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Organizační struktura správy majetku TJ 
 
 
 
 
   
 
   

 

 
  

 
 

 
 
 

Úvod 
 
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. je zapsaným spolkem, který působí v řadě 
sportovních odvětví a svým působením přímo i nepřímo ovlivňuje sportovní 
dění na úrovni města, okresu a kraje, ale také na republikové a mezinárodní 
úrovni vzhledem ke sportovní výkonnosti a sportovním akcím, které organizuje 
a kterých se účastní. 
 
 

Členská základna TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. ke dni 31. 12. 2021 

Počet oddílů:   
  

  25 

Počet členů do 20 let:           1268 

Počet členů nad 20 let:           635 

Počet členů celkem:         1903 

Výkonný 

výbor 

Oddíl OB 
Výkonný 

výbor 

Oddíl 

volejbalu 

 

Oddíl 

atletiky 

Oddíl 

kuželek 

Oddíl 

kanoistiky 

Vedoucí 

areálu 

SOKOLOVNA 

Vedoucí 

areálu 

LODĚNICE 

 Služební vozidlo 

odpovědná 

osoba 

 

Vedoucí       

areálu 

VOLEJBALU 

Vedoucí 

provozu      

ATL. STADION 

Vedoucí 

provozu 

KUŽELNA 

Služební vozidlo 

odpovědná osoba 

 

 

 

 



5 
 
 

Činnost organizace 
 

          Tělovýchovnou jednotu (dále také „TJ“) řídil od minulé valné hromady v roce 
2021 stávající pětičlenný výkonný výbor TJ v nezměněné sestavě. Výkonný výbor TJ 
se sešel od minulé valné hromady celkem 9 krát. Jednání VV řídil předseda TJ na 
základě programu jednání. Z jednání byl vždy zpracován zápis včetně vyhodnocení 
úkolů za minulé období a stanovení nových úkolů. Zápis z VV je pravidelně odesílán 
všem předsedům jednotlivých oddílů. Účast jednotlivých členů na jednání výboru 
dosahuje téměř 100%. 
 
          Členská základna měla ke konci roku 2021 celkem 1903 členů, což je o 
10členů více než v roce 2020, přehled členské základny podle jednotlivých oddílů je 
uveden v závěru výroční zprávy. TJ sdružovala 25 oddílů, ve kterých působilo 4 
Sportovní centra mládeže (SCM) a 5 Sportovních středisek (SpS). 
 
          V organizaci řízení TJ došlo ke změně Organizační strukturu správy majetku 
TJ, kde nově byly do struktury zapracovány volejbalové kurty, které jsme převzali od 
města Trutnova do výpůjčky a odpovědnost za provoz vozidel. Aktuální logistika 
řízení sportovišť a majetku je uvedena v úvodní části výroční zprávy. 
 
          Z činnosti výkonného výboru a sekretariátu vedle běžné agendy a rozhodovací 
a řídící činnosti (jednání výkonného výboru TJ) je třeba zmínit zabezpečení realizace 
kompenzačních programů vlády v době pandemie, především programu antivirus a 
kompenzaci nákladů souvisejících s pandemií ze strany města. Zabezpečení 
financování plavecké školy v období pandemie, Krkonošské sedmdesátky, vyhlášení 
nejlepších sportovců TJ, při kterém nebyl proveden slavnostní akt, ale došlo pouze 
k předání ocenění.  4. ples TJ musel být z důvodů pandemie zrušen. Podařilo se 
zrealizovat příměstský tábor v plném rozsahu. 
 
          Ve správě objektu Sokolovny jsme vedle běžných oprav provedli rekonstrukci 
sociálních zařízení v ubytovací části. Ostatní objekty, které jsou ve vlastnictví nebo 
v nájmu TJ byly spravovány s péčí řádného hospodáře. 
  
          V oblasti vedení střediskového hospodaření a analytické členění dotací je 
třeba neustále aktualizovat stávající systém dle úprav a potřeb dotačních titulů 
v návaznosti na neustále se zvětšující rozsah činností TJ a množství dotací. 
Vzhledem k neustálým změnám je potřeba značné iniciativy a sledování pokynů 
vedení TJ i ze strany odpovědných funkcionářů jednotlivých oddílů. Současný systém 
správy dotaci je na hranici svých možností a musíme v případě dalšího rozvoje 
správy dotací zvažovat jinou formu organizace práce na tomto úseku. 
 
          V oblasti dotací jsme splnili všechny požadavky poskytovatelů dotací při 
podávání žádostí o jednotlivé dotace, a jejich následné vyúčtování. Od města 
Trutnova rozdělujeme dotaci na 57 středisek, od Královéhradeckého kraje (KHK) na 
18 středisek od Národní sportovní agentury (NSA) v programu Můj klub na 19 
středisek, dotaci na Provoz a údržbu 5 středisek. Dále rozdělujeme dotaci od 
sportovních svazů včetně krajských, od České unie sportu (ČUS) čerpáme 1 dotaci 
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na K-70. Celkem jsme dotace rozčlenili na jednotlivé oddíly do 125 středisek 
(příjemců).  
 
          V oblasti evidence majetku, pojištění majetku a osob jsme pokračovali 
v nastaveném systému evidence majetku v jednotlivých střediscích a průběžně jsme 
pořizovaný majetek zadávali do inventurního systému. Inventury v roce 2021 
proběhly dle plánu inventur.  
 
          V současné době máme ve vlastnictví pozemky s objektem Sokolovny a dále 
atletickou dráhu včetně sektorů a opěrných zdí. Na základě smlouvy o výpůjčce 
máme v nájmu areál nové a staré loděnice a od roku 2020 také volejbalové kurty. Na 
základě smlouvy o pronájmu máme v pronájmu pozemky, které jsou součástí 
atletického stadionu a na základě smluv o podnájmu máme v podnájmu kuželnu, 
kancelář v krytém bazénu pro oddíl plavání a kancelář pro plaveckou školu. 
V Národním domě máme v podnájmu dvě kanceláře sekretariátu a dále máme v 
nájmu byty pro sportovce a trenéry.  
      
          V roce 2021 jsme pokračovali v evidenci pohledávek a procesu jejich 
vymáhání.  Aktuální stav pohledávek k 31. 12. 2021 starších jak 12 měsíců dosáhl 
nulového konta. Na základě soudního rozhodnutí o insolvenčním řízení jsme provedli 
odpis pohledávky za paní Lenfeldovou - pronájem Sokolovny ve výši 323.935,- Kč (v 
roce 2013). 
 
          V oblasti personalistiky je plně funkční systém od přijetí jednotlivých 
zaměstnanců přes podávání podkladů pro výplatu mezd a jejich vyplácení. Celkem 
jsme měli v roce 2021 6 zaměstnanců s pracovní smlouvou a více jak 140 
zaměstnanců na dohody a to se všemi právními, ekonomickými a organizačními 
důsledky z toho vyplývající. V této oblasti se neustále vyskytují nedostatky ve 
včasnosti odevzdávání podkladových materiálů pro vyhotovení pracovních smluv a 
především pozdní odevzdávání podkladů pro zpracování mezd. Mimo uvedené 
mzdové náklady vyplácíme OSVČ – trenéry a smluvně platíme úklidové, údržbářské 
a účetní služby. 
 
