
Zápis 
z Valné hromady Hanácké oblasti,  

která se konala v Olomouci dne 8.11.2011 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Olomouckého krajského sdruţení ČSTV v Olomouci 

 
Účast: dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 
 

1. Zahájení – Dušan Vystavěl, volba volební komise – Mirek Hlava 
Po zahájení Valné hromady (dále jen VH) Dušanem Vystavělem byla provedena 
volba členů volební komise. Funkci předsedy přijal Luboš Poklop a jako členové byly 
zvoleny Zdenka Králová a Hana Pavlíková. 
 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření HO v roce 2011 – Dušan Vystavěl 
Bylo zorganizováno celkem 22 OŢ ( 19 OŢ jednotlivců, 3 OŢ štafet), proběhl 2. ročník 
dlouhodobé soutěţe Mistrovství HO druţstev ţactva.Byla zhodnocena úroveň závodů 
OŢ, organizace byla vţdy na velmi dobré úrovni, všichni pořadatelé si zaslouţí 
pochvalu. Bylo vyzdvihnuto uspořádání závodu oddílem LOL v části vojenského 
prostoru Libavá oddílem LOL (poděkování za pomoc členům oddílů SSU, STE, OOL, 
UOL, ZPV).  
Velmi dobře bylo hodnoceno uspořádání významných soutěţí ČSOS (MČR sprint, PE 
a ŢA, 5.LODM) 

  
Byla předloţena informace o hospodaření oblasti za rok 2011. 
Stav na účtech k 7.11.2011:  
- středisko 27 (účelová dotace na mládeţ a vlastní prostředky) 5 525,- Kč 
- středisko 47 (SCM)                             10 069,- Kč  
Pro účely druţstva ţactva (dresy) a SCM bylo z účtu SI převedeno 20 000,- Kč na 

 účty 27 a 47. 
 

 Plány na rok 2012 : 
 Významné závody ČSOS přidělené do oblasti :  
 26.-27.5.  ČP štafety – sprint – štafety  UOL+JPV Lipník nad Bečvou 
 2.-3.6.  Ţebříček B – Morava   PLU + KON Seloutky 
 6.6.  Celostátní finále Přeboru škol OOL  Sv. Kopeček 
 29.6.- 1.7. Cena střední Moravy   KON  Okrouhlá 
 8.-9.9.  ČP klasika a krátká   ASU  Nová Ves 
 
 Pro rok 2014 přiděleno do Olomouce Akademické mistrovství světa (pravděpodobně 
 srpen) 

 
 

3. Zpráva o využití, stavu (plán nových nákupů)  a hospodaření oblastní sady SI - 
Mirek Chmelař  
Byla přednesena informace o vyuţití SI v roce 2011, o stavu materiálu, o hospodaření 
s oblastní sadou a byl navrţen plán nákupu a oprav do začátku sezony 2012. 
 
Stav na účtu k 31.12.2010     57 743,- Kč 
Příjmy (odvody ze závodů v roce 2011)  46 930,- Kč 
Výdaje v roce 2011     69 067,- Kč 
Předpokládané výdaje do konce roku 2011  22 140,- Kč 
Předpoklad zůstatku k 31.12.2011   13 466,- Kč 
  



 Aktualizovaný seznam materiálu je zveřejněn na stránkách HO. Výzva pro oddíly – 
 prohlédnout sklady a dát informaci Mirkovi Chmelařovi, kdo můţe poskytnout kleště – 
 termín – do 31.1.2012 
 

4. Volba vedení oblasti/krajského svazu – Luboš Poklop  
V úvodu byl schválen Volební řád s jednou změnou a to, ţe bude volen pouze jeden 
místopředseda. Následnou volbou byli zvoleni následující členové předsednictva 
HO/KSOS: 
Předseda:     Dušan Vystavěl 
Místopředseda:     Mirek Hlava 
Předseda soutěţní komise:   David Aleš 
Vedoucí trenér talent. mládeţe (SCM): Marek Petřivalský 
Vedoucí trenér ţákovského druţstva: Kristýna Skyvová 
Oblastní/krajský kartograf   Luděk Krtička 
Volební období je  4 leté (VH 2011 – VH 2015) 
  

5. Zpráva o činnosti SCM za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012 – David Aleš, 
Marek Petřivalský.  Podrobná zpráva je na stránkách SCM, plán činnosti bude do 
31.12.2011. Nově zvolený trenér talentované mládeţe Marek Petřivalský přiblíţil své 
představy o fungování SCM a následně byla diskutována problematika plánovaného 
soustředění ve Španělsku. Stránky velmi dobře spravuje Petr Skyva. Pozitivně 
hodnocena spolupráce s druţstvem ţactva. Poděkování realizačnímu týmu SCM.  
 

