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1. Název projektu 
 

Sportovní centrum dětí při OK Dobříš, z. s. 

 

2. Příjemce projektu 
 

OK Dobříš, z. s., oddíl sportů v přírodě, Západní 1749, 263 01 Dobříš 
IČO: 22878491 
 

3. Garant projektu 

 
Kamil Arnošt, vedoucí trenér klubu 

 

4. Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením 
získaných licencí A, B 
 
 Jméno Kategorie Registrace 

Licence z 
2015 

Licence z 
2016 

1. Dudla Max  H14 DOR0200 B C 

2. Kastnerová Jessica D14 DOR0250 B B 

3. Kučera Jáchym H14 DOR0301 B B 

4. Jirasová Anežka D14 DOR0350 B B 

5. Nentvichová Julie D14 DOR0351 B B 

6. Janda Jakub H12 DOR0403 B B 

7. Snížek Martin H12 DOR0405 B B 

8. Arnoštová Veronika D12 DOR0455 B B 

9. Kroc Kryštof H14 DOR0201 C C 

10. Hamet Petr H14 DOR0202 C - 

11. Cvrček Adam H14 DOR0204 C C 

12. Hronza Jakub H14 DOR0300 C - 

13. Nigrin Matouš H14 DOR0303 C - 

14. Baštová Julie D14 DOR0353 C C 

15. Dudla Teodor H12 DOR0401 C C 

16. Snížek Ondřej H12 DOR0406 C B 

17. Španěl Vojtěch H12 DOR0407 C C 

18. Vlašaná Michaela D12 DOR0452 C C 

19. Lorencová Jana D12 DOR0454 C C 

20. Neubauerová Anna D12 DOR0456 C C 

21. Hronza Štěpán H12 DOR0501 C - 

22. Nový Jáchym H12 DOR0502 C C 

23. Jiras Jan H12 DOR0505 C B 

http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14393
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14395
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14396
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14397
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14401
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14403
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=6768
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14392
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=20184
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=27377
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14394
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=24001
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=31500
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14399
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14404
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14405
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14409
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=20193
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=25908
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14412
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=14413
http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=20186
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24. Španěl Benedikt H12 DOR0508 C C 

 

Hodnocení:  

Z předcházející sezóny měli členové SCD vyběhnuto 8 licencí B, v roce 2016 si licenci B 

vyběhlo 9 dětí, z toho 7 dětí si lic. B svými letošními výsledky potvrdilo a 2 děti získaly lic. B 

úplně poprvé. Licenci A nezískal nikdo, pouze 5 dětí bylo ale druhým rokem v kat. HD14, kde 

je pro zisk lic. A větší předpoklad. 

Petr Hamet, Matouš Nigrin, Jakub Hronza a Štěpán Hronza byli v průběhu roku z SCD 

vzhledem k nezájmu a pasivitě vyřazeni. 

5. Hlavní cíle projektu 
 

Cílem projektu je posunout přípravu talentovaných dětí v kategoriích HD12 – 14 na 

kvalitativně vyšší úroveň (fyzická i mapová náročnost) a připravit je na úspěšné působení 

v celostátních závodech v kategorii dorostu. 

Dílčí cíle: 

 Organizace mapových tréninků s vyšší technickou náročností  

 Organizace mapových soustředění v nových, technicky náročnějších terénech 

 Rozvoj běžecké kapacity dětí, zejména v terénu, a její pravidelné testování 

 Pravidelná účast na závodech středočeské oblasti a závodech ŽB Čechy (pro HD14 

s licencí B) 

 Nominace nejlepších dětí do sestavy a akcí středočeského výběru OB 

Konkrétní měřitelné cíle: 

 Účast členů SCD na závodech oblastního žebříčku – dostatečná účast pro hodnocení 

v celkovém pořadí jarní nebo podzimní části žebříčku 

 Účast členů SCD na fyzických testech (terénní okruh v délce cca 1 km) – min. 2x/rok 

 Min. 10 členů SCD získá v roce 2016 licenci A nebo B 

 Min. 8 členů SCD bude na základě svých výsledků nominováno do krajského výběru 

na MČR družstev 

 

6. Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 
 

1. Výběr členů SCD OK Dobříš      leden 2016 

2. Zimní příprava (tělocvična, noční OB tréninky, mapová teorie,  leden – březen  

   lyžařské soustředění Šumava) 

http://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=20312
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3. Přípravná soustředění na jarní sezónu (3 akce)    březen – květen  

4. Jarní závodní období v OB       duben – červen  

5. Letní závody a soustředění (příprava na podzimní sezónu)  červenec – srpen 

6. Podzimní závodní období v OB      září – listopad  

7. Vyhodnocení činnosti družstva      listopad 2016 

Výběr hlavních akcí s podporou SCD: 

Termín  Charakteristika akce Účast  

leden Zimní soustředění: běžky, mapová teorie, Šumava všichni 

březen Příměstské mapové soustředění všichni 

březen Velikonoční mapové soustředění všichni 

květen Mapové soustředění před ŽB, mapově náročnější terény HD14 

srpen Letní soustředění před podzimní sezónou, skály 
(zaměření na finále ŽB a MČR družstev) 

všichni 

 
Hodnocení: Realizační plán SCD byl splněn dle plánu, z časových důvodů jsme nerealizovali 
pouze květnové mapové soustředění, pro které nebyl k dispozici vhodný termín. Soustředění 
cílené na podzimní sezónu se uskutečnilo začátkem září. Během sezóny jsme do programu 
zařadili i účast na vybraných žákovských štafetách, abychom získali specifické zkušenosti ze 
štafetových závodů. 

 

7. Personální zajištění činnosti SCD pro rok 2016 

Vedoucí SCD: Kamil Arnošt 

Ostatní trenéři: Martin Bambousek, Martina Bochenková, Jana Bochenková, Jana Nová, 

Kateřina Arnoštová 

 

8. Seznam akcí sportovního centra dětí 

akce hodnocení akce počet dětí počet trenérů 

Zimní 
soustředění 

Přípravné soustředění, trénink fyzické 
kondice, mapové teorie, motivace na 
novou sezónu. 

19 6 

Příměstské 
mapové 
soustředění 

Rozběhávací soustředění na začátku nové 
sezóny. Nové terény, náročnější mapy. 
Menší účast, kolize se zimními 
dovolenými. 

8 2 

Velikonoční 
soustředění 

Soustředění v náročných skalních terénech 
(Doksy). Rozvoj mapové techniky, příprava 
na náročnější závody ŽB. 

14 6 

Štafety 
Klacky Open 

Společná účast na krajských štafetových 
závodech, získání zkušeností ze štafet a 

15 5 
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podpora týmového ducha. 

Soustředění 
k podzimní 
sezóně 

Soustředění zaměřené na MČR družstev 
(skály), účast omezená na nominované na 
MČR. 

6 2 

Krajské 
žákovské 
štafety 

Společná účast na krajských štafetových 
závodech, získání zkušeností ze štafet a 
podpora týmového ducha. 

14 4 

 

9. Přehled výsledků zařazených závodníků 

Příjmení a jméno  
Kategori
e 

obl. ž. 
jaro 

obl. ž. 
podzim 

ŽB 
Nominace 
MČR dr. 