 Hlavní úkoly organizace a oddílů stanovené na rok 2021 byly splněny.  
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Hospodářský výsledek 
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Hospodářská zpráva 
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Výsledek hospodaření TJ za rok 2021 
a návrh finančního plánu na rok 2022 

 

Výsledky hospodaření středisek TJ 

Položky Skutečnost 2020 Plán 2021 Skutečnost 2021 Plán 2022 

Členské příspěvky 189 300,- Kč 180 000,- Kč 193 400,- Kč 190 000,- Kč 

Oddílové příspěvky 524 595,- Kč 500 000,- Kč 469 532,- Kč 450 000,- Kč 

Příspěvek z dotací 469 374,- Kč 700 000,- Kč 780 241,- Kč 800 000,- Kč 

Plavecká škola 197 088,- Kč 200 000,- Kč - 413 260,- Kč 250 000,- Kč 

Sokolovna 591 497,- Kč 500 000,- Kč - 16 187,- Kč 400 000,- Kč 

K-70 371 369,- Kč 200 000,- Kč 35 255,- Kč 200 000,- Kč 

Léto s Lokomotivou 104 002,- Kč 100 000,- Kč 134 046,- Kč 110 000,- Kč 

Ples 0,- Kč 50 000,- Kč 0,- Kč 80 000,-  Kč 

Sekretariát - 1 190 744,- Kč - 1 200 000,-Kč - 1 240 441,- Kč - 1 250 000,- Kč 

VV + KK - 667 940,- Kč - 600 000,- Kč -513 315,- Kč - 600 000,- Kč 

Ředitel sekretariát - 641 943,- Kč - 650 000,- Kč -513 419,- Kč - 600 000,- Kč 

Tržby za služby + úroky  35 000,- Kč 34 259,- Kč 35 000,- Kč 

Celkem - výsledek -53 402,-Kč 15 000,- Kč - 1 049 889,-Kč 65 000,- Kč 

     

     

Provozní středisko 7 898 278,- Kč 300 000,- Kč 0,- Kč 300 000,-Kč 

     
Celkový výsledek hospodaření TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z. s. za rok 2021 

    
Náklady: 

22 313 320,- Kč 
Výnosy: 

21 858 115,- Kč 
Hospodářský výsledek: 

- 428 204,-  Kč  

 

Finanční zůstatek na účtech TJ k 31. 12. 2021 

- běžné účty  3 791 801,- Kč  

- spořicí účet 12 032 458,- Kč 

- pokladna 86 906,- Kč 

celkem 15 911 165,- Kč (Z toho oddíly 8 374 868,- Kč) 
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Plán hlavních úkolů TJ na rok 2022 

(VV + sekretariát) 
 
 

1. Zpracovat výroční zprávu, výkaz zisku a ztrát, bilanci a rozvahu v plném rozsahu 
včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2021. 
 

2. Zpracovat informaci o hospodaření za rok 2021 a návrh finančního plánu na rok 
2022. 
 

3. Včas a dle metodických pokynů žádat o dostupné dotace, vést jejich evidenci a 
provádět jejich vyúčtování. 
 

4. Bezprostředně po obdržení finančních prostředků z jednotlivých dotací provést 
jejich rozdělení a převedení na jednotlivé oddíly. 
 

5. Sledovat stav pohledávek a vzniklé pohledávky řešit ve spolupráci s účetní 
firmou. 
 

6. Včas odesílat požadované materiály stanovené zákony, směrnicemi a jinými 
pokyny nadřízených orgánů. 
 

7. Ve spolupráci s partnery zabezpečit hlavní akce TJ: 
K-70, příměstský tábor, velká cena v plavání, velká cena v basketbalu, 
vyhlašování nejlepších sportovců TJ, ples TJ a další významné akce.  

 
8. Provádět  konzultační a poradenskou činnosti pro oddíly. 

 
9. Zajistit potřebnou prezentaci TJ a oddílů, zaměřit se na takovou prezentaci 

abychom byli vnímáni, jako masová sportovní organizace se zaměřením na 
činnost mládeže. 
 

10. Pokračovat v kontrolní činnosti zaměřené na hospodárné, účelové a správné 
využívání dotací a jejich evidenčně oddělené sledování v účetnictví. 
 

11. Spolupracovat s kontrolní komisí. Vyhodnotit závěry všech kontrol a zapracovat 
do plánu práce VV a sekretariátu odstranění zjištěných nedostatků.  
 

12. Zkontrolovat aktuálnost platných směrnic, rozhodnutí a usnesení VV. 
 

13. Pečovat o vlastní a svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. 
 

14. Zpracovat zápis z SD 2022. 
 

15. Připravit zasedání SD na rok 2023. 
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Hlavní úkoly oddílů TJ na rok 2022 
 

1. Odevzdávat účetní doklady včas, pravidelně a se všemi náležitostmi. 
 

2. Včas platit členské a oddílové příspěvky a průběžně odevzdávat vyplněné 
přihlášky nových členů včetně podepsání „Informace o zpracování osobních 
údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů“. 
 

3. Dle možností platit členské příspěvky bankovním převodem. 
 

4. Od zahájení vedení účetních dokladů na začátku kalendářního roku, provádět 
jejich zařazování do jednotlivých dotací a zabezpečit průběžné čerpání 
přidělených dotací. 
 

5. Oddíly, které žádají o individuální dotaci KHK odpovídají za včasné podání a 
vyúčtování žádosti. 
 

6. Oddíly, odpovídají za včasné podání a vyúčtování žádosti na sportovní svazy. 
 

7. Oddíl basketu odpovídá za žádosti o dotace na ligovou soutěž žen a za jejich 
vyúčtování. 
 

8. Odevzdávat včas personální materiály včetně podkladů na výplaty. 
 

9. Zabezpečit účast na akcích TJ, města, např. SD TJ, vyhlašování sportovců 
města, TJ atd. 
 

10. Využívat reklamní bannery TJ a propagovat TJ na akcích oddílu. 
 

11. Včas plnit úkoly stanovené sekretariátem, nebo VV TJ. 
 

12. Provést revizi a aktualizaci oddílových směrnic. 
 

13. Provozovat svěřená sportoviště a majetek s péčí řádného hospodáře. 
 
14. Vozidla přidělená jednotlivým oddílům provozovat se všemi povinnostmi 

provozovatele vozidla včetně evidence technické dokumentace. 
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Významné akce TJ 

36. ročník letního příměstského tábora „Léto s Lokomotivou“  

 

          3 běhy, 138 dětí a nespočet sportovních i nesportovních aktivit. Děti z Trutnova 
a okolí už 36. léto měly možnost zasportovat si díky sportovnímu příměstskému 
táboru Léto s Lokomotivou. Na programu byly sporty tradiční, i méně tradiční. Od 
atletiky, přes míčové hry, bojové sporty, kanoistiku až po kuželky. 

 

 

        

 Programová kostra tábora je každý rok podobná. Cílem tábora je dětem 
představit širokou škálu sportů, pomoci jim všestranně se sportovně rozvíjet a 
vyzkoušet si sporty, které třeba nejsou tak masové, ale mají v Trutnově kvalitní 
základnu a mohou děti nadchnout. Vzhledem k tomu, že se i děti na 
táboře  každoročně opakují, snažíme se do tábora zapojit vždy nějakou novou 
aktivitu, letos jsme oslovili oddíl orientačního běhu a užili si s dětmi pod vedením 
trenérů LOKO Trutnov prima den na Paradráze, další novinkou v programu byl také 
volejbal. Podařilo se nám navázat spolupráci s Českou lesnickou akademií v 
Trutnově, s nimi jsme pro změnu prožili prima den lesní pedagogiky na Vobešlově 
chatě. 
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Činnost oddílů TJ 

AIKIDO 

  

 Rok 2021 byl pro členy trutnovského oddílu Aikido o návratu na 
tatami. Začali jsme jarním trénováním venku, ale v okamžiku, kdy bylo umožněno 
vrátit se do dojo, tak jsme se přesunuli do dojo Na Nivách. 

 

 

 

           O letních prázdninách se někteří členové zúčastnili tradičních Letních škol 
Aikido v Divišově a v Táboře. 
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 Po roční přestávce jsme úspěšně uspořádali prosincový seminář Aikido pod 
vedením Ondřeje Maliny (6.dan), kterého se účastnili aikidisté z dalších dojo, nejen 
z našeho kraje.  

 Přestože nebudeme mít možnost se chlubit získáním různých mistrovských 
titulů, tak za velký úspěch považuji skutečnost, že se na tatami vrátilo hodně členů 
našeho oddílu. A navíc se objevilo několik nových, kteří si přišli aikido vyzkoušet. 

