
Z á p i s   č.  2022/4 
 

ze 4. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 13. 4. 2022 digitálně přes ZOOM 

 

 

Přítomni: Kamenický, Klimpl, Picek, Škoda, Vystavěl, Plochová, Pospíšek Z., 

Pospíšek M., Fiala, Šubrt 

Hosté:  Vodrážka, Mrkvica 

 

Jednání řídil předseda ČSOS Radan Kamenický (body 1-7 a 9) a místopředseda ČSOS Jan 

Picek (bod 8) 

 

Program: 

 

  1) Aktuální informace, kontrola úkolů 

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

  3) Informace Rad ČSOS 

  4) Zpráva o uspořádání AMS v LOB 2022 

  5) Orientační sporty na ČT Sport v roce 2022 

  6) Personální změny v České orientační s.r.o. 

  7) Informace o vyhlášení Ankety a dalších O-akcích (VH ČSOS) 

  8) Medlov – vyhodnocení jednotlivých výstupů 

  9) Různé 

 

 

4/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení schválení per rollam 

VV-ČSOS 

a) schválil zápis 2021/3 z jednání VV-ČSOS dne 16. 3. 2022; 

b) vzal na vědomí aktuální informace: 

- o jednání s předsedou NSA Filipem Neusserem dne 28. března 2022; 

- o jednání předsedou AOPK Františkem Pelcem o dne 13. dubna 2022; 

 

4/02a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace, talentované mládeže, 

soutěží a organizační činnosti; 

 

4/02b Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB v oblasti reprezentace, a školení trenérů LOB; 

 

4/02c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

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

b) vzal na vědomí informace o podepsání smlouvy s IOF MS a MSJ v MTBO 2023; 

 

4/02d Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O; 
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4/03 Informace Rad ČSOS 

VV-ČSOS 

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

zabezpečení metodických střed, příprava nových metodických materiálů a metodických 

pomůcek a jejich prodej na e-shopu); 

b) vzal na vědomí informaci Rady pro rozvoj (odeslána žádost Erasmus-Sport, příprava 

materiálů pro začátečníky 15+);  

c) vzal na vědomí informaci Rady marketing a media; 

d) vzal na vědomí informaci Legislativní rady (vliv případného vzniku NP Křivoklátsko 

na pořádání závodů); 

e) vzal na vědomí informaci Rady pro IT; 

f) vzal na vědomí informaci o mezinárodní činnosti ČSOS;  

g) delegoval J. Picka, J. Exnera a D. Vystavěla jako delegáty ČSOS na Kongres IOF 

v Dánsku dne 1. 7. 2022; 

 

4/04 Zpráva o uspořádání AMS v LOB 2022 

VV-ČSOS 

a) projednal písemnou žádost klubu KOS Slavia Plzeň na částečnou úhradu nákladů 

spojených s uspořádáním AMS v LOB 2022; 

b) schválil proplacení části nákladů ve výši 131 684,- Kč (fakturace za technické 

uspořádání AMS v LOB); 

 

4/05 Orientační sporty na ČT Sport  

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o aktuální situaci s prezentací orientačních sportů 

na obrazovkách ČT v roce 2022; 

 

4/06 Personální změny v České orientační s.r.o. 

Tento bod byl po diskuzi přesunut na květnové zasedání VV ČSOS; 

 

4/07 Informace o vyhlášení Ankety a dalších O-akcích (VH ČSOS) 

VV-ČSOS,  

a) vzal na vědomí písemné návrhy J. Picka, o uspořádání O-víkendu 2022 v rámci kterého 

by proběhlo vyhlášení nejlepších orientačních sportovců, shromáždění sekce OB, VH ČSOS, 

ples orientačních sportovců, semináře); 

b) schválil uspořádání této akce v termínu 25. - 27. listopadu 2022 v Chotěboři 

c) pověřil J. Picka koordinací této akce za ČSOS; 

 

4/08 Medlov – vyhodnocení jednotlivých výstupů 

VV-ČSOS 

a) projednal předložené konkrétní výstupy z jednání na Medlově včetně priorit a termínů 

realizace těchto výstupů; 

Komunikace dovnitř svazu i navenek - M. Pospíšek (Rada marketing a media) 

Koncepce práce směrem k udržení mládeže do dospělosti (předsedové sekcí) 

Svaz jako servisní organizace pro všechny své články - J. Picek 

Komplexní práce se zdroji - R. Kamenický 

Podpora méně rozvinutých oblastí a sekcí -   D. Plochová 

b) pověřil jednotlivé garanty dopracováním konkrétních projednaných výstupů 

v naplánovaných termínech (květen, červen)  
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4/09 Různé 

VV-ČSOS 

a) schválil přijetí nového klubu Orientační sporty Prachatice – Sportovní klub orientační 

sporty Prachatice, z. s., IČO 14420376 (Jihočeská oblast sekce OB, Jihočeský KS ČSOS), 

přidělil mu zkratku OPT a číslo 0411; 

b) schválil novelizaci předpisu pro úhradu výdajů na cestovné;  

c) schválil návrh na trenérku/cvičitelku roku 2021;  

d) projednal zřízení transparentního účtu ČSOS, ze kterého by byla financována podpora 

ukrajinských orientačních sportovců v ČR;  

e) vzal na vědomí informace J. Picka o Czech O-Tour v Terezíně a JWOC 2024; 

 

 

 

 

Další zasedání VV ČSOS se uskuteční ve středu 11. května 2022. 

 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


