
SKI Police nad Metují,z.s. 
U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují, IČ 06431721 

 

 

Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 
 

 

V roce 2020 byla celoroční činnost klubu ovlivněna covidovou pandemií, resp. vládními opatřeními. I přesto byly 
splněny téměř všechny plány. V měsících, kdy nemohly probíhat společné tréninky, trenéři vypisovali tréninky 
individuální. V zimním období jsme zvládli trénovat (např. na Karlově, na Šerlichu, ve Vrchlabí, v biatlonovém 
areálu TAURON Duszniky Arena) i přes nedostatek sněhu. Všechny skupiny měly jeden trénink týdně také 
v tělocvičně. Výjezdy na hory o víkendech byly pro absenci sněhu nezbytné, abychom se vůbec sklouzli. 
V druhé polovině ledna se zima trochu umoudřila, i když v Polici na Nebíčku jsme se sněhu nedočkali. 
Letní soustředění proběhly podle plánů. Bohužel podzim a konec roku byl ovlivněn opět striktními opatřeními 
tak, že nebylo možné pořádat hromadné akce (soustředění, ples, závody). Tréninky probíhaly ve skupinách 
s omezeným počtem. 
Díky získaným finančním prostředkům bylo možné zajistit administrativně i organizačně chod klubu, doplnit a 
rozšířit materiální vybavení pro kvalitní trénování a závodění a podpořit osobním ohodnocením obětavé trenéry. 
 
Členská základna mládeže do 23 let  byla k 1.1.2017 – 50 členů, k 1.1.2018 – 62 členů, k 1.1.2019 - 75 členů, 

k 1.1.2020 – 73 členů, k 1.1. 2021 - 91. Dospělých – k 1.1.2021 - 70 členů, z toho 37 řádných (Členská schůze). 

V roce 2020 nám opět narostl počet členů na 161, z toho 91 dětí do 18 let. Aktivně sportujících je 80, 

rozdělených do 6(7) tréninkových skupin. 

 

Sportovní činnost 
ABSOLVOVANÁ SOUSTŘEDĚNÍ: 

• VT Svatoňovice 6. skupina (19.-21.6.) – běh, kolo, lezení (Kristýna Šretrová, Jára Tuček) 

• LVT Lužická jezera 7. skupina (6.-10.7.) – brusle, kolce, silničky, paddly (Morávkovi, Matěj Brát) 

• LVT Jablonec nad Nisou 6.skupina (19.-.25.7.) - kolečkové lyže, chůze, běh, vodní hrátky (Kristýna 
Šretrová, Jára Tuček) 

• LVT Hrádek nad Nisou 6. skupina (22.-26.8.) – kolečkové lyže, běh, vodní hrátky (Kristýna Šretrová, 
Jana Meierová) 

• LVT Žamberk 2.-5. skupina (23.-28.8) - hlavní letní soustředění, kolečkové lyže, brusle, běh, imitace, 
hry (Jan Pohl, Helena Pohlová, Andrea Michálková, Jiří Beran, Nikola Řezníčková, Pavel John, 
Kateřina Brátová, Anna Beranová, Lucie Riegerová) 

• ZVT Pec pod Sněžkou, Havlovka 6. skupina (4.-.6.12.) – lyže (Kristýna Šretrová) 
 

 

ÚČAST NA ZÁVODECH POHÁRU KHK: 

• 5. 1. – První závod plánovaný na 29.12, se uskutečnil v náhradním termínu 5.1. na Luisině údolí, 
klasicky. Za náš klub se účastnilo 35 dětí a 8 dospělých.  Závod byl zároveň kvalifikací na zimní 
Olympiádu dětí a mládeže (ročníky 2006 a 2007), kterou pořádá Karlovarský kraj. Druhý kvalifikační 
závod měl být náš závod na Nebíčku, ale z důvodu nedostatku sněhu se kvalifikace odjela 4.1. na 
Luisině údolí. 

• 1.2. - Druhý závod žactva jsme absolvovali na Deštné jako součást Orlického maratonu. Se 
zoufalými sněhovými podmínkami se prali jak pořadatelé, tak závodníci. Napětí na hromadných 
startech způsobilo několik pádů. Polici reprezentovalo 42 dětí. Na 20 km trati Orlického maratonu za 
Polici jeli 4 muži a 3 ženy. Kvůli nedostatku sněhu byl nedělní klasický závod na 40km zrušen. 

