
Z á p i s   č. 2021/8 
 

z 8. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 8. 9. 2021 v Praze na Strahově 

 

 

Přítomni: Kamenický, Picek, Fiala, Plochová, Pospíšek Z., Škoda, Šubrt 

Omluveni:  Klimpl, Vystavěl, Pospíšek M. 

 

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 

 

 

Program: 

 1) Aktuální informace 

 2) Informace sekce OB 

 3) Informace sekce LOB 

 4) Informace sekce MTBO 

 5) Informace sekce Trail-O 

 6) Zhodnocení MS v OB 2021 

 7) Organizační zajištění Czech Orienteering tour (COT) 2022, SP 2023 a MSJ 2024 

 8) Projednání a schválení členů rad ČSOS 

 9) Dotační programy NSA na rok 2021 

 10) Orientační sporty na ČT SPORT v roce 2022 

 11) Návrh na svolání VH ČSOS - 4. 12. 2021 Turnov 

 12) Vyhlášení ankety nejlepší O-sportovec 2021 

 13) Různé 

 14) Diskuse o budoucím směřování ČSOS, příprava diskusního fóra (16. - 17. 11. Medlov) 

 

 

8/01 Aktuální informace 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o prezentaci ČSOS na oficiálních Olympijských festivalech 

v Praze a Brně a sportovním parku v Pardubicích v době konání LOH v Tokiu a 

poděkoval všem organizátorům za dobře vykonanou práci při prezentaci našeho sportu. 

 

8/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

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

talentované mládeže a organizačních věcí. 

 

8/03 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB o přípravě reprezentace; 

b) vzal na vědomí informaci sekce LOB o přípravě sezony 2022. 

 

8/04 Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

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

b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o realizaci domácích soutěží MTBO v roce 

2021; 
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c) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o přípravě shromáždění sekce MTBO, které 

se bude konat v sobotu 27.11.2021; 

d) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o uskutečnění Akademie MTBO; 

e) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o přípravách MS a MSJ v MTBO 2023. 

 

8/05 Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O o organizačních záležitostech, soutěžích a 

technologiích sekce Trail-O; 

b) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O o přípravách MS v Trail-O 2023. 

 

8/06 Zhodnocení MS v OB 2021 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Picka s  „Hodnocením MS v OB 2021“, které bude 

podkladem pro závěrečnou zprávu MS. Ekonomické vyhodnocení MS bude 

prezentováno po zaúčtování všech pohledávek a závazků na některém z dalších 

zasedání VV ČSOS; 

b) velmi ocenil práci organizačního výboru MS a všech pořadatelů při zabezpečení této 

náročné akce a poděkoval zejména předsedovi OV J. Pickovi a národnímu 

kontrolorovi J. Fialovi. 

 

8/07 Organizační zajištění Czech Orienteering tour (COT) 2022, SP 2023 a MSJ 2024 

VV-ČSOS 

a) rozhodl, že pořadatelem COT 2022, SP 2023 a MSJ 2024 bude ČSOS; 

b) jmenoval J. Picka předsedou organizačního výboru COT 2022 a SP 2023; 

pověřil vedení sekce OB, aby projednala se Západočeskou oblastí sekce OB jmenování 

předsedy OV MSJ 2024 do zasedání VV 13.10.2021, kde bude zároveň  určen zástupce ČSOS 

v  OV  

8/08 Projednání a schválení členů rad ČSOS 

VV-ČSOS 

a) schválil složení Legislativní rady ČSOS: J. Fiala, M. Brettlová, E. Gorčicová, R. 

Šimek, J. Zicha, M. Šrubař (předseda Legislativní rady bude určen po prvním 

zasedání rady); 

b) schválil složení Rady ČSOS pro IT: J. Fiala, J. Kubátová, P. Hranička, L. Konig, 

D. Pustai (předseda Rady IT bude určen po prvním zasedání rady); 

c) schválil složení Metodické rady ČSOS: J. Kubátová - předseda, J. Picek, P. Košárek, 

A. Voborníková, D. Wolf (OB), P. Štáfek (MTBO), R. Klech (LOB); 

d) schválil složení Marketingové rady ČSOS: M. Pospíšek (MTBO) - předseda, K. 

