
Český svaz orientačních sportů – oblastní sportovní komise Vysočina
Shromáždění oddílů 2012

Krajský svaz ČSOS – Vysočina
Valná hromada 2012

 
čtvrtek  22.11.2012 v 17.00 hod v penzionu Mikeš v Dolním Sokolovci u Chotěboře: http://

www.penzionmikes.cz/
 

ZÁPIS
 

Přítomni: viz přiložená prezenční listina
Omluveni:       Stanislav Chalupník (ZHR), Ladislav Blecha (FJI), Zdeněk

Kubálek (RUZ), Martin Kratochvíl (SJI)
Datum konání:              22.11.2012
Místo konání:               Dolní Sokolovec, penzion Mikeš
Čas konání:                    17:00 – 20:15
Zapsal:                             Tomáš Matras
_________________________________________________________
 
Pro účel spravedlivého zastoupení hlasů byly rozděleny mandáty členům oddílů (poměrem dle 
počtu registrovaných členů):
CTB-2, FJI-1, HVC-1, CHT-4, JHB-2, OSN-2, PZR-2, RUZ-1, SJH-3, SJI-4, TTR-3, ZHR-1, 
celkem 26
Rozdělení mandátů bylo stanoveno poměrem počtu registrovaných členů. Účast na 
shromáždění oddílů nebyla omezena, omezeno bylo pouze hlasovací právo, které bylo dáno 
počtem příslušných mandátů. Ostatní účastníci byli hosty shromáždění.
 
 
1. Hodnocení sezony 2012 (Liga Vysočiny, sportovní úspěchy, mládež)
 
V oblasti nebyly zásadní připomínky k úrovni oblastní soutěže. Zdárně se podařilo uspořádat 
jarní i podzimní část soutěže. Kooperace s okolními oblastmi velmi pozitivně ovlivnila kvalitu 
konkurence.
Tomáš Matras a Zuzana Čechová přednesli hodnocení sezóny 2012 z pohledu dosažených 
výsledků nejen v soutěži oblasti Vysočina, ale i u mistrovských a národních žebříčkových 
závodů. V příloze zápisu jsou uvedeny kompletní výsledky ze všech žebříčků se zvýrazněním 
závodníků oblasti Vysočina.
Z pohledu soutěžní komise proběhly závody v pořádku, bez protestu. Vladislav Hrstka uvedl 
srovnání směrných časů jednotlivých závodů. 
 
2. Příprava sezony 2013 (Termínová listina 2013, mládež, pořádané závody v oblasti)
 



Po diskusi o spolupráci s ostatními oblastmi byla sestavena předběžná termínová listina Ligy 
Vysočiny 2013
 
SEM BUDE VLOŽENA TERMÍNOVKA
pracovní verze zde: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0AhQfGfcB54QwdHBGRkJYdGQtb0lCVUFFLUh4aGRqYVE 
 
Všechny termíny závodů zařazených do rankingu musí být centrálně odeslány do 
10.12.2011.
 
Do 31.1.2013 vyplní pořadatelé závodů 2013 veškeré potřebné údaje přes nově vytvořené 
webové rozhraní za účelem vytvoření společného rozpisu. V případě problémů kontaktujte 
Martina Kratochvíla (kratochvil.martin(zavináč)seznam.cz).

Povinnosti vyplývající s usnesení k sezóně 2013 (některá platí i nadále z předchozího 
roku):   

● Povinnost pořadatele nahrát výsledky do Bestíkovy „Databáze výsledků OB“, webové 
stránky http://www.bestik.cz/vysledky/ (nachází se zde podrobný návod pro pořadatele 
závodů)

● Zajistit kompatibilitu kategorií na závodech, které pořádá jiná oblast a jsou společné s 
oblastí Vysočina

○ Zajistit dovypsání kategorií na závodech Jihomoravské oblasti (kategorie D/H10, 
H65)