 

AMERICKÝ FOTBAL 

          

 Po téměř dvouleté covidové přestávce se oddíl znovu zapojil do soutěží 
amerického fotbalu.  

     

 



19 
 
 

          Tým žáků odehrál zkrácenou sezónu během podzimu, která byla pojata spíše 
jako rozehrávací. Plné nasazení je očekáváno na jaře 2022, kdy by měla opět 
nastartovat kompletní liga. Vybraní hráči oddílu se také na podzim zúčastnili kempu 
české reprezentace. Do užšího výběru na ME v Itálii 2021 se sice neprobojovali, ale 
položili tím základ budoucího zapojení naších hráčů do reprezentačních týmů. 

 Tým mužů se také vrátil do akce zkrácenou podzimní sezónou. Poprvé ve své 
historii si muži vyzkoušeli nasazení ve 2. lize, druhé nejvyšší soutěži v ČR. Ačkoliv si 
tým nepřipsal žádnou výhru, byla to velmi přínosná zkušenost, která dodala nový 
impuls ke zvyšování výkonnosti. Poslední ligový zápas byl i posledním utkáním 
hráčské kariéry pro dva zakládající členy oddílu – Luboše Dlouhého a Jaroslava 
Bojarského. Tým v současnosti prochází generační obměnou a chystá se nabírat 
velký objem nováčků.  

 

ATLETIKA 

  

 Oddíl atletiky v roce 2021 evidoval téměř 400 členů, z nichž největší skupinu 
tvoří kategorie přípravky. Trenérská základna čítá téměř čtyřicet vyškolených trenérů 
různých kvalifikačních stupňů, přičemž více než dvacet jich je aktivních. Opětovně se 
nám podařilo rozšířit také počet kvalifikovaných rozhodčích, kterých je nyní pětatřicet. 

 Z pověření KAS jsme v letošním roce uspořádali KP družstev mužů a žen, KP 
družstev starších žáků, KP družstev mladších žáků, krajské kolo soutěže družstev 
atletické přípravky, čtyři veřejné závody a šest oddílových závodů. Vzhledem 
k omezením, která plynula z pandemie, jsme v letošním roce uspořádali pouze jeden 
školní závod – World marathon challenge, kterého se účastnilo sedm škol. Na 
podzim jsme uspořádali 4. ročník oblíbené akce pro rodiče s dětmi Atletíme s rodiči.  
Všechny tyto závody byly uvedeny na stránkách ČAS a výsledky byly zpracovávány 
v programu Atletická kancelář 2 a byly odeslány na stránky ČAS.  

 Výkonnostně se opět jednalo o velice povedený rok. Velký úspěch jsme 
zaznamenali v soutěžích družstev, kdy se nám podařil historický úspěch. Družstva 
mužů a žen zvítězila v krajském přeboru a postoupila do baráže o účast ve II. lize, 
kterou suverénním způsobem vyhrála. V roce 2022 budou tedy obě naše družstva 
startovat ve II. národní lize. Vynikající výsledky předváděla také děvčata přípravky. 
Ve své skupině neměly dívky konkurenci a ve finálovém závodě v Dobrušce potvrdily 
svou formu a celou soutěž vyhrály.  

 V kategorii jednotlivců se nejvíce dařilo dorostence Kateřině Holubcové, která 
obsadila na halovém i venkovním MČR 4., respektive 5. místo. Další úspěchy na 
MČR jsme zaznamenali v kategorii dospělých. Matěj Červený se bohužel v silné 
konkurenci olympioniků nedokázal probojovat do finále běhu na 400 metrů a obsadil 
první nepostupové místo. Jana Holubcová byla v běhu na 400 metrů překážek 
sedmá. V neposlední řadě se dařilo také našim veteránům. Bohuslav Šimek se stal 
mistrem republiky ve vrhu koulí, stříbrnou medaili přidal v hodu diskem. V letošním 
roce jsme se úspěšně účastnili MČR všech věkových kategorií od staršího žactva až 
po veterány. Pro mladší žactvo bylo vrcholem Mezikrajové utkání, kde jsme měli pět 
zástupců, nejvíce se dařilo Anežce Konrádové, která zvítězila ve skoku vysokém. 
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ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ 

 Rok 2021 rozdělil naše závodníky z lyžařského oddílu Lokomotiva Trutnov do 
dvou skupin.  

 Tou první jsou naši mladší ze skupiny přípravky, předžáků a žáků, kteří díky 
přísným vládním nařízením stihli odtrénovat pouze letní a podzimní část přípravy. 
Poté jen velmi krátká soustředění v Rakousku a nedalekém polském středisku 
Karpacz a Zieleniec. Pak už jim sjezdovky definitivně zavřela někdejší Covidová 
situace. Neměli tak prakticky žádnou možnost jak zimní přípravy, tak jakéhokoliv 
srovnání se soupeři. Nutno podotknout, že i tak se naše lyžařské naděje snažili 
připravovat individuálně a poctivě plnili úkoly, které jim pravidelně připravovali trenéři 
v čele s Martinem Davidem a Ondřejem Švaralem. Po této sezóně je tedy potřeba, 
hlavně našim závodníkům, smeknout za to, že se nevzdali, pracovali na sobě a s 
obrovskou chutí vstoupili do nové, již závodní sezóny.  

 

          Druhou skupinou, byla trutnovská juniorská naděje Jan Koula, který prakticky 
celou zimní sezónu trénoval v zahraničí, kde se účastnil i mnoha závodů. A je třeba 
říci, že náš oddíl reprezentoval se ctí. Má na kontě několik pódiových umístění a jeho 
největším úspěchem byl bezesporu titul Mistra republiky v alpské kombinaci. 
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 Závěrem se sluší dodat, že všichni doufáme v navázání na úspěchy, které 
měli naši závodníci před sezónou 2020/2021. 

 
 

BASKETBAL 

 

Mládež  

          Sezóna 2020/21 se z důvodu pandemie v podstatě nekonala. S o to větší 
nadějí jsme hleděli do sezóny nové, 2021/22, která se již za přísných opatření 
rozjela. Do soutěží jsme přihlásili celkem deset mládežnických družstev, celek 
starších žáků ale nakonec do soutěže z důvodu velkého početního úbytku 
nenastoupil. Zbývající dvě chlapecká družstva, starší minižáci a junioři, startovali v 
regionálních/ nadregionálních soutěžích. To v dívkách jsme znovu obsadily i všechny 
čtyři nevyšší republikové soutěže (extraligy juniorek a kadetek, ligy starších a 
mladších žákyň). Nejlépe si v roce 2021 vedly v extralize juniorky, až nečekaně 
výtečné výsledky jim dávají velkou šanci postoupit na MČR (termín květen 2022). V 
minižákovských kategoriích se naše družstva představila ve všech kategoriích (starší 
mini, mladší mini i nejmladší mini) Bohužel, spousta zápasů musela být z důvodu 
nedostatku hráčů či hráček a různých karantén překládána a celá sezóna tak byla 
nesmírně těžká. Důležité ale je, že se zase hraje a věříme, že letošní ročník se na 
jaře podaří dohrát. 

 

Dospělí  

          V Ženské basketbalové lize, nejvyšší republikové soutěži, se sezóna 2020/21 
odehrála (povoleny byly jen profesionální soutěže). Náš celek nakonec výborné 6. 
místo. Na podzim už se našemu celku dařilo o poznání hůře a do kalendářního roku 
2022 vstupoval s jedinou výhrou na svém kontě na předposlední pozici. Ve 
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Východočeské lize mužů i žen se první zápasy odehrály podobně jako v mládeži až 
na konci září 2021. Oba naše týmy se průběžně usadily uprostřed tabulky těchto 
soutěží. 

