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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021 a 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   Klub orientačního běhu Tretra Praha 
Sídlo:   Žárovická 1657, Praha 9, 190 16   
IČ:   49625543    
DIČ:   CZ-49625543     
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 5644 vedená u Městského soudu v Praze 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  

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 sportu). Dohromady je v klubu 

registrováno 227 osob. 

• 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 
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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 první polovině roku 2021 byly všechny tréninky výrazně ovlivněny pokračující 

pandemií koronaviru a souvisejícími vládními omezeními. V jarních 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. 

Na podzim roku 2021 pak už tréninky probíhaly bez větších omezení v plném 

rozsahu. 

• Účast na závodech 

Jarní sezóna 2021 byla stále výrazně ovlivněna probíhající pandemií koronaviru. 

Mnoho akcí bylo významně omezeno, případně zcela zrušeno, závody, které se i 

přesto konaly, byly často omezeny pouze na nejlepší závodníky z celé republiky. 

Pouze díky pořadatelskému nasazení všech pořadatelů a významnému uvolnění 

platných omezení v podzimní sezóně se v roce 2021 podařilo uspořádat většinu 

závodů všech dlouhodobých soutěží. 

Oblastní soutěže pořádané PKS byly na jaře dotčeny nejvíce, hlavně z toho 

důvodu, že na rozdíl od republikových akcí nebylo možné získat na jejich pořádání 

výjimku z platných opatření, tradiční Pražský pohár žactva byl narychlo přetvořen 

do formy individuálních tréninků, s využitím rozdělené startovního pole do 

jednotlivých vln ho nakonec bylo možné uspořádat v rozsahu 6 závodů, z nichž 

jeden pořádala i Tretra. Pražský žebříček, resp. jeho jarní část, proběhl s výrazně 

změněnou termínovkou (všechny závody se konaly v červnu, obvykle probíhají už 

od konce března), ale nakonec v rozsahu celkem 7 závodů. Podzimní část 

Pražského žebříčku pak již proběhla bez významnějších omezení, v rozsahu 8 

závodů od září do začátku listopadu. Dále se pak v říjnu uskutečnilo první 

Mistrovství oblasti sprintových štafet, které pořádala Tretra. Na každém z těchto 

závodů měl náš klub 25 - 60 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 50-150 Kč. 
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Republikové závody jsou soutěže pořádané ČSOS. I přes významná omezení účasti 

v jarní části sezóny nakonec proběhly všechny dlouhodobé soutěže (ač například 

Český pohár štafet měl pouze 3 závody) i všechny Mistrovství České republiky 

v jednotlivých disciplínách pěšího OB (sprint, smíšené sprintové štafety, krátká 

trať, klasická trať a štafety).  

I přesto se členové klubu zúčastnili mnoha závodů a některým se povedlo získat i 

vyšší soutěžní licence, potřebné pro účast na republikových závodech v příštím 

roce. Klub má v současnosti (ke konci roku 2021) 19 držitelů licence B, 7 držitelů 

licence A a 4 držitele licence R.  

Přehled nejdůležitějších výsledků: 

• 8. května se konal první republikový závod žebříčku A ve sprintu v Jihlavě a 

Barbora Smolková doběhla na 2. místě v kategorii D18. 

• 22. května na Mistrovství ČR ve sprintu ve Šternberku skončila Ema 

Bulířová 3., Barbora Smolková 5. (obě D18), Jan Melišík 15. (H16), Martin 

Melišík 5. a Ondřej Měšťan 15. (oba H20). 

• 23. května na Mistrovství ČR ve sprintových štafetách obsadila štafeta ve 

složení Ema Bulířová, David Elleder, Antonín Černý a Ema Černá 6. místo 

v kategorii dorostu. 

• 30. května v závodě žebříčku B na krátké trati v Jablonci nad Nisou doběhla 

Linda Tomášková 1. (D18) a Dominik Sork 3. (H16). 

• 12. června na Mistrovství ČR na krátké trati u Vojtíškova skončila Ema 

Bulířová 1. (D18) a Jan Melišík 13. (H16). 

• 13. června v závodě žebříčku A na klasické trati opět u Vojtíškova doběhla 

Bára Smolková 2. (D18). 

• 20. června v závodě žebříčku B na klasické trati v Bílichově doběhla Linda 

Tomášková 2. (D18) a Antonín Černý 1. (H18). 
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• V jarní části Pražského žebříčku si nejlépe vedli: 2. Barbora Šubrtová (D10), 

4. Michaela Šimůnková (D14), 3. Tereza Měšťanová a 5. Šárka Sotonová 

(obě D16), 6. Linda Tomášková (D18), 4. Jan Elleder (H12), 1. Matouš Černý 

a 3. Ondřej Kuchař (oba H16) a 2. Antonín Černý (H18). 

• V Pražském poháru žactva na 2. místě v kategorii D10 skončila Barbora 

Šubrtová. 

• 4. září v závodě žebříčku A na klasické trati v Kladkách doběhla Ema Bulířová 

1. (D18), 5. září pak v závodě na krátké trati ve Valchově tento výkon 

zopakovala. 

• 4. září v závodě žebříčku B na klasické trati v Novém Městě v Krušných 

horách doběhla Linda Tomášková 3. (D18), Dominik Sork 2. (H16) a Zdeněk 

Fiala 1. (H65). 

• 5. září v závodě žebříčku B na stejném místě pak Tereza Měšťanová 2. (D16), 

Dominik Sork 3. (H16) a Antonín Černý 3. (H18). 

• 19. září na Mistrovství ČR na klasické trati u Pohoří skončila Barbora 

Smolková 3. a Ema Bulířová 5. (obě D18), Jan Melišík 7. a Jakub Smolka 13. 

