
Hlavní úspěchy OK Dobříš v roce 2018 

Historie OK Dobříš se píše od roku 2011, kdy vznikl jako nový sportovní klub se zaměřením na sporty 

v přírodě, především orientační běh. Cílem zakladatelů OK Dobříš bylo využít zdejší dobré přírodní 

podmínky pro outdoorové sporty a nabídnout orientační běh jako zajímavou a moderní sportovní 

aktivitu, která v našem regionu v minulosti chyběla.  

Naše působení během posledních let potvrzuje, že dobříšská veřejnost má o tyto sportovní aktivity 

zájem – registrujeme velký zájem o členství v klubu, výsledky našich dětí i mnoha dospělých jsou 

výborné (letos 150 medailí) a dobrá pověst OK Dobříš se šíří daleko za hranice našeho kraje.  

K hlavním milníkům roku 2018 o něco podrobněji: 

• Jsme jeden z největších klubů v kraji: ke konci roku 2018 evidujeme 90 dětí a 44 dospělých 

(se soutěžní registrací). Díky řadě akcí pro veřejnost, spolupráci s místními školami a také 

popularitě našeho klubu registrujeme zájem o vstup do našeho klubu. Letos jsme ale přijímání 

nových dětí museli omezit z důvodu limitované kapacity (trenérské, tělocvičny apod.) 

• Uspořádali jsme zřejmě letošní největší sportovní akci v okolí Dobříše: v září jsme 

uspořádali krajský pohár v OB, jehož se zúčastnilo 1088 závodníků, z toho 550 dětí. 

• Orienťák na Gymnáziu K. Čapka: pro dobříšské gymnázium jsme uspořádali velký školní 

přebor „Po stopách Dášeňky“ s účastí 233 studentů. Na GKČ se orientačnímu běhu daří, 

školní družstvo se umístilo na celostátním přeboru škol na skvělém 4. místě. S naší podporou 

se orientačnímu běhu věnují i ostatní dobříšské školy. 

• Světová akce se konala i u nás: 23.5. se po celém světě běhalo s mapou a Dobříš se stala 

jednou z 2213 lokalit, kde se akce World Orienteering Day konala. Akce pro veřejnost se 

uskutečnila v dobříšském školním areálu s účastí 201 lidí (po celém světě pak 358 735 osob). 

• 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: 

jarní Otvírání lesa, sportovní dny v Novém Kníně, v Mníšku pod Brdy apod. 

• Dětem se daří na závodech: v roce 2018 jsme získali největší počet výkonnostních licencí: 

3x licenci A a 19x licenci B! Stabilně obsazujeme první místa v krajských soutěžích, ve 

středočeském krajském výběru na MČR obsadily plnou třetinu celého týmu děti OK Dobříš 

• Vítězství v krajském poháru družstev: sílu a vyrovnanost týmu, ale také dlouhodobé 

zlepšování potvrzuje vítězství v krajském poháru v kat. žactva a druhé místo v kat. dorostu – 

oboje poprvé v historii!  

• Medaile z MČR – bronz z nočního mistrovství, z lyžařského OB a z družstev žactva  

• Vyzkoušeli jsme další O-sporty: Poprvé jsme letos startovali také v závodech lyžařského 

OB a MTBO (na horských kolech). 

• Výborné výkony dospělých: trenéři jsou tahouny klubu jak po stránce organizační, tak svými 

výkony na závodech. Ostatní dospělí, kteří se začali orientačnímu běhu věnovat teprve 

nedávno, se postupně zapojují do činnosti klubu, vč. závodění. Nikdy není pozdě začít! 

• Táhneme krajský výběr: nejlepší děti se účastní akcí krajského výběru Středoč. kraje, resp. 

tréninkového střediska mládeže. Trenéři se podílejí na organizaci programu těchto výběrů. 

• Reprezentace v zahraničí: start na největších štafetových závodech ve Švédsku a 

mezinárodních závodech ve Slovinsku  

• 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 

 

  



Hlavní fakta a čísla o činnosti OK Dobříš 

Členská základna: 

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

• Dětem se věnuje 8 dobrovolných trenérů a trenérek 

• 44 dospělých (aktivně sportujících) + dalších 28 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, hlavně krajské soutěže, nejlepší i na MČR): 

• Celkem jsme v roce 2018 absolvovali 70 závodů (především orientační běh) 

• Členové oddílu mají za sebou v roce 2018 celkem 2284 startů 

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

Top výsledky: 

• 3. místo z Mistrovství ČR v nočním OB a v lyžařském OB 

• 1. místo v celoroční soutěži – Krajském poháru družstev žactva (poprvé v historii!) 

