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1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na pořádání 
akcí pro mládež v roce 2015. 

 

 Díky příspěvku, který obdržel Český svaz orientačních sportů od Českého olympijského 
výboru na sport mládeže, bude ČSOS i v roce 2015 finančně přispívat klubům  ČSOS na 
projekty Komise rozvoje OB – tj. uspořádání sportovních a náborových akcí pro mládež 
v orientačním běhu (samozřejmě i na obdobné akce v LOB, MTBO a Trail-o).  

 

 I v letošním roce se mohou kluby hlásit do úspěšných dlouhodobých projektů Českého 
svazu orientačních sportů Výukové mapy pro orientační běh a Areály pevných kontrol. 
Od roku 2007, kdy byl projekt Výukových map poprvé vyhlášen, bylo již vydáno přes 350 
map pro OB v okolí škol ve všech krajích ČR a dále bylo také zřízeno přes dvacet Areálů 
pevných kontrol.  
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 V projektu Výukové mapy je pro rok 2015 stanovena výše příspěvku od  ČSOS za 
zhotovení mapových podkladů pro vydání Výukové mapy ČSOS na 2.000,- Kč. ČSOS pak ve 
své režii zajistí zpracování mapových podkladů pro tisk a vytištění map v počtu 1000 ks. 
Podrobné informace o podmínkách pro zařazení do projektu „Výukové mapy“ jsou uvedeny 
na stránkách komise rozvoje OB. 

 V přihlášce do projektu by měl být uveden předpokládaný záměr využití Výukové mapy 
(např. závod pro školu (název, adresa), závod pro mládež (termín akce, typ/rozsah). Klub 
ČSOS se přihlášením do projektu „Výukové mapy“  dále zavazuje, že zpracuje dané 
mapové podklady pro vydání Výukové mapy v daném termínu a že na vydané Výukové 
mapě uspořádá alespoň dvě „orientační akce“ pro mládež. V případě velkého zájmu o 
uspořádané akce je možno po vyčerpání všech zásob map požádat i o dotisk Výukových map 
(předtím je nutno doložit využití předcházejícího nákladu VM) 
 

 Stejný jako v loňském roce zůstává v roce 2015 finanční příspěvek na vybudování nového 
Areálu pevných kontrol (APK), a to ve výši max. 15.000,- Kč (dle skutečných nákladů na 
zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových 
podkladů a tisk map pro APK je možno opět řešit v rámci projektu Výukových map. 
Podmínkou zřízení Areálu je projednání a odsouhlasení umístění kontrol s majiteli dotčených 
pozemků, případně s místní samosprávou či CHKO. Poté je možno zaslat návrh projektu 
včetně finančního rozpočtu garantovi projektu Jarmile Němečkové (nemeckova@email.cz) a 
v kopii sekretariátu ČSOS (csos@cstv.cz). Po schválení garantem je možno projekt 
realizovat a po dokončení požádat o poskytnutí příspěvku. 

 Je možno požádat i o příspěvek na renovaci již stávajících areálů. V tomto případě je 
nutno nejprve doložit jak je Areál využíván pro mládež. Velikost příspěvku může být 
max. 8.000,– Kč a jeho výše bude záležet na rozsahu renovace APK (na základě skutečně 
vynaložených nákladů). 

 

 V letošním roce zůstávají beze změny i příspěvky ČSOS pořadatelům závodů Přeboru 
škol v orientačním běhu - na okresní kolo činí příspěvek 3.000,– Kč/závod, pro krajské kolo 
činí příspěvek 5.000,– Kč/závod a na celostátní kolo obdrží pořadatel závodu příspěvek 
10.000,– Kč. 

 

 Nově zařazeným projektem komise rozvoje OB, na který je možno v roce 2015 čerpat 
finanční prostředky, je projekt Orientační běh do škol. 

 Úkolem tohoto projektu  je seznámit žáky i učitele ve školách s orientačním během, s cílem 
motivovat tyto skupiny k dlouhodobému aktivnímu provozování orientačních sportů a 
vytvořit či prohloubit spolupráci místních klubů orientačního běhu a škol. K plnění tohoto 
projektu je možno např. vytvořit novou mapu pro OB v okolí školy, nebo v okolí areálu školy 
v přírodě (případně aktualizovat již stávající mapu), uspořádat vhodnou formou přednášku o 
OB, připravit jednoduchý ukázkový školní závod v blízkosti školy (buď v rámci hodiny 
tělocviku, nebo v jiném vhodném čase), popř. v okolí školy vytvořit jednoduchý Areál 
pevných kontrol. Možnosti propagace OB ve školách jsou různé a každý klub může 
k projektu přistoupit individuálně s přihlédnutím k místním podmínkám. 

