OK Slavia Hradec Králové z.s.
Nad Rybníky 2053/4, Hradec Králové, 500 08, IČ 032 88 978

Výroční zpráva za rok 2017
Rok 2017 byl ve znamení generační výměny ve vedení sportovního klubu i v částečně v týmových
soutěžích v kategorii dospělých. Byl třetí závodní sezónou po té, co v roce 2014 založili členové oddílu
orientačního běhu TJ Slavia Hradec Králové (existujícího od roku 1984) samostatný spolek.
Členská základna
Počet členů k 31. 12. 2017: 210, z toho
žactvo a dorost: 93
junioři, dospělí a veteráni: 117
Vedení sportovního klubu (od 6. 2. 2017)
Předseda: Marek Vojta
Členové výkonného výboru: David Hepner, Michal Jirásek, Josef Kohout, Jan Netuka, Miroslav Slovák,
Karel Toužil
Hospodaření klubu
Příjmy: 1558 tis. Kč
Výdaje: 1427 tis. Kč
Rozdíl 131 tis. Kč je určen k financování činnosti v roce 2018. Jeho výši významně ovlivnilo pořádání
závodu Českého poháru štafet a závodu Východočeského poháru.
Zůstatek k 31. 12. 2017 na účtu klubu a hotovosti v pokladně činil 716 tis. Kč.
Účetnictví vedla Eva Suchá.
Největší část příjmů tvořily členské příspěvky včetně příspěvků na sportovní materiál a na soustředění
(698 tis. Kč), vybrané vklady na námi pořádaných závodech (268 tis. Kč) a dále dotace přijaté od
Statutárního města Hradec Králové (227 tis. Kč), Královéhradeckého kraje (82 tis. Kč),
Královéhradecké unie sportu (63 tis. Kč), MŠMT (124 tis. Kč) a Českého svazu orientačních sportů (30
tis. Kč). Dotace byly využity pro účely uvedené ve smlouvách v plné výši a jejich vyúčtování bylo
odevzdáno v požadovaných termínech.
Největší výdaje byly náklady spojené s účastí a pořádáním tréninků a soutěží (804 tis. Kč), náklady na
sportovní a další materiál (346 tis. Kč). Díky získaným zdrojům mohli být mzdovými prostředky
odměněni ti, kdo zajišťovali trénink mládeže (70 tis. Kč).
Účetní uzávěrka (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) byla uložena do sbírky listin spolkového rejstříku a je
zveřejněna na portálu justice.cz: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=99967

Sportovní činnost
Mladší žactvo
Vedoucí trenérky: Iva Mádlová a Martina Hepnerová, v září byla ze starších a zkušenějších vytvořena
samostatná tréninková skupina pod vedením Jana Netuky a skupina mladších doplněna novými
začátečníky.

Tréninková činnost: 1x týdně, v zimě tělocvična a mapová teorie v ZŠ M.Horákové, od jara do
podzimu novohradecké lesy v okolí klubovny, velikonoční soustředění na chatě MUHU v Jizerských
horách, podzimní zakončení sezony v Českém ráji na téma Olympijské hry.
Účast na závodech: závody Východočeského poháru, závody zimní Hradubické ligy, Cena východních
Čech na konci prázdnin

Starší žactvo a dorost
Trenéři: Miroslav Slovák, Ondřej Svoboda, Viktor Kolář a Eliška Fundová
Tréninková činnost: v zimě tělocvična, společné běhání a ve středu běžecké tréninky ze Sokola, buď
do Šimkových sadů, nebo na zimní stadion. Od jara do podzimu novohradecké lesy s využitím
tréninkové základny a středeční mapové výjezdy po východních Čechách. Proběhlo lyžařské
soustředění v Krkonoších, velikonoční soustředění Lučany nad Nisou, tři soustředění v rámci
Sportovního centra dětí Královéhradecko – na jaře Jinolice a Mladé Buky, na podzim Osečná.
Účast na závodech: závody Východočeského poháru, závody Žebříčku A a B, Mistrovství ČR ve
sprintu, na krátké trati, na klasické trati a ve štafetách a družstvech, prázdninové pětidenní závody
Wawel Cup v Polsku a třídenní závody ve skalách v Českém ráji.
Nejvýraznější úspěchy:
Mistrovství ČR ve sprintu: Petra Holečková - 1. místo D16
Mistrovství ČR na krátké trati: Petra Holečková - 3. místo D16
Mistrovství ČR na klasické trati: Petra Holečková - 3. místo D16
Wawel Cup: David Fábera - 3. místo
Licenci A pro rok 2018 získali: Radomír Tichý, Petra Holečková, David Fábera, Martina Thýnová,
Štěpánka Kroniková, Denisa Kodytková