• 3. místo z Mistrovství ČR družstev pro výběr Středočeského kraje (s našimi závodníky) 

• 4. místo z celostátního finále Přeboru škol pro Gymnázium K. Čapka (družstvo OK Dobříš) 

• 150 medailí celkem v soutěžích v roce 2018 !!! 

Hlavní oddílové akce:  

• Lyžařské soustředění (běžky, mapová teorie) v lednu na Šumavě  

• Velikonoční soustředění (mapová technika), Doksy 

• Vodácká výprava, Otava a prázdninové závody – Cena východních Čech, Trutnov 

• Podzimní soustředění (Vodňanský Kapr)  

Aktivity pro veřejnost: 

• Den Země – úklid lesa 

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

• Sportovní den pro děti a dospělé – Nový Knín a Mníšek p. B., Jarní otvírání lesa aj. 

• World Orienteering Day – celosvětová propagační akce také v Dobříši 

Pořádané závody: 

• Krajský pohár v orientačním běhu na krátké trati – 22. 9. 2018 – celkem 1088 aktivních 

účastníků (+ doprovod), z toho 550 dětí. Zřejmě nejmasovější sportovní akce uspořádaná 

letos dobříšskou organizací, centrum Nový Knín – Oplocenka  

• Po stopách Dášeňky – přebor Gymnázia K. Čapka v orientačním běhu, 233 účastníků 

Nově vydané mapy: 

• Bor, Skalka, Nová Živohošť, Anglický park 2018 

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. 



Příloha  

Fotodokumentace roku 2018 

 

Běháme po cestách i v lese, v kopcích i přes potoky, na slunci i v dešti, 12 měsíců v roce… 

 

Les je naše tělocvična – snažíme se, aby v ní bylo čisto (Den Země) 

https://okdobris.rajce.idnes.cz/Prebor_skol_2018/
https://okdobris.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_2018_-_uklid_lesa_25.4.2018/


 

 

Na krajských závodech patříme mezi největší oddíly, odpovídá tomu i zastoupení na stupních vítězů. 

 

Naše oddílové akce – účastní se jich i více než 100 členů oddílu 

 



 

Zimní příprava zahrnuje i běžecké lyžování – oddílové soustředění na Šumavě 

 

 

Členové OK Dobříš získali v roce 2018 celkem 150 medailí 

 

https://okdobris.rajce.idnes.cz/zimni_soustredeni_-_Nove_Hute_2018/


 

Medaile z mistrovství republiky družstev pro středočeský žákovský výběr (vč. dětí OK Dobříš) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězství žákovského družstva v krajském poháru – vůbec poprvé zvítězil někdo jiný než OK 

Kamenice 



 

 

Vyzkoušeli jsme i další příbuzné sporty – orienťák na horských kolech a na běžkách 

 

Na závodech reprezentujeme i naše partnery 



 

 

 

Uspořádali jsme krajský pohár v OB – zřejmě největší sportovní akci, která se letos uskutečnila v okolí 

Dobříše (1088 závodníků) 

 

 

 

 

 

Informace o našich aktivitách v místních médiích 



 

 

Po stopách Dášeňky – celodenního sportovního programu se zúčastnilo 233 studentů  

Gymnázia K. Čapka 

 

World Orienteering Day v Dobříši přilákal zejména děti  

 



 

Pořádáme akce pro veřejnost… 

 

… dětem se orienťák líbí, tak ho kreslí na veselé obrázky :-) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nově vydané mapy v roce 2018 (Anglický park, Bor, Nová Živohošť, Skalka) – vše zmenšeno. Na 

mapách vždy prezentujeme i naše partnery. Náklad map po cca 1.000 ks. 

 

 

 

  

Živohošť 



Prezentace našich partnerů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace našich partnerů na webu, oddílových dresech i při akcích, které pořádáme 

(pouze výběr z mnoha materiálů) 

 

 

 

Příloha 

č. 2 

Fotodokumentace roku 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


