
Z á p i s  

z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu OS 

konané 12. února 2011 v Ostravě-Přívoze. 

-------------------------------------------------------------------------------------   

Přítomni :   

Členové předsednictva :  Ing. Hadač, Kroča, Ing. Mutina, Rigó,Gavendová, RNDr Sochor 

Zástupci OOB a SKOB : 

AOP,AOV,BFM,HAV,KAR,KRN,LOV,MOV,ODR,SFM,SOP,TRI,VOV 

 

1) Zahájení, volba komisí 

Jednání VH zahájil a z pověření předsednictva ji také řídil Josef Juřeník. Byl schválen program 

jednání VH, poté byly provedeny volby komisí – vedoucím návrhové komise byl schválen 

Marek Rigó, vedoucím mandátové komise Josef Kroča. 

2) Zhodnocení činnosti v roce 2010 

Zhodnocení činnosti MSKS OS provedl ve své zprávě předseda MSKS OS  Miroslav Hadač. 

Ocenil a vyzvedl práci SCM MSKS OS pod vedením Martina Kovaříka. Velmi pozitivně 

hodnotil závody „Přeboru škol“, které na úrovni okresních kol dosáhly nejvyššího počtu 

uspořádaných závodů v ČSOS. Poděkoval všem pořadatelům závodů KŽ, kde vzpomenul 

velmi zdařilý a silně obsazený závod v ZOO Ostrava pod pořadatelskou taktovkou AOV. 

Úspěchem bylo i to, že v žádném závodě KŽ nebyl problém s technickým zabezpečením a 

kvalitou závodů. V této souvislosti poděkoval všem organizátorům závodů a vyzvedl jejich 

práci. Taktéž poděkoval za dobrou práci všem členům předsednictva MSKS OS za jejich 

přínos k organizaci závodů i veškeré činnosti MSKS OS. Výsledkem dobré práce jsou i 

sportovní výsledky a ty se rovněž dostavily. Z klubů našeho MSKS se prezentuje vítěz závodu 

MED ve sprintu  Schuster i další závodníci Hadač, Navrátil, Argaláš, Kantor, kteří dosáhli 

dobrých a vynikajících výsledků jak ve světových soutěžích, tak i v mistrovských závodech 

v ČR. V závěru svého vystoupení uvedl, že v souladu s usnesením VH ČSOS a sekce OB ČSOS 

se náš krajský svaz jmenuje MSKS ČSOS místo MSKS OB. V závěru uvedl i finanční situaci 

ČSOS poté, kdy dochází k tomu, že finanční příspěvky SAZKY se stávají velmi nejisté, tak náš 

svaz tato situace neohrozí neboť bez příspěvku SAZKY pracuje více jak jednu sezónu. 

3)  Zhodnocení činnosti SCM v roce 2010 

Zhodnocení činnosti SCM MSKS provedl jeho vedoucí Martin Kovařík. 

Stručně vzpomenul hlavní aktivity SCM (soustředění, testování a lékařské sportovní 

pohlídky). Hovořil o skladbě a účasti mladých na akcích SCM i neustálé obměně kolektivů, tak 



jak se ze žákovských kategorií přesouvají do dorosteneckých a juniorských kategorií a další 

mladí z klubů se posouvají na jejich místa. Vzpomenul i dosažených výsledků, když z M ČR 

členové SCM získali 6 medailí. Hovořil i o získaných licencích  i jejich obhajobě. SCM by 

nemohlo dobře fungovat nemít podpory z klubů a oddílů a rodinného zázemí. V této 

souvislosti ocenil pomoc rodiny Tesařovy, Hájkovy, Michala Besty, Anny Gavendové a 

dalších. Hovořil i o cílech roku 2011 v zisku a obhajobě licencí, o rozdělení členů SCM na 

kategorie A a B. K řízení činnosti SCM budou využívány webové stránky SCM i individuální 

komunikace. Hlavním cílem bude Olympiáda mládeže v Olomouci, kde by se mělo z oblasti 

kvalifikovat 8 nejlepších závodníků. 

Další akce podle plánu aktivit. 

4) Zpráva o stávajícím stavu SI 

Zprávu o stávajícím stavu SI přednesl za správce sady (Jan Slivečka) předseda oblasti. 

Konstatoval, že je k disposici 50 + 30 krabiček SI. Správce sady upozornil, že po zapůjčení 

soupravy SI se tato vrací ve stavu, který neodpovídá tomu, co se má dodržovat. (Stojany 

nejsou vždy svazovány po 5-ti kusech, lampiony taktéž, nejsou informace  o stavu vracených 

krabiček). Proto od nové sezóny jsou doplněna pravidla pro používání sady SI o nové body 

(vrácení sady SI pořadatelem do tří dnů po závodě správci nebo dalšímu pořadateli, i při 

závodě ŽB Morava se bude platit za půjčení sady SI 1.000,- Kč na závod nebo jednu etapu 

vícedenních závodů.   V souvislosti s povinnosti přispět nebo zakoupit si drobný materiál 

(kotoučky,barvicí pásky do tiskárny) se rozvinula diskuze co s tréninkovou sadou SI, která je 

ve špatném technickém stavu (řada kontrol nefunguje, některé jsou nespolehlivé), předseda 

oblasti uvedl, že i předsednictvo MSKS si tímto láme hlavu a přivítalo by, kdyby si sadu někdo 

odkoupil a provedl její repasí na vlastní náklady, resp. využil těch kontrol, které ještě jsou 

funkční nebo by se daly zprovoznit za přijatelnou cenu. 