Dorost a junioři
Trenéři: Michal Jedlička a Jan Netuka
Tréninková činnost: v zimě tělocvična s externím kondičním trenérem, společné výběhy, od jara do
podzimu novohradecké lesy s využitím tréninkové základny a středeční mapové výjezdy po
východních Čechách, velikonoční soustředění v Janově nad Nisou, dubnové desetidenní soustředění
ve Švédsku (Göteborg a okolí) a dále akce Tréninkového střediska mládeže Královéhradecko
Účast na závodech: závody Žebříčku A, Českého poháru štafet a České ligy klubů, Mistrovství ČR,
10MILA, prázdninové vícedenní závody v zahraničí
Nejvýraznější úspěchy:
Mistrovství ČR ve sprintu: Jan Gebrt – 9. místo a Daniel Pek – 10. místo v H20
Mistrovství ČR na krátké trati: Apolena Malinová – 7. místo D18
Mistrovství ČR na klasické trati: Nikola Thýnová – 7. místo D18, Vojtěch Netuka – 9. místo H20
Mistrovství ČR štafet: Andrea Větříčková, Petra Holečková, Nikola Thýnová, – 3. místo v kat.
dorostenek
Sledovaným závodníkem reprezentačního družstva juniorů pro rok 2018 byla jmenována Nikola
Thýnová

Dospělí a mladší veteráni
Vedoucí skupiny: Václav Komanec (do 7. 11. 2017), David Hepner
Většinou individuální tréninky z důvodu mimohradeckých studijních či pracovních povinností nebo
v menších skupinách.
Nejvýraznější úspěchy:
Shodně 8 žen i mužů do 200. místa v českém Rankingu
Česká liga klubů: družstvo dospělých – 7. místo
Český pohár štafet: ženy – 6. místo, muži – 10. místo
Český pohár: Lenka Mechlová – 2. místo v kategorii žen
Mistrovství ČR v nočním OB: Lenka Mechlová – 3. místo, Michaela Chmelařová – 6. místo v kat. žen
Mistrovství ČR na krátké trati: Lenka Mechlová – 4. místo
Mistrovství ČR na klasické trati: Lenka Mechlová – 6. místo kategorii žen
Mistrovství ČR štafet: Karolína Teplá, Zuzana Jedličková, Lenka Mechlová – 6. místo v kategorii žen
Mistrovství ČR klubů: družstvo dospělých (Jan Gebrt, Michaela Chmelařová, Vojtěch Netuka, Karolína
Teplá, Václav Komanec, Lenka Mechlová, Eduard Šmehlík) – 9. místo

Lenka Mechlová se na podzim účastnila finále Světového poháru ve Švýcarsku a byla jmenována do
B-týmu reprezentačního družstva ČR v OB pro rok 2018
Veteraniáda ČR štafet: Michal Jedlička, Lukáš Svoboda, David Hepner – 2. místo v kategorii H105
Veteraniáda ČR klubů: družstvo nejmladších veteránů – 1. místo v kat. DH175

Starší veteráni
Vedoucí skupiny: Jan Langr
Veteráni se účastní soutěže Východočeského poháru, celostátních závodů a Veteraniád regionálních i
celorepublikových. Začátkem sezony tradičně proběhlo soustředění, tentokrát v oblasti Žacléře.
Nejvýraznější úspěchy:
Žebříček B-ČECHY: Jan Langr – 5. místo v kategorii H50B
Veteraniáda Východočeské oblasti družstev: družstvo SHK – 3. místo

Lyžařský orientační běh
Vedoucí skupiny: Zuzana Jedličková
Individuální příprava z důvodu mimohradeckých studijních či pracovních povinností a pro specifické
potřeby lyžařského tréninku.
Nejvýraznější úspěchy:
Mistrovství světa: Johanka Šimková – 8. místo v kategorii žen v závodě na klasické trati
Mistrovství Evropy: Johanka Šimková – 4. místo ve štafetovém závodě žen
MČR - sprint: Johanka Šimková – 3. místo v kategorii žen
MČR - krátká trať: Lenka Mechlová – 3. místo v kategorii žen
MČR - štafety: Karolína Teplá, Lenka Mechlová – 3. místo v kategorii žen
Členkami reprezentačního družstva ČR v LOB rok 2018 byly jmenovány Johanka Šimková a Lenka
Mechlová.

