Výroční zpráva
Klub orientačního běhu Tretra Praha
za rok 2020
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a
končící dnem 31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti Klubu
orientačního běhu Tretra Praha (dále jen KOB Tretra Praha) a její jednotlivá
ustanovení byla předmětem jednání Výkonného výboru dne 17. června 2021.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Klub orientačního běhu Tretra Praha
Sídlo:
Žárovická 1657, Praha 9, 19016
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 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 krajský svaz Českého
svazu orientačních sportů (dále PKS). 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 204
osob.
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• Pravidelná týdenní sportovní činnost
Klub organizuje celkem 8 tréninků týdně. V pondělí má pronajatou tělocvičnu na
ZŠ Generála Janouška, kde se koná trénink pro nejmenší děti a žáky. V úterý se
v prostorách DDM Přemyšlenská koná trénink pro dorostence, juniory a dospělé.
Ve středu se v Jóga centru v Nepilově ulici na Praze 9 konají dva tréninky – jeden
pro žáky a druhý pro dorostence. V pátek klub zajišťuje celkem čtyři tréninky – pro
děti do deseti let, pro mladší žáky, pro starší žáky a pro dorostence. Nejmladší děti
ve věku 6 až 10 let trénují dvakrát týdně, žáci a dorostenci třikrát týdně.
V roce 2020 byly všechny tréninky výrazně ovlivněny pandemií koronaviru a
vládními omezeními, které s ní souvisely. Z 10 měsíců plánovaných tréninků
proběhly 3 měsíce (leden, únor a září) v plném rozsahu a ve zbylých měsících byly
společné tréninky částečně organizovány v různorodých podmínkách dle
současných nařízení a částečně převedeny do zcela individuálního režimu
samostatných tréninků dle zaslaných tréninkových plánů a připravených cvičení.

• Účast na závodech
Celá sezóna 2020 byla výrazně ovlivněna probíhající pandemií koronaviru.
Z tohoto důvodu byla jarní část sezóny zcela zrušena a podzimní proběhla ve velmi
omezené míře. I přes tyto nesnáze byli závodníci klubu na závodech vidět a přivezli
několik pěkných výsledků.
Oblastní soutěže pořádané PKS byly dotčeny nejvíce, jedna soutěž (Pražský pohár
žactva) byla zrušena úplně a druhá (Pražský žebříček) proběhla ve výrazně
omezeném režimu. Pražský žebříček v roce 2020 měl pouze podzimní část (jarní
byla úplně zrušena) a i v té se z plánovaných 7 závodů uskutečnily pouze 3, jeden
z nich pořádala Tretra. Na každém z těchto závodů měl náš klub okolo 50
startujících závodníků, převážně dětí. 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 50-100 Kč.
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Republikové závody jsou soutěže pořádané ČSOS. V roce 2020 bohužel proběhly
pouze závody Mistrovství české republiky v jednotlivých disciplínách pěšího OB
(sprint, smíšené sprintové štafety, krátká trať, klasická trať a štafety). Všechny
ostatní plánované závody byly spolu s dlouhodobými soutěžemi (Žebříček B Čechy
západ, Žebříček A, Český pohár štafet) zrušeny.
I přesto se členové klubu zúčastnili několika závodů a některým se povedlo získat i
vyšší soutěžní licence, potřebné pro účast na republikových závodech v příštím
roce. Klub má v současnosti 13 držitelů licence B a 8 držitelů licence A.
Přehled nejdůležitějších výsledků:
• Začátkem března se početná skupina závodníků vypravila na mezinárodní
závody Lipica Open do Slovinska a ve výsledcích se rozhodně neztratili.
V M16 na 1. místě Antonín Černý a na 2. místě Matouš Černý, v kategoriích
dospělých 2. Radim Hošek a 3. Tereza Hošková.
• 6. září na Mistrovství ČR ve sprintu skončila Ema Bulířová 8. (D16), Barbora
Smolková 3. (D18), Martin Melišík 5. (H18) a Ondřej Měšťan 11. (H20).
• Ve stejný den odpoledne pak na Mistrovství České Republiky ve sprintových
štafetách obsadila štafeta ve složení Ema Černá, Jakub Smolka, Martin
Melišík a Barbora Smolková 6. místo v kategorii dorostu.
• 19. září na MČR na klasické trati skončila Barbora Smolková 5. (D18), Jan
Melišík 15. (H16), Martin Melišík 14. (H18) a Ondřej Měšťan 13. (H20).
• 26. září pak proběhlo Mistrovství ČR štafet, kde se v kategorii dorostenek na
7. místě umístila štafeta ve složení Barbora Smolková, Ema Bulířová a Ema
Černá.
• 3. října pak Mistrovstvím na krátké trati skončila sezóna celostátních
závodů, na tomto mistrovství byla Ema Bulířová 13. (D16) a Ondřej Měšťan
14. (H20).
• V pražském žebříčku (počítaném ze 3 podzimních závodů) si nejlépe vedli: 6.
Lucie Hlaváčková, 8. Barbora Šubrtová (obě D10), 4. Žofie Bulířová, 6.
Michaela Šimůnková (obě D12), 9. Klára Bublíková (D14), 3. Linda
Tomášková (D16), 3. Jan Elleder (H10), 2. David Elleder, 3. Jáchym Bulíř (oba
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H14) a 5. až 8. místo v H16 obsadili Antonín Černý, Matěj Kuchař, Dominik
Sork a Matouš Černý
• Na začátku září jsme také společnými silami uspořádali oblastní žebříček v
Jevanech.
• Gabriela Šimůnková uzavřela rok 2020 na 40. místě v rankingu.
• Akce pořádané klubem – soustředění
Obvykle 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. Bohužel velikonoční soustředění muselo být v roce 2020 zrušeno a tak
jediným celooddílovým soustředěním bylo soustředění letní.
Letní soustředění je otevřené pro všechny členy klubu. Pořádáme ho na konci
letních prázdnin, v roce 2020 v termínu 22. – 29. srpna na Slovance u Hrabětic v
okrese Jablonec nad Nisou. Kromě pravidelných mapových tréninků se zde také
konají skupinové hry v rámci celotáborové hry, v roce 2020 na téma kolonizace
vzdálené planety. Účastníci letního soustředění jsou pro účast na celotáborové hře
rozděleni do skupin napříč běžnými tréninkovými skupinkami, které jsou dělené
dle věku.
Kromě letního soustředění uspořádali trenéři jednotlivých tréninkových skupin i
několik dalších kratších soustředění pro své svěřence. V termínu 25. - 28. června se
skupina přibližně 20 starších žáků zúčastnila soustředění v Kořenově v krásném a
náročném terénu Jizerských hor. V létě pak trenéři dorostu připravili 2 soustředění
pro dorostence a juniory, každého se zúčastnilo kolem 15 členů klubu. 13. - 16.
července v pískovcových terénech Hruboskalska a 4. - 7. srpna v okolí Úpice
v Jestřebích horách a na Čížkových kamenech.