Získaná 
licence 

Čas XC 
okruh 

Arnoštová 
Veronika 

D12 4. 9. - ano B 6:31 

Lorencová Jana D12 12. 26. - - - 11:08 

Neubauerová 
Anna 

D12 - 18. - - - 6:33 

Vlašaná Michaela D12 13. 13. - - - 6:38 

Dudla Teodor H12 19. 20. - - - 6:32 

Janda Jakub H12 2. 11. - ano B 5:08 

Jiras Jenda H12 7. 2. - ano B - 

Nový Jáchym H12 10. 16. - - - - 

Snížek Martin H12 9. 4. - ano B 5:54 

Snížek Ondřej H12 8. 8. - ano B 6:14 

Španěl Benedikt H12 - - - - - 6:30 

Španěl Vojtěch H12 - - - - - 6:22 

Baštová Julie D14 16. 9. - - - 5:48 

Jirasová Anežka D14 7. - 54.   B - 

Kastnerová Jessica D14 3. 3. 35. ano B 6:18 

Nentvichová Julie D14 4. 5. 40. ano B 5:47 

Cvrček Adam H14 15. 16. - - - 5:26 

Dudla Max H14 11. - - - - 5:26 

Kroc Kryštof H14 14. - - - - - 

Kučera Jáchym H14 5. 1. 36. ano B 4:36 
 

Pozn.: Petr Hamet, Matouš Nigrin, Jakub Hronza a Štěpán Hronza byli během roku pro 

nezájem a pasivitu vyřazeni z SCD, v hodnocení už nejsou zahrnuti. 

Celkový počet závodníků hodnocených v krajském žebříčku: 

 Středočeský krajský žebříček – jaro: D12 - 20, H12 - 24, D14 - 20, H14 -23 

 Středočeský krajský žebříček – podzim: D12 - 27, H12 - 22, D14 - 16, H14 - 18 
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Výsledky v podzimním žebříčku byly u několika závodníků ovlivněné tím, že některé závody 

už absolvovali ve vyšší kategorii. 

 

10. Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

Cíl: posunout přípravu talentovaných dětí v kategoriích HD12 – 14 na kvalitativně vyšší 

úroveň (fyzická i mapová náročnost) a připravit je na úspěšné působení v celostátních 

závodech v kategorii dorostu. 

Hodnocení: U nejlepších a nejaktivnějších dětí byl cíl splněn. Tyto děti zlepšily své výkony při 

srovnání se svými soupeři v rámci kraje a mají předpoklady, aby v budoucnu uspěly i 

v dorosteneckých kategoriích. U méně aktivních dětí se projevuje menší snaha a nedostatek 

času věnovaného OB (ať už z důvodů rodinných či více ne/sportovních aktivit). Tyto děti se 

tak v menší míře účastnily akcí SCD, což se projevilo i na výsledcích během sezóny. 

 

11. Hodnocení projektu dle daných kritérií 

Konkrétní měřitelné cíle stanovené pro rok 2016: 

 Účast členů SCD na závodech oblastního žebříčku – dostatečná účast pro hodnocení 

v celkovém pořadí jarní nebo podzimní části žebříčku 

Hodnocení: kromě vyřazených dětí a 2 dalších dětí byly všechny děti započtené v krajském 

žebříčku a měly tedy dostatečnou účast pro hodnocení v žebříčku. 

 Účast členů SCD na fyzických testech (terénní okruh v délce cca 1 km) – min. 2x/rok 

Hodnocení: kritérium povinné účasti jsme snížili na min. 1x/rok, což většina dětí splnila. Čtyři 

děti ale ani tak nevyhověly, částečně to bylo dané zdravotními důvody. Důraz na běžeckou 

přípravu a testování budeme klást i v budoucnu. Nejlepší časy z letošních testů viz tabulka 

v bodě 9. 

 Min. 10 členů SCD získá v roce 2016 licenci A nebo B 

Hodnocení: licenci B si v roce 2016 vyběhlo 9 dětí, dalším dvěma těsně unikla kvůli menšímu 

počtu závodů, resp. absolvování závodů střídavě v kategorii D12 a D14. 

 Min. 8 členů SCD bude na základě svých výsledků nominováno do krajského výběru 

na MČR družstev 

Hodnocení: Splněno, 8 členů SCD bylo nominováno do krajského družstva na MČR. Jeden 

z nich startoval v prvním družstvu, které skončilo na 4. místě. 



8 
 

 

12. Ekonomické hodnocení činnosti SCD 

Aktivity SCD byly financovány z vlastních zdrojů oddílu OK Dobříš (členské příspěvky a 

příspěvky rodičů dětí na konkrétní akce), grantu města Dobříš, které naši činnost podporuje, 

a z grantu Nadace OB. Pro jednodušší a přehlednější vyúčtování jsme prostředky z grantu 

Nadace určili na několik vybraných aktivit, ostatní program pak byl financovaný z dalších 

uvedených zdrojů. 