(oba H16) a Ondřej Měšťan 11. a Martin Melišík 15. (oba H20). 

• 25. září v závodě Českého poháru štafet v kategorii dorostenek doběhla na 

2. místě štafeta ve složení Barbora Smolková, Ema Černá a Ema Bulířová, o 

den později pak tato štafeta výsledek ještě zlepšila a nedělní závod vyhrála. 

• 9. října na Mistrovství ČR štafet v Kobylé nad Vidnávkou se v kategorii 

dorostenek na 3. místě umístila štafeta ve složení Barbora Smolková, Ema 

Černá a Ema Bulířová. 

• 16. října na Mistrovství ČR v nočním OB v Plzni skončila Ema Bulířová 2. a 

Barbora Smolková 6. (obě D18), David Elleder 4. (H16), a Martin Melišík 6. 

(H20). 

• 17. října v závodě žebříčků A a B v Záluží u Plzně doběhla Barbora Smolková 

3. (D18), Gabriela Šimůnková 6. (D21E) a Matouš Černý 3. (H16B). 
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• V podzimní části Pražského žebříčku si nejlépe vedli: 2. Barbora Šubrtová 

(D10), 5. Michaela Šimůnková (D14), 4. Šárka Sotonová (D16), 1. Karel 

Kamenický, 4. Pavel Jakubský a 6. Prokop Sedlář (všichni H10), 4. Jan Elleder 

a 6. Filip Sotona (oba H12), 4. Šimon Vyhnis (H16) a 2. Matouš Černý (H18). 

• V celkovém hodnocení žebříčku B Čechy západ si nejlépe vedli: 5. Linda 

Tomášková (D18), 1. Dominik Sork (H16), 2. Antonín Černý (H18) a 3. 

Zdeněk Fiala (H65). 

• V celkovém hodnocení žebříčku A si nejlépe vedli: 2. Ema Bulířová a 5. 

Barbora Smolková (obě D18). 

• Gabriela Šimůnková uzavřela rok 2021 na 30. místě v rankingu. 

• V MTBO získala polovina všech závodníků licenci Elity 

• 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 v tradičním formátu muselo být v roce 

2021 zrušeno a tak jediným celooddílovým soustředěním bylo soustředění letní. 

Místo tradičního velikonočního soustředění však dorostenecká skupina 

absolvovala 7 mapových tréninků pod záštitou pražského TSM (tréninkové 

středisko mládeže) v pražských lesích (zákaz opouštět okres v rámci 

protikoronavirových opatření). 

Letní soustředění je otevřené pro všechny členy klubu. Pořádáme ho na konci 

letních prázdnin, v roce 2021 v termínu 22. – 29. srpna v Novém Městě u 

Jáchymova v okrese Karlovy Vary. Kromě pravidelných mapových tréninků se zde 

také konají skupinové hry v rámci celotáborové hry, v roce 2021 na téma 

detektivního vyšetřování se Sherlockem Holmesem. Účastníci letního soustředění 

jsou pro účast na celotáborové hře rozděleni do skupin napříč běžnými 

tréninkovými skupinkami, které jsou dělené dle věku.  
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Kromě letního soustředění pro všechny děti a improvizovaného velikonočního 

soustředění pro dorost uspořádali trenéři dorostenecké skupiny ještě jedno kratší 

letní soustředění v Jizerských horách v terénech MS v OB v termínu 26. - 29. 

července. 

• Akce pořádané klubem – závody 

Každoročně pořádá Tretra závody v rámci PKS, v roce 2021 klub pořádal dva 

závody. Závodu Pražského poháru žactva 9. června v Ďáblickém háji se zúčastnilo 

336 závodníků. A mistrovství oblasti sprintových štafet 24. října na Ládví se 

zúčastnilo 80 čtyřčlenných štafet. 

3. Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem KOB Tretra Praha je členská schůze. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výkonný výbor, v roce 2021 ve složení Jakub Vlášek, Vítězslav Zajíc, 
Petr Šebesta, Jakub Makovský, Jakub Ransdorf, Marek Valach a Ondřej Měšťan. 
Statutárním orgánem byl po celý rok 2021 předseda klubu Jakub Vlášek. 

4. Členská základna a členské příspěvky         

KOB Tretra Praha evidoval na konci sledovaného období 227 členů v následující 
struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(15-18 let) 

Junioři 
(19-20 let) 

Dospělí 
(nad 21 let) 

Počet členů  87 24 7 109 

 

Vzhledem k výrazným omezením v roce 2020 rozhodl výbor o jednorázovém 

snížení členských příspěvků v roce 2021, tudíž dítě nebo junior absolvující 

pravidelné tréninky musí zaplatit členské příspěvky v hodnotě (r. 2021) 2000 Kč 

(dítě nebo dorostenec s licencí B 1500 Kč, s licencí A 1000 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 také trenéři. 





IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

49625543

KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s.
Žárovická  1657
Praha 9
190 16

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 7802 780A. I.

Osobní náklady 944 94A. III.

Ostatní náklady 56 5A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

127 12A. VI.

Poskytnuté příspěvky 188 18A. VII.

Náklady celkem 90990910Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 30412 304B. I.

Přijaté příspěvky 22713 227B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 35814 358B. III.

Výnosy celkem 88988917Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -20-20C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění -20-20D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 24.02.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



1 x příslušnému fin. orgánu

KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s.
Žárovická  1657
Praha 9
190 16(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

49625543

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 1223

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 66 66A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -43 -54A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 1 2151 186
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkem 180 21B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 1 003 1 176B. III.
10Jiná aktiva celkem 3 18B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 1 2271 209

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 1 0851 105

13Jmění celkem 617 617A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 488 468A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 142104
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 15 46B. III.
19Jiná pasiva celkem 89 96B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 1 2271 209

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 24.02.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


