
Výroční zpráva 2016 
OK Dobříš 

1 
 

Výroční zpráva oddílu sportů v přírodě OK Dobříš, z. s. 

za rok 2016 

 
 

Název a sídlo organizace dle obchodního rejstříku: 

 

OK Dobříš, z. s., Západní 1749, 263 01 Dobříš 

IČ: 22878491 

(dále „OK Dobříš“) 

 

Vznik a vývoj OK Dobříš: 

 

Klub orientačního běhu byl zapsán dne 12.8.2011 do registru MV jako občanské sdružení s názvem 

„Orientační klub Dobříš“, jehož hlavním posláním je organizace sportovní činnosti zejména pro děti a 

mládež, a to se zaměřením na orientační běh a sporty v přírodě. Dobříš a její okolí, lesnaté Brdy, mají 

pro outdoorové sporty velmi dobré přírodní podmínky, a tak zakladatelé OK Dobříš nabídli regionu 

orientační běh jako zajímavou a moderní sportovní aktivitu pro celou rodinu. Činnost klubu byla 

zahájena ve školním roce 2011/2012 pod vedením pětice dobrovolných trenérů. 

V roce 2015 byla členskou schůzí dne 4.4.2015 změněna právní forma klubuna zapsaný spolek. Tato 

změna byla zapsána do obchodního rejstříku s datem účinnosti 1.1.2015.  

 

Orgány klubu: 

 

Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze klubu složená z členů starších 15 let. Statutárním 

orgánem klubu je Kamil Arnošt – předseda klubu, s datem začátku funkčního období 1.5.2015. 

Výkonným orgánem klubu je pětičlenný výbor klubu. 

Funkční období volených orgánů klubu je pětileté a řídí se obecnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

 

Zpráva o činnosti klubu v roce 2016: 

 

Zprávu o činnosti klubu v roce 2016, zprávu o hospodaření a návrh koncepce činnosti v roce 2017 

odsouhlasila členská schůze klubu dne 21.1.2017. 

 

Rok 2016 potvrdil pozitivní trendy let předchozích – dále roste zájem o členství v klubu (je nás opět o 

něco víc), výsledky našich dětí i některých dospělých se zlepšují a dobrá pověst OK Dobříš se šíří 

daleko za hranice našeho kraje.  

 

K hlavním milníkům roku 2016 o něco podrobněji: 

 Jsme opět větší: ke konci roku 2016 evidujeme 82 dětí a 25 dospělých (se soutěžní 

registrací); pro porovnání s počtem 61 dětí k 31.12.2015. Několik dětí a dospělých se s námi 

letos rozloučilo, díky řadě propagačních akcí, zejména pak akci Orienťák do škol a také 

podzimnímu náboru se k nám přihlásilo skoro 30 nových dětí. 

 Dětem se daří na závodech: získali jsme největší počet licencí B v historii (14!), stabilně 

obsazujeme první místa v krajských soutěžích, jako družstvo držíme dlouhodobě 2. místo (a 

na podzim už jsme bojovali o první!), ve středočeském krajském výběru na MČR obsadily 

plnou čtvrtinu celého týmu děti OK Dobříš 

 Výborné výkonydospělých: trenéři jsou tahouny klubu jak po stránce organizační, tak svými 

výkony na závodech. Podařilo se nám letos vybojovat 3 medaile na Mistrovství ČR (J. 

Bochenková, K. Arnoštová, K. Arnošt – vše na MČR v nočním OB). Ostatní dospělí, kteří se 

začali orientačnímu běhu věnovat teprve nedávno, se průběžně zlepšují, a jsou tak vzorem i 

pro ostatní z oddílu (nikdy není pozdě začít). 
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 Uspořádali jsme krajské mistrovství: v dubnu 2016 jsme poprvé kompletně vlastními silami 

a s vlastním materiálem uspořádali krajské mistrovství v nočním OB, které bylo hodnocené 

jako jeden z nejlepších letošních závodů ve Středočeském kraji. A to i díky perfektnímu 

zázemí v dětském klubu Skřítkov v Dobříši, kde bylo centrum celé akce. 

 Světová akce se konala i v Dobříši: 11.5. 2016 se po celém světě běhalo s mapou a Dobříš 

se stala jednou z 3177 lokalit, kde se akce WorldOrienteeringDay konala. Závod pro veřejnost 

se uskutečnil ve školním areálu v Dobříši a zúčastnilo se ho 129 dětí a dospělých. 

