
Zápis 

z Valné hromady Krajského svazu orientačních sportů 

Olomouckého kraje / Hanácké oblasti 

  

která se konala v Olomouci dne 19.11.2015 od 16.30 hodin 

 v zasedací místnosti DDM  v Olomouci, tř. 17. listopadu 47 

 

Účast: dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 

1. Zahájení, úvod – Dušan Vystavěl 
Dušan Vystavěl zahájil Valnou hromadu (dále jen VH) a přivítal zástupce AOP jako 
nového člena HO. 

 
2. Volba komisí (mandátové, návrhové a volební) – Mirek Hlava 

Byla provedena volba člena mandátové a návrhové komise (Jindra Smička) a členů 

volební komise. Funkci předsedy volební komise přijal Luboš Poklop a jako členové 

byly zvoleny Hana Pavlíková a Jaroslava Janošíková. 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření KSOS OLK/HO za uplynulé období – Dušan 
Vystavěl  
Odstupující předseda oblasti Dušan Vystavěl provedl krátké hodnocení činnosti nejen 
za uplynulý rok, ale za posledních cca 6 – 8 let, kdy vedení oblasti/kraje pracovalo ve 
stejném složení. Konstatoval vysokou úroveň oblastních závodů (na rozdíl od 
některých oblastí jsme nikdy neměli problém s pořadatelským obsazením oblastních 
závodů) a rovněž kvalitní činnost krajského výběru žactva, která se vyznačuje 
výbornou atmosférou mezi dětmi. Zdůraznil zejména dva hlavní body, které máme na 
jedné z nejlepších úrovní v republice: oblastní štafetové závody, jejich žebříček a 
způsob nominace na LODM (seriál 4 závodů). Na vysoké úrovni je rovněž vydávání 
výukových map, pořádání náborových a školních závodů a výstavba Areálů pevných 
kontrol (dokonce několik skupin: Haná Orienteering, Šternberk, Šumperk, 
Prostějov…).   
 
Tentokrát s předstihem byla předložena zpráva o hospodaření za rok 2015 (stav 
k 31.10.2015).  
 
K 1.1.2015 měl KS z minulých let k dobru ………………..  17 482,70 Kč 
K 1.1.2015 byla ztráta a rok 2014 …………………………. -17 357,50 Kč 
Po zaúčtování ztráty 2014 zůstalo KS k dispozici ……….       125,20 Kč 
V roce 2015 (do konce října) byl výnosy (příjmy) ………..  64 800,00 Kč 
Náklady v tomto období byly (výdaje) ……………………. -62 443,00 Kč 
Hospodářský výsledek – zisk je (k 31.10.2015) …………    2 357,00 Kč 
Spolu se ziskem z minulých let je k dispozici …………....    2 482,20 Kč 
 
Pozn. 1) V období do 31.12.2015 byla ještě uhrazena faktura za výrobu kalendáříků 
KSOS OLK na rok 2016 ve výši 2 600 Kč a zaplacen příspěvek 200,- Kč. Na účtu 
vedeném u OLKO ČUS tedy zůstává cca 20 Kč.   
Pozn. 2) Vzhledem ke schválení jednotlivých Krajských svazů orientačních sportů 
jako pobočných spolků ČSOS a tím pádem získání přenesené právní subjektivity 
bude způsob hospodaření v dalším období upraven v souladu s těmito předpisy.   



   
 
 

4. Ocenění nejlepších mladých závodníků za rok 2015 „Výkon roku“ – Dušan 
Vystavěl  
Zástupce KSU  převzal pohár za vítězství v MHO družstev žáků. 

Ocenění nejlepších mladých závodníků za rok 2015 „Výkon roku“ – ceny získaly: 

Tereza Janošíková  (UOL) – 3 zlaté medaile na MED, 1 zlatá medaile na MČR 

Šárka Plhalová (ASU) – 2 zlaté medaile a 1 bronzová medaile na LODM 

Ocenění byla předána v zastoupení. 

 

5. Zpráva soutěžní komise, sestavení kalendáře závodů na rok 2016 – Václav Král 
Václav Král pochválil všechny pořadatele za výborné uspořádání závodů v letošním 
roce. Poté proběhla diskuze k návrhu Kalendáře závodů HO na rok 2016, který je 
přílohou zápisu. 

- do žebříčku jaro se započítá 5 závodů z 9 
- do žebříčku podzim se započítávají 4 závody ze 7 

 
6. Zpráva o činnosti krajského družstva žactva a plán na rok 2016 – Kristýna 

Skyvová – byla přednesena Zpráva o činnosti žákovského výběru Hanácké oblasti 
za rok 2015, která tvoří přílohu zápisu, stejně jako plán akcí SCM a SCD na rok 2016. 
Dušan Vystavěl poděkoval Kristýně Skyvové a všem, kteří se podíleli na zajištění 
činnosti krajského družstva žactva 
 

7. Zpráva krajského kartografa – Luděk Krtička se omluvil z účasti na VH. Zaslal 
Zprávu o evidenci map v Olomouckém kraji za rok 2015, která je přílohou zápisu. 
Dále požádal o zaslání 2ks výtisků následujících map pro potřeby oblastního archivu: 
Skalky, Pramen Zábrany, Zahálkovy skalky, Svatý Kopeček, Hrubý les 2015 a 
Morávka náhon – vše JPV, Jánský vrch – ASU a 3.ZŠ – nám. Svobody – STE.  
Dále byla mailem na jednotlivé oddíly zaslána informace o nutnosti doplnění záznamů 

k jednotlivým mapám do evidence map. 

