
 
 

 

Výroční zpráva  

 

 

Orientační klub Chrastava za rok 2017 

 

schválená na schůzi výkonného výboru dne:  

 

 
 

 

 

 

V Chrastavě dne:  

 

 



Obecné informace o organizaci: 
 

Název účetní jednotky: Orientační klub Chrastava z.s. 

Sídlo:    Polní 217, 463 31 Chrastava 

IČ:    46748318 

DIČ:    CZ46748318 

Právní forma:   spolek (datum zápisu do veřejného rejstříku 1.1.2016)  

 

Orientační klub Chrastava je samosprávný dobrovolný svazek osob provozujících sport, zejména 

orientační sporty, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. Orientační běh (zkratka OB) je moderní 

sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v 

neznámém terénu. Podporuje jak fyzickou tak duševní kondici v každém věku. Pro mnohé se OB stává 

skutečným „životním stylem“ s celoživotním provozováním tohoto sportu. 
 

1. Hlavní a vedlejší činnost spolku 
  

Orientační klub Chrastava má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období 

realizoval veškerou hlavní činnost spolku, zejména: 

 

a) POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ V DENNÍM ORIENTAČNÍM BĚHU 

Každý rok pořádáme 2 hlavní závody.  

 Datum:  22.4.2017  

 Název závodu:  SAXBO 

 Typ závodu:  závod Oblastního žebříčku v orientačním běhu na klasické trati 

 Centrum závodu: Osečná (směrem k Podvrší) 

 Mapa:   Na valech 

 Účast závodníků: 826 závodníků proběhlo cílem 

V den takového závodu se zapojilo cca 50 členů klubu. Hlavní funkcionáři pracovali na organizaci 

závodu přibližně půl roku, včetně zpracování mapy pro tuto akci. 

 

 Datum:  23.-24.9.2017  

 Název závodu:  Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati  

Typ závodu: Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, závod WRE, veřejný 

závod 

 Centrum závodu: Raspenava – U Dvora, 50.8915231N, 15.1070803E 

 Mapa:   sobota (kvalifikace) Pěticestí 

    neděle (finále)         Skalní brána 

 Účast závodníků: 1515  závodníků proběhlo cílem 

Ve dnech Mistrovství ČR  se zapojilo do činnosti cca 100 členů klubu. Hlavní funkcionáři 

pracovali na organizaci závodu více než rok, včetně zpracování 2 map pro tuto akci. 

 

Pořádání tohoto závodu byla vysoce prestižní záležitost. Na konci roku 2015 jsme se přihlásili do 

výběrového řízení na uspořádání jednoho ze 4 celostátních závodů v orientačním běhu v roce 

2017, před jeho vyhodnocením jsme však byli požádáni Českým svazem orientačních sportů o 

uspořádání závodu o úroveň vyšší, a to Mistrovství a veteraniády ČR na klasice pro rok 2017 (23.-

24.9.2017), což je vrchol domácí sezony. Prostor Jizerskohorských bučin sliboval kvalitní závod. 

Na kvalifikaci bylo postaveno 24 mistrovských tratí, 18 veteránských tratí a 4 tratě pro příchozí, 

na finále pak 24 mistrovských, 34 veteránských a 4 tratě pro příchozí. V terénu bylo každý den 

umístěno více než 100 kontrol. Uspořádání závodu na úrovni M ČR klade na pořadatele velké 

nároky i ze strany ČSOS a jeho legislativy. Shromaždiště závodníků je za každého počasí venku, 

kde si závodníci postavili vlastní stany. Ale na shromaždišti nesmělo chybět parkoviště, 

občerstvení, pitná voda, mytí, mobilní WC (jedno vyčleněné pro dopingovou kontrolu), zdravotní 

služba, hlídání dětí, zázemí pro funkcionáře, hosty a média, technika a zastřešený prostor pro 

spíkry, stany pro výpočetní techniku na zpracování výsledků atd. Vybraní závodníci (ti nejlepší) 



 

běželi s GPS a jejich pohyb se přenášel na velkoplošnou obrazovku umístěnou na shromaždišti. 

Nakonec proběhlo vyhlášení výsledků jak MČR, tak i veteraniády a příchozích. Závodu se 

zúčastnilo 1410 závodníků (532 MČR; 663 veteraniáda; 215 příchozí). Na závodech byla 

přítomna Česká televize, která zpracovala záznam průběhu finále. I přes nepřízeň počasí (deštivý a 

chladný víkend) se závod vydařil, o čemž svědčilo mnoho kladných ohlasů jak od závodníků, tak i 

funkcionářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě těchto hlavních závodů jsme pořádali: 

  

Datum:  24.5.2017 

 Název akce:  Světový den Orientačního běhu 

 Typ závodu:  Labyrint (16 kontrol)  

 Mapa:   Plánek  

 Účast:   156 dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  4.6.2017 

 Název akce:  Prezentace orientačního běhu 

 na Chrastavských slavnostech  
 Typ závodu:  Scorelauf, rychlostní ražení  

Sportidentem  

 Mapa:   Chrastava Sever 

 Účast:   132 návštěvníků  

Chrastavských slavností 

 

 

 

 

 

 
Shromaždiště M ČR na klasické trati… 

Bloudění v labyrintu… 

Ražení kontrol si přišel vyzkoušet i starosta Chrastavy pan Canov. 



