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SCM Hanácké oblasti  
při Olomouckém krajské sdružení ČSTV 
Legionářská 12, 77200 Olomouc 
Tel: 58 520 3834 
Tel/Fax: 58 520 4450 
E-mail: olks@iol.cz 
 
 
Ing. Evžen Cigoš 
Předseda správní rady Nadace orientačního běhu 
Těšínská  
Brno 
 
        
        V Olomouci dne 15.prosince 2005 
 
 
Vážený pane, 
 

V souladu se smluvními podmínkami grantu přiděleného Nadací orinetačního běhu na projekt  ”Sportovní centra 
mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu” pro rok 2005 Vám zasíláme výroční zpravu o činnosti SCM v roce 
2005, vypracovanou odpovědným řešitelem projektu. 

 
Současně na základě Vaší písemné žádosti vyslovujeme souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených v 

výročních zprávách SCM Hanácké oblasti a jejich dalšího použití pro potřeby Nadace a jejích partnerů. 
 
   

 
 
Se srdečným pozdravem, 
 
 
 
  Jaroslav Novák                 Marek Petřivalský 
  Statutární zástupce Krajského sdružení ČSTV   Odpovědný řešitel projektu  
  
 
 
 
Přílohy: 
a) Výroční zpráva SCM Hanácké oblasti 
b) Účetní uzávěrka podúčtu SCM při Olomouckém krajském sdružení ČSTV ke dni 30.11.2005 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2005 
 
 
 
 
 

„Sportovní centrum mládeže  
 Hanácké oblasti v orientačním běhu” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Olomoucké krajské sdružení ČSTV
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Výchozí stav problematiky řešené projektem 
 

V roce 2005 navazovalo SCM Hanácké oblasti na úspěšně zahájenou činnost SCM v letech 2003 a 
2004. V roce 2003 a 2004 byly položeny důležité základy fungování SCM z hlediska ustavení určitého 
kalendáře jednotlivých akcí SCM, složení organizačního a trenérského týmu a zejména struktury zdrojů pro 
financování nákladů SCM.  

 
 

Hodnocení projektu SCM v r.2005 
 
Hodnocení bylo provedeno po ukončení sezóny 2005 zejména na základě vyhodnocení těchto měřitelných 
výstupů: 

 uspořádaná soustředění a tréninky a účast na nich 
 zisk licencí A a umístění v ŽA a na MČR v kategoriích HD16-18  
 počet zástupců v dorosteneckém a juniorském výběru ČR pro rok 2006 

 
 
Vyhodnocení dosažení cílů projektu 
 
Hlavní cíl 
„Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci Hanácké oblasti ve věku 14-18 let a 
podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu“  
• „Podporou  systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou mládeží“ : Po odchodu Zdeny 

Králové se nepodařilo najít nového trenéra dorostu v SCM. Navíc několik schopných trenérů se začalo 
výrazněji věnovat práci se žákovským družstvem Hanácké oblasti a také se za nepodařilo najít 
odpovídající náhradu.   

• „Koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Hanácké oblasti“: SCM se 
jako  v předcházejících letech snažilo koordinovat působení osobních a oddílových trenérů v Hanácké 
oblasti, ale bohužel v roce 2005 byly aktivity SCM ze strany oddílů s největším počtem talentované 
mládeže v Hanácké oblasti často ignorovány a minimálním způsobem s SCM spolupracovaly. To vedlo 
k výraznému omezení akceschopnosti SCM. 

• „Poskytnutím odpovídajících tréninkových možností talentovaným jedinců z oddílů bez 
příslušného trenérského a metodického zázemí“: Vzhledem k absenci odpovědného trenéra dorostu 
v roce 2005 byl tento cíl naplňován pouze minimálně. 

• „Výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních 
návyků“: Vzhledem k absenci odpovědného trenéra dorostu v roce 2005 byl tento cíl naplňován pouze 
minimálně..  

• „Spoluprácí s komisí talentovaného dorostu při koordinaci Sportovního centra Hanácké oblasti 
s aktivitami dorosteneckého výběru ČR a dalších center talentované mládeže v ČR“: Jako 
v předešlých letech SCM podporovalo zapojení nejlepších závodníků do činnosti výběru dorostu ČR a 
v účasti na otevřených akcích výběru. Naopak ze strany Komise talentované mládeže bylo SCM 
Hanácké oblasti zcela ignorováno – zástupce SCM nebyl zván na schůze Komise, a Komise na adresu 
nezasílá materiály týkající se práce s talentovanou mládeží a činnosti SCM, přestože je předsedkyně 
komise Zdena Králová členkou oddílu SSU z Hanácké oblasti. Tato situace se nijak nezměnila ani po 
oficiální stížnosti na tento postup k vedení sekce OB.  