• 22.2. – Třetí závod - Trutnovský závod poháru KHK, plánovaný na 22.2., se vzhledem ke špatným 
sněhovým podmínkám nepodařilo udělat ani na náhradních tratích v Jánských Lázních. Využili jsme 
uvolněného termínu  a narychlo uspořádali náš závod Poháru KHK na umělých tratích v polských 
Dušníkách. Za náš klub se účastnilo 29 dětí a 5 dospělých. 

• 7.3. - Čtvrtý a finálový závod pořádal vrchlabský klub na tratích na Benecku. Závod nebyl oproti 
plánu obratnostní, ale i tak jsme si užili poslední možnost porovnání sil s ostatními kluby. Za náš klub 
se účastnilo 38 dětí a 5 dospělých. Bednu si vyjeli:  Ivan Hornych (2.), Vojta Sulzbacher (3.), Sára 
Beranová (2.), Olda Hornych (3.), Týna Bezušková (2.). Mezi dospělými závodili Marie Hornychová (1.) 
a Jan Pohl, Jan Beran, Jiří Beran a Tomáš Čada.  



 

• Celkové výsledky Poháru Královéhradeckého kraje: 
(bodované jsou 2 z pěti přespolních běhů konané na podzim 2019 a 3 ze 4 konaných lyžařských 

závodů – 2x Deštné, 1x Duszniki arena, 1x Benecko) 

2011 - 1. místo Ivan Hornych 

2010 - 1. místo Matěj Beran, 3. místo Vojta Sulzbacher 

2009 - 3. místo Sára Beranová, 4. místo Matylda Pohlová 

2009 - 1. místo Olda Hornych, 4. místo Vašek Liskovský, 5. místo Ondra Hrůša 

2008 - 3. místo Kryštof Brát, 6. místo Tomáš Vítek 

2007 - 3. místo Jáchym Binar 

2006 - 1. místo Filip Saidl 

2005 - 4. místo Leontýna Bezušková 

 

 

ÚČAST NA REPUBLIKOVÝCH ZÁVODECH: 

• 10. - 12.1. Český pohár dorostu a dospělých ve Vrchlabí, kde Štěpán Štolfa zajel pěkné 8. místo 

mezi muži na trati 10 km volně a mladší dorostenec Jakub Pešina nezklamal 17. místem v severském 

sprintu a 18. místem v bruslení. 

• 7. - 9.2. závody ČP na Zadově (ubytování) za sněhem se z hor sjíždělo na uměle zasněžované tratě 

areálu Vodník ve Vimperku. Účast - 12 starších žáků. Filip Saidl zajel výborné výsledky: 9. místo (N 

sprint klasicky) a 11. místo (3 km volně). 

• 31.1. - 2.2. Dorostenec Kuba Pešina nás reprezentoval na FIS mistrovství ČR v Novém Městě na 

Moravě. V klasickém sprintu obsadil 9. místo, na 7,5km klasicky s hromadným startem byl 18. a na 5km 

volně 14. O servis se mu postaral Štěpán Štolfa, který se též účastnil závodu dospělých. Na klasické 

patnáctce skončil 17. a na desítce volně 21. 

• 28.2. – 1.3. Český pohár st. žactva. Bydleli jsme podle plánu ve Vysokém nad Jizerou, závodit se ale 

muselo na Horních Mísečkách. Reprezentovalo nás 11 závodníků. V pátek se odbruslil nordic sprint, 

v sobotu se jela intervalově klasika a v neděli klasické štafety. Ve štafetě naše děvčata (Lucka Šretrová, 

Jarmila Troutnarová a Adéla Pohlová) obsadila pěkné 16. místo a s výjimkou vítězného týmu Vrchlabí I. 

a šestého Vrchlabí II. porazila všechny oddílové štafety našeho kraje -Skuhrov 19., Machov 23., Trutnov 

28., D. Branná 30. Kluci byli 28. z 38 štafet. Kategorie U 15 jela v neděli stíhačku – Týna Bezušková 

37., Martina Sulzbacherová 50. a Kuba Meier 38. 

Mimo výše uvedených se členové účastní dalších závodů jak na lyžích (nejrůznější lyžařské maratony včetně 

dětských kategorií, závody v Polsku, regionální závody), tak v běhu (např. regionální závody Primátor cup, 

středeční Běžecké vršky), ale i na horských kolech (např. středeční pohár, Sudety). 

