
 
 
 

Výroční zpráva  
 

 

Orientační klub Chrastava za rok 2020 

 

schválená členskou schůzí dne 11.2.2020 

 

 
 
 
 
 
V Chrastavě dne: 11.2.2021 
 
 



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 - Saxbo a Chrastavský pohárek.  
 
V roce 2020 vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením vlády proti šíření koronaviru jsme  
nepořádali ani jednu akci. 
 
 

b) ÚČAST NA ZÁVODECH 
 

Lyžařský orientační běh (LOB) 
LOB Počet 

závodů 
Naše 

účast 
1.místo 2.místo 3.místo 

Český pohár 1 2 1  1 
MČR 3 4 2   

 

 
MTBO – OB na kolech 

MTBO Počet 

závodů 
Naše 

účast 
1.místo 2.místo 3.místo 

Český pohár 10 33 2 1 2 
MČR 3 8   1 

 
 
Denní orientační běh (DOB) 

DOB Počet 
závodů 

Naše účast 1.místo 2.místo 3.místo 

Oblastní žebříček 6 191 12 12 12 
Náborové a ostatní závody 3 57 4 3 9 
Mistrovství ČR 3 9 

 
 1 

Veteraniáda ČR 3 21 2 1  
Štafety 1 3    
Družstva, ŽA,ŽB Nekonaly se       
Vícedenní závody 5 71 2 3 5 



 
c) PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

 
 Orientační běh je sport, který rozvíjí v dětech jak fyzickou, tak i duševní stránku osobnosti. V neposlední 

řadě je tento sport 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 8 pomocníků, podle potřeby. 
V kroužku nyní máme 42 dětí, pro které pořádáme tréninky každé pondělí.  Vzhledem k věkové skladbě 
členů (6-18 let) jsou děti rozděleny do 2 skupin.  
Činnost kroužku v roce 2020: 
Tréninky se skládají z teoretické přípravy znalosti mapy, pilování taktiky apod. a fyzické přípravy – 

posilování, běhání, soutěží a her. To bylo až do poloviny března, kdy se rozvinula pandemie koronaviru a 
vládní opatření proti šíření viru nám znemožnily v další přípravě pokračovat. Již připravené jarní 

soustředění jsme zrušili. Po rozvolnění jsme ještě připravili 6 tréninků na mapách. Kromě toho starší děti 
absolvovaly 1xtýdně čistě běžecký  trénink – výklus. Na podzim se nám podařilo uspořádat víkendové 

soustředění na Bedřichově.  
 

• Tréninky v tělocvičně – pouze do poloviny března  
1.skupina (17 mladších dětí): teorie OB cca 15 minut formou hry; posilování; hry 
2.skupina (25 dětí):  1.pololetí - teorie OB převážně formou testů a diskuse, později zadávání úkolů;  

          posilování; hry 
  

Pronajímali jsme si prostory:  tělocvičnu  ZŠ na náměstí 1. Máje pro 1. skupinu  
 sportovní halu pro 2. skupinu  

 
• Tréninky na hřišti 

Na jaře se neuskutečnily.    
Na podzim jsme měli pouze 2, pak nastala 2. vlna koronaviru a vše se znovu uzavřelo.  
Struktura tréninku na hřišti - hry, posilování, práce s mapou - k výuce  jsme používali plánek hřiště a  

mapu Chrastavy sever. 
 

• Tréninky mapové   
Od 11. května jsme měli tréninky venku. Vyjížděli jsme 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.  
(Chrastava - mapové hry; Bedřichovka – okruhy, hvězdice; Vesec – sprintové okruhy; paměťák; 

Hanychov – okruhy; Hoření Paseky – shluky, okruhy; Stráž pod Ralskem – shluky ) 
  
 

• Tréninky běžecké – společné výklusy 
Pokud to epidemiologická situace umožňovala, tak ve čtvrtek z náměstí 1. máje v Chrastavě. 
 

• Jarní dětské tréninkové soustředění   
Nekonalo se. 
 

• Podzimní dětské tréninkové soustředění 
Datum:  11.-13.9.2020 
Místo:   Bedřichov, chata Centrum  
Počet tréninků: 4, vždy v několika provedeních  

podle náročnosti 
Počet účastníků: dětí:  37 
   dospělí: 26 
 
 



• Licence pro rok 2021 
 
Licence „A“ – 3 (Matyášová K., Pavlíková M., Růžičková V.) 
Licence „B“ – 4 ( Lipenská B., Tomanicová S., Kučera F., Březina F.) 
 
Licence „B“ LOB – 1 (Kašková K.) 
 

 
 

2. Struktura organizace 
 

a) ORGÁNY  SPOLKU  JSOU  
 

• Členská schůze jako orgán nejvyšší,  
• Předseda jako orgán statutární (tříleté funkční období),  
• Výkonný výbor jako orgán výkonný,  
• Kontrolní komise jako orgán kontrolní. 

 
b) ČLENSKÁ  ZÁKLADNA 

 
Na konci sledovaného období (31.12.2020) bylo zaregistrováno u ČSOS  136 členů OK Chrastava. 

