
Zápis z jednání Shromáždění Moravskoslezského krajského svazu OS 

konaného 9. února 2013 v Ostravě-Přívoze. 

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

Přítomní členové předsednictva:  

Josef Kroča, Vlastimil Mutina, Martin Kovařík, Mária Kovaříková, Jiří Tesař, Josef Zajíc, 

Martin Schuster (pozdější příchod v 16.10 hod), 

Omluveni: Tomáš Sochor, Milan Binčík  

 

Přítomní zástupci OOB a SKOB: 

AOP, AOV, BFM, HAV, KRN, LOV, MOV, ODR, OOP, SOP, TRI 

Omluveni : KAR, SFM, VRB 

 

1) Zahájení, 

Jednání shromáždění zahájil pro dočasnou nepřítomnost předsedy svazu hospodář svazu 

Josef Kroča. Navrhl, aby jednání řídil zástupce MOV Josef Juřeník. Proti předloženému 

programu shromáždění nebylo námitek, takže další jednání se řídilo tímto programem. 

2) Zpráva o činnosti MSKS OS v roce 2012 

3) Zpráva o činnosti SCD a SCM  v roce 2012 a hlavní cíle roku 2013 

4) Zpráva o stávajícím stavu SI 

5) Zpráva o hospodaření MSKS OS v roce 2012 

6) Návrh rozpočtu MSKS OS na rok 2013 

7) Kalendář závodů 0B 2013 

8) Dokumenty MSKS OS pro rok 2013  

9) Přebor škol v roce 2013 

10) Kartografický úsek MSKS OS 

11) Diskuse 

12) Usnesení Shromáždění MSKS OS 

 

Ad2) 

Zhodnocení činnosti MSKS OS  zaměřené na činnost a práci předsednictva provedl ve 

své zprávě předseda oblasti Martin Schuster. Ocenil a vyzvedl práci SCM MSKS OS 

pod vedením Martina Kovaříka. Stručně seznámil s hlavními projednávanými 

problematikami na třech jednáních předsednictva (stav SI jednotek, novelizace 

pravidel pro kategorii HDR a návrhy mapové komise). Konstatoval, že hlavním cílem 

předsednictva by mělo býti poskytovat dobrý servis klubům sdružených v oblasti. 

 

Ad 3) 

Zhodnocení činnosti SCD a SCM MSKS provedl jeho vedoucí Martin Kovařík. 

Stručně vzpomenul hlavní aktivity nejdříve SCD a potom i SCM (4 mapová 

soustředění, testování na dráze a vlastní závody). Hovořil o skladbě a účasti mladých 

na akcích SCD i SCM i o neustálé obměně kolektivů, tak jak starší 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 MČR členové 

SCM získali velmi dobrá umístění. Hovořil i o získaných licencích i jejich obhajobě. 

SCM by nemohla dobře fungovat nebýt podpory z klubů a oddílů a rodinného zázemí, 

hlavně také podpory realizačního týmu. Hlavním zdrojem financování  je grand od 

nadace OB a příspěvek ČSOS. Hovořil i o cílech roku 2013 v zisku a obhajoby licencí, 



o rozdělení členů SCM na kategorii A a B. K řízení činnosti SCM budou využívány 

webové stránky SCM. 

Cílem bude letní olympiáda dětí a mládeže ve Zlíně, kde by se z oblasti měli 

kvalifikovat nejlepší žáci. V závěru vyzval přítomné zástupce klubů a oddílů OB 

k náborů mladých adeptů OB a k jejich aktivnímu zapojení. 

Další akce dle plánu aktivit, které jsou nebo budou postupně zveřejňovány. 

Informoval i o připravovaném letním kempu na Rusavě (5.-14.7.2013), jehož náplní 

budou vedle OB i jiné akce pro mladé v rámci prázdninových aktivit. 

