
Zápis 

z Valné hromady Hanácké oblasti/Krajského svazu 

orientačních sportů Olomouckého kraje,  

která se konala v Olomouci dne 12.11.2013 od 17.00 hodin v DDM v Olomouci 

 

Účast: dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 

 

1. Zahájení, schválení programu, volba pracovního předsednictva, komisí a 
jednacího řádu – Dušan Vystavěl 
Po zahájení Valné hromady (dále jen VH) Dušanem Vystavělem byl schválen 

program VH, byla provedena volba pracovního předsednictva  a návrhové komise 

(Dušan Vystavěl, Mirek Hlava a Jindra Smička), člena mandátové a volební komise 

(Luboš Poklop). Byl schválen jednací řád VH. 

2. Volba delegátů na shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS – Luboš 
Poklop 
Na Shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS byli zvoleni David Aleš a 

Luděk Krtička.  Shromáždění sekce OB a Valná hromada ČSOS se uskuteční 

v Praze 7.12.2013.  

 
3. Kalendář oblastních závodů na rok 2014 – David Aleš 

- byl diskutován návrh kalendáře závodů HO na rok 2014 a byla schválena 
konečná podoba kalendáře závodů HO na rok 2014 - je přílohou zápisu 

- zájemce o pořádání krajského finále Přeboru škol kontaktují Kristýnu 
Skyvovou do 30.11.2013 – výzva bude zveřejněna na webu 13.11.2013 – 
zodpovídá Jindra Smička 

- David Aleš se vzdal funkce předsedy soutěžní komise HO – na webu bude 
13.11.2013 zveřejněna výzva o zájemce o tuto funkci – zodpovídá Jindra 
Smička 

 

4. Zpráva o činnosti a hospodaření HO v roce 2013 – Dušan Vystavěl 
Byla předložena zpráva o činnosti KSOS/HO za rok 2013, zhodnocena úroveň 

závodů OŽ, organizace byla vždy na velmi dobré úrovni, všichni pořadatelé si 

zaslouží pochvalu. Byla kritizována úroveň tisku map na některých závodech OŽ. 

Bylo doporučeno realizovat tisk na kvalitních tiskárnách nebo v osvědčených firmách 

zabývajících se tiskem (např. Properus). Zpráva je přílohou zápisu. 

 

Byla předložena zpráva o hospodaření oblasti za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 

2014.  

 

 

 

 

 



Hospodaření za rok 2013 :  

 

Č. Položka Částka Stav na účtu  

1.  Počáteční stav  39 094,90 

2.  Dotace ČSOS + 37 400,-  

3. Dotace ČUS OLK + 33 000,-  

4.  Úhrada nákladů SCM HO - 27 233,-  

5.  Náklady na oblastní soutěže - 15 246,-  

6.  Příspěvek OLK ČUS - 6 000,-  

7. Žákovská reprezentace OLK - 18 610,-  

8.  Příspěvek školám OLK na dopravu - 11 130,-   

9. Doména, občerstvení schůze  - 2 557,-   

 Stav k 12.11.2013  28 718,90 

 příprava na ZODM - 10 000,-   

 předpokl. zůstatek  do roku 2014  18 718,90 

 

Návrh rozpočtu na rok 2014 :  

 

Č. Položka Částka Stav na účtu  

1. Počáteční stav  18 719,-  

2. medaile a diplomy na obl. mistrovství - 3 000,- Kč  

3.  platba za provoz domény - 500,- Kč  

4. příspěvek OLK ČUS - 6 000,- Kč  

5. dotace ČSOS na mládež cca + 12 000,- Kč  

6.  dotace ČSOS na činnost cca + 15 000,- Kč  

7.  dotace ČUS OLK (vnitřní grant) + 8 000,- Kč  

8.  příspěvek školám OLK na dopravu - 8 000,- Kč  

9  žákovská reprezentace OLK cca – 15 000,- Kč  

10. rozdělení dotace na mládež dle VH cca – 12 000,- Kč   

11. ceny za oblastní žebříček  - 3 000,- Kč  

 Předpokládaný stav na konci roku  + 6 219,-  

 

Bylo rozhodnuto o zvýšení maximálního vkladu v Kč na závodech OŽ jednotlivců a to 

takto: 

Základní vklad : žáci 50/ ostatní 80 

Zvýšené vklad : žáci 80/ ostatní 120 

Vklad na místě : žáci 100/ ostatní 160 

Kategorie HDR a P: 50 

Štafety: trojnásobek vkladu jednotlivců 

 

Bylo rozhodnuto o způsobu rozdělení dotace ČSOS na mládež. Schválen návrh na 

rozdělení této částky na základě stejného principu na jakém ji dostaneme z ČSOS, 

tedy podle počtu držitele licence A v kategoriích 14 – 18. Pro rok 2014 bude v oblasti 