 

Reprezentace  

 I v roce 2021 se naše hráčky účastnily několika reprezentačních srazů. 
Bohužel, s ohledem na celosvětovou situaci bylo těchto srazů méně než v minulosti. 
Mistrovství Evropy byly nahrazeny „challengery“, toho pro hráčky do dvaceti let se 
zúčastnily i trutnovské hráčky Aneta Finková a Tereza Králová. Aneta Finková 
zároveň startovala i na nejprestižnější mládežnické akci tohoto roku – Mistrovství 
světa juniorek, na kterém se svými spoluhráčkami vybojovala skvělé 6. místo. 
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 Akce 

          Bohužel i do ostatní činnosti basketbalového klubu významně zasáhl 
koronavirus. Znovu se nemohl uspořádat „Poslední koš“ ani „Mikulášská akce“. 
Stejně jako loni se ale podařilo uspořádat naše mládežnické turnaje a po roční 
přestávce i mezinárodní turnaj žen. Premiérové vítězství v turnaji kadetek si připsal 
celek Tygřic Praha, které ve finále přehrály brněnské Žabiny. I v kategorii juniorek 
pohár pro vítězky putoval do Prahy, když Sparta v dramatickém finále přehrála HB 
Basket. Domácí celek v obou kategoriích obsadil šesté místo (z osmi účastníků). Z 
vítězství na mezinárodním turnaji žen se radovaly Žabiny Brno (úspěch českého 
celku po deseti letech), druhé skončily slovenské Piešťany a třetí polský Gorzów. 
Kromě turnajů hráčky našeho klubu hrající již tradičně absolvovaly srpnové 
soustředění – podruhé v řadě v Kopidlně. 

 

 

CYKLISTIKA 

 Rok 2021 byl pro celou naši společnost stejně náročný jako rok 2020. 
Pandemie chřipky ovlivnila veškeré dění v republice a řada omezení a zákazů 
zasáhla i do oblasti sportu. V letních měsících se situace zlepšila a bylo možné 
pořádat závody a další akce.  

    Našim cyklistům se dařilo a i ve zkrácené sezoně se postavili celkem 101x na 
stupně vítězů (40x to bylo 1. místo, 33x druhé a 28x místo třetí).  

 Velmi dobrých výsledků v žákovských kategoriích pravidelně dosahují sestry 
Anča a Míša Kráčmarovy, které dohromady získaly v loňské sezoně 24x vítězství, 
18x byly na druhém místě a 11x braly bronz. Míša v seriálu Prima Cup obsadila 
celkově 3. místo a Anna získala celkově 1. místo. V seriálu horských kol Českého 
poháru Škoda Auto XCM Anna obsadila druhé místo, i když se dvou závodů ČP 
nezúčastnila. Anča je zároveň vícemistryní České republiky v žákovské kategorii.  
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 Naši rozhodčí se účastnili závodů krajských, závodů Českého poháru, 
mistrovství republiky i závodů Světového poháru XCO a XCC. Rozhodčí jsou držitelé 
licencí druhé a první třídy, jeden z našich rozhodčích získal certifikát  Mountain Bike 
National Commissaire.  
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JUDO 

 Oddíl judo měl k 31. 12. 2021 127 členů, kteří trénovali v pěti tréninkových 
skupinách – 2 skupiny přípravka, pokročilý, závodníci a dospělí. 

 Tréninkovou činnost zajišťovalo 10 trenérů, z toho dva trenéři II. třídy a 8 
trenérů III. třídy. 

 Oddíl judo má ve svých řadách 3 rozhodčí, z toho jeden rozhodčí je veden ve 
skupině TOP 20 rozhodčích v rámci ČSJU. Dále má oddíl judo ve svých řadách 
předsedu Krajského svazu juda a předsedu Kontrolní komise Krajského svazu juda. 

 Prakticky celý rok 2021 byl ovlivněn omezeními vyplývajícími z nařízení vlády 
souvisejícími s onemocněním Covid. Tréninková činnost byla započata koncem 
dubna venkovními tréninky v omezených skupinách, a to převážně na Paradráze. 
Tréninky na tatami byly zahájeny koncem května. I další trénování bylo ovlivněno 
v dané době platnými nařízeními. 

 

 
  
 Oddíl s dětmi absolvoval pouze jeden turnaj, a to Krajský přebor jednotlivcům 
v Hradci Králové.  

 Krajští přeborníci: Tadeáš Turičík a Matyáš Akštejn 

 2. místo: Richard Bureš, Dan Jungman 
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 3. místo: Tobiáš Adamec 

 Na Přebor ČR v Jablonci nad Nisou postoupili Akštejn, Turičík, Bureš a 
Adamec, kde zápasili bez větších úspěchů. 

 V kategorii Masters se naši závodníci zúčastnili dvou soutěží, a to 
Mezinárodního mistrovství Slovenska a Mezinárodního mistrovství České republiky: 

Slovensko:    1. místo Rudolf Bradler 

                    2. místo Petr Vostřez 

  3. místo Robert Gottwald 

ČR:              1. místo Jaroslav Linhart 

                    2. místo Petr Vostřez, Lukáš Žižka  

 

 

 

KANOISTIKA 

 Rok 2021 byl, stejně jako ten předchozí všeobecně poznamenán celosvětovou 
pandemií Covid-19, která se negativně projevila i ve všech odvětvích sportu, 
kanoistiku nevyjímaje. 
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 Výraznou část sezóny měli členové oddílu kanoistiky značně omezenou. Na 
jaře, díky uzavřeným sportovištím nebylo možné pořádně trénovat. Kvůli omezení 
byla redukována i závodní sezóna, řada závodů byla zrušena. Mezi zrušené závody 
v roce 2021 bohužel patřily i tradiční Trutnovské slalomy, které tak, po 55 letech, 
zaznamenaly první přerušení doposud nepřetržité řady. 

 Na podzim se bohužel nekonala ani, v předchozích letech velmi úspěšná, 
náborová akce Rozhýbeme Trutnov. I přes to jsme zaznamenali příchod několika 
nový, mladých sportovců, kteří rozšířili naše řady. 

 V létě se, již tradičně, podařilo, díky aktivitě Jakuba Míla, Adama Stolína, 
Terezie Mílové, Ivety Sedláčkové a Viktorie Levové, uspořádat jeden turnus 
vodáckých dnů v rámci oblíbeného Léta s Lokomotivou, kdy si mohli účastníci na 
vlastní kůži vyzkoušet, jak se jezdí na kajaku na řece Úpě. Navzdory jarním 
omezením se podařilo uspořádat několik soustředění jak na tuzemských přírodních 
vodách a umělých slalomových tratích, tak i na rakouské řece Salze. 

 Oddíl kanoistiky evidoval v roce 2021 79 členů, z čehož 43 jsou žáci a junioři. 

 Proti minulým rokům jsme zaznamenali nárůst jak členské základny, tak i 
sportovních výkonů.  

 Více než 30 členů aktivně závodí, a v roce 2020 obhájilo nebo vyjelo 
výkonnostní třídy ve slalomu 

• 24 závodníků na K1,  

• 8 závodníků na C1, z toho 1 je nositel 2. VT a 1 je nositel 2+ VT 

• 2 posádky na C2  

a ve sjezdu  

• 6 závodníků na K1, z toho 3 jsou nositelem 2.VT 

• 2 závodníci na C1, z toho 1 je nositelem 1.VT, 1 jsou nositelem 2. VT 

 Celkově aktivně v roce 2021 závodili 4 předžáci, 3 žáci mladší 5 žáků starších 
a 10 dorostenců a juniorů. 
 Kromě zisku výkonnostních tříd se naši borci blýskli i v hodnocení jednotlivých 
žebříčků na všech soutěžních úrovních a mistrovských závodech. 

 I přes zkrácenou sezónu jsme získali velmi dobrá a prestižní umístění. 
Nejdominantnější bylo trio singl kanoistů Matouše Beiera, Alvy Beiera a Jakuba Míla, 
a kajakáře Jindřicha Floriána, kteří startovali ve všech nejvyšších soutěžích 
juniorských ale i soutěžích dospělých věkových kategorií. 

