
Z á p i s   č. 2021/9 
 

z 9. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 13. 10. 2021 v Praze na Strahově 

 

 

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

Škoda, Šubrt 

 

 

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 

 

 

Program: 

 1) Aktuální informace, kontrola zápisu, potvrzení schválení per rollam  

 2) Informace sekce OB 

 3) Informace sekce LOB 

 4) Informace sekce MTBO 

 5) Informace sekce Trail-O 

    6) Mezinárodní činnost 

 7) MS v OB 2021 (memorandum, finanční výsledek) 

    8) Návrh rozpočtu ČSOS 2022 

 9) Organizační zajištění mezinárodních závodů v ČR 2022–2024 

 10) Příprava diskusního fóra o budoucím směřování ČSOS 16. - 17. 11. Medlov 

 11) Vyhodnocení projektu Zažij svůj domov 

 12) Vyhodnocení Stacionárních tréninkových kempů 

 13) Návrhy odměn pro členy ČSOS 

 14) Různé 

 

 

9/01 Kontrola zápisu, potvrzení schválení per rollam, aktuální informace 

VV-ČSOS 

a) schválil Zápis 2021/8 z jednání VV ČSOS dne 8.9.2021 

b) schválil uzavření pracovních smluv do 31. 10. 2024: 

Šéftrenéru reprezentace OB – Janu Šedivému (od 1. 11. 2021), úvazek 1,0 

Šéftrenéru juniorské reprezentace OB – Pavlu Košárkovi (od 1. 10. 2021), úvazek 1,0 

Ústřednímu trenérovi mládeže OB – Marku Cahelovi (od 1. 1. 2022), úvazek 0,5 

c) vzal na vědomí informaci J. Picka o aktuální informaci v práci Mapové a Metodické 

rady ČSOS 

d) vzal na vědomí informaci o jednání Komise neolympijských sportů ČOV 

 

9/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

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

talentované mládeže a organizačních věcí. 

 

9/03 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB o termínové listině 2022; 

b) vzal na vědomí informaci sekce LOB o vydání Prováděcích předpisů na rok 2022; 
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9/04 Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

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

b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o realizaci soutěží MTBO v roce 2021; 

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 přípravách MS a MSJ v MTBO 2023. 

 

9/05 Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O. 

 

9/06 Mezinárodní činnost 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o zastoupení členů ČSOS v orgánech IOF 

b) vzal na vědomí informace o středoevropské spolupráci 

c) delegoval R. Kamenického a J. Picka na jednání Prezidentské konference IOF 

 

9/07 MS v OB 2021  

VV-ČSOS 

a) projednal předběžný finanční výsledek MS v OB 

 

9/08 Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2022 

VV-ČSOS 

a) projednal předložené návrhy Ekonomické rady ohledně rozpočtu ČSOS na rok 2022 

b) schválil nákup sněžného skútru z vlastních zdrojů ČSOS již v roce 2021, nebo 

počátkem roku 2022 

c) uložil gestorům jednotlivých položek rozpočtu ČSOS 2022 zpracovat detailní obsah 

nákladů v rámci jednotlivých položek rozpočtu, které jsou v jejich kompetenci 

d) uložil sekretariátu ČSOS dopracovat rozpočet na základě projednaných připomínek a 

předložit ho opět na dalším zasedání VV ČSOS 

 

9/09 Organizační zajištění mezinárodních závodů ČSOS 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Picka o aktuálním stavu příprav Czech Orienteering Tour 

2022 

b) vzal na vědomí informaci J. Picka o aktuálním stavu příprav SP v OB 2023 

c) schválil Národního kontrolora SP v OB 2023 v CZE J. Fialu 

d) vzal na vědomí informaci J. Picka a P. Klimpla o aktuálním stavu příprav MSJ 2024 

(výběr předsedy OV) 

 

9/10 Příprava diskusního fóra o budoucím směřování ČSOS 

VV-ČSOS 

a) projednal složení účastníků diskusního fóra o budoucím směřování ČSOS, které se 

uskuteční 16. -17. listopadu 2021 v hotelu Medlov a uložil sekretariátu zaslat 

Pozvánku účastníkům tohoto fóra s tím, že vybraní účastníci nemají právo v případě 

neúčasti za sebe delegovat náhradníky. 

b) Pověřil R.Kamenického, aby ve spolupráci s moderátorem fóra D.Wolfem, připravil 

návrh základních diskusních okruhů (podkladový materiál pro účastníky) tak, aby 
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všichni účastníci pozvaní na toto fórum obdrželi tento materiál do 5.11.2021. 

Současně budou účastníci vyzváni k připomínkám, resp. k písemné prezentaci osnovy 

svých uvažovaných vystoupení (s termínem zaslání do 13.11).  

 

 

9/11 Vyhodnocení projektu Zažij svůj domov 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí písemnou informaci P. Štáfka o vyhodnocení projektu Zažij svůj 

domov, včetně přínosů pro ČSOS a doporučil tuto oblast zařadit do projednávaných 

okruhu v rámci diskusního fóra a na Medlově 

 

 

9/12 Vyhodnocení STK 2020/2021 a návrh na rok 2021/2022  

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí vyhodnocení Stacionárních tréninkových kempů ve sezoně 

2020/2021 a návrh na pokračování STK 2021/2022 

b) doporučil pokračovat v projektu STK v sezoně 2021/2022 za podmínek uvedených 

v podkladovém materiálu  

c) poděkoval J. Petrželovi za odvedenou práci při realizaci těchto STK 

d) deklaroval, že STK jsou určeny pro všechny skupiny mladých sportovců v rámci 

ČSOS 

 

 

9/13 Návrhy odměn pro členy ČSOS  

VV-ČSOS 

a) schválil s připomínkami návrhy odměn pro členy ČSOS, a uložil sekretariátu jejich 

vyplacení 

 

9/14 Různé 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí doplněný materiál „Orientační sporty na ČT Sport v roce 2022“ a 

doporučil tento podklad projednat se zástupci ČT Sport a K. Jonákem 

b) vzal na vědomí přechod telekomunikačních služeb ČSOS k jinému mobilnímu 

operátorovi od 1.2.2022 

c) projednal a schválil návrhy na uvedení do síně slávy, které proběhne při vyhlášení 

ankety o nejlepší o-sportovce roku 2022 v rámci O-gala v Turnově 4. 12. 2021  

d) schválil navýšení členských příspěvku klubů od roku 2022 na 2000 Kč. Stanovil (v 

návaznosti na dotační podmínky NSA), že registrační poplatky budou platit sportovci 

již od 3 let. Jejich výši určí jednotlivé sekce ČSOS. 

 

 

 

 

 

Příští zasedání VV-ČSOS se uskuteční ve středu 10.11.2021 online formou 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 