○ Na závodech Východočeské oblasti se výsledky do žebříčku oblasti Vysočina 
započítávají následujícím způsobem:

■ Všechny kompatibilní kategorie s označením C (taktéž N, HDR)
■ Podkategorie D se započítávají pouze u D/H21, u ostatních kategorií se D 

podkategorie do žebříčku nazapočítávají (záleží na každém závodníkovi, 
kam se přihásí)

● Stavět kategorii příchozích (P) na úrovni kategorie H12 (letos ve většině případů větší 
obtížnost a příliš dlouhá trať)

● doporučení pro pořadatele zveřejnit data na OB POSTUPY, doporučení pro minimálně 
první 3 závodníky zakreslit postupy

● povinnost vyhlašovat žáky do D/H14, a HDR všechny účastníky (ostatní kategorie dle 
uvážení a možnosti pořadatele)

● start 00 = 10:00 hod
● na každých závodech vypsat kategorie HDR a P, zachování jednotného startovného pro 

tyto kategorie (40,-Kč)
● všeobecně termíny přihlášek situovat do neděle 23:59:59 předcházejícího týdne 

(nejdřívější termín, výjimka pouze pro ty oddíly (do sobotní noci), které se rozhodnou, že 
si nechají dotisknout tratě u oddílu CHT, tisk tak může probíhat v neděli)

● věnovat pozornost zázemí závodů zejména u prvních jarních a posledních podzimních 
závodů s ohledem na nepříznivé počasí
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● neprodlužovat zbytečně dobu startu (do 100 minut je pro oblast zcela postačující), stejně 
tak začátek vyhlašování výsledků

● půjčovné čipu SI zůstává stejné jako v minulém roce (30,-Kč) – pro kategorie žactva (do 
DH14 včetně) je půjčovné zdarma

● upozornění pořadatelů, že je třeba věnovat větší pozornost při kreslení tratí - často 
se vyskytovalo špatné (nepřehledné, zaměnitelné) umísťování pořadových čísel ke 
kontrolám

● HDR a P: pokud je na programu klasická trať, tak omezení startu do 60 min je problém 
kvůli výměně rodičů při hlídání dětí. Podpořen návrh prodloužení limitu - umožnění startu 
těchto kategorií do konce startovního pole

● stavba náborový tratí “švédským způsobem” (pozitivní a negativní obrázky smajlíků 
na cestách vždy za křižovatkou umístěné za účelem ubezpečit závodníka, že vybral 
správný postup z kontroly na kontrolu) -  za podmínky vhodného terénu se může 
pořadatel rozhodnout pro tuto variantu stavby pro kategorie D10N, H10N, HDR. Valná 
hromada ukládá zpracovat Zuzaně Čechové metodický materiál pro pořadatele závodu 
(doporučuje poprvé vyzkoušet v závodě SJI)

● pořadatel má povinnost zveřejnit parametry tratí před uzavřením řádného přihláškového 
termínu (z důvodu možnosti rozhodnutí závodníka pro výběr kategorie)

● mistrovství oblasti - pořadáme jako otevřené - udělování medailí pouze závodníkům 
oblasti Vysočina (ostaní diplom, při vyhlášení nastoupí všichni)

● Byla provedena kontrola zápisu z VH 2011 (pro kontrolu stanovených úkolů a doplění 
trvajících úkolů do zápisu na další sezónu) - SPLNĚNO

● schválení návrhu spojení závodu Ligy Vysočiny a závodu žebříčku B Čechy, který 
v roce 2013 pořádá oddíl PZR podle podmínek navržených Zuzanou Čechovou 
a odzkoušených v roce 2012 na závodech ŽB pořádaných oddílem SJI (tyto 
podmínky platí obecně i pro další závody v dalších sezónách)  

Návrh podmínek, za kterých lze spojit Ligu Vysočinu a závody Žebříčku B
Vzhledem k pravidlům jednotlivých soutěží nelze udělat jednotné pravidlo pro všechny 
kategorie, z toho důvodu se závodníci dělí do tří skupin:

