
Výroční zpráva  
Klub orientačního běhu Tretra Praha 

za rok 2016  
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a 
končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Klubu 
orientačního běhu Tretra Praha (dále jen KOB Tretra Praha) a její jednotlivá 
ustanovení byla předmětem jednání Výkonného výboru dne 5. prosince 2017. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   Klub orientačního běhu Tretra Praha 
Sídlo:   Střížkovská 549/35 Praha 9, 190 00   
IČ:   49625543    
DIČ:   CZ-49625543     
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 5644 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Klub orientačního běhu Tretra Praha z. s. (dále jen Tretra) se věnuje sportovní 

činnosti od roku 1993. Hlavním předmětem činnosti klubu je sportovní činnost, 

která se skládá z výchovy mládeže, pravidelných tréninků a soustředění, účasti 

na krajských, republikových i mezinárodních závodech. Klub je registrován v 

Českém svazu orientačních sportů (dále ČSOS), územně spadá pod Pražský svaz 

orientačních sportů (dále PSOS). Spolek má tři sekce, nejpočetnější sekci pěšího 

orientačního běhu, dále sekci lyžařského orientačního běhu a MTBO (cyklistická 

varianta orientačního běhu). Dohromady je v klubu registrováno 168 osob, 

přičemž 90 ve věku 6 až 23 let. 

 

a) Pravidelná týdenní sportovní činnost  

Klub organizuje celkem 8 tréninků týdně. V pondělí má pronajatou tělocvičnu 

na ZŠ Generála Janouška, kde se konají 2 tréninky – pro nejmenší děti a žáky a 

druhý trénink pro dorost a juniory. V úterý se v prostorách DDM Přemyšlenská 

koná trénink pro juniory a dospělé. Ve středu se v Jóga centru v Nepilově ulici 

na Praze 9 koná trénink pro žáky a druhý pro dorostence, kde spolupracujeme 

s trenérkou jógy Monikou Úlehlovou na kompenzačních cvičeních. V pátek klub 

zajišťuje celkem tři tréninky – pro děti do deseti let, pro žáky a pro dorostence. 

Nejmladší děti ve věku 6 až 10 let trénují dvakrát týdně, žáci a dorostenci třikrát 

týdně. Junioři pouze dvakrát, ale u nich je předpoklad individuálního tréninku 

v průběhu týdne. Dětem se věnuje 10 trenérů. V listopadu se Jakub Ransdorf a 

Marek Valach zúčastnili metodického semináře trenérů pořádaného ČSOS. 
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b) Účast na závodech a přehled nejdůležitějších výsledků 

Dětem je placena účast na krajských závodech pořádaných PSOS. V roce 2016 

PSOS pořádal dvě soutěže – Pražský pohár žactva a Pražský žebříček. Pražský 

pohár žactva se koná v květnu a červnu, vždy ve středu odpoledne. V roce 2016 

ho tvořilo 5 závodů v Praze (v lokalitách Vinoř, Krčský les, Trojské nábřeží, Újezd 

nad Lesy, Veleslavín). Pohár byl tradičně zakončen štafetovým závodem, tento 

rok pod pořadatelstvím Tretry. Pražský žebříček se dělí na jarní a podzimní část, 

v té jarní se skládal ze sedmi závodů a Mistrovství oblasti v nočním orientačním 

běhu. Na každém z těchto závodů měl náš klub okolo 45 startujících závodníků, 

převážně dětí. Na podzim se v rámci pražského žebříčku konalo pouze 6 

závodů, na prvních čtyřech nebyla účast našeho oddílu z důvodu kolize s 

výběrovým soustředěním příliš velká, na dalších dvou se pohybovala okolo 55 

startujících závodníků. S dětmi na každý závod jezdí minimálně jeden trenér, 

který se jim věnuje a vše potřebné zařizuje. Startovné na jednom krajském 

závodě za jednoho závodníka v soutěžní kategorii se pohybuje v cenovém 

rozmezí 20-100 Kč. 