 

 

Pořadatelská činnost 
Závody pořádané naším klubem jsou veřejné, pro organizované i neorganizované sportovce. Účastnily se 

všechny generace. Často závodí celé rodiny, což považujeme za největší přínos závodů, které zahrnují kategorie 

od nejmenších dětí po veterány. Podpora seniorských kategorií je pro běžeckou komunitu mimořádným přínosem, 

protože jednostranná podpora mládeže bez propojení s dospělými vzory by byla slepá. Závody jsou rovněž 

místem setkávání sportovců, trenérů i organizátorů ze sousedních klubů a přispívají nemalým dílem ke vzájemné 

komunikaci a výměně zkušeností těchto skupin.  

Díky dotacím a sponzorům jsme mohli vítězům věnovat důstojné ceny. Pro vítěze mládežnických kategorií nám 

dotace umožnily nakoupit praktické sportovní pomůcky a nezůstali jsme tak odkázáni na „neoblíbené“ reklamní 

předměty.  Finanční podpora města Police nad Metují, MŠMT a KHK nám taktéž umožnila finančně odměnit 

samotné rozhodčí a organizátory běhů, i když většina prací probíhá nadále na dobrovolnické bázi. 

Z ekonomického pohledu je pro náš klub velice důležitá jistota, že pořádání závodů je finančně soběstačné a není 

pro klub finanční zátěží na úkor samotné sportovní a výchovné činnosti mládeže. Přidanou hodnotou je pak 

prezentace všestranné činnosti klubu. Dalším přínosem je propagace sportu v regionu, ale také propagace 

regionu (tedy i kraje) mezi účastníky z ostatních krajů a blízkého Polska, jehož závodníci se našich závodů aktivně 

účastní.  

 

 



POŘÁDANÉ ZÁVODY: 

• 12.2. a 19.2. - Středeční pohár – Běžkové středy – Středeční pohár - 9. ročník, původně seriál pěti 
závodů. Tento seriál závodů je součástí celoročního multidisciplinárního Středečního poháru KHK. V 
letošním roce se nám podařilo uspořádat pouze tři pohárové závody. Dva jsme organizovali na uměle 
zasněžovaných tratích v Polsku a poslední finálový jsme z důvodu nedostatku sněhu a vlivem jarních 
omezení uspořádali až 10.6. na kolečkových lyžích a bruslích. Počet účastníků byl vládními 
opatřeními omezen (celkem 114 závodníků v poháru). 

• 22.2. – Třetí závod PoKHK - narychlo jsme uspořádali závod na umělých tratích v polských 
Dušníkách. Za náš klub se účastnilo 29 dětí a 5 dospělých (celkem účast 151 hávodníků). 

•  17.5. neděle BĚH SÍDLIŠTĚM – 41. ročník silničního běhu, Gagarinova ul. - sídliště v Polici n/M, pro 
příchozí, všechny věkové kategorie. (129 závodníků) Závod se nám podařilo uskutečnit jako první 
závod po uvolnění jarních vládních opatření. Díky přihláškám předem jsme věděli, že zájem závodit 
mají nejen děti, ale po nucené pauze i dospělí. Pro vládní limit 100 účastníků jsme museli závod 
časově rozložit. Počasí bylo ideální, závody se vydařily a dle ohlasů splnily očekávání 

• 3.6. středa BĚH OD PÍPY K PÍPĚ – 19. ročník, silniční běh na 7,8 km pro veřejnost (52 závodníků) 

• 27.6. sobota BĚH NA HVĚZDU – 34. ročník, závod Českého poháru v bězích do vrchu (97 závodníků 
na tratích na náměstí a 137 závodníků na tratě 5 a 8,9 km, celkem 234 závodníků ve všech 
kategoriích)  

• 5.9. sobota BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 34. ročník terénního běhu na 25 km (74 startujících, 
72 doběhlo) 

• 19. 9. sobota SLUNCEKROS – 36. ročník terénního běhu skalami, pro všechny věkové kategorie, 
tratě 100m, 3km, 9km, místo konání Bischofstein (87 závodníků) 

 

 

DALŠÍ AKCE: 

• 29.5. pátek, Poslední mazání – U Lidmanů, večerní posezení dospělých členů, rodičů a příznivců. 

• 3.6. středa, Divadelní klub – Členská schůze, členem VV zvolena Anna Beranová (Kristýna Šretrová 
z funkce odstoupila) 

• 12.6. pátek, poslední mazání pro děti - Slavný 

 

 

Ostatní činnost 
Účast na schůzích SLČR 

• 11.5. – SpS obhajoby on-line (účastnila se Kristýna Šretrová) 

• 6.6. - Celorepubliková VH SLČR v Liberci (delegáti Jan Pohl, Helena Pohlová) 

 

SpS 

Součástí klubu je dále také SpS (sportovní středisko). Díky splněným podmínkám byl klub zařazen mezi SpS s 
finanční podporou SLČR, resp. MŠMT (v roce 2020 čerpáno 172 tis.).  