5) Zpráva o hospodaření MSKS OS v roce 2010 

Zprávu o hospodaření MSKS v roce 2010 přednesl hospodář oblasti Josef Kroča. Zpráva byla 

doložena písemnou formou o čerpání rozpočtu MSKS OS na činnost v roce 2010, kterou 

obdrželi všichni účastníci VH. Výsledkem příjmů a vydání je, že na účtu MSKS je k 31.12.2010 

částka ve výši 40.463,- Kč. Samostatně bylo předloženo i čerpání rozpočtu SCM MSKS OS 

v roce 2010. 

6) Návrh rozpočtu MSKS OS na rok 2011 

Rovněž „Návrh rozpočtu MSKS OS na rok 2011“ přednesl hospodář oblasti a tento doložil 

písemným materiálem, který obdrželi účastníci VH před jejím začátkem. V této souvislosti VH 

byla informována, že zpracovatel výsledků KŽ  Milan Binčík se vzdal své odměny (4.000,-)  ve 

prospěch SCM a to no na úhradu jeho nákladů v letošním roce. 

7) Kalendář závodů 0B 2011 

Ke kalendáři závodů v OB na rok 2011 zpracovaný pro MSKS OS  Michalem Bestou vystoupil 

předseda krajského svazu. 

8) Dokumenty MSKS OS pro rok 2011  

K dokumentům „Soutěžní řád MSKS OS“ a „Prováděcí pokyny k soutěžím MSKS OS na rok 

2011“ vystoupil v zastoupení vedoucího STK předseda MSKS. 



Uvedl, že z osmi závodů JKŽ a PKŽ se do hodnocení závodníka počítá součet nejvyšších 

bodových hodnot získaných v 5-ti závodech. Další změna je v bodě 3.8 PP, kde je stanoveno, 

že odvod ve prospěch MSKS ve výši 5,- Kč se bude odvádět ze všech kategorií, vyjma 

kategorií  DH10N, DH10C a DH12C. Dále je doplněn bod 3.10 PP o publikování výsledků 

závodů do 2 dnů po skončení závodů do databáze výsledků sekce OB, kterou zpracovává a 

bude vést Michal Besta. Ten prostřednictvím referujícího připomněl mimo jiné, aby 

organizátoři závodů KŽ dodržovali „Pravidla OB“ v tom, co má obsahovat rozpis závodu, 95% 

rozpisů se vrací k doplnění, nutnost dodržovat kvalifikaci stavitele tratí a hlavního rozhodčího 

na závodech KŽ (minimálně R3).  

9) Přebor škol v roce 2011 

K akci „Přebory škol“ (dříve Olympiáda škol) vystoupil Tomáš Sochor. Konstatoval, že loňský 

ročník byl úspěšný co do počtu zúčastněných v okresních kolech, tak i krajského kola (141 

žáků na mapě Důl Ludvík). Letos je v plánu udělat nejméně stejně jako loni tři okresní kola 

(HAV,TRI a AOV). Na místě bylo dohodnuto, že krajské kolo „Přeboru škol“ zajistí městský 

svaz OB Ostrava – J. Zajíc. Přesto, že na tyto typy závodů je stanovena metodika, tak se jedná 

jen o doporučení. K tomu vystoupil J. Zajíc se svým názorem, jak obtížné tratě by na tyto 

závody škol měly být stanoveny.  

10) Kartografický úsek MSKS OS 

Ke stavu na úseku kartografickém vystoupil jeho vedoucí Vlastimil Mutina. V loňském roce 

bylo vydáno celkem 26 map a tyto vykazují řadu nedostatků včetně neplnění povinností 

oddílů a klubů OB (chyby v evidenci, nezasílání povinných 15-ti kusů map oblastnímu 

kartografovi, nejsou zasílány ani scany map (až na výjimky). Seznámil se stavem blokace 

prostorů, jak je požadují kluby a oddíly OB a rovněž přidělil nová evidenční čísla na 

zamýšlené mapy v letošním roce. Na místě bylo pak po krátké diskuzi schváleno rozdělení 

sponzorského příspěvku firmy STEELTEC (Jakub Trojek) ve výši 15.000,- Kč a to takto :  LOV-

2.500,-Kč, ODR-5.000,-Kč,OOP-2.500,-Kč,SOP-5.000,-Kč. 

Požádal zástupce všech přítomných klubů a oddílů, aby do 28.2.2011 odstranili všechny 

nedostatky o nichž hovořil a které jsou uvedené v příloze tohoto zápisu. 

11) Diskuse 

V.Mutina – hovořil o novém rozdělení spravedlností v odměňování za mapovou tvorbu. 

T.Sochor  -  hovořil o příspěvcích, resp. odvodech za zapůjčení sady SI na jiný než závod KŽ, o 

její výši. 

J.Zajíc ml.  -  rovněž hovořil o vysoké částce za zapůjčení sady SI (oblastní), která je s ohledem 

na charakter závodu, který oddíl pořádá vysoká. Dotazoval se, co je s tréninkovou sadou SI, 

kterou by bylo vhodné využívat. 

M.Hadač  -  odpověděl ke stavu tréninkové sady a doporučil, aby půjčování oblastní sady SI 

na jiný závod než závod KŽ bylo posuzováno vždy případ od případu a vždy na to bude 

stanovena cena. V rámci diskuze bylo nabídnuto tréninkovou sadu SI odkoupit, resp. se 

postarat o její opravu tak, aby bylo možné ji ještě využívat. 

J.Zajíc ml.  -  doporučil, aby z každého závodu KŽ bylo zasláno vše, co je potřeba na OB 

postupy. 



 

12) Usnesení Valné hromady MSKS OS 

Vedoucí návrhové komise Marek Rigó přednesl návrh „Usnesení“, který byl prodiskutován a 

doplněn o některé připomínky. Následně bylo hlasováno o tomto „Usnesení“ – toto bylo 

všemi přítomnými schváleno.  Definitivní znění je v příloze tohoto zápisu. 