1. Žáci + Dorost
2. Dospělí
3. Veteráni

  
Ad 1. Žáci a dorost

● HD10N, HD10 a HD12 (+ HDR a P)nemají soutěž v B žebříčku, takže budou vypsány 
stejně jako na každé jiné oblasti

● pro žáky HD14 a pro dorost se vypíše pouze jedna kategorie a to B  (tzn. B a C se sloučí 
do jedné B)

● všichni žáci a dorostenci běžící závod se tedy přihlásí bez ohledu na licenci do příslušné 
kategorie

● ti, kteří jsou přihlášeni do B žebříčku budou platit vklady dle pravidel ŽB
● ti, kteří běhají pouze Ligu Vysočiny budou platit dle pravidel Vysočiny, tzn. budou to mít 

levnější



● výsledky se budou započítávat, jak do ŽB, tak i do Ligy Vysočiny(všem)
  
Ad 2. Dospělí

● v HD21 bude vypsána i podkategorie D
● ti, kteří se přihlásí do C nebo D a jsou z Vysočiny, budou platit dle pravidel LV a 

výsledky jim budou započítávány do LV
● všichni ostatní, kteří se přihlásí do podkategorií vyšších, budou platit dle ŽB
● pokud však některý z nich díky nedostatečnému počtu bodů v rankingu klesne do C, 

bude hodnocen v LV, ovšem bez nároku na vrácení vkladu
● ti kteří poběží vyšší podkategorii než je C a D do LV hodnoceni nebudou
  

Ad 3. Veteráni
● budou vypsány kategorie B (dle pravidel ŽB) i kategorie C (dle LV)
● B se počítají do ŽB, C do LV
● vklady podle pravidel příslušné soutěže
● závodník se musí rozhodnout, zda chce běžet  ŽB nebo LV

Soutěžní komise
  
První část sezóny (“Jarní” sezóna) – celkem 10 závodů, do žebříčku se počítá 6 závodů
Druhá část sezóny (“Pozimní” sezóna) – celkem 5 závodů, do žebříčku se počítají 3 závody
Pozn.: sezóna je rozdělena výše uvedeným způsobem pro účely výpočtu žebříčku oblasti (v 
kalendářní podzimní sezóně by nebylo dostatek závodů)
Mistrovství oblasti Vysočina (byly stanoveny následující závody):

● Krátká trať                     13.4.2012        SJH+TJH
● Sprint                              13.4.2012        SJH+TJH
● Klasická trať               8.6.2012        CHT
● Štafety                                7.9.2012        SRK  (Český pohár štafet)

 
● Pokud pořádá oddíl KT (mimo mistrovství oblasti), pro veteránské kategorie může stavět 

závod se směrným časem 45 minut (dle zvážení pořadatele)
● Zástupci VH bylo navrhnuto a následně odsouhlaseno ustanovení o nutnosti zveřejnění 

předběžných parametru tratí před koncem termínu řádných přihlášek ze strany 
pořadatele daného závodu. Pořadatelé si  ovšem ponechávaji právo k případné změně 
parametrů tratí a finální podobu zveřejní standartdně před závodem. 

● Upozornění zástupce SK na nutnost uvádět mapový klíč do pokynů (z pravidel), na 
sprintu nutný ISSOM (1:4000 nebo 1:5000 ekvidistance 2 či 2,5 metrů)

● Stavět kategorie HD21D na mistr. oblasti, v SŘ bude lépe definováno.
● Zdůrazněna nutnost stavět kategorie HD21D stejně orientačně náročné jako C, jen ⅔ 

délky.
● U kategorie H21C dojde ke zkrácení směrného času 200. rank závodníka z 90 minut na 

80 minut.