Výroční zpráva
Klub orientačního běhu Tretra Praha
za rok 2020

• Akce pořádané klubem – závody
Každoročně pořádá Tretra závody v rámci PKS. V roce 2020 klub pořádal závod
Pražského žebříku v Jevanech. Závodu se zúčastnilo celkem 948 závodníků.
3. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Nejvyšším orgánem KOB Tretra Praha je členská schůze. Nejvyšším výkonným
orgánem je výkonný výbor. Statutárním orgánem byl na začátku roku 2020
předseda klubu Vítězslav Zajíc. 24. 6. 2020 byl na členské schůzi zvolen novým
předsedou klubu Jakub Vlášek. Také došlo ke zvolení nového výkonného výboru ve
složení Jakub Vlášek, Vítězslav Zajíc, Petr Šebesta, Jakub Makovský, Jakub
Ransdorf, Marek Valach a Ondřej Měšťan.
4. Členská základna a členské příspěvky
KOB Tretra Praha evidoval na konci sledovaného období 204 členů v následující
struktuře:

Počet členů

Děti
(do 15 let)

Mládež
(15-18 let)

Junioři
(19-23 let)

Dospělí
(nad 18 let)

82

16

12

94

Dítě nebo junior absolvující pravidelné tréninky musí zaplatit členské příspěvky
v hodnotě (r. 2020) 3500 Kč (dítě nebo dorostenec s licencí B 2500 Kč, s licencí A
1500 Kč), z čehož se mu hradí kromě pravidelných tréninků i doprava a startovné
na krajských závodech (pro držitele vyšších licencí i republikových), registrace u
ČSOS, výběrová soustředění a další akce. Ostatní dospělí a děti pravidelně
netrénující platí 350 Kč, v čemž mají zahrnutou pouze registraci u ČSOS a zbylé
náklady hradí oddílu v rámci vyúčtování vždy na konci pololetí. Snížené příspěvky
350 Kč hradí trenéři.
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5. Hospodaření organizace
KOB Tretra Praha v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od
sportovních organizací a z vlastní hlavní činnosti.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 169 923,45 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
Dne

Jakub Vlášek
17. 6. 2021

Schválil dne 17. 6. 2021 výkonný výbor klubu.
Schválil dne 17. 6. 2021 jako statutární orgán klubu předseda Jakub Vlášek

..............................................................
podpis a razítko