Ad 4) 

Zprávu o stávajícím stavu soupravy SI přednesl za správce sady Jiří Tesař 

Konstatoval, že předsednictvo oblasti rozhodlo o částečné plánované výměně 

nejstarších baterií (asi 30 krabiček). Jinak byly ztraceny dva lampiony a možná bude 

potřeba novou tiskárnu. Tato obměna baterií by měla stát asi 12 tisíc korun a 

v rozpočtu na nový rok by mělo být na to pamatováno. V souvislosti s povinností 

přispět nebo zakoupit si drobný materiál (kotoučky, barvící pásky do tiskárny) se 

rozvinula diskuze jak zajistit, aby na každý závod  bylo dost kotoučků do tiskárny a 

aby byla i záložní páska do tiskárny. Po diskuzi k tomuto bylo odsouhlaseno, že 

náklad na nákup kotoučků a pásek bude financovat MSKS OS. 

Ad5) 

Zprávu o hospodaření MSKS v roce 2012 přednesl hospodář oblasti Josef Kroča. 

Zpráva byla doložena písemnou formou o Čerpání rozpočtu MSKS OB na činnost 

v roce 2012, kterou obdrželi všichni účastníci shromáždění. Výsledkem příjmů a 

vydání je, že na účtu MSKS OS je 15.349,- Kč k datu 31.12.2012. 

Samostatně bylo předloženo i Čerpání rozpočtu MSKS OB na SCD a SCM v roce 2012. 

Ad 6) 

Rovněž Návrh rozpočtu MSKS OS na rok 2013 přednesl hospodář oblasti a tento 

doložil písemným materiálem, který obdrželi účastníci shromáždění před jejím 

začátkem. K návrhu byla diskuze o potřebnosti částky na obnovu baterií do krabiček a 

v jaké výši by mělo být toto ošetřeno přispěním jednotlivých klubů a oddílů z oblasti. 

Ad 7) 

Ke kalendáři závodů v OB na rok 2013 zpracovaný pro MSKS OS Josefem Zajícem  

vystoupil předseda soutěžní komise. Odpovídal na důvody zařazení jednotlivých 

závodů, odpovídal také na dotazy ohledně spolupráce s polskými orienťáky ze 

Slezska. 

Ad 8) 

K dokumentům Prováděcí pokyny k soutěžím MSKS OS na rok 2013 a Soutěžní řád 

MSKS OS na rok 2013 vystoupili členové předsednictva a předseda oblasti. S ohledem 

na skutečnost, že dokumenty nebyly předloženy v definitivní verzi, byl přijat úkol 

v usnesení. 

Ad 9) 

K akci přebory škol (dříve olympiáda škol) chyběl referující člen předsednictva a tak 

vystoupil Josef Zajíc starší. Konstatoval, že loňský ročník byl úspěšný co do počtu 

zůčastněných v oblastních kolech, tak i krajského kola a že za toto byl MSKS 

pochválen předsedkyní komise sekce OB. Přesto, že na tyto typy závodů je stanovená 

metodika, tak se jedná jen o doporučení, které se však porušuje. Pan Josef Zajíc st. 

zdůraznil, jak obtížné tratě by na tyto závody škol měly být stavěny, aby to adepty 

orientačního běhu neodradilo. Jako odstrašující příklad uvedl závod-přebor škol 

pořádaný OOP právě s ohledem na náročnost tratí. 

 

 



Ad 10) 

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

roce bylo vydáno celkem rekordní počet 33 map. Poukázal tradičně na chyby při jejich 

zpracování, kterých však bylo méně než v roce předchozím. Poukázal na přetrvávající 

resty klubů, které mapy zpracovaly a nedodržely povinnosti s tím spojené. 