● Úprava směrných času sprintu v souladu s SŘ ČSOS (v roce 2012 proběhla zkrácení 
některých směrných času na 12 minut - dle světových soutěží pozn. směrné časy sprint 
do HD21 - 12min, od HD35 - 15 min)

● Upozornění na existenci metodické příručky pro stavbu tratí pro oblast Vysočina: http://
www.e-korektura.cz/trate/

● SK plánuje aktualizaci dokumentů (SŘ, PP) do 28.2.2013, aktuální verze bude umístěna 
na web www.obvysocina.cz

● závod na klasické trati je možné uspořádat i na mapě 1:10000
● doporučení, aby méně zkušení stavitelé konzultovali stavbu se zkušeným stavitelem 

 
 

3. Krajské centrum talentované mládeže (hodnocení sezóny 2012, nadcházející sezóna 
2013, informace o činnosti)
 
 

● Zhodnocení roku 2012 – funkcionáři KCTM se osvědčili, žádná změna na postech; 
organizace klapala na výbornou; všechna soustředění vydařená a bez problémů, 
svěřenci mají možnost využít zajímavých tréninkových lokalit; výrazné zlepšení výsledků

● Výborným výsledkem členů KCTM bylo 5. místo na MČR oblastních výběrů žactva
● Počet získaných licencí pro rok 2013: licence A - 9, licence B – 22
●  Zpráva o hospodaření – přednesl Petr Kaňák, bude vydána jako samostatný materiál 

společně se zprávou o činnosti
● Plán soustředění KCTM v roce 2013:

○ velikonoce 2013 zajišťuje  CHT (Svratouch)  – primárně určeno pro žáky a menší 
děti) velikonoce 2013

○ velikonoce 2013  – dorost se účastní společného soustředění se SCM LPU 
○ 26. – 28. 4. 2013 zajišťuje SJI + TTR (Nesměř)
○ červenec 2013 – SJI (Smrčná)
○ 3. - 10.8.2012 – CHT (Budislav)
○ listopad 2013 zajišťuje SJI (Čeřínek)

● Informace o 6. LODM 2013 ve Zlíně (23.  – 28. 6. 2013)  – kategorie DM/HM (2000/
2001), DS/HS (1998/1999); disciplíny – sprint (24. 6.), dvojčlenné čtyřúsekové štafety 
(25. 6.), middle (27. 6.); návrh předběžné nominace  – Čechová (SJI), Kafka (SJI), 
Nechanická (OSN), Čech P. (SJI) – Petráček

● Informce o připravované ZODM 2014 v Novém Městě na Moravě v areálu SKI (Petr 
Mareček)

 

 
Oblast Vysočina zastoupená všemi oddíly hodnotí činnost KCTM velmi kladně. Činnost KCTM 
přináší výrazné zlepšení výsledků.
 
4. Finance, informace ČSOS
 
Valná hromada schvaluje:
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● výsledek hospodaření za rok 2011, zisk ve výši 3 952 Kč a jeho převod do fondu 
provozních prostředků
K 22.11.2012 je stav účtu KSOS 136 050 Kč a pokladny 952 Kč

● využití dotace ČSOS 23 200 Kč (dotace na činnost KS ČSOS a na podporu  talentované 
mládeže a juniorů):

○ nákup medailí pro krajské přebory - 4 050 Kč
○ hosting a správa domény obvysocina.cz - 886 Kč
○ služby KO ČSTV - 1 000 Kč
○ příspěvek oddílu CTB (Aleš Král) na zpracování žebříčku oblasti – 2.000,- Kč
○ dopravné účastníků valné hromady - 2 910 Kč
○ školení R3 - 5 640 Kč
○ příspěvek na dopravu na MČR - 6 714 Kč

● využití dotace ČSOS 16 800 Kč (dotace na přípravu sportovně talentované mládeže ) na 
soustředění KCTM Orlovy

 
5. Sport Ident
 
Tomáš Matras informoval o:

● Letošním rozšíření sady SPORTIdent – sada obsahuje včetně sady KCTM přes 100 ks 
krabiček 101 - 200 + obslužné krabičky a 5 rezervních (soběstačnost oddílů bez nutnosti 
výpůjčky i pro větší závody)

