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A
Organizace

ORGANIZACE

OK Slavia Hradec Králové, z. s.
Členská
základna

Počet členů k 31. 12. 2019: 237
z toho žactvo a dorost: 109
junioři, dospělí a veteráni: 128

Vedení
klubu

PŘEDSEDA
Josef Kohout
ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU
Jiří Čečka, Karel Hausvater, David Hepner, Radek
Jakubský, Michal Jedlička, Vojtěch Netuka, Petr
Remeš, Karel Toužil

Sídlo
klubu

Nad Rybníky 2053/4
Hradec Králové
500 08
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B
Finance

FINANCE

Hospodaření klubu
Celkový
souhrn

NÁKLADY: 1263 tis. Kč
VÝNOSY: 1317 tis. Kč
· Rozdíl 54 tis. Kč je určen k financování činnosti klubu
v roce 2021.

Detailní
přehled

· Největší výnosy byly z členských příspěvků (598 tis. Kč);
dále z dotací přijatých od Statutárního města Hradec
Králové (202 tis. Kč); Královehradeckého kraje (149 tis
Kč); Královehradecké unie sportu (84 tis. Kč), Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (208 tis.
Kč) a Českého svazu orientačních sportů (18 tis. Kč).
Jednotlivé dotace byly použity dle určení na základě
jednotlivých smluv.
· Mezi největší náklady lze zařadit organizování soustředění
a účast na závodech (433 tis. Kč), dále náklady na sportovní
vybavení (388 tis. Kč) a odměny trenérům (73 tis. Kč).
· Účetní závěrka je uložena ve Veřejném rejstříku a Sbírce
listin pod číslem L 9831/SL16/KSHK.
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C
Sport

SPORTOVNÍ ČINNOST

Orientační běh
& lyžařský orientační běh
· Aktuálně je v klubu 5 tréninkových skupin – začátečníci a mladší žactvo, starší
žactvo a mladší dorost, starší dorost a junioři, dospělí a veteráni.
· Vedle klasického orientačního běhu se menší skupina našich členů věnuje také
lyžařskému orientačnímu běhu.
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SPORTOVNÍ ČINNOST · ORIENTAČNÍ BĚH

Skupina začátečníků a mladšího žactva
Trenéři

HLAVNÍ: Zuzana Jedličková, Iva Mádlová
POMOCNÍ: Karel Souček, Milan Gazdačko, Václav Husák,
Andrea Čížová, Jana Kroniková
· Na jaře ve funkci vedoucí skupiny skončila Martina
Hepnerová, se skupinou následně spolupracovala na
přípravě tréninků ještě do konce června.

Tréninková
činnost

· Úterní mapový trénink probíhal i v době „covidové“, kdy
jsme místo tělocvičny běhali venku, a to v lesoparku u ZŠ
M. Horákové nebo v parku v Šimkových sadech. Ve čtvrtek
byl běžecký trénink pro aktivní zájemce. V lednu proběhlo
lyžařské soustředění na Šerlišském Mlýně a mapové
cyklosoustředění v Bělečském Mlýně. O prázdninách
proběhl na klubovně první týdenní příměstský tábor HOP.

Závodní
činnost

Účast na závodech Východočeského poháru a na 3denní
Ceně Východních Čech s ubytováním v táboře Dolce
u Trutnova.
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SPORTOVNÍ ČINNOST · ORIENTAČNÍ BĚH

Skupina staršího žactva a mladšího dorostu
Trenéři

HLAVNÍ: Jan Netuka, Martina Čečková, Jiří Čečka
POMOCNÍ: Ivana Thýnová, Michal Jedlička

Tréninková
činnost

· Od ledna do poloviny března se v úterý střídaly tréninky
v tělocvičně a mapová teorie v ZŠ M. Horákové s nočními
mapovými tréninky. Ve středu byl běžecký trénink na dráze
Sokol. V době pololetních prázdnin jsme byli na zimním
lyžařském soustředění v Krkonoších. Následně z důvodu
vládních protiepidemických opatření byly společné tréninky
zrušeny, přesto byla příležitost individuálně absolvovat
připravené tratě v okolí HK.
· Od konce dubna do konce června byly organizovány
sobotní mapové tréninky na místo zrušených závodů
a v květnu a v červnu vždy ve středu běžecké tréninky
z naší šatny. V závěru června se osm nejzkušenějších členů
skupiny zúčastnilo víkendového soustředění v Jindřichově
v Jizerských horách. Na konci prázdnin se podařilo
uspořádat mapové soustředění v Kořenově.
· V září probíhaly úterní běžecké tréninky a středeční
mapové výjezdy. Na začátku října byly opět společné
tréninky z důvodu vládních protiepidemických opatření
zrušeny. V listopadu a v prosinci byly připravovány vždy
na víkend mapové tréninky pro individuální absolvování
a po několik málo týdnů bylo možno v malých skupinách
organizovat běžecké tréninky v Šimkových sadech.
· Během velkých shromažďovacích omezení byla možná
účast dětí na vzdálenějších mapových trénincích jen díky
dopravě s rodiči.
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Závodní
činnost

· leden, únor: závody Zimní hradubické ligy
· září a začátek října: závody Východočeského poháru (jarní
část závodní sezony neproběhla vůbec, z podzimní části
pouze její první polovina, závody Žebříčku B byly v roce
2020 všechny zrušeny). M. Košková a A. Jakubský získali
svoje první zkušenosti na sprintových Mistrovstvích ČR.