 
 Děti           Mládež              Dospělí     Celkem 

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

členové OK Chrastava 44 7 85 136 

 
Členové našeho klubu byly úspěšní i v anketě Nejlepší sportovec města Chrastavy. V tomto roce jsme 
nominovali  k ocenění šest jednotlivců, jednu štafetu a duo trenérek. Na nejvyšším stupni vítězů se ve 

svých kategoriích umístili Kristýna Matyášová a Kateřina Kašková, štafeta žen (Kateřina Kašková, 
Dominika Pachnerová, Barbora Lankašová) i trenérské duo (Eva Kašková a Pavla Vokálová). Dále ještě 

byla oceněna Vendula Růžičková (3.) a Zuzana Šaffková (3.). Absolutní vítězkou ankety Sportovec 
Chrastavy se stala Kateřina Kašková. 
 

3. Hospodaření organizace 
Orientační klub Chrastava v průběhu roku 2020 financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, 
dotací, darů.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření -35 087 Kč. Vzhledem k tomu, že během 
roku 2020 byla zrušena velká většina závodů a jiných akcí, ani příjmy ani výdaje neodpovídají plánu na 

uvedené období. Obdrželi jsme od tří organizací příspěvek na činnost. Dotaci od MŠMT jsme použili pro 
práci s mládeží a dětmi, grantem z finančních prostředků města Chrastavy jsme uhradili novou mapu 

(Ovčák) a financemi z Nadačního fondu Severočeská voda autobus na mapové tréninky. Členské příspěvky 
byly krácené (70%) vzhledem k velice omezené činnosti. Schodek vytváří část klubového oblečení pro děti 

a mládež. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této 

výroční zprávy: 
 
Příloha č. 1 Výkaz příjmů a výdajů 2020 
Příloha č. 2: Přehled o majetku a zdrojích 2020 



Vypracováno v souladu
s vyhláškou č. 325/2015 Sb.,
v aktuálně platném znění.

Přehled o příjmech a výdajích
ke dni 31.12.2020
(v celých tis. Kč)

IČO:

46748318

NÁZEV: Orientační klub
Chrastava, z.s.

SÍDLO: U Sídliště 453, 46312
Liberec 25

PRÁVNÍ FORMA: Spolek

Položka Hlavní
činnost

Vedlejší
činnost Celkem

A. Příjmy 524 0 524
1. Prodej zboží 0 0 0
2. Prodej výrobků a služeb 173 0 173
3. Příjmy z veřejných sbírek 0 0 0
4. Přijaté příspěvky peněžní dary mimo veřejné sbírky 60 0 60
5. Přijaté členské příspěvky 65 0 65
6. Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 141 0 141
7. Ostatní příjmy 0 0 0
8. Průběžné položky 85 0 85
9. Kurzové rozdíly 0 0 0

B. Výdaje 559 0 559
1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 0 0 0
2. Materiál 0 0 0
3. Zboží 0 0 0
4. Služby 474 0 474
5. Mzdy 0 0 0
6. Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 0 0 0
7. Ostatní osobní výdaje 0 0 0
8. Ostatní výdaje 0 0 0
9. Průběžné položky 85 0 85
10. Kurzové rozdíly 0 0 0

C. Rozdíl příjmů a výdajů -35 0 -35

Odesláno dne:
04. 02. 2021

Razítko: Jméno a podpis odpovědné osoby:
Ing.Dominika Pachnerová

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
Pavla Vokálová

Datum sestavení:
01. 02. 2021



Vypracováno v souladu
s vyhláškou č. 325/2015 Sb.,
v aktuálně platném znění.

Přehled o majetku a závazcích
ke dni 31.12.2020
(v celých tis. Kč)

IČO:

46748318

NÁZEV: Orientační klub
Chrastava, z.s.

SÍDLO: U Sídliště 453, 46312
Liberec 25

PRÁVNÍ FORMA: Spolek

Položka
Stav

k prvnímu
dni účetního

období

Stav
k poslednímu
dni účetního

období
A. Majetek 1279 1342

1. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 50 55
2. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0
3. Finanční majetek 0 0
4. Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 30 36
5. Peněžní prostředky na bankovních účtech 803 763
6. Zásoby 396 488
7. Pohledávky 0 0
8. Úvěry a zápůjčky poskytnuté 0 0
9. Ostatní majetek 0 0

B. Závazky 0 0
1. Závazky 0 0
2. Úvěry a zápůjčky přijaté 0 0

C. Rozdíl majetku a závazků 1279 1342

Odesláno dne:
01. 02. 2021

Razítko: Jméno a podpis odpovědné osoby:
Ing.Dominika Pachnerová

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
Pavla Vokálová

Datum sestavení:
01. 02. 2021
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