
Z á p i s   č.  2022/2 
 

z 2. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 9. 2. 2022 elektronicky přes ZOOM 

 

Přítomni: Kamenický, Klimpl, Picek, Vystavěl, Plochová, Škoda, Fiala, Šubrt 

Omluveni: M. Pospíšek, Z. Pospíšek 

 

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 

 

Program: 

 1) Aktuální informace, kontrola úkolů 

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

 3) Informace Rad ČSOS 

 4) Příprava Czech O-Tour 2022 a SP v OB 2023 

 5) Různé 

 

 

2/01 Aktuální informace, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 

a) schválil zápis 2022/1 z jednání VV-ČSOS dne12. 1. 2022; 

b) vzal na vědomí aktuální informace J. Šubrta a J. Picka 

• o evidenci členské základny k 31. 1. 2022; 

• o finanční situaci ČSOS a průběhu vyúčtovávání dotací NSA za rok 2021; 

• o prezentaci ČSOS v rámci Olympijského Festivalu v Brně; 

• o odeslání dopisu (informace o možných bodech spolupráce ČSOS a Ministerstva 

obrany). 

 

2/02a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB. 

 

2/02b Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB v oblasti reprezentace, soutěží a probíhajících 

akademií LOB. 

 

2/02c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace, soutěží, metodiky a 

informaci o přípravách MS a MSJ v MTBO 2023 v Jičíně. 

 

2/02d Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O. 

 

2/03 Informace Rad ČSOS 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o činnosti Metodické rady (jednodenní workshopy, 

metodické středy, příprava nových metodických pomůcek a jejich prodej na e-shopu); 
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b) vzal na vědomí informace Mapové rady ČSOS a sekce OB a průběhu schvalování a 

přípravě nových mapových klíčů (ISMTBOM 2022, ISSprOM 2019-2) 

c) vzal na vědomí informaci o činnosti Legislativní rady; 

d) vzal na vědomí informaci o činnosti Rady pro IT a doporučil zahájení prací na 

migraci hostingu webů ČSOS a na sjednocení vizuálu webu mtbo.cz; 

e) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o personálních změnách v IOF Office. 

f) vzal na vědomí informaci D. Plochové o přípravě projektu Erasmus+ Sport  

 

2/04 Příprava Czech O-Tour a SP v OB 2023 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Picka o aktuálním stavu příprav Czech O-Tour 2022 a 

SP v OB 2023. 

 

2/05 Různé 

VV-ČSOS 

a) schválil podporu klubům ČSOS při realizaci projektů pro školní mládež a veřejnost 

v roce 2022 (výukové mapy, areály pevných kontrol, Dny orientace v přírodě, Přebory 

škol apod.). Podrobné informace k podpoře uvedených projektů bude uvedena ve 

Zpravodaji 2022/2; 

b) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o organizaci AMS v LOB 2022 v termínu 

22. - 26. února 2022 v Jáchymově; 

c) vzal na vědomí informaci Antidopingového výboru ČR o plánu vzdělávání pro rok 

2022; 

d)  vzal na vědomí informaci J. Picka o jednání HLES (seminář IOF pořadatelů 

mezinárodních závodů), který proběhl digitálně i za účasti hlavních pořadatelů 

MS v OB 2021; 

e) projednal formu vyhlášení Ankety o nejlepší O-sportovce 2022 a případných dalších 

O-akcí (valná hromada ČSOS, shromáždění sekce OB, O-Gala, přednášky, semináře) 

v rámci O-víkendu (termín konec listopadu nebo začátek prosince) a pověřil J. Picka 

rozpracováním a koordinací organizace těchto akcí. 

 

 

Příští zasedání VV-ČSOS se uskuteční 16. 3. 2022 v Praze (prezenčně) 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 

 