Republikové závody jsou soutěže pořádané ČSOS. Klub hradí dětem právě ty 

závody, na které mají licenci, včetně všech závodů pro držitele nižší licence (viz 

následující odstavec). Dělí se na závody individuální - Žebříček B, Žebříček A a 

Mistrovství České republiky v jednotlivých disciplínách pěšího orientačního 

běhu (krátká trať, klasická trať, sprint) a kolektivní - Český pohár štafet a 

Mistrovství České republiky štafet a klubů a Mistrovství České republiky ve 

sprintových štafetách. V žebříčku B se klub účastní všech závodů české části 

(rozděleno na českou a moravskou), žebříčku A se účastníme pouze pokud je v 

Čechách, nebo je velmi zajímavý po soutěžní stránce. Klub plánuje účastnit se v 

příštím roce všech žebříčku A v České republice tak, aby mládež s licencí A měla 

adekvátní konkurenci. Na mistrovstvích České republiky klub startuje na všech 

kromě sprintových štafet, kde jsme ovšem díky letošním výkonům získali právo 

startu na příští rok. V roce 2017 se zástupci klubu zúčastnili 25 republikových 

závodů v celé České republice. Startovné na jednom republikovém závodě za 

jednoho závodníka v soutěžní kategorii se pohybuje v cenovém rozmezí 100-

180 Kč. 

Na závodech je pro členy klubu připraven oddílový stan, kde mohou vyhledat 

přístřeší. Všem členům aktivně doporučujeme navštívit co nejvyšší počet 
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závodů, protože na nich získají nejvíce zkušeností a seznámí se s novými terény, 

což je pro úspěch v orientačním běhu zásadní. 

V jarním i podzimním krajském žebříčku mají děti možnost podle svých 

výsledků získat licenci B, která je opravňuje ke startu na republikových 

závodech. V žebříčku B nebo na mistrovstvích republiky je poté možné získat v 

případě adekvátních výsledků licenci A. Klub má v současnosti 16 držitelů 

licence B a 5 držitelů licence A.  

 

Přehled nejdůležitějších výsledků: 

• Už na počátku sezóny zaběhly výborné výsledky na MČR v nočním 

orientačním běhu Teodora Dědková (8.) a Gabriela Šimůnková (13.). 

• Na následném republikovém šampionátu ve sprintu zaběhla Gabriela 

opět skvělý výsledek, když skončila 15. Sedmnáctý skončil Jakub Vlášek. 

• Teodora Dědková, na štafetách hostující v pragovce, vyhrála závod 

Českého poháru. Šimon Tůma se také postavil na bednu Českého poháru 

štafet za výběr pražské oblasti. 

• Tradiční vrchol jarní sezóny – Mistrovství České republiky na krátké trati - 

dopadl velmi dobře pro Teodoru Dědkovou, když skončila desátá. 

• Druhý víkend v září se poté konaly poslední závody Žebříčku B, kde 

Ondřej Měšťan a Jakub Ransdorf vybojovali licenci A. 

• Mistrovství na klasické trati se nejvíce podařilo Gabriele Šimůnkové, když 

se v silné konkurenci umístila na 14. příčce. 

• Pražské družstvo spolu s Emou Bulířovou vyhrálo MČR družstev. Tudíž se 

můžeme chlubit, že máme ve svých řadách mistryni republiky!  

• V elitních kategoriích jen těsně unikla licence R (širší elita) Gabriele 

Šimůnkové a Jakubovi Makovskému. 

• Výraznou perspektivu do budoucna představuje druhé místo našeho 

oddílu v Manufaktura lize (týmové bodované soutěže počítané z výsledků 

pražských žebříčků). 

• V Praze se navíc v žákovských kategoriích vytvořila velmi silná 

konkurence, což rozhodně napomáhá úrovni oblastních závodů. Proto 

jsou velice ceněná i skvělá umístění v kategoriích DH12 a DH14 na 

pražských žebříčcích. 
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c) Akce pořádané klubem – soustředění 

Každoročně pořádá Tretra 2 soustředění – letní a velikonoční. Obě mají za cíl 

ucelit kolektiv v rámci klubu a jednotlivých tréninkových skupin a také rozvíjet 

mapové a fyzické zdatnosti účastníků, a to zejména díky možnosti častějšího a 

intenzivnějšího tréninku, který by ve spojení se školní docházkou nebyl jinak 

možný. 