Seznámil se stavem blokace prostorů, jak je požadují kluby a oddíly OB a přidělil 

nová čísla na zamýšlené mapy. Na místě po krátké diskuzi byl rozdělen i sponzorský 

příspěvek firmy Steel tec (Jakub Trojek) ve výši 21.000,- Kč. Požádal zástupce všech 

klubů a oddílů, aby do 28.2.2013 odstranili všechny nedostatky týkající se evidence 

map. V opačném případě se uplatní nově přijaté pravidlo, že dospělí  závodníci 

z takového klubu s přetrvávajícími nedostatky nebudou hodnoceni v oblastním 

žebříčku a to ani se zpětnou platností (podrobnější informace k mapám v příloze). 

Ad 11) 

Martin Kovařík: vyzval k náboru nových adeptů orientačního běhu z řad školské 

mládeže organizovaném jednotlivými kluby a oddíly OB. 

Anna Gavendová: navrhuje uspořádat kurz pro začínající trenéry (T3), protože 

naposledy byl tento druh semináře zorganizován před 5-ti lety. 

Vlastimil Mutina: přidělil nová evidenční čísla nově tvořeným mapám v jednotlivých 

klubech a otevřel otázku použití rodného čísla závodníka nebo nově přijímaného člena 

klubu pro účely registrace. 

Josef Zajíc ml.: se dotazoval, kdo se hlásil nebo bude hlásit do výběrového řízení na 

pořadatele závodu ŽB-Morava; informoval o tom, že se snaží o aktualizaci e-mail 

adresáře pro účely ORISu 

Martin Schuster: vysvětlil víceúčelové využití nového IS pro OB. 

Zdeněk Jakobi: navrhl zrušit povinnost klubům rozesílat na jednotlivé kluby a oddíly 

rozpisy na jednotlivé závody, když tyto je možno zhlédnout na stránkách jednotlivých 

klubů a oddílů. Tento návrh však po hlasování byl přítomnou většinou zamítnut. 

Ad 12) 

Po ukončení diskuze bylo přijato usnesení, které je samostatnou součástí tohoto 

zápisu. 

 

Zapsal: Josef Juřeník 

                                                            



U s n e s e n í 

z jednání Shromáždění Moravskoslezského krajského svazu OS konaného 

dne 

9. února 2013 v Ostravě-Přívoze. 

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

 

Shromáždění MSKS OS 

a) bere na vědomí: 

Zprávu o činnosti MSKS OS v roce 2012 přednesenou předsedou Martinem 

Schusterem 

Zprávu o činnosti SCD a SCM v roce 2012 a hlavních cílech roku 2013 přednesenou 

vedoucím SCD a SCM Martinem Kovaříkem 

Zprávu o stavu SI po ukončení sezony roku 2012 přednesenou správcem sady Jiřím 

Tesařem 

b) souhlasí se/s: 

Zprávou o hospodaření MSKS OS v roce 2012 přednesenou hospodářem MSKS OS 

Josefem Kročou 

Návrhem rozpočtu MSKS OS na rok 2013 předneseným hospodářem MSKS OS 

Josefem Kročou 

c) ukládá: 

1. Zpracovat Soutěžní řád MSKS OS na rok 2013 se všemi změnami pro rok 2013 a 

zvláště se zapracováním změn pro kategorii HDR 

2. Zpracovat Prováděcí pokyny pro rok 2013 

3. Dopracovat Kalendář závodů MSKS OS na rok 2013 včetně embargovaných 

prostorů 

4. Doplnit text Soutěžního řádu i o sankce pro OOB a KOB za neplnění povinností 

mapové komise. 

5. Uspořádat seminář pro trenéry (v rozsahu T3) pro zájemce z oblasti a taky 

případně pro jiné oblasti. 

6. Zajistit finanční krytí nákladů na nákup kotoučků a pásek do tiskáren pro tisk a 

zpracování výsledků závodů pořádaných MSKS OS v roce 2013. 

 

Odpovědnost za splnění jednotlivých bodů usnesení mají členové předsednictva MSKS 

OS odpovědní za jednotlivé úseky. Za splnění usnesení jako celku odpovídá předseda 

MSKS OS. 

 

V Ostravě – Přívoze 9.2.2013 


