ve stejném termínu případného pořadatelství MS v OB v roce 2021 v ČR. 

 

4/02 Informace o vývoji ve sportovním prostředí a financování sportu 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta a I. Matějů o nejnovějším vývoji v oblasti 

financování sportu za strany MŠMT, 
b) uložil přihlásit projekt ČSOS do 2. kola vyhlášeného dotačního neinvestičního 

programu V. – Činnost sportovních svazů / Z: Šubrt, Matějů / T: do 30.6. 
 
4/03a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace OB, soutěží OB, rozvoje a 

metodiky OB. 
 
4/03b Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě RD, JRD a VD na sezonu 2017/2018, 
b) vzal na vědomí informaci o přípravě sezony 2018, 
c) vzal na vědomí informaci o přípravě školky lyžování v prosinci 2017, 
d) projednal možnost uspořádání kvalifikačních závodů na ZODM 2018 a možnost 

uspořádání Akademického MČR v LOB. 
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4/03c Informace sekce MTBO 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace a soutěží MTBO. 

 
4/03d  Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O s připomínkami, 
b) schválil vedoucího týmu na MS v Trail-O 2018 v Lotyšsku, 
c) uložil sekci Trail-O zpracovat záměr pořádání mezinárodních akcí v Trail-O v ČR na 

období 2018-2023 a předložit jej P-ČSOS a na jednání VV-ČSOS (záměr zaslat 
D. Alešovi nejpozději do 3.7.2017 před jednáním zástupců ČSOS s vedením IOF), 

d) požaduje, aby sekce Trail-O nejednala s orgány IOF o přidělení soutěží v Trail-O bez 
předchozího schválení záměru VV. 

 
4/04 Informace o přípravě SP v OB 2018 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D. Aleše o přípravě SP v OB 2018, 
b) schválil poskytnutí vratného příspěvku ve výši 500 tis. Kč pořadateli finále SP v OB 

2018 (Český orientační spolek z.s. - IČO 06189423). 
 
4/05 Orientační sporty na ČT v roce 2018 

VV-ČSOS 
a) schválil materiál Orientační sporty na ČT sport v roce 2018, který předložil I. Matějů. 

 
4/06 Informace z mezinárodní oblasti ČSOS a příprava na jednání IOF při MS v OB 

2017 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D Vystavěla a D. Aleše o přípravě na jednání IOF při MS 

v OB 2017. 
 
4/07 Různé 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozic ústředního 

trenéra mládeže, šéftrenéra JRD v OB, resp. metodika svazu, 
b) vzal na vědomí informaci o průběhu novelizace Stanov, 
c) vzal na vědomí informaci Mapové rady o VV-ČSOS a 

rozhodl, že nový mapový klíč ISOM 2017 se může v roce 2017 použít pro závody OB 
s tím, že tato skutečnost musí být uvedena v rozpise a pokynech závodu. Od roku 2018 
bude jediný přípustný mapový klíč na hlavních závodech ČSOS ISOM 2017. Pro 
ostatní závody bude až do konce roku 2020 povoleno použít ISOM 2000. Tato 
informace musí být uvedena v rozpise a v pokynech k závodu, 

d) vzal na vědomí písemnou informaci P. Štáfka a K. Skyvové o možnosti spolupráce 
s ministerstvem obrany „při aktivitách směřujících ke zvyšování branně sportovních 
dovedností a schopností obyvatelstva“ a 
pověřil P. Štáfka pokračováním a rozvíjením této spolupráce, 

e) vzal na vědomí písemnou informaci L. Königa o upgradu HW pro přenos mezičasů a 
doporučil jeho realizaci, 

f) vzal na vědomí informaci ČOV o seminářích a školeních budoucích expertů 
sportovních svazů v oblasti diplomacie, práva a ekonomiky (pro lepší začlenění do 
struktur mezinárodních sportovní federací a organizací), 
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g) rozhodl o vytvoření pracovní skupiny pod vedením J. Picka a J. Šubrta pro vyřešení 
problematiky ORISu a neregistrovaných závodníků, 

h) pověřil J. Picka projednáním nákupu licencí OCAD pro účely ČSOS. 
 
 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude 20.9.2017 v Praze na Strahově 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