Akce konané v rámci činnosti SCD (celkové náklady na akci vč. účastníků OK 

Dobříš mimo SCD) 

Akce Termín Náklady Zdroj financování 

Zimní soustředění leden 28758,- Vlastní příspěvky 

Příměstské mapové 
soustředění 

březen 7486,- Nadace OB 

Velikonoční mapové 
soustředění 

březen 62286,- Vlastní příspěvky, grant města Dobříš 

Štafety Klacky Open červen 4298,- Nadace OB 

Soustředění před 
podzimní sezónou 

září 4920,- Nadace OB 

Štafety krajské září 4153,- Nadace OB 

Zimní příprava v 
tělocvičně 

prosinec - 
březen 

6187,- Grant ČSOS na rozvoj žactva 

 

Akce financované z prostředků Nadace OB (členům SCD)  

rozepsané po položkách 

Akce náklad doklad částka  

Příměstské mapové 
soustředění 

ubytování Výdajový doklad BV016 5700,- 

 doprava Výdajový doklad BV015 a BV021 1786,- 

Štafety Klacky doprava BUS Faktura č. 216026 4298,- 

Podzimní soustředění ubytování Faktura č. 216030 3000,- 

 doprava Výdajový doklad BV073 a BV074 1920,- 

Štafety krajské doprava BUS Faktura č. 216031 4153,- 

celkem   20857,- 

 

13. Informace o činnosti v médiích 

OK Dobříš aktivně informuje o své činnosti především v místních médiích, mezi naše aktivity 

patří i pořádání akcí pro veřejnost, na kterých se aktivně podílejí i členové SCD. 
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Z hlavních aktivit a publicity v médiích bychom zdůraznili: 

 TV reportáž na ČT1 v pořadu Sport v okolí (losování Sazky)  

 Organizace akce World Orienteering Day 

 Informace o akcích SCD na webu OK Dobříš 

 Projekt OB do škol a výsledky školních družstev na krajských a celostátních soutěžích 

(vč. členů SCD) 

 

Reportáž na téma orientační běh, OK Dobříš, sport pro děti: v ČT1 (12.8., 20:00 – losování Sportky, 

prime time v době Olympiády) + on-line na FB projektu Sport v okolí (projekt Sazky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáže z celosvětové propagační akce World Orienteering Day (jako pozvánka pro nové 

zájemce – získali jsme nové potenciální členy SCD) 
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Informace o akcích SCD na webu OK Dobříš (jarní soustředění v Píseckých horách): 
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Informace o fungování OB na dobříšských školách: projekt OB do škol nám přivedl několik 

nových členů – potenciálně i v SCD 
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14. Předpokládaný další vývoj 

Celkové hodnocení činnosti a výsledků SCD při OK Dobříš je pozitivní. Za hlavní komplikace 

považujeme nedostatečnou kapacitu dětí pro plné nasazení ve prospěch OB, kdy navíc téměř 

všechny děti jsou z rodin, které se v minulosti OB vůbec nevěnovaly a nejsou tedy na 

celosezónní tréninkový a závodní režim zvyklé. Na druhou stranu pestrost a zkušenosti i 

z jiných sportovních a nesportovních aktivit jsou v tomto věku velmi vhodné, k potřebné 

specializaci by mělo dojít až během dorostu a juniorů. 

Výkonnostně silnější jsou v případě našeho SCD zejména děti z ročníků 2003 a 2004, takže 

v příštím roce předpokládáme výraznější prosazení také v žebříčku B. Naším cílem je proto 

získání první licence A, což by mělo motivačně působit i na ostatní děti – členy SCD. 

Ceníme si také výsledků v krajské soutěži družstev, kdy naše žactvo získalo cenné druhé 

místo, hned za týmem OK Kamenice. Týmový aspekt OB se budeme snažit rozvíjet i 

v budoucnu, což by mj. mělo podpořit zapojení méně aktivních dětí do činnosti oddílu a 

našeho SCD. 

 

V Dobříši 23.11.2016 

 

Za OK Dobříš, z. s. 

Kamil Arnošt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