8. Zpráva o stavu krajské sady SI, plán obnovy a doplnění - Mirek Chmelař  
Byla přednesena informace o využití SI v roce 2015, o stavu materiálu, o hospodaření 

s oblastní sadou v roce 2015. V roce 2015 bylo pořízeno 5 SI jednotek, 3 ks kufříků 

na kontroly a startovní hodiny, 2 náhradní zdroje pro tiskárnu, tiskárna na mezičasy, 

externí reproduktor pro velký display, 36 ks baterií do SI. Bylo opraveno celkem 37 ks 

stojanů. Podrobný seznam materiálu bude zveřejněn v lednu 2016. 

Byl schválen nákup 30 SI čipů – plastových kartiček – cena cca 30 x 350 Kč = 10 500 

Kč (kdo by měl zájem o reklamu na těchto plastových kartičkách a částečně se 

sponzorsky podílet na jejich pořízení, dejte vědět Mirkovi do konce roku) a opravy cca 

15 kontrol do začátku sezony 2016. 

Stav na účtu k 31.12.2014     46 144,- Kč 
Příjmy (odvody ze závodů v roce 2015)  46 305,- Kč 
Výdaje v roce 2015 včetně předpokladu výdajů 70 538,- Kč 
na nové čipy a opravy kontrol  
Předpoklad zůstatku k 31.12.2015   21 911,- Kč  

  



9. Plán činnosti Tréninkového střediska mládeže (TSM) na rok 2016 – Marek 
Petřivalský a Petr Skyva – byla zhodnocena činnost TSM Haná za rok 2015 a byl 
předložen předběžný plán akcí na rok 2016. Dokument tvoří přílohu zápisu. 
Dušan Vystavěl poděkoval všem, kteří se podílí na zajištění činnosti TSM. 

 

10. Volba Předsednictva KSOS OLK/HO – Luboš Poklop  
V úvodu byl schválen Volební řád. Bylo konstatováno, že VH je usnášení schopná – 
viz Prezenční listina. Následnou volbou byli zvoleni následující členové předsednictva 
HO/KSOS: 
Předseda:     Marek Otruba 

Místopředseda:     Jindřich Smička 

Předseda soutěžní komise:   Václav Král  

Vedoucí trenér žactva:   Kristýna Skyvová 

Oblastní/krajský kartograf   Luděk Krtička 

Volební období je  4 leté (VH 2015 – VH 2019) 

Nově zvolený předseda KSOS OLK/HO Marek Otruba poděkoval odstupujícímu 

předsedovi Dušanu Vystavělovi a místopředsedovi Mirku Hlavovi za jejich dosavadní 

činnost a přínos pro oblast.   

 

 

11. Volba delegátů na Shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS, které se 
uskuteční 28.11.2015 v Luhačovicích – Luboš Poklop - byli zvoleni Dušan 
Vystavěl a Kristýna Skyvová.  
 
 

12. Různé  
- Mirek Hadač představil oddíl AOP a vysvětlil důvod vstupu do HO 
- Brko vyzval zejména oddíly ZLH a AOP ke spolupráci s oddíly OB z Polska 
- Vašek Král přednesl návrh Jirky Otrusiny a Marcela Skřivánka na změny 

označení kategorií H21L a H21K na H21C a H21D – přijato  – Soutěžní řád, 
bod 7.1. změna odstavce: Na závodech na klasické trati je kategorie H21 
rozdělena na 2 podkategorie – H21C (delší, směrný čas pro H21 dle Přílohy č. 
1 SŘ HO), H21D (kratší, 75% směrného času H21 dle Přílohy 1 SŘ HO). 

- Byl projednán návrh změny kategorií Hanáckého žebříčku štafet – vypsání 
univerzální kategorie DH 15 – 99 – přijato – Soutěžní řád, bod 9.1 – změna: 
Hanácký žebříček štafet je vícekolovou soutěží oddílových štafet v kategoriích 
DH12, D14, H14, D15 – 99, H 15 – 99 

- Bylo rozhodnuto že zápočet průměrů do žebříčku se ruší. Soutěžní řád bude 
upraven.  

- Vašek Král upozornil na doplnění doporučeného měřítka mapy do Soutěžního 
řádu/prováděcích předpisů na jednotlivé disciplíny dle Pravidel OB – o výjimku 
třeba požádat soutěžní komisi. 

- Byly navrženy odměny pro Jana Gottfrieda - webmastera (3000,-Kč), Mirka 
Chmelaře – správce oblastní sady SI (5000,- Kč) a Vaška Krále – předsedu 
SK (3000,-Kč). Odměny pro Honzu a Mirka budou vyplaceny (po odečtení 
srážkové daně 15%) z peněz oblastní sady SI, odměna pro Vaška bude 
vyplacena z odvodů za Superžebříček.  

- Bylo doporučeno pracovat na úpravě webové stránky HO – zodpovídá 
předseda KSOS OLK/HO. 

 
 
 



13.  Usnesení 
VH HO schvaluje výsledky voleb do Předsednictva ČSOS OLK/HO, zprávy uvedené 
v bodech 3,5 a 6, schvaluje kalendář závodů HO na rok 2016 a schvaluje delegáty na 
VH ČSOB a shromáždění sekce OB s hlasovacím právem. 
VH bere na vědomí informace uvedené v bodě 7,8 a 9 
 
 

 

V Olomouci, dne 15.1.2016 

Vypracoval: Jindřich Smička 

 

 

 

 


