
 

Z á p i s  č. 2018/5 
 

z 5. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 24. 10. 2018 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Klimpl, Matějů, Aleš, Pospíšek, Zřídkaveselý, Picek, Šubrt 
Omluveni: Vystavěl 
Hosté: Košárek, Vraný, Lukavec 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam 
 2. Informace sekce OB 
 3. Hodnocení RD v OB 
 4. Hodnocení JRD v OB 
 5. Hodnocení výsledků MED v OB 
 6. Informace sekce LOB 
 7. Informace sekce MTBO 
 8. Hodnocení RD v MTBO 
 9. Hodnocení JRD v MTBO 
 10. Informace sekce Trail-O 
 11. Závěry z jednání Kongresu IOF 
 12. Informace o uspořádání SP v OB 2018 v ČR 
 13. Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019 
 14. Různé 
 
5/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2018/4 z jednání VV-ČSOS dne 26.9. 2018; 
b) kontrola úkolů, trvá úkol 4/06b (návrh Mapové rady na ocenění nového 

administrátora mapového portálu ČSOS); 
c) potvrdilo hlasování per rollam o jmenování Jana Šedivého šéftrenérem české 

reprezentace. 
 
5/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních věcí; 
b) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží; 
c) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace; 
d) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže; 
e) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti metodiky. 

 
5/03 Hodnocení seniorské reprezentace OB v roce 2018 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložené materiály „MS Lotyšsko 2018 – zpráva o účasti 

reprezentačního týmu ČR v OB“ a „Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezóna 
2018“; 
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b) ocenil výsledky české reprezentace v OB v roce 2018; 
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2018; 
d) schválil odměny reprezentantům za výsledky za ME a MS v roce 2018 v celkové výši 

83 tis. Kč; 
e) poděkoval Radku Novotnému za dlouholetou činnost ve funkci šéftrenéra 

reprezentace OB. 
 
5/04 Hodnocení juniorské reprezentace OB v roce 2018 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2018“ a 

„Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2018“; 
b) ocenil výsledky české juniorské reprezentace na MSJ 2018, poděkoval celému 

realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2018; 
c) schválil odměny juniorským reprezentantům za výsledky na MSJ v roce 2018 

v celkové výši 87 tis Kč. 
 
5/05 Hodnocení výsledků MED v OB 2018 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2018“; 
b) poděkoval realizačnímu týmu za činnost s dorostem v roce 2018. 

 
5/06 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů; 
b) vzal na vědomí vydání Prováděcích předpisů LOB 2019 a Prováděcího předpisu 

k registracím LOB 2019; 
c) schválil Pravidla pro LOB a Klasifikační řád pro LOB. 

 
5/07 Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží; 
c) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o konání Shromáždění sekce MTBO 2018 a 

volbě předsedy a výboru sekce MTBO; 
d) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o průběhu příprav MS a MSJ v MTBO 2020 

v Jeseníku. 
 
5/08 Hodnocení seniorské reprezentace MTBO v roce 2018 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložené materiály „Hodnocení reprezentačního družstva dospělých 

MTBO v roce 2018“; 

b) ocenil výsledky české reprezentace v MTBO v roce 2018; 

c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2018; 

d) schválil odměny reprezentantům za výsledky na ME a MS v roce 2018 v celkové výši 
616,5 tis. Kč. 
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5/09 Hodnocení juniorské reprezentace MTBO v roce 2018 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí materiály „Hodnocení sezony juniorské reprezentace v MTBO v roce 

2018“; 
b) ocenil výsledky české juniorské reprezentace MTBO v roce 2018; 
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací 

v roce 2018; 
d) schválil odměny juniorským reprezentantům za výsledky na MSJ a MEJ v roce 2018 

v celkové výši 129,5 tis. Kč. 
 
5/10 Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informace sekce Trail-O; 
b) schválil záměr sekce Trail-O na podání kandidatury na uspořádání MS v Trail-O 

v roce 2022 v Novém Boru. 

 
5/11 Závěry z jednání Kongresu IOF 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí písemnou informaci D. Vystavěla o závěrech jednání z Kongresu IOF 

a jednání IOF komisí (RYDC, mapové komise) a semináři GDC. 
 
5/12 Informace o uspořádání SP v OB v ČR 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D. Aleše o sportovně technickém a organizačním 

zabezpečení finálové série Světového poháru v Praze, Turnově a Mladé Boleslavi; 
b) poděkoval organizačnímu výboru, jmenovitě D. Alešovi a J. Pickovi, za odvedenou 

práci při organizaci finálové série Světového poháru v OB v ČR. 
 
5/13 Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019 

VV-ČSOS 
a) projednal a schválil s připomínkami Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019, který bude 

předložen na VH ČSOS; 
b) doporučil,  aby případné návrhy na projekty zaměřené na děti a mládež v roce 2019 

byly zaslány na sekretariát ČSOS do 15. 11. 2018, aby se s nimi mohl zabývat 
VV-ČSOS na listopadovém jednání. 

 
5/14 Různé 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o novém systému obsazování míst ve VSC MŠMT 

od 1. 10. 2018 (VSC MŠMT schválil jen přijetí Petry Hančové, vzhledem ke konání 
Zimní Univerziády v roce 2019); 

b) vzal na vědomí vydání O-knihy - Ročenka ČSOS 2018 a projednal počet výtisků a 
způsob distribuce této ročenky; 

c) vzal na vědomí souhrn obdržených připomínek k IS ORIS, a doporučil odborné 
komisi, aby do 15. 11. 2018 připravila návrh na realizaci připomínek (garantem za 
VV-ČSOS je P. Klimpl a L. Zřídkaveselý). VV-ČSOS schválí na dalším 



Zápis VV-ČSOS 2018/5 str. 4 

(listopadovém) zasedání zadání, podle kterého budou navrhované úpravy realizovány 
(např. pro koho je ORIS určen, status cizinců a nečlenů ČSOS); 

d) vzal na vědomí informaci, že IOF HLES seminář se uskuteční v termínu 1. – 3. února 
2018 v Praze v hotelu Golf; 

e) vzal na vědomí informaci o přípravě Ankety „O nejlepší orientační sportovce roku 
2018“, jejíž vyhlášení se bude konat v Plzni dne 24. 11. 2018; 

f) pověřil J. Šubrta konzultovat se zástupci ADV dopingové kontroly závodníků 
nemistrovských kategorií; 

g) vzal na vědomí aktivitu sekce MTBO, jejímž cílem je úprava mezinárodního 
mapového klíče MTBO; 

h) projednal sjednocení designu sportovního oblečení všech reprezentačních týmů ČSOS 
i)  vzal na vědomí informaci o přípravě LODM v Liberci (TV přenosy, vyhlášení 

nominačních kritérií, aj.). 
 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 21.11.2018 v Praze 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