● Kompletní revizi a zaslání kontrol vykazujících nízkou kapacitu baterií na výměnu do 
Německa (během sezóny docházelo k občasným výpadkům u některých krabiček) – 
PROBĚHNE BĚHEM ZIMNÍHO OBDOBÍ

● finančním vypořádání za zapůjčení sady (Jarda Matras) - rezervní fond, je třeba držet 
rezervu správkového fondu a části objemu prostředků pro dlouhodobý záměr obnovy

● tvorbě nového systému s přehledem o zapůjčení sady - on-line systém přes google 
dokumenty

●  informace na internetových stránkách oblasti – bude vytvořena samostatná stránka s 
dokumenty

● vizi o životním cyklu stávající sady a dlouhodobém plánu investice na její obnovu
● valná hromada schvaluje nákup jednotky SI Master s investicí cca 4000,-Kč - usnadnění 

nastavení času sady kontrol - ukládá Tomáši Matrasovi
 
 
6. Medializace Ligy Vysočiny (propagace)
 

● problém, který se nedaří globálně dlouhodobě řešit (pouze dílčí výsledky některých 
oddílů)

● návrh systematické práce v oblasti medializace (najít vhodného člověka, který by si mohl 
připsat získané zkušenosti k osobní praxi – student) – OPĚTOVNÁ VÝZVA ODDÍLŮM

 
Zdeněk Kopecký vyzývá oddíly oblasti Vysočina, aby více propagovali náš sport. 
 



 
 
7. Granty (Fond Vysočiny)
 
Zdeněk Kopecký upozornil na možnost čerpání dotací z fondu Kraje Vysočiny. Upozorňuje také 
hlavně na potřebnost prezentace výsledků a úspěchů jednotlivých závodníků a nominace na 
nejúspěšnějšího sportovce Kraje Vysočina. 
Podrobnosti najdete na stránkách Kraje Vysočiny, pečlivě sledujte, bývají zde i jiné možnosti. 
Pokud si nevíte rady, Zdeněk je ochotný poradit, proto se na něho neváhejte obrátit. 
 
 
8. Různé (info o dění v ČSOS, VH ČSOS, …)
 

● Oldřich Vodrážka informoval o oficiálním ukončení činnosti klubu orietačního běhu SK 
Hlinsko (HVC) - poděkování za dlouholetou spolupráci, na úrovni ČSOS je ukončení 
klubu zařízeno - valná hromada bere na vědomí ukončení činnosti tohoto klubu

● Internetové stránky oblasti - problém s pomalým přístupem, složitostí - je třeba najít 
jednodušší řešení, nová podoba (najít dobrovolníka pro tvorbu stránek)

● Oddíl OB SK Chrast nabízí dotisk tratí na mapy formátu A4 - informace podá Tomáš 
Matras

● Tomáš Matras podal informaci o možnosti zapojení se do projektů:
○ výukové mapy
○ areály pevných kontrol
○ dny orientace v přírodě

● Petr Mareček informoval oddíly, které vydávají mapy, jakým způsobem probíhá 
přidělování evidenčního čísla - bude vytvořena on-line tabulka pro možnost samostané 
evidence. Pozor na nutnost zasílání povinných výtisků.

● valná hromada doporučuje na základě návrhu Honzy Beneše a Petra Kubička (oba 
SJH) zakoupit jednoduchou ozvučnou aparaturu pro účel vyhlášení výsledků - aparatura 
v podobě menšího komba a bezdrátového mikrofonu by putovala společně se sadou 
SPORTIdent (investice cca do 5000,-Kč) - zjistit možnosti, kdo se z oddílů v této oblasti 
pohybuje - následně schválit cenovou nabídku předsednictvem a realizovat zakoupení

● Proběhla kontrola stávajících kontaktů - neaktuální data byla aktualizována do 
následující podoby:



 