Nejvýraznější
úspěchy
v roce 2020

VÝCHODOČESKÝ POHÁR (celkové pořadí)
4. místo · Matěj Čečka (H12C)
5. místo · Adam Jakubský (H16C)
6. místo · David Jakubský (H12C)
7. místo · Anežka Netuková (D14C)
9. místo · Martina Košková (D14C)

Závodní
licence pro
rok 2021

LICENCE „A“
A. Netuková, M. Košková
LICENCE „B“
J. Dobiášová, V. Jedličková, K. Čečková, M. Čečka,
D. Jakubský, A. Kurka, A. Jakubský, A. Chlupáčová,
Ši. Rémiš, Št. Rémiš, J. Kurka
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SPORTOVNÍ ČINNOST · ORIENTAČNÍ BĚH

Skupina staršího dorostu a juniorů
Trenéři

Ondřej Svoboda, Viktora Kolář, Miroslav Slovák

Tréninková
činnost

· Společná tréninková příprava probíhala v zimním období
v úterní tělocvičně, ve středu byly běžecké tréninky buď
na dráze TJ Sokol, nebo oblíbené intervalové tréninky
v Šimkových sadech, v sobotu pak mapové tréninky. Od
jara do podzimu byly na programu úterní běžecké a mapové
tréninky v hradeckých lesích. Dále se dorost zúčastnil
lyžařského soustředění v Harrachově a letního mapového
soustředění na Jestřebí boudě.

Závodní
činnost

· V roce 2020 se dorost aktivně účastnil závodů
různých úrovní: Mistrovství ČR (pouze podzimních část),
Východočeského poháru a dvou prázdninových vícedenních
závodů - Pěkných prázdnin s OB v Českém ráji a West Cupu
v Nejdku.
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Nejvýraznější
úspěchy
v roce 2020

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
2. místo · Tomáš Dohnálek (klasická trať, H16)
4. místo · Radomír Tichý (sprint, H20)
5. místo · Petra Raková, Martina Thýnová, Petra
Holečková (štafety, D18)
5. místo · Nikola Thýnová (sprint, D20)
7. místo · Petra Holečková (krátká trať, D18)
7. místo · Nikola Thýnová (klasická trať, D20)
8. místo · Šimon Kolář (krátká trať, H18)
9. místo · Nikola Thýnová (krátká trať, D20)
10. místo · Radomír Tichý (krátká trať, H20)

Závodní
licence pro
rok 2021

LICENCE „R“
N. Thýnová, R. Tichý
LICENCE „A“
T. Dohnálek, D. Fábera, P. Holečková, Š. Kolář,
Š. Kroniková, J. Porkert, P. Raková, M. Thýnová,
L. Tichý, T. Zalaba
LICENCE „B“
A. Černík, A. Kodytek, D. Kodytková, T. Rak, B. Zimová
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SPORTOVNÍ ČINNOST · ORIENTAČNÍ BĚH

Skupina dospělých
Tréninková
činnost

· Větší část skupiny má studijní nebo pracovní povinnosti
mimo Hradec Králové, příprava proto probíhá v menších
skupinkách nebo individuálně. Proběhla dvě víkendová
minisoustředění, na konci června v Orlických horách
a v září před MČR štafet.

Závodní
činnost

· Dospělí se aktivně účastní závodů různých úrovní od
oblastních závodů až po závody Mistrovství ČR. Lenka
Mechlová je členkou reprezentačního družstva dospělých.