21 takovýchto závodníků. Oddíly tedy dostanou následující částky : 

- ASU = 5/21 (Plhalová, Šmelík, Horvátová, Chmelař, Sláma) 

- JPV = 5/21 (Soldánová, Pilcová, Vystavěl, Fajkus, Kočí) 

- KSU = 4/21 (Smrčková, Muller, Jílek, Šrámek) 



- SBR = 1/21 (Sklenář) 

- SSU = 2/21 (Machusová, Kašpar) 

- STE = 1/21 (Bořánek) 

- UOL = 2/21 (Horčička, Janošíková) 

- ZPV = 1/21 (Jirka)  

 

5. Zpráva o využití, stavu (plán nových nákupů)  a hospodaření oblastní sady SI - 
Mirek Chmelař  
Byla přednesena informace o využití SI v roce 2013, o stavu materiálu, o hospodaření 

s oblastní sadou a byl navržen plán nákupu a oprav do začátku sezony 2014. Přehled 

hospodaření za rok 2013 tvoří přílohu zápisu. 

 Aktualizovaný seznam materiálu je přílohou zápisu a je zveřejněn na stránkách HO. 

      Bylo vysloveno poděkování Mirkovi Chmelařovi za starost o oblastní sadu SI. 
 

6. Zpráva o činnosti družstva žactva za rok 2013 a plán činnosti a seznam členů 
na rok 2014 – Kristýna Skyvová 
Byla předložena zpráva o činnosti družstva žactva za rok 2013 včetně zhodnocení 
dosažených výsledků. Zprávy v průběhu roku byly aktuálně doplňovány na webu 
SCM a SCD. 
Vedoucí SCM HO Marek Petřivalský, který se nemohl VH zúčastnit, zaslal 
Závěrečnou zprávu SCM HO za rok 2013, přehled hospodaření za rok 2013 a 
podklad pro VH.  
(Bylo diskutováno rozdělení příspěvku z ČSOS na talenty = Přesunuto do bodu 4)  
Bylo vysloveno poděkování všem, kteří se podílí na organizaci činnosti družstva 
žactva a  SCM. 

 

7. Informace oblastního kartografa, přehled map oblasti – Luděk Krtička  
Byla předložena zpráva o evidenci map v Hanácké oblasti v roce 2013, jejíž součástí 
je podrobný přehled map vydaných v roce 2013 – viz. příloha zápisu. V roce 2014 by 
již měl být k dispozici nový výškopisný produkt DMR 4G, který byl doporučen k využití 
při mapování a revizi.    
 

8. Různé 
- Bylo diskutováno, zda by měla být zvýšená částka startovného převedena na 

financování chodu HO - neschváleno  
- Bylo diskutováno zavedení hodnocení závodů HO – úkolem pověřen Zdeněk 

Janů, který předloží návrh hodnocení do 31.12.2013 
- Pořadatelé závodů byli vyzváni k dodržování pravidel OB s důrazem na kvalitu 

závodů – kvalita tisku map, realizace občerstvovaček, kde to je třeba, 
dodržení hygienických podmínek při podávání nápojů v cíli apod. 

- Bylo doporučeno rozumně zvážit (je-li to možné) vzdálenosti za shromaždiště 
na start a z cíle na shromaždiště s ohledem na nejmladší kategorie a HDR 

- Bylo doporučeno stavět těžší tratě pro závodníky i kategorií D,H10C a 
D,H12C – postupy i mimo cest 

- Bylo rozhodnuto, aby závodníci v kategoriích D,H10N a HDR běželi na stejné 
trati se „smajlíky“. Tuto povinnost uvést do Soutěžního řádu na rok 2014. 

- Bylo doporučeno, aby byly v co nejkratší době zasílány podklady pro 
zakreslení postupů na web. 

- Bylo rozhodnuto o odměně 3 000,-Kč pro webmastera a 5 000,-Kč pro Mirka 
Chmelaře – částka bude vyplacena z prostředků za SI  



- Byla diskutována problematika kategorie P, kdy jen těžko odhadnutelný počet 
zájemců   

 

9. Usnesení 
VH HO schvaluje kalendář závodů HO na rok 2014 a  zprávy a rozhodnutí uvedené 

v bodech 4,5 a 6 a schvaluje delegáty na VH ČSOB a shromáždění sekce OB 

s hlasovacím právem. 

VH bere na vědomí informace uvedené v bodě 7. 

VH schvaluje rozhodnutí uvedená v bodě 8 

 

V Olomouci, dne 23.11.2013 

Vypracoval: Jindřich Smička 

 

 

 