 Za rok 2021 se můžeme pochlubit zejména výkony a výsledky našich mladých 
závodníků: 

Matouš Beier, Alva Beier 

• 1. místo ME juniorů ve sjezdu družstev v Solkanu na C2 

• 3. místo ME juniorů v klasickém sjezdu v Solkanu na C2 

• 5. místo ME juniorů ve sprintu v Solkanu na C2 
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Kristýna Marková 

• MČR žactva v klasickém sjezdu - 2. místo ŽM 

• MČR žactva ve sprintu - 3. místo ŽM 

• ČP žáků mladších sjezd celkové pořadí - 2. místo 
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Oto Bolehovský 

Velká naděje trutnovského oddílu.  

• Český pohár předžáků 2021 – C1m – 1. místo v celém seriálu 

• Český pohár předžáků 2021 – K1m – 2. místo v celém seriálu 

Družstvo juniorů 

• MČR dospělých v klasickém sjezdu družstev – 3. místo 3xC1m 

Míl Jakub, Beier Matouš, Beier Alva 

• MČR juniorů v klasickém sjezdu družstev 3xC1m - 1. místo  

Míl Jakub, Beier Matouš, Beier Alva 

• MČR juniorů v klasickém sjezdu družstev 3xC2m - 1. místo  

Míl Jakub, Beier Matouš, Beier Alva, Stolín Antonín, Florián Jindřich 

• MČR juniorů ve slalomu družstev 3xC1 – 3. místo 

Míl Jakub, Beier Matouš, Beier Alva 

 

Družstvo žákyň 

          Snad poprvé v historii oddílu se podařilo sestavit ženské družstvo, které o sobě 
dalo ihned na vodácké scéně vědět. 

• MČR žactva v klasickém sjezdu - 3. místo – 2021 

Kristýna Marková, Běta Beierová, Anna Viková 

• MČR žactva ve sprintu - 4. místo – 2021 

Kristýna Marková, Běta Beierová, Anna Viková 
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 Díky svým výkonům se do SCM v Pardubicích dostaly Anna Viková a Běta 
Beierová, kterým se tak otevírají další možnosti a podmínky ve výkonnostním růstu. 

 I když se v roce 2021 Trutnovské slalomy nekonaly, Trutnovský oddíl se, jako 
spoluzakladatel Českého poháru veteránů ve slalomu, aktivně účastnil organizace 
celého seriálu. 

 

Co nás čeká v roce 2022? 

• Matouš Beier – člen juniorského reprezentačního družstva 

• Matouš Beier – právo startu v seriálu ČP ve slalomu 

• Matouš Beier, Jakub Míl – seriál NKZ ve slalomu, seriál ČP ve sjezdu 

• Anna Viková – člen SpS pro rok 2022 

• Běta Beierová – člen SpS pro rok 2022 

• Anna Viková, Běta Beierová, Kristýna Marková, Oto Bolehovský, Jan 

Kuděj, Matyáš Portych, Antonín Stolín, Ondřej Lev ml., Ondřej Matějec, 

Vojtěch Petrů – Český pohár žáků ve slalomu a sjezdu  

  

KUŽELKY 

          Tak jako rok 2020, tak i rok loňský 2021, tvrdě poznamenal Covid. Soutěže 
ročníku 2020/2021 byly anulovány (de facto již druhý ročník) a krásný stánek v 
Olympu jen stárnul. Neuskutečnily se ani žádné soutěže jednotlivců, v nichž kuželkáři 
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Lokomotivy zaznamenali nejeden medailový úspěch. A tak znovuzahájení aktivní 
činnosti, byť za dodržování přísných bezpečnostních opatření, přišlo až ve druhé 
polovině roku. 

 Nelze však říci, že v Olympu byl absolutní klid. Probíhaly pravidelné prohlídky 
techniky, její pravidelná běžná údržba, ale také další modernizace sportoviště. 
Kuželna byla vybavena kamerou umožňující přes Yutube přímé přenosy z utkání, 
čehož využívají mnozí příznivci trutnovských kuželek v celé republice. Dalším 
významným zlepšením byl nákup zařízení na automatickou údržbu povrchu drah. 
Tím se sice neodstranila úplně manuální práce, příprava kuželny na utkání stále 
zabere 2-3 hodiny, ale ubyla dřina na kolenou po drahách. 

 Avšak jako ve všech sportech, zapůsobil Covid i na členskou základnu. Toto 
bolelo nejvíce u mládeže, jíž byla na více než jeden rok odepřena možnost tréninku. 
A je fakt, že stálo dost úsilí, aby se naši talentovaní kluci vrátili zpět do Olympu. 
Trpělivou prací se výkonnost dorostu dostává zpět na původní úroveň a výsledkem je 
umístění v první polovině tabulky podzimní části Východočeské divize 2021/2022. 
Družstvo „D“ oddíl nepřihlásil do soutěží 2021/2022.  Změny zaměstnání a rodinné 
problémy neumožnily některým další členům v pokračování v činnost. 

 Členové oddílu se tak, jako každoročně, aktivně zapojili do programu 
prázdninové akce „Léto s Lokomotivou“. 

 Věnujme se teď sportovním výsledkům oddílu. „A“ družstvo opět patří k 
předním družstvům naší nejvyšší soutěže. K 31. 12. 2021 mu patřilo v tabulce 6. 
místo (momentálně je dokonce 4.) Podává vyrovnané výkony, nejlepšími jednotlivci 
byli po podzimní sezóně Roman Straka (10. v pořadí 69 klasifikovaných, Marek Plšek 
a dorostenecký reprezentant ČR Ondřej Stránský, který hostuje v Trutnově z SKK 
Vrchlabí. 
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 „B“ družstvo je tradičním účastníkem nejvyšší krajské soutěže – divize. Na 
soupisce má zkušené hráče, v podzimní části po covidovém výpadku měli problémy 
v domácím prostředí (což se na jaře podstatně zlepšilo), ale přesto mělo vyrovnanou 
bilanci vítězství a porážek. Nejlepším hráčem podzimu byl Miloš Veigl (6. v pořadí 77 
klasifikovaných) 

 „C“ družstvo je potvrzením toho, že kuželky jsou sportem, který se na velice 
dobré úrovni může hrát i v pozdějším věku. Mezi borci starší věkové kategorie si 
velice dobře vede vysokoškolský student Petr Kotek, který už několikrát úspěšně 
zaskakoval v ligovém Áčku. Po podzimní části je družstvo na 6. místě s bilancí 4-1-4. 
Nejvýkonnějšími hráči byli Karel Slavík (6.), Václav Kukla (20.) a Petr Kotek (25.). 

 Dorost se stále zlepšuje, vyniká po covidu velmi dobrou tréninkovou morálkou 
a ke konci roku 2021 je v divizi na 4. místě, nejlepšími hráči pak jsou Michal Mertlík 
(4.) a Michal Turek (13.) 

 Cílem oddílu je nejméně udržet své pozice v soutěžích družstev, pečlivá 
starost o mladé naděje a stálá péče o svůj krásný stánek. Dalším cílem je získat pro 
tento nádherný sport další hráče a hráčky. 

 

 
 

   

ORIENTAČNÍ BĚH 

      Ve druhé sezóně zásadně poznamenané epidemií covid se opět část jarních 
závodů zrušila a místo nich proběhly alespoň dva měřené tréninky pro žactvo. 
Zrušeno bylo velikonoční soustředění a místo něj připravila trenérka Lůca Komárková 
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v okolních lesích několik krásných tréninků s různými obtížnostmi od lehkých pro 
nejmenší a začínající závodníky po velmi náročné mapově i fyzicky pro zkušené. 

