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1. Slovo úvodem 

S nástupem nového roku je vţdy ku prospěchu věci ohlédnout se za tím právě minulým, zamyslet se, co se 

podařilo a z čeho se naopak do dalších let poučit. 

Pro Klub vytrvalostních sportů Šumperk byl rok 2008, rokem v jistém slova smyslu přelomovým. A to i přesto, 

ţe se jednalo jiţ o patnáctý rok od jeho zaloţení. 

Do roku 2008 jsme totiţ, po odchodu části členů, vstupovali s novým vedením a s vyhlídkou spousty práce, 

která nás čeká, a která, jak jsme doufali, povede ke stabilizaci klubu. Je třeba podotknout, ţe výkonný výbor 

klubu pod vedením Majky Chmelařové odvedl velký kus práce, kdy byly zásadním způsobem upraveny veškeré 

interní předpisy klubu, tak aby vyhovovaly jeho potřebám, bylo provedeno narovnání s odchozími členy klubu, 

vyrovnány veškeré závazky z minulosti, atd. 

Během celého roku samozřejmě probíhali tréninky, soustředění, zúčastnili jsme se závodů – prostě standardní 

provoz sportovního klubu, a nutno zdůraznit, ţe kilometry poctivého tréninku se do našich výsledků promítly 

veskrze pozitivně. 

V květnu jsme v Mezilesí (Zábřeţská vrchovina) s úspěchem uspořádali dvojzávod moravského B-ţebříčku, 

jehoţ se zúčastnilo přes 800 závodníků z Čech i Moravy. 

Jako kaţdý rok, tak i v roce 2008, jsme pořadatelsky zaštiťovali jiţ 18. ročník oblíbeného seriálu krosových běhů 

v Šumperku a okolí – Chlapácký běh. 

Rok jsme uzavřeli společným prosincovým zakončením a zhodnocením sezóny na Krásném. Bohuţel jiţ bez naší 

velké kamarádky Majky Chmelařové, která nás v létě za tragických okolností opustila. 

Součástí zakončení byla i valná hromada, kde bylo zvoleno nové vedení klubu pro rok 2009 – výkonný výbor ve 

sloţení Gabriela Hudosová, Zdeněk Janů st., Pavel Paloncý st., Jaromír Šrámek a Petr Turczer.  

 

Uplynulý rok můţeme hrdě hodnotit jako úspěšný, a to jak z hlediska závodního a pořadatelského, ale také 

z pohledu ekonomické situace klubu, kdy jsme i díky našim sponzorům zakončili rok v černých číslech. 

Nejdůleţitějším výsledkem naší práce je ovšem fakt, ţe se urovnaly vzájemné vztahy v klubu, které jsou opět 

bezproblémové a kamarádské. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klub vytrvalostních sportů Šumperk … Výroční zpráva 2008 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk 
Králec 29, 788 20 Dolní Studénky 
IČ: 49589202 
Bankovní spojení: 166558258/0600 
Číslo registrace MV ČR: VS/1-22303/93-R 

 

tel.: +420 776 180 570 
e- mail: vybor@ksu.cz 
www.ksu.cz 
 

3 

 

 

2. Trénování dětí 

Naší hlavní činností je vedení skupiny ţáků a dorostenců - příprava tréninků, soustředění a letního tábora a 

samozřejmě jejich doprovod na závodech všech úrovní. 

V období od března do října se pravidelně (kaţdé úterý) konaly tréninky v terénu v okolí města Šumperka. Tyto 

tréninky jsou zaměřené jak na fyzickou kondici, tak i na mapovou přípravu našich svěřenců. 

V zimních měsících pak fyzickou kondici a všeobecnou obratnost trénujeme v tělocvičně. 

Součástí soustředění, která probíhala v roce 2008 v orientačně náročných a zajímavých terénech (např. 

Vidnavsko) po celé republice, bývá kromě tréninků zaměřených na fyzickou průpravu také teoretická průprava. 

V praxi to znamená, ţe ročně pro naše svěřence trenéři připraví téměř 40 modelových závodů na jedné 

z našich map. Tím, ţe bylo vyuţíváno i vzdálenějších map, aby tréninky neprobíhaly ve stále stejných terénech a 

byly tak zajímavější, jsou tréninky náročnější nejen časově, ale i finančně.  

 

Důleţitým výsledkem práce našich trenérů je fakt, ţe se nám daří udrţet v našem klubu, u orientačního běhu, a 

sportu vůbec, ţáky a dorostence, coţ je v dnešní době dosti problematické. V současnosti navíc pokračuje 

nábor mezi dětmi prvního stupně základních škol v Šumperku, takţe během letošního roku předpokládáme 

rozšíření naší základny aţ o 10 mladých členů. 