Nejvýraznější
úspěchy
v roce 2020

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
3. místo · Karolína Teplá, Nikola Thýnová, Lenka
Mechlová (štafety, D21)
3. místo · Lenka Mechlová (klasická trať, D21)
3. místo · Lenka Mechlová (krátká trať, D21)
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4. místo · Radomír Tichý (sprint, H20)
5. místo · Nikola Thýnová (sprint, D20)
6. místo · Karolína Teplá (krátká trať, D21)
7. místo · Nikola Thýnová (klasická trať, D20)
8. místo · Lenka Mechlová (sprint, D21)
8. místo · Karolína Teplá (klasická trať, D21)
9. místo · Nikola Thýnová (krátká trať, D20)
10. místo · Radomír Tichý (krátká trať, H20)
12. místo · Karolína Teplá (sprint, D21)
14. místo · Lenka Mechlová, Petr Remeš, Vojtěch Netuka,
Karolína Teplá (sprintové štafety, DH21)
14. místo · Radomír Tichý (klasická trať, H20)
Závodní
licence pro
rok 2021

LICENCE „E“
Z. Jedličková, L. Mechlová, K. Teplá
LICENCE „R“
N. Thýnová, R. Tichý
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SPORTOVNÍ ČINNOST · ORIENTAČNÍ BĚH

Skupina veteránů
Tréninková
činnost

· Veteráni trénují dle svých možností většinou individuálně,
přesto však mají celou řadu společných akcí. Tradiční
a velmi oblíbenou akcí je veteránské soustředění, které se
v roce 2020 kvůli pandemii COVID-19 nemohlo uskutečnit.

Závodní
činnost

· Veteráni se aktivně účastnili závodů různých úrovní – od
oblastních akcí přes letní vícedenní závody až po závody
Veteraniády ČR.

Nejvýraznější
úspěchy v roce
2020

VETERANIÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
3. místo · Alice Fejlková (krátká trať, D65)
3. místo · Karel Hausvater (sprint, H60)
3. místo · David Hepner (klasická trať, H40)
7. místo · Karel Hausvater (klasická trať, H60)
9. místo · Karel Hausvater (krátká trať, H60)
10. místo · Alice Fejlková (klasická trať, D65)
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SPORTOVNÍ ČINNOST · LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH

Starší dorost & dospělí
Popis

· Lyžařskému orientačnímu běhu se věnuje několik členů
našeho klubu. Ženy přivážejí pravidelně medaile z domácích
šampionátů. Lenka Mechlová a Johanka Šimková úspěšně
reprezentovaly Českou republiku na Mistrovství Evropy
2020 v ruském Chanty-Mansijsku.

Nejvýraznější
úspěchy v roce
2020

MISTROVSTVÍ EVROPY
4. místo · Lenka Mechlová (štafety)
5. místo · Lenka Mechlová (klasická trať)
6. místo · Lenka Mechlová (spritové štafety)
13. místo · Lenka Mechlová (krátká trať)
18. místo · Johanka Šimková (klasická trať)
20. místo · Lenka Mechlová (sprint)
22. místo · Johanka Šimková (krátká trať)
27. místo · Johanka Šimková (sprint)

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
1. místo · Johanka Šimková, Zuzana Jedličková,
Lenka Mechlová (štafety, D21)
2. místo · Lenka Mechlová (klasická trať, D21)
2. místo · Lenka Mechlová (sprint, D21)
4. místo · Johanka Šimková (sprint, D21)
8. místo · Johanka Šimková (klasická trať, D21)
10. místo · Karolína Teplá (klasická trať, D21)
10. místo · Zuzana Jedličková (sprint, D21)
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D
Pořádání

POŘÁDÁNÍ

Pořadatelská činnost
· V roce 2020 se podařilo uspořádat pouze 2 závody Zimní hradubické ligy.
Dva plánované podzimní závody (ŽA ve sprintu a VČP pohár na krátké trati) byly
z důvodu nepříznivé epidemické situace odloženy do roku 2021.
Závod zimní
hradubické ligy
26. 1. 2020

MAPA: Orlická kotlina, M 1 : 4000, E = 2 m
MÍSTO: sekretariát TJ Slavia Hradec Králové,
V. Nejedlého 1216, Hradec Králové
POČET ÚČASTNÍKŮ: 301

Závod zimní
hradubické ligy
23. 2. 2020

MAPA: Na Plachtě, 1:7 500, E= 5 m
MÍSTO: Na Plachtě, Hradec Králové
POČET ÚČASTNÍKŮ: 291

Klokan kros
(25. ročník)
25. 11. 2020

· Protiepidemická opatření neumožnila uspořádání Klokan
krosu v jeho tradiční podobě. Pořadatelé se nicméně
rozhodli připomenout čtvrtstoletí této akce a připravili
v prostoru závodu speciální mapový trénink, který bylo
možné si individuálně proběhnout kdykoliv až do poloviny
ledna. Tratě různých délek a obtížností provedly účastníky
závodním prostorem trochu jinak, než jak byli po léta
zvyklí, a umožnily jim nahlédnout do spousty prohlubní,
jam a jamek.