 Opravdu si zazávodit v rámci oblastního žebříčku jsme mohli až poslední 
víkend v květnu a do konce jarní části se stihlo celkem pět hodnocených závodů. 
Nejlepších výsledků v žactvu dosáhli Filip Kvášovský v H12C (2. místo v žebříčku a 
mistr oblasti na klasické trati) a Ludmila Kvášovská v D14C (6. místo v žebříčku). 
Mezi dorostenci to pak byl Tomáš Šitina v H18C (3. místo v žebříčku a 3. na 
mistrovství oblasti na klasické trati) a Jan Lazák v H16C (5. místo v žebříčku). 

 Během letních prázdnin přišly na řadu vícedenní závody, kde se výsledkově 
dařilo sourozencům Kvášovským. Vyhráli ve svých kategoriích Grand Prix Silesia na 
Opavsku a Orienteering Adventure v Adršpachu. Na stupně vítězů se dostali i na 
pětidenních závodech Bohemia Orienteering, Letních Velikonocích v pískovcových 
skalách a na Rumcajsových mílích, které se konaly v kempu Kateřina nedaleko 
Trutnova. 

 

 Jako letní soustředění byly již tradičně pojaty Pěkné prázdniny pořádané 
Turnovem v srdci Českého ráje v Kacanovech. Ubytování bylo zajištěno v malém 
kempu přímo v centru závodu a po odběhnutí byla možnost se vykoupat v místním 
bazénu. Akce se zúčastnilo 30 našich běžců a nevedli si vůbec zle. V celkovém 
pořadí získal bronzovou medaili Jiří Brož v H10, na čtvrtém místě se umístila Ludmila 
Kvášovská v D14 a mezi veterány si bronz vyběhla Lenka Stodůlková v D50. 

 V podzimní části sezóny se v oblastním žebříčku nejlépe umístili dorostenci 
Jan Lazák a Tomáš Šitina, oba obsadili ve svých kategoriích třetí místo. Několika 
závodníkům se podařilo získat či obhájit si licenci B a Ludmila Kvášovská si svými 
výkony vyběhala licenci A, která ji opravňuje ke startu na nejkvalitněji obsazených 
závodech. Navíc byli sourozenci Kvášovští zařazeni do družstev, která v září 
reprezentovala Východočeskou oblast na MČR mezi žáky. Ve veteránských 
kategoriích dosáhla skvělého výsledku Martina Hindráková, která celkově zvítězila 
v kategorii D55C. 
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 Na začátku října jsme pořádali závod oblastního žebříčku na Čížkových 
kamenech tentokrát na krátké trati. Za krásného počasí se na pořádání podílela 
většina členů klubu od nejmladších po nejstarší veterány a závodníci byli s terénem, 
organizací i zázemím nadmíru spokojeni. Další pořadatelskou výzvou pro nás byl 
Přebor škol okresu Trutnov, který se konal koncem října na Paradráze. Z našich 
závodníků vyhráli své kategorie Filip Kvášovský (H14) a Tomáš Šitina (H18). 
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 Jako celooddílová akce byla pojata jarní brigáda, která spočívala v úklidu 
paseky na Hrádečku. Všichni jsme se přesvědčili, že práce v lese je fyzicky náročná, 
ale pokud má les nějak vypadat a být pro orienťáky běhatelný, tak je nezbytná. 

 Rok 2021 jsme zakončili tradičním Posledním kufrem, který pro nás trenérka 
připravila v pohádkovém Dlouhém lese, jenž je plný jam a kup po bývalé důlní 
činnosti. Večer se konalo v kulturním sále v Rudníku posezení a schůze, kde byli 
oceněni všichni mládežníci. Došlo rovněž na volby, ve kterých byl podpořen stávající 
výbor a ten bude pokračovat v práci v nezměněné podobě.  

 

 PLAVÁNÍ 

 Rok 2021 byl pro plavecký oddíl a Sportovní středisko TJ Loko UP GROUP, 
z důvodu „covidu“, neméně náročný jako rok předešlý, přesto plavci zaznamenali 
řadu výborných výsledků.  Rok 2021 byl také rokem, ve kterém se s úspěšnou 
dlouholetou kariérou, v 28 letech, úspěšně loučila Martina Elhenická (viz níže). 
Z důvodů opakovaných „covidových“ uzávěr sportovišť, bohužel ukončilo činnost i 
několik našich dorostenců. Na mezinárodní scéně náš oddíl reprezentovaly Martina 
Elhenická ve Stockholmu a s vítězstvími v Radovljici a Šamoríně a Terezie 
Bischofová, která v dresu juniorské reprezentace ČR zvítězila v motýlkových 
disciplínách v Kyjevě a Popradu a zúčastnila se v Bělehradě. Terka také vítězstvím 
v hlavním závodě VC Trutnova (200m VZ), navázala na předchozí vítězství Martiny 
Elhenické. 

 Do krajského SCM pod vedením Tomáše Břeně a Pavla Pokorného v roce 
2021 byli zařazeni Michal Jerman, 
Terezie Bischofová, Nicol Kirschová, 
Tomáš Havelka a Kristýna 
Voborníková. 

 Družstvo žen v plavecké lize 
v „covidových“ letech nepůsobilo. Na 
skvělé výsledky z minulých let (zlato 
2009, stříbro 2014, bronz 2007 a 
2008 a 7x 4. místo) se budou 
plavkyně snažit navázat 
s omlazeným týmem. 

 Po téměř dvouleté „covidové“ 
přestávce se v roce 2021 uskutečnily 
také vrcholné zimní domácí soutěže 
v jednotlivých kategoriích. 

 Na MČR dospělých 
vybojovala Martina Elhenická 5 
medailí (2 zlaté - 1 stříbrnou – 2 
bronzové). Opakovanou finálovou 
účast si vybojovala Terezie 
Bischofová. Na „dospěláckou“ 
republiku se dále kvalifikovali Pásler 
J., Jerman, Havelka a Kirschová. 
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Martina Elhenická vybojovala 1. místo v závodě Českého poháru v Pardubicích, kde 
splnila olympijský B-limit, který však k účasti v Tokiu nestačil.  

 V kategorii juniorů na MČR vybojovala stříbrnou medaili na 200m motýlek 
Terezie Bischofová, která obsadila další umístění těsně pod stupni vítězů, včetně 4. 
místa na 1500m VZ. Nicol Kirschová vybojovala „bramboru“ na 200 m motýlek. 

 V kategorii žactva naši 
plavci přivezli z MČR 9 
medailí (1-4-4). Matěj Havlík, 
vybojoval čtyři medaile (0-2-
2) v kraulových a 
motýlkových disciplínách v 
bazénovém plavání a titul 
mistra ČR v dálkovém 
plavání na 5 km. Ve stejně 
dlouhém „dálkoplaveckém“ 
závodě vybojovala stříbro 
Adéla Mačková a bronz 
Martina Šlechtová. Martina 
také vybojovala stříbrnou 
medaili v bazénovém závodě 
na 800 m VZ. Bronz 
z bazénu vylovila také Tereza 
Umlaufová na 200m motýlek. 
V elitní desítce se umístili 
Adéla Mačková, Lukáš Netík 
(oba 5.) a Eliška Voborníková 
(7.). Výkonnostní skok 
zaznamenal Štěpán Černý 
(13.). Na poháru ČR 10ti 
letých žáků plavali Šimon 
Hofman a Matěj Bednář. 

 V seriálu Českého 
poháru v dálkovém plavání 
patřily v kategorii žaček ročníku 2009 všechny stupně vítězů našim závodnicím (1. 
Šlechtová, 2. Mačková, 3. Umlaufová). U žáků vybojoval 3. místo Matěj Havlík.   

 Celou řadu dalších vítězství a medailí přiváželi plavci Lokomotivy v průběhu 
roku z krajských přeborů a různých pohárových soutěží, včetně Českého poháru. 
Matěj Havlík překonal 5 oddílových rekordů, což je vzhledem k jejich kvalitě stále 
složitější. 