 
Dílčí cíle 

a) Uspořádání 5 soustředění a tréninkových táborů: v roce 2005 bylo uspořádáno celkem  4 
soustředění a tréninkových táborů. V jarní části sezóny došlo bohužel kvůli přetrvávající sněhové 
pokrývce ke zrušení 3 plánovaných soustředění. 

b) Podpora účasti členů centra na soustředěních dorosteneckého výběru ČR – SCM zajistilo účast 
6 členů SCM na společném testování dorostu v Brně. 

c) Zařazení 2 členů centra do dorosteneckého a 2 členů do juniorské reprezentace ČR pro r.2006: 
do družstva dorostu ČR nebyl pro rok 2006 zařazeno žádný člen SCM, 4 členové jsou mezi 
sledovanými závodníky výběru dorostu – Hana Hlavová, Jindra Hlavová, Adélka Jakobová a Lenka 
Poklopová. Do juniorské reprezentace byli pro rok 2006 zařazeni Štěpán Kodeda a Vojtěch Král.. 
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d) Zisk nejméně 20 licencí A a 40 licencí B pro kategorie HD16/18 na rok 2006: pro rok 2006 
získali členové SCM celkem 15 licencí A a 28 licencí B pro kategorie HD16-18,  

e) Zisk nejméně jednoho medailového umístění v každém závodě MČR jednotlivců, štafet, a 
klubů: Tento dílčí cíl se nám podařilo splnit ve všech mistrovských závodech z vyjímkou 
mistrovství klubů. Kromě toho dosáhli členové SCM  Jindra Hlavová, Štěpán Kodeda a Vojta Král 
vynikajících výsledků na dorosteneckém Mistrovství Evropy v Šumperku..  

 
 

Řešitelský kolektiv 
 

Organizační zajištění: 
Obdobně jako v r. 2003 a 2004 fungovalo bezproblémově jako zázemí SCM sídlo Olomouckého krajského 
sdružení ČSTV V Olomouci. Účetnictví SCM v roce 2005 vedl nový ekonom KS ČSTV ing. Kuba. 
Průběžné organizační vedení SCM zajišťovali nadále sekretář Krajského svazu OB Robert Zdráhal a vedoucí 
SCM Marek Petřivalský.. 
 
Trenérské zajištění: 
Oproti roku 2004 nastaly významné změny v trenérském kolektivu SCM s dopadem na celoroční činnosti. 
Po odchodu Zdeny Králové se nepodařilo najít nového trenéra dorostu v SCM. Navíc několik schopných 
trenérů se začalo výrazněji věnovat práci se žákovským družstvem Hanácké oblasti a také se za nepodařilo 
najít odpovídající náhradu. 

 
Hospodaření  SCM s finančními prostředky v r.2005 

 
Výdaje Plán Skutečnost Rozdíl 
Soustředění a výcvikové tábory SCM 110.000 41.307 -68.693 
Příspěvky na soustředění výběru dorostu 10.000 5.297 -4.703 
Příspěvky na lékařská vyšetření a zátěžové testy  15.000 11.040 -3.960 
Nákup materálu – sada SI jednotek 0 40.200 +40.200 
Odměny trenérům 10.000 0 -10.000 
Režie činnosti centra 5.000 0 -5.000 
Vratka části grantu KÚ Olomouc za 2004 0 10..000 +10.000 
Celkové náklady 150.000 107.844 -42.156 
    
Příjmy Plán Skutečnost Rozdíl 
Grant Nadace OB 80.000 60.000 -20.000 
ČSOB 5.000 0 -5.000 
Vnitřní grant KS ČSTV 0 20.200 + 20.200 
Oddíly Hanácké oblasti 5.000 20.000 +15.000 
Grant Krajského úřadu 30.000 0 -30..000 
Granty Městských úřadů OL, PV, SU 15.000 15.000 0 
Sponzoři 15.000 0 -15.000 
Celkové příjmy 150.000 115..200 -34.800 
 

 Termín Akce Místo Položky Náklady SCM 
 12.-13.3. Jarní soustředění I Vracov zrušeno 0 
 23.-28.3. Velikonoční soustředění Konice zrušeno 0 
 8.-10.4. Jarní soustředění II Lukov zrušeno 0 
1 30.4.-1.5. Jarní soustředění  Pohořany, Šternberk Doprava 2.047 
2 21.-22.5. Jarní soustředění 2 Šošůvka Ubytování, strava 7.150 
3 8.-17.7. Letní soustředění 1 Vidnava Ubytování, strava, mapy 20.000 
4 26.-29.8. Letní soustředění 2 Radvanice Doprava , ubytování 5.400 
5 24.-25.9. MČR štafet a družstev Chvaleč Startovné 6.710 
  Celkem soustředění   41.307 

 
Originální účetní doklady jsou uloženy jako součást účetnictví vedeného KS ČSTV Olomouc. 