Arnošt, M. Mika, D. Procházka, J. Petržela (OB), J. Pecka (LOB). 

 

8/09 Dotační programy NSA na rok 2021 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o přehledu přidělených a plánovaných dotací od 

NSA v roce 2021 a o reálnosti jejich vyúčtování. 
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8/10 Orientační sporty na ČT SPORT v roce 2022 

VV-ČSOS 

a) projednal návrh televizních přenosů na ČT Sport na rok 2022, které byly 

prodiskutovány se zástupci ČT (P. Kubásek, K. Vosol, M. Lavičková); 

b) doporučil tento návrh předložit k projednání marketingové Radě ČSOS 

k připomínkám z hlediska marketingu těchto akcí a poté předložit tento návrh (po 

doladění termínových a technických kolizí) vedení ČT Sport k finančnímu nacenění. 

Sekce OB preferuje PP z MČR sprintových štafet. 

 

8/11 Návrh na svolání VH ČSOS - 4. 12. 2021 Turnov 

VV-ČSOS 

a) navrhl předsednictvu ČSOS svolat VH ČSOS na termín 4. 12. 2021 do Turnova 

s účastí 51 delegátů s hlasem rozhodujícím (14 delegátů za krajské svazy + 26 

delegátů za sekci OB + 4 delegáti za sekci MTBO + 4 delegáti sekci LOB + 3 delegáti 

za sekci Trail-O); 

b) doporučil následující program VH ČSOS: 

- Zahájení, schválení programu, volby komisí, schválení jednacího řádu VH 

- Zpráva o činnosti ČSOS 

- Zprávy o činnosti sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O) 

- Informace garantů úseků činnosti (rozvoj, IT, metodika, marketing, zahraničí) 

- Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2021 

- Zpráva kontrolní skupiny 

- Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy 

- Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2022 

- Různé 

- Usnesení 

c) uložil krajským svazům ČSOS a předsedům sekcí zaslat do 19. 11. 2021 na sekretariát 

ČSOS seznam delegátů VH ČSOS za jednotlivé krajské svazy ČSOS a sekce OB, 

LOB, MTBO a Trail-O, včetně e-mailových adres jednotlivých delegátů. (Pozvánka a 

podkladové materiály pro delegáty VH budou zaslány na e-mailové adresy delegátů, 

pozvánku s hlasem poradním dále obdrží členové VV-ČSOS a předsedové rad ČSOS, 

pokud nebudou delegováni krajskými svazy nebo sekcemi ČSOS). 

 

8/12 Vyhlášení ankety nejlepší O-sportovec 2021 

VV-ČSOS 

a) stanovil vyhlášení ankety na termín 4. 12. 2021 v Turnově; 

b) pověřil sekretariát ČSOS a předsedy sekcí ČSOS přípravou podkladů pro toto 

vyhlášení a zajištěním výsledků ankety do 31.10.2021 

 

8/13 Různé 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci P. Škody o jednání s ředitelem ASC Dukla P. Bencem 

o podmínkách případného začlenění reprezentantů ČSOS do ASC Dukla; 

b) doporučil soutěžním komisím jednotlivých sekcí ČSOS koordinovat závody ve 

stejných prostorech a v předstihu řešit případné vstupy do embargovaných prostorů 

pří závodě organizované jinou sekcí ČSOS (např. MTBO versus OB). 
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8/14 Diskuse o budoucím směřování ČSOS, příprava diskusního fóra (16. - 17. 11. 

Medlov) 

VV-ČSOS 

a) projednal předložený podklad k přípravě diskusního fóra 

b) pověřil členy VV-ČSOS doplnit náměty k jednotlivým diskusním okruhům – aby na 

základě toho bylo možné zpracovat osnovu pro řízení diskuse.  

c) navrhl D.Wolfa moderátorem jednání (D. Wolf návrh potvrdil) 

d) pověřil sekretariát ČSOS a vedení sekcí předložením předběžného seznamu účastníků 

tohoto jednání do 12. října 2021 (celkem cca 28 – 30 účastníků). 

 

Příští zasedání VV-ČSOS se uskuteční ve středu 13. 10. 2021 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 