 Plavecký oddíl zorganizoval 37. VC Trutnova včetně 21. ročníku soutěže pro 
postižené děti a 8. ročníku memoriálu Pavla Sobotky a další soutěže krajského 
formátu. 
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 Je třeba též poděkovat všem 
trenérům, instruktorům a rozhodčím, 
kteří se podílejí na celém systému 
výchovy mladých sportovců od 
přípravek, přes kondiční a zájmové 
až po vrcholové plavání a také na 
pořádání soutěží. Zvláštní 
poděkování patří všem partnerům, 
včetně těch největších UP GROUP, 
Město Trutnov, Královéhradecký kraj, 
Společnost DUHA, nadace pro děti 
postižené mozkovou obrnou Trutnov, 
bez kterých by fungování oddílu na 
této úrovni nebylo možné. 

 Martina Elhenická byla 
vyhodnocena mezi sportovci 
desetiletí Královéhradeckého kraje, 
další plavci byli oceněni v rámci TJ 
Loko. 

 Oddíl hospodařil s přiměřenou 
ztrátou z důvodu „covidu“, která byla 
pokryta z rezerv minulých let a 
pracoval ve složení: Mgr. Tomáš 
Břeň – předseda, Ing. Pavel Pokorný 

– organizační a sportovní činnost, Marcela Morávková – oblast rozhodčích.                               
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SPORTOVCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM  

          Zpráva o činnosti a výsledcích za rok 2021. V oddílu jsou registrováni žáci a 
učitelé z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trutnov.  Škola je tradičním 
pořadatelem akcí pro sportovce s mentálním postižením. V tomto roce škola bohužel 
neorganizovala žádné soutěže, a to z důvodu pandemie COVID-19. Naši učitelé 
ale intenzivně připravovali všechny žáky na nadcházející soutěže, které budou 
probíhat v dalších letech. Po roční pauze věříme, že naši žáci budou připraveni na 
veškeré aktivity a soutěže, které pro ně budou následně připravovány. 

 

ŠACHY 

          Šachové dění v roce 2021 bylo stejně jako u většiny ostatních sportů ovlivněno 
pandemií koronaviru. Sezóna 2020/21 nebyla z tohoto důvodu ani zahájena, proto 
pro nás týmové soutěže v roce 2021 začaly až s příchodem šachové sezóny 
2021/22, která odstartovala na začátku října. 

 Před každým utkáním nové sezóny museli hráči překládat „Čestné prohlášení 
o bezinfekčnosti“, ale jinak již probíhaly utkání standardním způsobem.  

 

Soutěže dospělých 

 V soutěžích družstev dospělých reprezentovaly Lokomotivu Trutnov tři oddíly 
ve dvou úrovních soutěží. „A“ tým se účastnil Krajské soutěže, skupiny západ (KS) a 
„B“ a „C“ tým nastupovali v Regionálním přeboru – skupina „B“(RP). Celkem za naše 
oddíly nastoupilo k soutěžnímu utkání 30 hráčů (Trutnov „A“ – 12 hráčů, Trutnov „B“ 
– 10 hráčů a Trutnov „C“ – 14 hráčů). Z tohoto počtu 6 hráčů nastoupilo alespoň 
k jednomu utkání v KS i RP. Velkým pozitivem je účast hráčů „A“-týmu, kde se v celé 
sezóně (osmičlenná družstva, 9kol) vystřídalo pouhých 12 lidí a 5 z nich dokonce 
odehrálo všechny utkání.  
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 Družstvo TJ Lokomotiva Trutnov „A“ skončilo v KS na hezkém 5. místě, což je 
určitě úspěch vzhledem k očekáváním před začátkem sezóny a také k ratingovému 
postavení našich hráčů vůči kvalitě soupeřů. Celkový zisk 15bodů s bilancí (5 výher, 
0 remíz, 4 prohry) je tedy určitě lichotivý, nicméně hořkou přichutí je fakt, že na 3. 
místo v celkovém hodnocení stačilo získat 16 soutěžních bodů, tedy o pouhý jeden 
remízový zápas více.  

 Oddíly TJ Lokomotiva Trutnov „B“ a „C“ se v RP umístila na 8. resp. 10. pozici. 
Toto není výsledek, se kterým bychom měli být spokojeni, nicméně v této soutěži je 
pro nás prioritou dát možnost našim mladým, začínajícím členům, aby porovnali své 
kvality se zkušenějším hráči v „ostrých“ zápasových partiích.  

 

Soutěže mládeže 

 Ve dnech 18 a 19. září 2021 proběhl Krajský přebor mládeže do 20 let, ve 
kterém se v kategorii dívek do 14 let umístila na bronzové pozici naše Natálie 
Dekker.  

 Od 9. 10. do 18. 12. 2021 se uskutečnil seriál 4 turnajů (Velká Cena KHK), ve 
kterém nastupovala mládež rozdělena do čtyř věkových kategorií. Z našich členů se 
turnaje zúčastnili dva hráči – Tobiáš Prokop a Ladislav Ludvík. Tobiáš Prokop se 
zúčastnil pouze posledního z turnajů, který se konal 18. 12. v Hradci Králové a ve 
své věkové kategorii skončil na 6. místě.  

 Láďa Ludvík nastoupil do třech turnajů tohoto seriálu a v celkovém hodnocení 
skončil na krásném 4.místě mezi chlapci v kat. 2012 a mladší.  

 Oddíl mládeže měl rovněž 
své zastoupení v Krajské soutěži 
žákovských družstev. V tomto 
formátu turnaje proti sobě nastupují 
4-členná družstva (hráno systémem 
na 9 kol). Náš oddíl se umístil na 6. 
místě se ziskem 14bodů (bilance 4 
výhry, 2 remízy, 3 prohry). Za 
vyzdvihnutí stojí výkon Ládi Ludvíka 
(na fotografii vlevo), který všechny 
své utkání dovedl do vítězného 
konce.  

 Šachový rok 2021, resp. 
sezónu 2021/22 můžeme v souhrnu 
považovat za úspěšnou. Naší 
prioritou do dalších let je přivést a 
následně vychovat nové šachisty a 
šachistky, abychom mohli i nadále 
úspěšně konkurovat oddílům 
minimálně v rámci 
Královéhradeckého kraje    
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TENIS 

 Oddíl tenisu má za sebou další sezonu ovlivněnou pandemií coronaviru, 
kterou přesto hodnotíme jako úspěšnou. 

 V období od 29. 05. – 20. 06. 2021 proběhly každoroční soutěže smíšených 
družstev v tenisu. Formát byl stejný, jako tomu bylo v uplynulém roce. Hrálo se 
vyřazovacím způsobem, jednotlivá družstva odehrála v průměru 3 soutěžní utkání, 
přičemž vítězové i poražení na sebe narazili v kole dalším.  

 Náš oddíl, TJ Lokomotiva Trutnov, měl zastoupení ve všech hlavních 
věkových kategoriích počínaje družstvem dospělých a konče družstvem mladšího 
žactva. 

 „A“ družstvo dospělých hrálo Královéhradecký krajský přebor a nejčastěji 
nastupovalo v sestavě Tomáš Křepinský, Hubert Sajdak, Martin Hrudík, Tomáš Fajfr, 
Martin Fiala, Simona Křepinská, Tereza Orlowská a Aneta Martincová. Pouze jedno 
vítězství ve třech utkáních vedlo bohužel k sestupu do Královéhradecké krajské 
soutěže. Pevně věříme, že se nám v příštím roce podaří postoupit zpět. 

 Naproti tomu nám udělalo velkou radost „A“ družstvo dorostu, které ve složení 
Tomáš Křepinský, Martin Fiala, Adam Sedláček, Matyáš Soumar, Petr Javůrek, 
Simona Křepinská, Aneta Martincová a Natálie Nývltová postoupilo do elitní soutěže 
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O putovní pohár prezidenta ČTS a má velkou šanci bojovat o dobré umístění i 
v nadcházejícím ročníku. 

 „A“ tým staršího žactva zvítězil v jednom ze tří utkání v nejvyšší oblastní 
soutěži O putovní pohár prezidenta ČTS a tím si zajistil setrvání v soutěži pro příští 
sezonu. Týmovými oporami byli Miroslav Podrábský, Denis Majera, Nello Prášek, 
Luca Prášek, Tadeáš Klacek, Sára Vlčková a Alena Polášková. 