 Kluby, které chtějí využít finanční prostředky tohoto projektu, jsou povinny předem zaslat 
návrh svého projektu k posouzení předsedkyni KROB Kristýně Skyvové (v kopii na 
sekretariát ČSOS) a po jeho odsouhlasení (včetně schválení finančního rozpočtu projektu) a 
zařazení do seznamu podporovaných projektů mohou začít s jeho realizací. 
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 Finanční prostředky obdrží klub až po úspěšném dokončení projektu a zaslání veškeré 
dokumentace vyžádané komisí rozvoje OB. V rámci tohoto projektu je možno využít pomoci 
ČSOS při zpracování mapových podkladů a při tisku mapy (obdobně jako u Výukové mapy). 
Výše finančního příspěvku na projekt bude dle náročnosti projektu a jeho realizace v rozmezí 
cca 5 – 20 tis. Kč. 

 

 V roce 2015 se předpokládá i částečná podpora tradiční akce „Dny orientace v přírodě“. 
ČSOS předběžně plánuje finanční podporu pro prvních cca 40 akcí, které kluby nahlásí 
Komisi rozvoje OB a budou zařazeny do oficiálního seznamu „Dnů orientace v přírodě 2015“ 
na stránkách KROB. Příspěvek ČSOS se poskytuje na maximálně 2 akce pro jeden klub. 

 Vzhledem k omezenému počtu finančně podpořených akcí „Dny orientace v přírodě“ 
zasílejte své přihlášky ke schválení ve vlastním zájmu co nejdříve předsedkyni komise 
rozvoje OB Kristýně Skyvové: (skyvova@volny.cz) a v kopii na sekretariát ČSOS 
(csos@cstv.cz), včetně záměru pro jaký účel bude akce určena. 

 Po zdárném uskutečnění každé akce „Dny orientace v přírodě“ je nutné, aby klub (pořadatel 
akce) zaslal Komisi rozvoje OB informaci o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, 
datum, místo, použitá mapa, počet účastníků, průběh akce, případně i fotodokumentace). 
Výše příspěvku je stanovena max. na 2.000,- Kč za akci. Pro tvorbu mapy je možno využít 
podporu z projektu Výukových map. 

  

Finanční příspěvek na jednotlivé schválené projekty poskytne ČSOS po úspěšném ukončení 
na základě vystavené faktury za realizaci projektu (Výukové mapy, Areály pevných kontrol, 
Přebor škol, Dny orientace), nebo smlouvy o projektu (Orientační běh do škol). 

 
Realizátorům jednotlivých projektů je možné na základě jejich žádosti zaslat zdarma 
jakékoliv metodické materiály dostupné na sekretariátu ČSOS (OBjev OB, mapové klíče, 
popisy kontrol, plakát pozvánka na akci, diplom formou kontroly, apod.). 
 
V případě dotazů kontaktujte předsedkyni Komise rozvoje OB K. Skyvovou, nebo sekretariát 
ČSOS. 
 
Jiří Šubrt 
generální sekretář ČSOS 
csos@cstv.cz 
 
 
 

2. Nabídka pro kluby ČSOS při prezentaci náboru nových členů a prezentace svých 
akcí pro veřejnost na portálu WWW.SPORTVOKOLI.CZ  

 
Český olympijský výbor ve spolupráci s MŠMT a sportovními svazy zahájil provoz 
webového portálu www.sportvokoli.cz, který pomůže české veřejnosti zorientovat se v široké 
nabídce sportovních náborů po celé České republice. 
Na webu www.sportvokoli.cz uživatelé jednoduše naleznou potřebné informace k náborům 
sportovních organizací a klubů, a to včetně jejich přesné geolokace. 
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Jednotlivým svazům, sportovním organizacím a klubům se nabízí možnost spolupráce při 
prezentaci svých náborů. Webový portál bude sloužit jako evidence sportovních klubu a 
organizací z celé republiky, kdy každý bude mít svou kartu, na které bude evidovat své 
aktuální, ověřené kontaktní údaje a stručné informace o náborech (akcích) nebo o klubu, 
odkaz na webovou stránku. Vlastní kartu klubu si můžete libovolně  
editovat. Každá změna bude schválena administrátorem, ověřena a poté zveřejněna na portálu 
(cca 1-2 dny) na principu zadávání akcí na portálu Kudy z nudy.  
Poznámka k zadávání: 
1) výběr sportu: orientační sporty (slouží jako filtr při vyhledávání) 
2) telefon: buď jen číslo nebo jména a číslo (např. 731321360 nebo Kristýna Skyvová 
+420731321360) 
3) KAŽDÁ ZMĚNA SE NEPROJEVÍ OKAMŽITĚ! MUSÍ SE OVĚŘIT, POVOLIT A AŽ 
POTÉ SE ZOBRAZÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU (většinou během 1-2). Tím, že je nutné 
změny podrobit schvalovacímu procesu, chtějí provozovatelé zabránit uvádění nepravdivých 
a nesprávných údajů na portále. 
 
Kristýna Skyvová 
komise rozvoje OB 
skyvova@volny.cz 

 
 
 
 
 
 