Pro pořádání závodů je potřeba mapa. V tomto období jsme jako klub vydali následující mapy: 

 

Název mapy mapaři Měřítko, ekvid použito 

Na valech Revize  1:10000, 5m Saxbo 2017 

Chrastava sever P.Hradec, D.Vejstrk 1:4000, 2,5m Chrastavské slavnosti, 

školy 

Pěticestí Roman Horký, Jan 

Drbal 

1:15000, 5m MČR kvalifikace, 

závod WRE 

Pěticestí Roman Horký, Jan 

Drbal 

1:10000, 5m Veteraniáda 

(kvalifikace), veřejný 

závod 

Skalní brána Roman Horký,Jan 

Drbal 

1:15000, 5m MČR finále, závod 

WRE 

Skalní brána Roman Horký, Jan 

Drbal 

1:10000, 5m Veteraniáda (finále), 

veřejný závod 

 

b) ÚČAST NA ZÁVODECH 

 

Lyžařský orientační běh (LOB) 

LOB Počet 

závodů 

Naše 

účast 

1.místo 2.místo 3.místo 

Český pohár 2 4     2 

MČR 1 2       

 

Mírná zima bez sněhu negativně ovlivnila sezonu LOB ( málo závodů). 

       

Noční orientační běh (NOB) 

NOB Počet 

závodů 

Naše 

účast 

1.místo 2.místo 3.místo 

Mistrovství ČR 1 3 1     

 

Denní orientační běh (DOB) 

DOB Počet závodů Naše účast 1.místo 2.místo 3.místo 

Oblastní žebříček 18 851 43 62 40 

Žebříček A,  B 13 184 8 5 5 

Mistrovství ČR 4 73 5     

Štafety a družstva děti a mládež OK CHA reprezentovali JO a byli členy tří 

vítězných štafet resp. družstev, dvakrát na druhém a dvakrát 

na třetím místě 

Prázdninové závody 

vícedenní 
7 104 6 6 2 

 

Získané licence: licence A  4 

   licence B  7 

 

 

 

 

  



c) PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

 

 V dnešní hektické době se  snažíme umožnit co nejvíce dětem trávit kvalitně volný čas ve společnosti lidí 

majících vztah k přírodě. V neposlední řadě je tento sport – orientační běh -  učí  samostatnosti a rozvíjí 

jejich myšlení. Proto se také věnujeme dětem a mládeži v kroužku orientačního běhu, který byl založen 

v roce 2011 a je součástí Orientačního klubu Chrastava. S dětmi pracují dvě dobrovolné trenérky a cca 5 

pomocníků, podle potřeby. 

V klubu máme 47 dětí, pro které pořádáme tréninky každé pondělí.  Vzhledem k věkové skladbě členů (7-

15 let) byly děti rozděleny do 2 skupin.  

 

Činnost kroužku v roce 2017: 
 

Tréninky v tělocvičně 22 x 

1.skupina (21 mladších dětí): teorie OB cca 15 minut formou hry; posilování; hry 

2.skupina (26 dětí): teorie OB převážně formou testů a diskuse; posilování; hry 

V zimě jsme si pronajímali tělocvičnu pro hry zaměřené na OB a posilování a také učebnu, ve které jsme 

probírali teorii.  

 

Tréninky na hřišti  5 x, z toho 1x multifunkční hřiště  

měli podobnou strukturu – hry, posilování, práce s mapou - k výuce  jsme používali plánek hřiště a mapu 

Chrastavy sever. 

 

Tréninky mapové  8 x  

Jakmile bylo snesitelné počasí, vydávali jsme se do okolních lesů, kde byl každé pondělí připravený 

mapový trénink – několik tratí různých délek a různé obtížnosti. Na mapové tréninky jsme  většinou 

jezdili zvláštním autobusem.  

 

Jarní dětské tréninkové soustředění   
Datum:  6.-8.5.2017 

Místo:   Stráž pod Ralskem 

Počet tréninků: 6, vždy v několika provedeních podle náročnosti 

Počet účastníků: dětí:  38 

   dospělí: 25 

 

Podzimní dětské tréninkové soustředění 
Datum:  8.-10.9.2017 

Místo:   Jindřichov – chata Muhu  

Počet tréninků: 4, vždy v několika provedeních podle náročnosti 

Počet účastníků: dětí:  39 

   dospělí: 26 

 

Závody Ještědské oblasti jsou pro naše svěřence samozřejmostí 
zúčastnili jsme se:  

 

DOB Počet závodů Naše účast 1.místo 2.místo 3.místo 

Oblastní žebříček 17 385 9 18 16 

Žebříček A,  B 13 53 7 2 2 

Mistrovství ČR 4 12       

 

Získané licence: licence A  4 

   licence B  7 

  



 

2. Struktura organizace 
 

Nejvyšším orgánem Orientačního klubu Chrastava je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je 

výbor klubu. Statutární zástupce klubu je volený předseda.  

 

3.  Členská základna 
 

Na konci sledovaného období evidoval OK Chrastava 131 členů. 

 

 

 Děti           Mládež              Dospělí     Celkem 

 

 (do 15-ti let)   (od 16 do 18 let) (nad 18 let)   

členové OK Chrastava 47 5 79 131 

 

Členové našeho klubu byly úspěšní i v anketě Nejlepší sportovec města Chrastavy .V tomto roce jsme 

nominovali  k ocenění 6 jednotlivců, duo trenérek a 3 kolektivy. Na nejvyšším stupni vítězů se umístili 

Kristýna Matyášová, Kateřina Kašková a trenérské duo.  Dále ještě byli oceněni Zuzana Šaffková, Jiří 

Bek a štafeta žen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hospodaření organizace 

 

Orientační klub Chrastava v průběhu roku 2017 financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, 

dotací, darů a pořádání závodů.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 271 693 Kč. Veškeré příjmy a 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 příjmů a výdajů 2017 

Příloha č. 2: Přehled o majetku a zdrojích 2017 

 
 

 
Kristýna Matyášová 

         Kateřina Kašková            duo trenérek 