Naši trenéři: 

Ing. Zdeněk Janů – hlavní trenér    25 let praxe 

Ing. Jaromír Šrámek – technické zajištění tréninků  15 let praxe 

Věra Smrčková – asistent trenérů    2 roky praxe 

Petr Smrček – asistent trenérů    2 roky praxe 
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3. Účast na závodech 

Naši závodníci všech věkových kategorií se pravidelně, a úspěšně, zúčastní závodů od nejniţší, oblastní, úrovně 

aţ po závody celorepublikové a mistrovské, a to jak v soutěţích jednotlivců, tak i v soutěţích štafet. 

V roce 2008 jsme v kategorii dospělých měly dva zástupce v nejvyšší moţné soutěţi, v elitě. Byli jimi Lenka 

Junová a Jakub Halama a je třeba podotknout, ţe výsledkově se rozhodně neztratili. V druhé nejvyšší soutěţi 

běhali další 3 naši zástupci. Vinou zranění se bohuţel nepodařilo muţské štafetě zopakovat úspěchy na 

Mistrovství ČR z minulých let. 

Ve veteránských kategoriích stojí určitě za zmínku výkony Gabriely Hudosové a Jaromíra Komárka, kteří patří 

k nejlepším mezi svými vrstevníky. 

 

V kategorii dorostenců si většina našich členů vyběhla licenci B, která je v příští sezóně opravňuje běhat druhou 

nejvyšší moţnou soutěţ. Druţstvo dorostenců navíc obsadilo na letošním Mistrovství ČR druţstev výborné 12. 

místo. 

Dvě z našich členek ţákovských kategorií jsou také v oblastním výběru nejlepších běţců, které jsou povaţovány 

za „podhoubí“ reprezentačních výběru dorostenců. 

Nejlepší výkony roku 2008 (výběr): 

29.03.2008 oblastní ţebříček HO    1.místo   (starší dorostenci) 

29.03.2008 oblastní ţebříček HO    8.místo   (muţi) 

26.04.2008 Mistrovství HO na klasické trati   1.místo   (mladší ţáci) 

08.05.2008 Mistrovství HO na krátké trati   1.místo   (starší ţačky) 
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08.05.2008 Mistrovství HO na krátké trati   1.místo   (mladší dorostenky) 

24.05.2008 HI-TEC sprint cup, ŢA – sprint   1.místo   (starší ţačky) 

31.05.2008 ŢB-M - klasická trať    3.místo  (veteráni) 

07.06.2008 Český pohár     18.místo  (muţi Elita) 

25.06.2008 ŢB Morava – krátká trať   1.místo   (mladší dorostenky) 

28.-29.06.2008 MČR a Německa v rogainingu   2.místo  (kategorie dospělých) 

18.10.2008 oblastní ţebříček HO    1.místo   (mladší ţačky) 

 

Z výčtu úspěchů vyplývá, ţe na úspěších se podílejí jak ţáci a mládeţ, ale i dospělí a veteráni oddílu. Nejedná se 

tedy o pasivní oddíl, kde ţáci po letech se sportem končí. 

 

4. Pořadatelská činnost 

10. a 11. května jsme v Mezilesí (Zábřeţská vrchovina) uspořádali dvojzávod moravského B-ţebříčku – 

Šumperský divočák 2008. 

Pro závod byla vydána zcela nová mapa, přičemţ zmapováno bylo přibliţně 8 km2 lesa. Sobotní klasické trati se 

zúčastnilo přes 800 závodníků z Čech i Moravy. V neděli poté přijelo přibliţně 650 závodníků. 

Shromaţdiště bylo zbudováno kompletně na zelené louce včetně zajištění pitné a uţitkové vody, mobilních 

toalet, stánků s občerstvením, výpočetním centrem atd. 

Přestoţe nám pořádání značným způsobem zkomplikovala jarní větrná kalamita a nemohli jsme vyuţít les 

v celém rozsahu, závodníci odjíţděli ze závodů spokojeni a unaveni z náročných tratí. 

 

 

Na podzim jsme potom 18.10. pořádali v Bratrušově závod ţebříčku Hanácké oblasti, kterého se zúčastnilo na 

250 závodníků. Za krásného slunného počasí se závod vyvedl a účastníci odjíţděli spokojeni. 
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5. Hospodaření 

Do roku 2008 jsme vstupovali se závazky, které nám zanechalo předchozí vedení klubu, a rok končíme 

v černých číslech. 

