
Z á p i s   č.  2021/5 
 

z 5. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 12. 5. 2021 v Praze 

 

Přítomni: Kamenický, Klimpl, Picek, Plochová, Pospíšek Z., Škoda, Pospíšek M., Fiala, 

Šubrt 

Host: Burda 

Omluveni: Vystavěl 

 

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 

 

Program: 

1) Aktuální informace  

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

3) Systém a organizace práce VV-ČSOS, rady ČSOS 

4) Příprava „Plánu činnosti v roce 2021“ – tematické okruhy k projednání 

5) Různé 

 

 

5/01 Aktuální informace 

VV-ČSOS 

schválil zápis 2021/4 z jednání VV-ČSOS dne 1. 5. 2021. 

 

5/02 Informace sekcí 

Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních věcí, soutěží v roce 2021, 

reprezentace a talentované mládeže. 

b) schválil příspěvek na PCR testy pro závodníky a pořadatele jarních celostátních závodů 

v OB ve výši 350,- Kč /test 

 

Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB v oblasti reprezentace  

b) na návrh vedení sekce LOB schválil R. Klecha šéftrenérem RD v LOB a J.Pecku 

šéftrenérem RDJ a VD v LOB (na období 3 let do dubna 2024) 

c) poděkoval Romanu. Horynovi za dlouholetou trenérskou práci u RDJ a VD. 

 

Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 

b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o změně kalendáře ČP MTBO 2021. 

c) vzal na vědomí informaci o přípravách MS a JMS v MTBO v roce 2023 (Jičín) 

d) schválil návrh na vedoucí výprav (SP a MS v MTBO – J. Vraný, MSJ v MTBO - P. 

Lukavec) 
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Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O v oblasti organizačních věcí, soutěží, 

reprezentace a technologií trialového razícího systému. 

b) pověřil vedoucího sekce Trail-O L. Forsta k jednání o začlenění Trail-O do 

připravovaného projektu v programu Erasmus+  

 

5/03 Systém a organizace práce VV-ČSOS, rady ČSOS 

VV-ČSOS 

a) projednal způsob jednání VV-ČSOS pro následující období; zasedání budou probíhat 

prezenčně (cca 3x za rok) i on-line (každou druhou středu v měsíci).  

Plánují se i společná jednání s vedením jednotlivých sekcí ČSOS, podzimní „výjezdní 

zasedání“ (brainstorming pro širší skupinu). 

b) projednal rozdělení gescí mezi jednotlivé členy VV, kteří nejsou předsedy sekcí ČSOS 

(R. Kamenický – řízení a ekonomika svazu, J. Picek – metodika a mapová tvorba, 

J. Fiala – legislativa a IT, M. Pospíšek – marketing a komunikace, D. Vystavěl – 

mezinárodní vztahy a Trail-O, D. Plochová rozvoj orientačních sportů).  

c) projednal činnost jednotlivých rad ČSOS a pověřil gestory, aby předložili návrh na 

jejich další fungování (návrhy na reorganizaci, zda permanentní či ad hoc) včetně 

návrhu na předsedy jednotlivých rad. 

 

5/04 Příprava „Plánu činnosti v roce 2021“ – tematické okruhy k projednání 

VV-ČSOS 

a) projednal tematické okruhy, kterými se VV-ČSOS plánuje zabývat v letošním roce na 

svých zasedáních (vyhodnocení pořádání MS v OB pro rozvoj ČSOS, vyhodnocení 

pořádání akcí pro veřejnost, další fungování České orientační s.r.o., rozvoj spolupráce 

s Českou televizí) 

b) prodiskutoval náměty k činnosti a roli sekretariátu, dalších zaměstnanců ČSOS 

a spolupráci sekretariátu s krajskými svazy ČSOS 

 

5/05 Různé 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí přidělení dotace ZPS Reprezentace ve výši 557 tis. Kč  

b) schválil odměny za umístění na MS a JMS v LOB 2021 v Estonsku - A. Hlaváčová 

7.000,- Kč (3. místo Long), J. Škoda a P. Hančová 3.000,- Kč (6. místo Sprint Relay) 

c) delegoval generálního sekretáře J. Šubrta na celostátní poradu předsedů sportovních 

svazů (9. 6. 2021 Nymburk) a VH ČUS (23. 6. 2021 Nymburk)    

d) vzal na vědomí informaci J. Picka o přípravách MS v OB 2021 

e) schválil D. Plochovou jako svazového koordinátora na ODM 2023 

 

 

 

 

Termín dalšího VV-ČSOS bude 9. 6. 2021 v 19:00 (elektronicky přes ZOOM) 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 