Letní soustředění je otevřené pro všechny členy klubu. Pořádáme ho během 

druhé poloviny letních prázdnin, v roce 2016 v termínu 20. – 27. srpna v Řásné 

na Telčsku. Kromě pravidelných mapových tréninků se zde také konají 

skupinové hry v rámci celotáborové hry, v roce 2016 na téma Mistrovství světa 

v orientačním běhu. Účastníci letního soustředění jsou pro účast na 

celotáborové hře rozděleni do skupin, kde jsou mixovány všechny věkové 

kategorie, toto dětem napomáhá se učit spolupracovat ve skupině a 

interagovat s příslušníky jiných věkových kategorií. Letní soustředění se 

zaměřuje spíše na mladší věkové kategorie (žáci a mladší), a má za cíl u těchto 

kategorii zejména bavit a semknout děti dohromady. Tento cíl vychází 

z kanadsko-švýcarské tréninkové metodiky LTAD.  

Velikonoční soustředění se oproti letnímu otevřelo pouze pro starší žáky, 

dorost, juniory a dospělé. Pořádáme ho v období velikonočních prázdnin. 

Věková hranice pro účast na velikonoční soustředění není ovšem pevně 

nastavena, a to zejména kvůli individuální rychlosti rozvoje každého svěřence. 

Věková restrikce u velikonočního soustředění je zdůvodnitelná intenzitou 

trénování během tohoto soustředění a zároveň také obvyklou nepřízní počasí 

v tuto roční dobu. 

 

 

d) Akce pořádané klubem – závody 

Každoročně pořádá Tretra závody v rámci PSOS. V roce 2016 klub pořádal 

Klacky OPEN, závěrečný štafetový závod seriálu Pražského poháru žactva. 

Závodu se zúčastnilo 177 tříčlenných štafet a 148 jednotlivců, celkem tedy 679 

závodníků. 
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3. Struktura organizace 

 
Nejvyšším orgánem KOB Tretra Praha je členská schůze. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výkonný výbor. Statutárním orgánem je předseda klubu Vítězslav 
Zajíc. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů. 
 

4. Členská základna a členské příspěvky      
    

KOB Tretra Praha evidoval na konci sledovaného období 156 členů v následující 
struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(15-18 let) 

Junioři 
(19-23 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Počet členů 2015 57 16 12 71 

 

Dítě nebo junior absolvující pravidelné tréninky musí zaplatit členské příspěvky 

v hodnotě (r. 2016) 2800 Kč (dítě nebo junior s licencí B 1800Kč, licencí A 800 

Kč), z čehož se mu hradí kromě pravidelných tréninků i doprava a startovné na 

krajských závodech (pro držitele vyšších licencí nebo adekvátní pozice 

v dospělém rankingu oddíl hradí i závody republikové), registrace u ČSOS, 

výběrová soustředění, další příspěvky (například na GPS hodinky). Ostatní 

dospělí a děti pravidelně netrénující platí 350 Kč, v čemž mají zahrnutou pouze 

registraci u ČSOS a zbylé náklady hradí oddílu platí v rámci členských příspěvků 

na konci roku podle vyúčtování. Od příspěvků jsou osvobozeni trenéři a aktivní 

činovníci klubu (účetní, předseda). 
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5. Hospodaření organizace  

KOB Tretra Praha v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních 
organizací a z vedlejší činnosti.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 5 767,75 Kč.  
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 
činnosti v následujícím období. Podrobnější informace o hospodaření organizace 
ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
 
 
Sestavil Jakub Ransdorf 

Dne 19. 12. 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Schválil dne 5. 12. 2017 výkonný výbor klubu.  

Schválil dne 19. 12. 2017 jako statutární orgán klubu předseda Vítězslav Zajíc. 

 

 

 

……………………………………………………. 

podpis a razítko 