 Ten samý kousek se podařil i „A“ družstvu mladšího žactva. Štěpán Soumar, 
Jakub Havelka, Marek Johan, Adam Vlček, Vojtěch Okrouhlický, Tomáš Martinec, 
Anna Jindrová a Andrea Vítová potvrdili výbornými výkony účast v nejvyšší soutěži 
pro příští hrací období. 

 Kromě soutěží smíšených družstev reprezentují hráči a hráčky náš oddíl na 
individuálních turnajích pořádaných ČTS. Za všechny bych rád zmínil úspěchy 
dorostenců Tomáše Křepinského, Martina Fialy, Adama Sedláčka, Matyáše 
Soumara, Petra Javůrka, dorostenek Simony Křepinské a Anety Martincové.  

 V kategorii žactva na sebe upozornili účastníci republikového šampionátu 
Miroslav Podrábský s Denisem Majerou. Výbornou formu po celou sezonu 
prokazovali sourozenci Nello a Luca Práškovi, Tadeáš Klacek, Jakub Havelka, Marek 
Johan a Adam Vlček. Pozadu nezůstala ani děvčata Sára Vlčková, Alena Polášková 
a Andrea Vítová. 

 Dále bych rád zmínil velmi úspěšný průběh příměstského tenisového tábora, 
který byl z důvodu velkého zájmu rozdělen na dvě části, závodní a přípravku.  

 Soustředění závodních tenistů se konalo ve dnech 12. – 16. 07. 2021 v areálu 
společnosti Mebys. Zkušený trenérský tým ve složení Libor Davídek, Petr Efler, Petr 
Javůrek st., Simona Křepinská, Tomáš Křepinský, Oldřich Martinec, Petr Vaníček a 
kondiční trenér Jiří Polášek se postaral již o tradičně hladký průběh a spokojenost 
všech účastníků propojením takticko- technické přípravy s kondičním tréninkem. 
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          Soustředění přípravky, kterého se zúčastnily převážně děti naší tenisové 
školičky ve věku 4- 6 let, se konalo ve dnech 16. – 20. 08. 2021. Trenérský tým ve 
složení Oldřich Martinec, Petr Efler, Aneta Martincová, Natálie Nývltová a Romana 
Valentová seznámil děti zábavnou formou se základy tenisové techniky a probudil 
v nich tak chuť rozvíjet dále své dovednosti. 

 

 Závěrem bych chtěl poděkovat vedení města Trutnov, bez jejichž velkorysé 
podpory by fungování našeho oddílu nebylo možné. 

 

TRIATLON 

 Náročný rok 2021 byl druhým covidovým rokem také pro sportovce. Souhrou 
všech okolností se však triatlonu podařilo realizovat v podstatě plnohodnotnou 
závodní sezónu. Stejně jako jiným sportům se však ani nám nevyhnul určitý odliv 
jedinců, kteří měli triatlon a sport obecně jen jako výplň volného času. Zejména u 
dětských kategorií máme před sebou úkol vrátit děti od počítačů, na které si zvykli 
v době pandemické domácí výuky, zpět na sportoviště. 

 Stále ale pevně věříme, že veřejnost má o sport zájem, a to na všech 
úrovních. Námi pořádaný veřejný triatlonový závod v Dolcích je jednou 
z nejnavštěvovanějších sportovních akcí léta v Trutnově a každoročně láká nejen 
desítky závodníků, ale také stovky diváků. 

 během roku 2021 se celkem 48 závodníků zúčastnilo 25 závodů v triatlonu a 
příbuzných sportech (aquatlon, duatlon, terénní triatlon, cyklistika, běh) 

 4 závodníci se umístili v první desítce na Mistrovství ČR v triatlonu svých 
kategorií 

 12 závodníků získalo medaili v celkovém pořadí jednotlivých kategorií 
Královéhradeckého krajského poháru v triatlonu 
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 5 závodníků se umístilo v první desítce celkového pořadí Českého poháru 

 obsadili jsme 6. místo v hodnocení klubů v Českém poháru v triatlonu 

 oddíl je stabilním členem systému SCM a SpS České triatlonové asociace 

 trutnovského ZPA Smart Energy Triatlonu se zúčastnilo přesně 222 závodníků 
všech kategorií 
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VOLEJBAL   

 Tak jako v letech předchozích, tak se i v roce 2021 účastnila volejbalových 
soutěží pouze mládežnická družstva.  Jednalo se o starší žáky, starší žákyně, 
minivolejbal, mixáček a juniorky. Z důvodu pandemie se soutěže v ročníku 2020-21 
bohužel nedohrály. 
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 Pozitivem naopak bylo, že jsme mohli v letních měsících začít využívat 
městem Trutnov nově vybudovaná venkovní antuková hřiště v areálu Na Libušince. I 
když to znamená pro náš oddíl spoustu starostí navíc s údržbou areálu, jsme rádi, že 
jsme opět po 3 letech, kdy jsme byli zahnáni pouze do tělocvičen, mohli opět začít 
trénovat pod širým nebem. 

 Na podzim se rozeběhl nový ročník soutěží. Protože se nám po pandemii 
vrátila jen asi polovina dětí, přihlásili jsme do soutěží pouze starší žáky, mixáček a 
juniorky. Koncem roku byly juniorky v krajském přeboru na 2. místě, starší žáci na 4. 
místě a v mixáčku jsme byli rovněž na 2. místě.  

 Potěšil nás zájem o volejbal, když se při náboru v září přihlásilo zhruba 20 
dětí. Je to jistě odezva na venkovní tréninky na kurtech Na Libušince, kdy je volejbal 
více na očích veřejnosti. Rovněž při letním příměstském táboře Léto s Lokomotivou 
byl volejbal mezi sporty, které si mohly děti přímo vyzkoušet. 

 Odchovankyně našeho oddílu úspěšně v roce 2021 hrály v družstvech a 
soutěžích po celé republice. D. Pavlíková v extralize žen za KP Brno, v Červeném 
Kostelci hrajícím 1. ligu žen hrály K. Matějů, D. Jirásková, K. Vašáková, M.  
Teichmanová a B. Konrádová 1. ligu kadetek za Rtyni v P. 
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Členská základna TJ za rok 2021 
 

  
Oddíl 

Celkem 
2020 

do 4 let 
do 20 

let 
nad 20 

let 
Celkem 

2021 
Změna proti 

roku 2020 

1 Aikido 26 0 3 21 24 -2 

2 Americký fotbal 55 0 22 31 53 -2 

3 Atletika 338 0 263 83 346 8 

4 Basketbal 218 1 188 53 242 24 

5 Badminton 14 0 7 9 16 2 

6 Billiard 10 0 0 10 10 
 

7 Box 29 0 23 9 32 3 

9 Jezdectví 22 0 20 5 25 3 

10 Judo 133 0 118 33 151 18 

11 Kanoistika 75 0 43 32 75 
 

12 Kung-fu 8 0 0 6 6 -2 

13 Kuželky 67 0 14 45 59 -8 

14 Lyžování 59 1 19 40 60 1 

15 Orientační běh 95 0 34 57 91 -4 

16 Plavání 278 10 242 19 271 -7 

17 Ricochet 6 0 1 5 6 
 

18 Rugby 9 0 1 3 4 -5 

19 Silniční cyklistika 40 0 15 25 40 
 

20 Stolní tenis 24 0 18 10 28 4 

21 Sportovci s MP 7 0 4 3 7 
 

22 Sportovci s MP-Vorvani 8 0 5 7 12 4 

23 Šachy 31 0 14 20 34 3 

24 Triatlon 69 0 19 25 44 -25 

25 Tenis 142 0 116 30 146 4 

26 Volejbal 130 0 67 54 121 -9 

    1 893 12 1 256 635 1 903 10 

 