Je tomu tak hlavně ze dvou důvodů: 

- byla jasně nastavena nová pravidla pro hospodaření s majetkem klubu, která jsou všemi dodrţována 

- byla navázána spolupráce s několika partnery, jejímţ výsledkem je sponzoring našich akcí, popřípadě 

všeobecně činnosti oddílu 

Letošní rok 2008 je pro nás, co se týče ekonomické situace, do budoucnosti určitě závazkem. V příštím roce se 

musíme snaţit získat další případné zdroje financování klubu (sponzoři, dotace, granty, …), abychom bezpečně 

zajistili jeho činnost v dalších obdobích. 

 

6. Majetek oddílu 

Součástí oddílu se staly tréninkové SI-jednotky, které jsou nutné pro zajištění kvalitní přípravy našich svěřenců. 

Jinak v majetku oddílu nedošlo k výraznějším změnám, jedná se stále pouze o základní vybavení pro pořádání 

závodů a tréninků. 

Majetek není nijak znehodnocen a lze jej dále uţívat. 
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7. Chlapácký běh 

Nedílnou součástí naší celoroční činnosti je velmi oblíbený seriál vytrvalostních běhů v okolí Šumperka, tzv. 

Chlapácký běh, kde figurujeme jako hlavní pořadatelé. Sestává kaţdoročně z cca 18 závodů, jichţ se zúčastní 

pravidelně okolo 75 závodníků, přičemţ seriál je zaměřen i na nejmladší závodníky, tzv. seriál běhů Prcek. 

 

 

8. Členská základna 

V členské základně nedošlo v průběhu roku 2008 k ţádným zásadním změnám. Po podzimních náborových 

závodech, které jsme pořádali v areálu 3. základní školy v Šumperku, přibyli další 3 zájemci o členství v klubu. 

V současnosti navíc pokračuje nábor mezi dětmi prvního stupně základních škol v Šumperku, takţe během roku 

2009 předpokládáme rozšíření naší základny aţ o 10 mladých členů. 
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9. Plán na rok 2009 

Pokračovat v tréninkové činnosti ve stejném smyslu, v jakém probíhala v roce 2008. Pravidelné tréninky 

probíhají v „letních“ měsících v terénu a v zimě v tělocvičně. Plán soustředění je pro rok 2009 mimořádně 

nabitý. V únoru to bude lyţařské (běţecké) soustředění v Orlických horách zaměřené na hrubou fyzickou sílu. 

V březnu se bude konat soustředění ve slovinské Lipici, jehoţ účelem bude mapová příprava v klimaticky 

příznivých podmínkách. Na Velikonočním soustředění v Jedovnici bude probíhat vícefázový trénink zaměřený na 

vyladění formy na hlavní sezónu. Letní soustředění bude pojato jako hlavní příprava na zářijový vrchol sezóny – 

Mistrovství republiky na klasické trati, zároveň se naši svěřenci zúčastní některého z vícedenních prázdninových 

závodů. 

Přehled tréninků, soustředění a závodů je uveden v přiloţeném „Plánu činnosti Klubu vytrvalostních sportů 

Šumperk“. 

Kvalitně a bezproblémově uspořádat závody, které nám byly přiděleny na rok 2009: 

- 1.5. – Mistrovství Hanácké a Východočeské oblasti v orientačním běhu na klasické trati 

(cca 1000 účastníků) 

- 10.10. – závod ţebříčku Hanácké oblasti (cca 250 závodníků) 

Nadále zaštiťovat pořádání seriálu vytrvalostních běhů – Chlapácký běh. 

Zajistit pořádání závodů pro další období (2010) – v únoru 2009 bude podána kandidatura na pořádání 

Mistrovství České republiky v orientačním běhu na klasické trati 2010. 

Zajistit bezproblémový chod oddílu z hlediska jeho finančního zabezpečení. 

Prioritou je samozřejmě zajištění co nejlepších podmínek pro sportovní výchovu a přípravu našich svěřenců, 

tedy podmínek, které napomůţou k jejich udrţení u orientačního běhu a sportu vůbec, a k očekávanému 

dalšímu rozšíření naší základny. 
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10. Prezentace klubu 

Klub je navenek pro laickou veřejnost prezentován zejména v regionálním zpravodajství (internetovém, či 

tištěném) a pomocí pravidelně aktualizované webovské prezentace www.chlapak.cz , kde jsou také uvedeni 

všichni partneři klubu. 

 

Pro veřejnosti spjatou s orientačním během je klub prezentován zejména kvalitou výsledků svých členů a 

uspořádaných závodů. 

 

Věřme, ţe tomu tak bude i nadále, v roce 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Turczer 

předseda Klubu vytrvalostních sportů Šumperk 

http://www.chlapak.cz/