6. Zpráva o činnosti družstva žactva za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012 – 
Kristýna Skyvová  

Zpráva o činnosti druţstva ţactva je také na stránkách SCM, plán činnosti bude do 
31.12.2011. Velmi dobře bylo hodnoceno úspěšné vystoupení ţáků na 5.LODM 
v Olomouci. Umístění na MČR oblastních výběrů odpovídá současnému stavu úrovně 
výkonnosti ţáků. Byla diskutovaná problematika programu ţákovského druţstva, 
brzké specializace, účasti rodičů na soustředěních, stanovení jasných nominačních 
kritérií. Bylo rozhodnuto, ţe Kristýna Skyvová stanoví jasná nominační kritéria 
nejpozději do 28.2.2012. Poděkování patří všem, kteří zabezpečují činnost 
ţákovského druţstva a podílí se na organizaci tréninků a soustředění. 

 
Celková zpráva bude doplněna, zprávy v průběhu roku byly aktuálně doplňovány na 
webu SCM. 
 
Soustředění: 
6.- 8.5.11 Ţactvo / SCM - Jarní soustředění - Svojanov, tábor se zaměřením na 
V.LODM 
30.9.-2.10.11 Ţactvo - Podzimní soustředění - RS Srnčí u Moravské Třebové - 
zaměření na MČR štafet a druţstev 
26.–29.10.11 SCM / Ţactvo - Závěrečné a hodnotící soustředění - Přemyslovce  
zaměření na vyhodnocení sezony a motivaci do příští sezony 
 
Závody: 
21.-25.6.11 5.letní Olympiáda dětí a mládeţe ČR - Olomouc 
8.-9.10.11 M ČR štafet a oblastních výběrů ţactva - Stříteţ  
 
 
Plán na rok 2012 
26.-27.5.2012 Víceoblastní utkání ţactva     Helfštýn 
28.-30.9.2012 Soustředění ţactva před MČR štafet a druţstev  Ptení 
6.-7.10.2012 M ČR štafet a oblastních výběrů ţactva 



25.-28.10.12 SCM - Závěrečné a hodnotící soustředění   Šternberk 
 
V jednání je utkání ţactva mezi Hanáckou oblastí a výběrem polského oddílu v rámci 
oblastního závodu 5.5.2012 (Glukolazy, pořádá OOL) 
 

7. Informace oblastního kartografa, přehled map oblasti – Luděk Krtička předloţil 
Zprávu o evidenci map v Hanácké oblasti v roce 2011, jejíţ součástí je podrobný 
přehled map v roce 2011 (viz. příloha zápisu). Dále informoval o nových podkladech 
pro mapování.  
 

8. Kalendář oblastních závodů na rok 2012 – David Aleš 
- byl diskutován kalendář závodů HO na rok 2012, v průběhu listopadu byla za 

pomocí mailové komunikace doladěna konečná podoba kalendáře závodů HO 
na rok 2012 - je přílohou zápisu. 

- bylo doporučeno zasílání odkazů na stránky závodů ke zveřejnění 
webmasterovi  

- soutěţní komise zpracuje soutěţní řád – termín do konce ledna 2012 
 
 

 
9. Volba delegátů na shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS – Dušan 

Vystavěl 
Na shromáţdění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS, které se uskuteční 
10.12.2011 v Praze byli zvoleni Dušan Vystavěl, David Aleš a Kristýna Skyvová.  
 
 

10. Různé 
- bylo rozhodnuto o zajištění medailí pro závodníky na 1. – 3. místě na všech 

mistrovstvích HO  - zajistí Dušan Vystavěl. 
- byla diskutováno zajištění plakátů, které by byly vyuţitelné pro pořadatele 

k propagaci OB v místech konání závodů – návrh plakátu včetně finančních 
nákladů předloţí Dušan Vystavěl do konce února 2012 

- byla připomenuta povinnost pořadatelů zajistit mapníky na mapy  
- byla diskutována problematika štafet, bylo rozhodnuto o zrušení 

dlouhodobého ţebříčku štafet u veteránských kategorií na rok 2012 
- je-li při závodech ţebříčku „B“ i kategorie „C“ (D,H 14,16,18), kategorie „C“ se 

hodnotí 85%  
- bylo doporučeno sjednotit názvosloví v dokumentech např. „ţebříček“ ne 

„ţebřík“ – při revizích dokumentů zajistí revidující. 
- zisk licencí lze zkontrolovat přes přihláškový systém  
- zajistit vyplacení schválených odměn za rok 2010 a 2011 pro Mirka Chmelaře 

(celkem 8 000,-Kč) a webmastera Jana Gottfrieda (4 000,-Kč) – termín do 
konce listopadu 2011, zodpovídá Dušan Vystavěl. 

 
11. Usnesení 

VH HO schvaluje výsledky voleb do vedení oblasti/krajského svazu, zprávy uvedené 
v bodech 2,3,5 a 6, schvaluje kalendář závodů HO na rok 2012 a schvaluje delegáty 
na VH ČSOB a shromáţdění sekce OB s hlasovacím právem. 
VH bere na vědomí informace uvedené v bodě 7. 

 
V Olomouci, dne 20.12.2011 
Vypracoval: Jindřich Smička 
 
 
 