Pořadatelská činnost
Závod Zimní hradubické ligy - 29. 1. 2017, Hradec Králové - ZŠ SNP
Mapa: Slezské Předměstí - sever
Stavitel tratí: Daniel Pek
Počet účastníků: 156
Mistrovství ČR železničářů
3. 5. 2017, Hradec Králové - ZŠ SNP – sprint
Ředitel závodu: Marek Vojta, hlavní rozhodčí: Miroslav Slovák, stavitel: Zdeněk Šabatka (PHK)
Počet účastníků: 44
4. 5. 2017, Hradec Králové - Kluky – klasická trať
Ředitel závodu: Marek Vojta, hlavní rozhodčí: Jan Netuka, stavitel: Vojtěch Netuka
Počet účastníků: 43
Čtyři závody Ligy hradeckých škol
19. 4. 2017, ZŠ M. Horákové (spolu s okresním kolem Přeboru škol)
24. 5. 2017, náš šatnový objekt (spolu s krajským kolem Přeboru škol a World Orienteering Day)
20. 9. 2017, Cyklobar na Hradečnici
11. 10. 2017, ZŠ SNP
Celkový počet účastníků: 1009
Vedoucí pořadatel: Martina Hepnerová

Závod Českého poháru štafet - 16. 9. 2017, Miletín
Ředitel závodu: Karel Toužil, hlavní rozhodčí: Jan Netuka, stavitel: David Hepner
Mapa: Miletínské Lázně (2017)
Počet účastníků: 1155

Závod Východočeského poháru - 4. 11. 2017, Hradec Králové - Kluky
Ředitel závodu: Petr Remeš, hlavní rozhodčí: Martin Netuka, stavitel tratí: Eduard Šmehlík
Mapa: Koliba (2017)
Počet účastníků: 988
Klokankros - 26. 11. 2017 (22. ročník)
Vedoucí pořadatel: Michal Jedlička
Počet účastníků: 233
Celkem na námi pořádaných závodech startovalo 3628 účastníků.

Vydávání map pro orientační běh
V roce 2017 jsme zpracovali a vydali následující mapy:
Miletínské Lázně – pro zářijový závod Českého poháru štafet zcela nové zmapování části prostoru
naší starší mapy Janem Langrem a Janem Netukou.
Koliba – pro závod Východočeského poháru důkladná revize prostoru zmapovaného před pěti lety
pro trénink a závod štafet JMS 2013.
Slezské Předměstí - sever – Danielem Pekem podstatně rozšířená dřívější výuková mapa Háječek. Byla
použita pro lednový závod Zimní hradubické ligy a květnové MČR železničářů.
Po řadě let jsme letos nevydali žádnou mapu v rámci projektu Výukové mapy ČSOS.

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 v prvním pololetí Daniel Pek.
Během roku bylo (s využitím dotace Statutárního města Hradec Králové) rekonstruováno severní a
východní oplocení.

Závěrem
V roce 2017 jsme byli úspěšní po sportovní i pořadatelské stránce. Nejlepší výsledky byly zejména
v dorosteneckých kategoriích a v kategorii dospělých v týmových soutěžích. Po řadě let jsme díky
Lence Mechlové měli dospělého reprezentanta v pěším OB na závodě Světového poháru. Dařilo se
získávat finanční prostředky od různých institucí, ruku v ruce s tím však jde spousta práce se žádostmi
i vyúčtováními.
Díky všem, kteří se podíleli na trénování mládeže a všem organizačním pracovníkům!
Výroční zprávu za rok 2017 sestavil Jan Netuka z dílčích zpráv schválených členskou schůzí
dne 9. 2. 2017 a s využitím účetní uzávěrky za rok 2017. Publikování zprávy bylo schváleno výkonným
výborem OK Slavia Hradec Králové, z.s. dne 18. 6. 2018.
(Autory použitých fotografií jsou členové klubu.)

