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

za rok 2018 

 
 

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“, v roce 2015 byla členskou schůzí dne 4.4.2015 změněna právní forma klubu 

na zapsaný spolek. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku s datem účinnosti 1.1.2015.  

Hlavním posláním klubu je organizace sportovní činnosti zejména pro děti a mládež, a to se zaměřením 

na orientační běh a sporty v přírodě. Dobříš a její okolí mají pro outdoorové sporty velmi dobré přírodní 

podmínky, a tak zakladatelé OK Dobříš nabídli veřejnosti 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. 

 

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 2018: 

 

Zprávu o činnosti klubu v roce 2018, zprávu o hospodaření a návrh koncepce činnosti v roce 2019 

odsouhlasila členská schůze klubu dne 26.1.2019. 

 

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: 23.5.2018 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 



Výroční zpráva 2018 
OK Dobříš 

2 
 

uskutečnila v dobříšském školním areálu s účastí 201 dětí a dospělých (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 Středočeského 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 
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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. 
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Hospodaření klubu v roce 2018: 
 

Účetní závěrku a zprávu o hospodaření klubu odsouhlasila členská schůze dne 26.1.2019. 

 

Přehled příjmů a výdajů, majetku a závazků v účetní závěrce daňové evidence za rok 2018: 

 

 2018 2017 

Příjmy 691.380,00 652.820,00 

Výdaje 652.564,94 594.710,50 

Hospodářský výsledek 38.815,06 58.109,50 

 

 31.12.2018 31.12.2017 

Stav peněžních prostředků 114.005,80 75.190,74 

Hmotný dlouhodobý majetek 0 0 

Stav pohledávek 0 0 

Stav závazků 0 0 
 

 

Příjmy v roce 2018: 

Členské příspěvky      213.960,00 Kč 

Dotace        324.500,00 Kč 

Vlastní zdroje (výnosy z pořádání akcí – závod obl.žebříčku,  

Dny orientace, tvorba a poskytnutí map na soustředění)   122.920,00 Kč 

Dary            30.000,00 Kč 

Celkem        691.380,00 Kč 

 

Výdaje v roce 2018:       

Startovné na závodech      180.665,00 Kč   

Materiál (dresy, tréninková SI sada, lampiony,     

stojany, čelovky na noční OB, sport.vybavení)      54.052,94  Kč   

Doprava, cestovné (MČR, soustředění, tréninky, akce klubu)   84.008,00 Kč  

Sportovní soustředění       125.639,00 Kč  

Nové mapy, akce pro veřejnost, pořádání, pronájmy, ceny 115.580,00 Kč  

Platby ČSOS, registrace, odvody, školení       9.620,00 Kč 

Trenérská činnost (DPP)         83.000,00 Kč  

Celkem        652.564,94 Kč   

 

K pozitivnímu ekonomickému výsledku roku 2018 významně přispěly příjmy z pořádání naší největší 

akce – závodu krajského poháru v orientačním běhu dne 22.9.2018. Náklady na pořádání akce se 

podařilo díky dobrovolnickému přístupu členů klubu a pomoci našich partnerů udržet na nezbytném 

minimu.  

Celkový rozvoj, rozsah našich aktivit a výborné sportovní výkony jdou ruku v ruce také s odpovídajícím 

rozpočtem oddílu. Klubové finance jsou dlouhodobě vyrovnané, a to především díky členským 

příspěvkům a proplácení velké části nákladů na činnost z vlastních prostředků (zejména u dospělých 

členů oddílu). Podobně i základní vybavení (výstroj, elektronické čipy) si členové pořizují z vlastních 

peněz.  

 

Výdaje oddílu jsme směřovali především do účasti na soutěžích, trénincích a přípravných 

soustředěních, do potřebného materiálového vybavení (nový odd. stan, čelové lampy pro noční 



Výroční zpráva 2018 
OK Dobříš 

5 
 

tréninky, buzoly aj.) a také zpracování nových map pro pořádání akcí pro veřejnost a pro naše vlastní 

tréninky. Vzhledem k významu společných soustředění pro sportovní rozvoj dětí i budování týmové 

party podporujeme i finančně účast dětí na těchto akcích – příspěvek na ubytování dětí, resp. jejich 

dopravu a trenérské zajištění soustředění.  

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

Klub eviduje drobný dlouhodobý majetek, který byl k 31.12.2018 inventarizován a který je tvořen 

zejména těmito položkami: 2x oddílový stan, vlajka, závodní čipy k zapůjčení, dresy v žákovských 

velikostech k zapůjčení členům za roční nízký poplatek, 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 oddílových aktivit: 

Klub byl v roce 2018 příjemcem dotací a grantů ze strany následujících institucí: Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Město Dobříš, Město Mníšek pod Brdy, Český svaz orientačních sportů, Nadace 

OB. Příspěvky z dotací jsou vyúčtovávány v souladu s jejich podmínkami. 

Finančním darem oddíl podpořili: společnosti Doosan Bobcat a Pavel Kučera. Klub dále spolupracuje 

s vybranými společnostmi, od nichž získává zajímavé finanční či materiálové plnění a výhody. V roce 

2018 se jednalo o spolupráci s firmami Amersports, Savencia Fromage & Dairy CZ, Audico a Reklama 

99.   

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. Díky grantům a sponzorským příspěvkům se podařilo udržet vlastní náklady členů oddílu na 

sportovní aktivity na dostupné úrovni. Partnerům patří za jejich podporu velké 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 2019: 

       

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

V roce 2019 se uskuteční několik tradičních akcí a sportovních soustředění pro členy, jako zimní, 

velikonoční a podzimní soustředění, jarní a podzimní otevřené ½ denní tréninky, opět se účastníme 

letních vícedenních závodů. 

V průběhu školního roku budou probíhat tréninky ve stejném režimu jako dosud, tzn. středa 18-19.30 

v lese nebo v tělocvičně, v úterý běžecké kondiční tréninky a doplňkově víkendové tréninky. Pro 

talentované žactvo HD12-14 a dorost budou nad rámec základního programu uspořádána sportovní 

soustředění, některé z nich ve spolupráci s dalšími kluby v oblasti. 

V plánu je pokračovat v pořádání akcí pro veřejnost, kdy především nesoutěžní akce pro veřejnost mají 

cíl popularizovat náš sport i oddíl v našem regionu. Mezi tyto hlavní aktivity patří také spolupráce se 

školami v Dobříši a v Mníšku pod Brdy, kterou úspěšně rozvíjíme už několik let. 

Závodníci klubu se během sezóny budou účastnit závodů Středočeského žebříčku, závodů národního 

žebříčku, Mistrovství ČR a štafetových závodů. 

 

 

Kamil Arnošt, předseda OK Dobříš, z. s.      

 