HOP 2020
(1. ročník)
10. - 14. 8. 2020

· Předposlední srpnový týden proběhl historicky první
Hradecký Orienťácký Příměšťák (HOP 2020) uspořádaný pro
děti z obou hradeckých klubů orientačního běhu OK Slavia
a OK 99. Smíšený byl i čtyřčlenný trenérský pořadatelský
tým, který program vymýšlel a organizoval. Patřili do něj
Zuzana Jedličková, Martina Čečková a Václav Husák (všichni
za OK Slavia), za OK 99 pak Jana Balcarová.
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POŘÁDÁNÍ

· Celkově se tábora zúčastnilo 35 dětí ve věku 6-14 let. Ty
byly rozdělené do pěti družstev, smíšených co do pohlaví
i věku, a to tak, aby vznikly zhruba stejně vyrovnané týmy,
nejstarší pak plnil roli praktikanta.
· Program byl nabitý, plný soutěží i hravých orienťáckých
tréninků. Od rpvního dne probíhala celotáborová hra
nazvaná „Výstup na Sněžku“, do které získávaly týmy
z jednotlivých aktivit cenné body. Součástí programu byla
návštěva Gladiátor arény v areálu Stříbrného rybníku, kde si
děti vyzkoušely i modelový závod. Vždy po obědě, který byl
zajištěn v restauraci Na Biřičce, naopak nechyběla klidová
aktivita, během níž si děti postupně v průběhu celého týdne
stihly vytvořit maskoty i vlajky týmu, obarvit trička nebo
vyrobit z fimo hmoty vlastní orienťáckou lžičku. Počasí bylo
celý týden slunečně letní a došlo tak (nejen v rámci hry) i na
koupání v Biřičce i již zmiňovaném Stříbrňáku.
· Nabitý program se podařilo uskutečnit i díky cenným
pomocníkům z obou klubů. Za pomoc se stavěním
tréninků a i při vybraných hrách tak patří dík zejména
Nikole Thýnové, Adéle Červené, Martině Hepnerové, Lucii
Vítkové, Andree Čížové, Dagmar Hepnerové, manželům
Běhounovým, Soně Lapáčkové a Tomáši Metelkovi.
· Bezprostřední ohlasy, jak v průběhu tábora, tak i po
jeho skončení (na základě zaslaného dotazníku) byly od
dětí i rodičů výhradně pozitivní, s velikou podporou pro
uskutečnění tábora i v příštím roce. Je možné, že se
tak povede zavést tradici a dát dětem možnost navázat
přátelství a získávat společné zážitky s vrstevníky
z obou klubů.
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E
Šatna

ŠATNA · SÍDLO SPORTOVNÍHO KLUBU

Šatnový objekt
s přilehlým pozemkem
· Šatnový objekt jako tréninkové zázemí využívají k pravidelné sportovní činnosti
zejména tréninkové skupiny mládeže, ale i řada dospělých a veteránů. Slouží
i jako místo společného setkávání členů. V suterénu je umístěn sklad materiálu
pro pořádání závodů.
· V roce 2020 se zrealizovaly úpravy pro rozšířenou možnost odkládání věcí
po dobu tréninku, bylo rozšířeno osvětlení v suterénu. Ve venkovní části byly
instalovány stojany na kola. Na pozemku bylo bohužel nutné pokácet několik
velkých borovic, které uschly. Pokračovaly i úpravy pozemku po kácení –
frézování starých pařezů a náhradní výsadba za uschlé stromy pokácené
v předchozím roce.
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F
Závěr

ZÁVĚR

· Rok 2020 byl ve znamení pandemie COVIDu-19, která výrazně ovlivnila sportovní
činnost v průběhu celého roku, velmi omezené bylo trénování ve skupinách,
zrušena byla i značná část závodů. V souladu s platnými nařízeními jsme
přesto sportovali, zrušené jarní závody nahradila pestrá nabídka dlouhodobě
roznesených mapových tréninků a později série koordinovaných mapových
tréninků v závodním režimu.
· V rámci prázdninového rozvolnění epidemiologických opatření, které
pokračovalo ještě i na začátku školního roku, se podařilo odběhat větší část
naplánovaných závodů.
· Poděkování patří všem, kteří se aktivně podílejí na trénování mládeže a na
chodu klubu a také všem, kteří dělají pro klub různé prospěšné činnosti nad
rámec svých soukromých aktivit.
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Výroční zpráva
za rok 2020
V roce 2021 vydal klub orientačního běhu
OK Slavia Hradec Králové, z. s.
Nad Rybníky 2053/4, 500 08 Hradec Králové
IČ: 032 88 978
Výroční zprávu za rok 2020 sestavili Josef Kohout a Michal Jedlička
z dílčích zpráv tréninkových skupin, z fotografií členů a s využitím
účetní závěrky za rok 2020.
Použité fotografie: Tomáš Bubela, Jiří Čech, organizátoři ESOC 2020,
Zuzana Jedličková, Petr Kadeřávek, Šimon Mareček, Petr Remeš
www.okslavia.cz