 Další akce pro veřejnost:  pomáháme se hýbat a bavit se sportem i ostatním lidem. Během 

roku pořádáme několik akcí pro veřejnost, kde je možné si vyzkoušet jednoduchý orienťák: 

Den Země, Dobříš v pohybu, sportovní den společnosti Bobcat, den dětí a seniorů v Mníšku 

apod. 

 Přivedli jsme orienťák do škol: pomohli jsme s přípravou map, potřebného materiálu i 

metodiky dobříšským školám (1., 2. ZŠ a Gymnáziu K. Čapka v Dobříši) a ZŠ Mníšek pod 

Brdy. Na všech těchto školách byl ve vybraných ročnících orientační běh zařazen do 

programu tělesné výchovy a školní družstva se zúčastnila krajského přeboru. Tým gymnázia 

Dobříš byl dokonce úspěšný i v republikovém finále, kde při své premiéře obsadil 7. místo! 

 Moc dobře víme, že „les je naše tělocvična“: chováme se k lesu slušně celý rok, v dubnu 

při Dni Země navíc místo tréninku vyrazíme do našich tréninkových prostorů na sběr odpadků 

 Jsme vidět i v médiích: informace o naší činnosti se objevují v médiích, vč. těch 

celostátních, viz např. reportáž o OK Dobříš v České televizi v programu Sport v okolí. 

 Mapy pro orientační běh: v roce 2016 byly domapovány, s finanční pomocí partnerů, další 

prostory pro trénink orientačního běhu (Dobříš – škola, Mníšek – škola, Živohošť, Mníšek-

Stříbrná Lhota, rozšířena Vlaška) což znamená velký přínos a rozšíření tréninkových možností 

pro oddíl. Tyto mapy přibyly k dosavadním mapám Anglický park, Vlaška, Brodce, Kazatelna.  

 

 

Hlavní fakta a čísla o činnosti OK Dobříš 

Členská základna k 31.12.2016: 

 82 dětí (rozdělených dle věku a zkušeností do 4 tréninkových skupin) 

 Dětem se věnuje 8 dobrovolných trenérů a trenérek 

 25 dospělých (aktivně sportujících) + dalších 31 rodičů, kteří se občas zapojují do aktivit klubu 

Tréninky: 

 Celoročně, základní společný trénink pro všechny děti 1x týdně (trénink OB), starší děti mají 

další trénink pro rozvoj fyzické kondice + individuální přípravu 

Účast na závodech: 

 Závodní sezóna jaro – podzim 

 Celkem jsme v roce 2016 absolvovali 55 závodů (především orientační běh) 

 Zaměření na krajské soutěže, nejlepší startují i na závodech Českého poháru a M ČR  

Top výsledky: 

 1x zlato a 2x bronz z Mistrovství ČR v nočním OB 

 4. místo z Mistrovství ČR krajských družstev (pro Stř. kraj, v družstvu i závodník OK Dobříš) 

 2. místo v krajském poháru v soutěži družstev 

 42 členů oddílu se během roku umístilo min. 1x na stupních vítězů 

 celkem jsme v roce 2016 v oficiálních soutěžích získali 159 medailí!!! 
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Hlavní oddílové akce: 

 Lyžařské soustředění (běžky, mapová teorie) v lednu na Šumavě – 64 účastníků 

 Velikonoční soustředění (mapová technika) – 62 účastníků 

 Podzimní soustředění (Vodňanský Kapr) – 81 účastníků 

Aktivity pro veřejnost: 

 Den Země – úklid lesa + program pro školy a školky v Dobříši 

 Orienťák do škol – program OB pro základní a střední školy v Dobříši a Mníšku p. B. 

 Sportovní den pro děti a dospělé – Dobříš – Vlaška a Mníšek p.B. 

 WorldOrienteeringDay – celosvětová propagační akce i v Dobříši 

 Dobříš v pohybu – OB součástí dobříšské multisportovní akce 

Pořádané závody: 

 Krajské mistrovství v nočním orientačním běhu – 9. 4. 2016, centrum v klubu Skřítkov (Dobříš) 

Nově vydané mapy: 

 Dobříš – škola, Mníšek – škola, Nová Živohošť, Vlaška 2016 

Podpora turistického ruchu: 

 První zájemci z ostatních klubů k nám začali jezdit na tréninková soustředění (díky dobrým 

mapám a terénům). Přinášejí tak místním podnikatelům peníze za ubytování a stravování. 

 V roce 2016: Sokol Hostivice, USK Praha, Tréninkové středisko mládeže pro Prahu a střední 

Čechy 

Hospodaření klubu v roce 2016: 

 

Účetní závěrku a zprávu o hospodaření odsouhlasila členská schůze dne 21.1.2017. 