 

Lyžařské tratě 

Bohužel vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám jsme neměli co upravovat  

 

Prezentace - všechny aktivity jsou prezentovány na www stránkách a na FB profilu klubu, kde sledujeme 

aktuální reakce. Propozice a výsledkové listiny závodů jsou publikovány na obvyklých webech (behej.com, 

czech-ski.com). Veškerou činnost prezentujeme v Polickém měsíčníku pravidelným přispíváním včetně 

fotodokumentace. 

 

 

 

Hospodaření klubu: 
 

Financování  

Díky získaným finančním prostředkům od města Police nad Metují, Královéhradeckého kraje, MŠMT, Svazu 
lyžařů a sponzorů bylo možné opět doplnit a rozšířit materiální vybavení pro kvalitní trénování a závodění, 
dotovat hlavní letní a zimní soustředění, odměnit trenéry a rozhodčí, proplatit cestovné a další náklady a také 
jsme mohli zatraktivnit námi pořádané veřejné závody (kvalitní ceny, občerstvení, vybavení zázemí závodů). 
Samotní členové se podílí na financování klubu členskými příspěvky, částečným hrazením soustředění a 
půjčovného za materiál. 

 



INVESTICE 
Nákupem a rekonstrukcí dvou stavebních buněk jsme vyřešili velice naléhavou situaci našeho klubu, kdy 
jsme neměli kam uskladnit klubový materiál (lyže, cvičební pomůcky, várnice, stany, plůtky, 
servisní potřeby atd.) Stavební buňky jsou umístěny na pozemku člena klubu (Martina 
Pohla) s jeho souhlasem. Stavební buňky slouží jako sklad materiálu a zázemí pro 
přípravu a servis lyží. Kapacita postačuje současným potřebám.  
Nový přívěs bude používán pro přepravu skútru k nástupním místům běžeckých tras. Klub ho využije také pro 
přepravu materiálu na soustředění, popř. závody. 

 

 

Vybrané příjmy:                                                                                                           2020  

Přijaté členské příspěvky  99 000  

Město Police nad Metují – dotace na činnost, materiál  234 000  

Město Police nad Metují – dotace na pořádání závodů  10 000  

Svaz lyžařů ČR – příspěvek na činnost, pořádání závodů KHK  96 570  

MŠMT – dotace na činnost, materiál, pořádání závodů  167 200  

Královéhradecký kraj – dotace na činnost  95 000  

Královéhradecký kraj – dotace na pořádání závodů 

Královéhradecký kraj – investice (rekonstrukce st. buněk + vlek) 

 64 000 

115 000 

 

Svaz lyžařů ČR (MŠMT) – SpS  171 903  

Sponzoři (Běh Hvězda, Ostaš, Sluncekros, lyže Kastle) 

Startovné (pořádané závody) 

 

 

47 860 

27 370 

 

    

Vybrané výdaje:    

Cestovné  87 105  

Startovné (účast na závodech)  7 900  

Osobní náklady a odměny trenérům  215 500  

Vybavení – vosky, lyže, kolečkové lyže, vázání 

Stan, vlek 

 224 000 

86 000 

 

Účetní služby  27 900  

Školení trenérů 

Ceny – závody 

Soustředění – ubytování a strava 

  

80 400 

214 600 

 

 

 

Trenéři:  1. skupina – Kateřina Beranová, Pavlína Fulková, Nikola Řezníčková  

2. skupina – Helena Pohlová, Andrea Michálková 

3. skupina – Kateřina Boučková (Tereza Bernardová) 

4. skupina – Anna Beranová, Lucie Riegerová 

5. skupina – Jan Pohl, Kateřina Brátová 

6. skupina – Kristýna Šretrová, Jana Meierová 

7. skupina – Matěj Brát 

 

Rozhodčí: Josef Havlíček ml., Josef Havlíček st., Pavel John, Jan Pohl  

Technický servis: Antonín Pohl, Jiří Černý, Jan Pohl 

Administrativa: Helena Pohlová 

 

VV – Jan Pohl, Helena Pohlová, Nikola Řezníčková, Miroslav Hornych, Anna Beranová 

KK – Josef Havlíček ml., Jitka Pešinová, Marie Hornychová 

 

Přílohy: účetní závěrka - rozvaha, výsledovka 2020 

Zapsala: Helena Pohlová, dne 4. 6. 2021 

Schválil: Jan Pohl – předseda spolku 

Schváleno na členské schůzi dne: 8.6.2021 


