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Výroční zpráva za rok 2015 

Rok 2015 byl prvním celým rokem činnosti sportovního klubu. (Vznikl v roce 2014, kdy zároveň zanikl 
od roku 1984 existující oddíl orientačního běhu TJ Slavia Hradec Králové, jehož členové založili  
samostatný subjekt.)  
 
Členská základna  
Počet členů k 31. 12. 2015: 161, z toho 
žactvo a dorost: 60 
junioři, dospělí a veteráni: 101 
 
Vedení sportovního klubu (od 6. 2. 2015) 
Předseda: Jan Netuka 
Členové výkonného výboru: Milan Gazdačko, Martina Hepnerová, Pavel Chmelař, Michal Jirásek, 
Ondřej Svoboda, Hana Teplá, Karel Toužil, Marek Vojta 
 
Hospodaření klubu 
Příjmy: 1 137 tis. Kč 
Výdaje: 1 251 tis. Kč 
Rozdíl 114 tis. Kč je určen k financování činnosti v roce 2016. 
 
Největší část příjmů tvořily členské příspěvky (735 tis. Kč) a dotace přijaté od Statutárního města 
Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Českého svazu orientačních sportů (326 tis. Kč). 
Největší výdaje byly náklady spojené s účastí a pořádáním tréninků a soutěží (794 tis. Kč) a náklady na 
sportovní a další materiál (307 tis. Kč). 
 
Sportovní činnost 
Po celý rok pracovaly čtyři tréninkové skupiny: mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí 
 
Mladší žactvo 
Vedoucí trenérka: Iva Mádlová 
Tréninková činnost: v zimě tělocvična, od jara do podzimu novohradecké lesy s využitím tréninkové 
základny, velikonoční soustředění Milovy 
Účast na závodech: závody Východočeského poháru 
 

 



Starší žactvo 
Trenéři: Miroslav Slovák a Ondřej Svoboda 
Tréninková činnost: v zimě tělocvična, společné výběhy, od jara do podzimu novohradecké lesy 
s využitím tréninkové základny a středeční mapové výjezdy po východních Čechách, velikonoční 
soustředění Milovy 
Účast na závodech: závody Východočeského poháru, závody Žebříčku B, třídenní závody West Cup 
Nejvýraznější úspěchy: 
Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže: Petra Holečková – 1. místo mladší, žákyně, sprint, 2. místo, 
mladší žactvo, smíšené štafety  
Východočeský pohár: družstvo žactva – 2.místo 
 

 
 
Dorost 
Trenéři: Michal Jedlička a Jan Netuka 
Tréninková činnost: v zimě tělocvična, společné výběhy, vánoční lyžařské soustředění Vítkovice, od 
jara do podzimu novohradecké lesy s využitím tréninkové základny a středeční mapové výjezdy po 
východních Čechách, velikonoční soustředění Milovy, květnové desetidenní soustředění ve Švédsku 
(Stockholm a okolí) 
Účast na závodech: závody Žebříčku A, Českého poháru štafet a České ligy klubů, Mistrovství ČR, 
srpnové čtyřdenní závody Pohár slovenského krasu 
Nejvýraznější úspěchy: 
Mistrovství ČR noční: Vojtěch Netuka – 1. místo H18 
Mistrovství ČR krátká trať: Vojtěch Netuka – 3. místo H18 
Mistrovství ČR sprint: Apolena Malinová – 3. místo D16 
Mistrovství ČR klubů: družstvo dorostu – 4. místo 
Česká liga klubů: družstvo dorostu – 6. místo 
Vojtěch Netuka se zúčastnil Mistrovství Evropy dorostu v Rumunsku (ve sprintovém závodě 22.) a byl 
jmenován pro rok 2016 do reprezentačního družstva juniorů. 
 

 
 
 



 
Dospělí 
Vedoucí skupiny: Václav Komanec 
Většinou individuální tréninky z důvodu mimohradeckých studijních či pracovních povinností nebo 
v menších skupinách 
Nejvýraznější úspěchy: 
Česká liga klubů: družstvo dospělých – 6. místo 
 

 
 
Pořadatelská činnost 
Závod Zimní hradubické ligy 8. 2. 2015, Hrade Králové – Slezská plovárna 
Ředitel závodu: Jan Netuka, stavitel tratí Vojtěch Netuka 
Počet účastníků: 153 
 
Závod Východočeského poháru 28. 3. 2015, Oseček (historicky první závod, který byl společný i pro 
pražskou a středočeskou oblast) 
Ředitel závodu Karel Toužil, hlavní rozhodčí Jan Netuka, stavitel tratí Jakub Weiner 
Počet účastníků: 1274 
 
Čtyři závody Ligy hradeckých škol  
15. 4. 2015, areál DTJ (spolu s okresním kolem Přeboru škol) 
20. 5. 2015, náš šatnový objekt (spolu s krajským kolem Přeboru škol) 
23. 9. 2015, ZŠ SNP 
7. 10. 2015, ZŠ Štefánikova 
Vedoucí pořadatel: Jan Netuka 
Celkový počet účastníků: 1036 
 

 
 
Klokankros 29. 11. 2016 (20. ročník) 
Vedoucí pořadatel: Michal Jedlička 
Počet účastníků: 159 
 
 
 



 
Vydávání map pro orientační běh 
V roce 2015 jsme zpracovali a vydali tři nové mapy: 
Bor 1:10000 pro závod Východočeského poháru 
Háječek 1:4000 pro závod Ligy hradeckých škol (v rámci projektu ČSOS Výukové mapy) 
Svíb 1:1000 pro tréninkové účely 
 

 
 
Šatnový objekt s přilehlým pozemkem (též sídlo sportovního klubu) 
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. 
Řádnou péči, úklid a údržbu budovy i pozemku měl na starosti od září nově vybraný správce Lukáš 
Dubrovský. 
Během roku se podařilo objekt dovybavit šatnovým nábytkem a renovovat šatnové lavice. 
 

 
 
 
Závěrem 
Rok 2015 ukázal, že bezproblémové osamostatnění bylo krokem správným směrem. Z pohledu 
většiny členů se téměř nic nezměnilo, tréninková a závodní činnost plynule pokračovala. Z pohledu 
vedení klubu znamenalo osamostatnění možnost pružnějšího vyřizování organizačních záležitostí 
(objednávek, plateb, podávání žádostí i vyúčtování dotací apod.), i když samozřejmě vše je spojené 
s větší odpovědností.  
Na místě je poděkovat všem trenérům a organizačním pracovníkům, díky nimž je klub aktivní, 
vychovává mládež a má i slušné sportovní výsledky. 
 
Výroční zpráva za rok 2015 byla schválena členskou schůzí dne 12. 2. 2016 
Sestavil: Jan Netuka, předseda sportovního klubu 
Autory použitých fotografií jsou členové klubu 