 

Přehled příjmů a výdajů, majetku a závazků k účetní závěrce za rok 2016: 

 

 2016 2015 

Příjmy 582.857,00 435.382,00 Kč 

Výdaje 581.015,98 446.546,50 Kč 

Hospodářský výsledek 1.841,02 -11.164,50 Kč 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Stav peněžních prostředků 17.081,24 15.240,22 

Hmotný dlouhodobý majetek 0 0 

Stav pohledávek 0 0 

Stav závazků 5.295 0 

 

Příjmy v roce 2016: 

Členské příspěvky     106.600,- Kč 

Dotace       212.000,- Kč 

Vlastní zdroje, vč. výnosů z pořádání akcí   65.820,- Kč 

Přeúčtování nákladů na akce a materiálu členům  198.437,- Kč 

Celkem       582.857,- Kč 

 

Výdaje v roce 2016:       

Startovné na závodech     156.395,73 Kč   
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Materiál (dresy, tréninková SI sada, lampiony, 

stojany, čelovky na noční OB, sport.vybavení)  134.174,25 Kč   

Doprava, cestovné       34.831,- Kč  

Sportovní soustředění     159.069,- Kč  

Nové mapy, akce pro veřejnost, pořádání    31.479,- Kč  

Ostatní (nájem - hala, ost.služby, platby ČSOS, ceny)   35.067,- Kč 

Trenérská činnost (DPP)      30.000,- Kč  

Celkem       581.015,98   

 

Klub nemá v evidenci dlouhodobý majetek odepisovaný dle zákona o dani z příjmu. 

Klub eviduje drobný dlouhodobý majetek, který byl k 31.12.2016 inventarizován a který je tvořen 

zejména těmito položkami: oddílový stan, vlajka, závodní čipy k zapůjčení, dresy v žákovských 

velikostech k zapůjčení členům, čelovky na noční OB, lampionky s kleštičkami, cvičební pomůcky 

(kloboučky, kužely), dětské  buzoly, tréninková SI sada Sportident s laminátovými stojany a zámky, 

sada 40 lampionů a stojanů na pořádání závodů. 

 

Financování: 

Klub byl v roce 2016 příjemcem dotací a finanční a materiální podpory těchto partnerů: Město Dobříš, 

Město Mníšek pod Brdy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český svaz orientačních 

sportů, Nadace OB, Amer Sport, BobcatDoosan, Audico, Reklama99.  Příspěvky z dotací jsou 

vyúčtovávány v souladu s jejich podmínkami. 

Získané prostředky byly vynaloženy účelně v souladu s posláním klubu, kterým je organizace 

sportovní činnosti pro děti a mládež se zaměřením na orientační běh, tzn. zejména na sportovní 

materiál a pomůcky, na sportovní soustředění, na trenérskou činnost, dopravu a oddílové dresy 

k zapůjčování dětem. Partnerům patří za jejich podporu poděkování.  

 

Poděkování patří též rodičům dětí, bez jejichž aktivní účasti a podpory by nebylo možné 

zapojení dětí do aktivit oddílu v takovém rozsahu a s takovými výsledky, jak je prezentováno 

v této výroční zprávě. 

 

Plán činnosti klubu v roce 2017: 

       

Klub bude dále rozvíjet a rozšiřovat sportovní činnost pro děti a mládež v souladu se svým posláním.  

V roce 2017 se uskuteční tradiční akce a soustředění pro členy, jako zimní, velikonoční a podzimní 

soustředění, vodácká nebo jiná outdoorová výprava, jarní a podzimní otevřené ½ denní tréninky, opět 

se účastníme letních vícedenních závodů. 

V průběhu školního roku budou probíhat tréninky jako dosud, tzn. středa 18-19.30 v lese nebo 

v tělocvičně, v úterý běžecké kondiční tréninky (denní a noční). 

V květnu 2017 oddíl uspořádá svůj již druhý oblastní závod – Mistrovství Pražské a Středočeské 

oblasti v  orientačním běhu na klasické trati, ve spolupráci trenérů a členů oddílu z řad rodičů.  

Pro talentované žactvo HD12-14 a dorost budou uspořádána sportovní soustředění. 

Závodníci klubu se účastní závodů Středočeského žebříčku, závodů národního žebříčku, Mistrovství 

ČR a štafetových závodů. 

Klub se účastní resp. opět uspořádá náborové akce pro veřejnost s cílem rozšířit orientační běh do 

škol a mezi veřejnost. 

 

Leden 2017 

 

Kamil Arnošt, předseda OK Dobříš, z. s.      

 


