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Slovo předsedy 

Mým Ušákům! 
Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych dny, které z vaší milosti jsou Mi ještě dopřány v čele vašeho oddílu, 
mohl zasvětiti dílům orientačního běhu a uchránil Svoje Ušáky před těžkými obětmi a břemeny tréninku. 

V nejvyšší radě Sekce OB bylo však jinak rozhodnuto. 

Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého oddílu, na ochranu jeho vážnosti a 
moci po dlouhých letech nicnedělání chopil se buzoly. 

Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost soupeřů všelikých musí se ukončiti, 
má-li čest a vážnost Mého oddílu zůstati neporušena. 

Marně podnikal Můj výbor ještě poslední pokusy, dosíci tohoto cíle prostředky nenáročnými. 

A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se mocí buzol a prorážeček opatřily nezbytné záruky, které mají 
zabezpečiti Mým Ušákům pokoj a trvalé vítězství. 

V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím 
Béďou. 

Vše Jsem prozkoumal a uvážil. 

S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. 

Spoléhám na Svoje Ušáky, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro 
čest, velikost a moc oddílu k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. 

Spoléhám na Svoje Ušáky, že úsilím a tréninkovou pílí přispějí k ještě větší slávě a známosti oddílu i v další 
sezóně. 

A důvěřuji ve Všemohoucího Béďu, že Našim buzolám dopřeje vítězství. 

Radim v. r. 

Slovo šéfredaktora 
Milí čtenáři, pomalu končí rok 2008. Roky s osmičkou na konci jsou 
protkány důležitými událostmi v českých dějinách. Letos jsem se stal 
šéfredaktorem ročenky našeho oddílu. Pokud Vás titulní strana 
nalákala k listování a zvědavě se probíráte obsahem periodika, svou 
roli jsem splnil. Máte možnost oprostit se na chvíli od vánočního 
shonu a v klidu křesla u plápolajícího krbu si vychutnat kvalitní čtení. 
Dík patří Vám, přispěvatelům, kteří jste nelenili a bez nároku na 
honorář zplodili libé články. Následující řádky nastavují zrcadlo 
výkonům našich borců v uplynulé závodní sezóně. Najdete zde i 
pohledy orientačních běžců na globální problémy a turbulenci dnešní 
doby. Jiné příspěvky se pokusí vyloudit úsměv na Vašich tvářích. A 
samozřejmě nechybí nástin toho, co můžeme očekávat v roce 2009, 
v roce s devítkou na konci. A protože i následující rok budeme chtít 
bilancovat co nejpozitivněji, pomalu ročenku odložte, vstaňte z křesla 
a dejte se s chutí do tréninku. 
 

Petr Matoušek 

Oddílové příspěvky 
• Základní členský příspěvek 300 Kč (v ceně je tělocvična) 
• Disciplíny (OB, LOB, MTBO): první disciplína 500 Kč, každá další disciplína 300 Kč. 
• Studenti a dorost – každá disciplína o 100 Kč méně 
• Děti (do HD14) – každá disciplína za 100 Kč 
• Ti, kteří si chtějí platit náklady sami – musí zaplatit základní členský příspěvek, registrace 

(najednu disciplínu) je v ceně základu 
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Lyžařská sezóna v zimě 2008 
Druhá zima po sobě, kdy se ztěží odjela jen polovina závodů. Dáme se na vodní lyžování? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I přesto, že sněhu na našich horách nebylo mnoho, rozhodli se pořadatelé z KOB Dobruška první dva závody 
uspořádat. Pod hlavním hřebenem Orlických hor se rozkládají otevřené prostory luk protkané řadou remízků. 
Vzhledem k avízovaným 5 až 15 cm sněhu avízovaným v pokynech se upozorňovalo  na to, že si závodníci mají 
vzít starší lyže. Vlastní závody to jen potvrdily. Otevřené pasáže byly docela slušné, a všude se vzhledem 
k malému množství sněhu hodně zkracovalo. V lese ale spadané větve, kořeny a pařezy byly dost velkými 
překážkami. Tratě se bohužel těmto podmínkám nepřizpůsobily a tak se vyplatilo v lese nahoru do kopce běhat a 
ne lyžovat. V neděli došlo v elitě na skoro 200 metrové převýšení na postupu dvakrát! Lyžařské tratě vedoucí 
podél silnice na Olešnici se moc nevyužily. A tak, jak už to bývá, byly ohlasy závodníků rozdílné. Někdo byl 
rád, že si zazávodil, někdo nadával na špatnou stavbu tratí, na málo sněhu,…Je otázkou jestli má smysl takovéto 
LOBy pořádat,  když si většina závodníků poškodí svoji lyžařskou výbavu. 
Mapy Nad národním domem 1:10000 a Ošerov 1:5000, poměr stop 20% : 100% : 68%.  
 
Výsledky 1. dne, krátká trať: 
  7. Martina Volfová DE 
  4. Jana Zurynková D21A 
  6. Dagmar Kunová D21A 
  3. Miroslava Šedivá D40B 
  5. Ivana Pecková D40B 
   
  4. Jan Šedivý  HE 
23. Miroslav Seidl HE 
11. Zdeněk Sokolář H21B 
13. Ondřej Šedivý H21B  
  2. Jan Pecka  H35B 
  2. Jiří Šedivý  H50B 
 
Výsledky 2. dne, klasická trať: 
13. Martina Volfová DE 
  3. Jana Zurynková D21A 
  8. Dagmar Kunová D21A 
  4. Miroslava Šedivá D40B 
  6. Ivana Pecková D40B 
   
  5. Jan Šedivý  HE 
14. Miroslav Seidl HE 
  3. Zdeněk Sokolář H21B 
25. Ondřej Šedivý H21B  
  3. Jan Pecka  H35B 
  2. Jiří Šedivý  H50B 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ZRUŠENO 
 



  5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. a 17. 2 2008 MISTROVSTVÍ ČR na krátké trati, ČP - zkrácená trať 
ZÁVODY ZRUŠENY 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MISTROVSTVÍ ČR v LOB - SPRINT, KRÁTKÁ tra ť. Pohár ELITY - KLASICKÁ zkrácená tra ť 
23.-24. února 2008, Horní Mísečky 
 
Nádherné, slunečné počasí a notoricky známý terén, přesto se dokázali i ti, co to tam znají ztratit. Mapy z roku 
2002 měly některé chyby, které se již v současnosti "nenosí". Nejvýraznější byly černé čárky cest pod zelenou 
čárkou, které znesnadňují čitelnost. 
1. den byly na pořadu dne 2 závody, sprint a krátká trať. O dost zajímavější byl dopolední sprint na mapě 
v měřítku 1:5000 než odpolední krátká, která prakticky až na nepatrné odskoky kopírovala "sedmičku“. 
Druhý den byla inzerována zkrácená klasika. To že nebyla pro některé kategorie zkrácenou, ale prodlouženou 
bylo zčásti na počasí (asi 10 nad nulou a a mokro všude kolem), ale spíše na staviteli. Ale klasika je od dob Petra 
Henycha na Mísečkách pojem, tak aspoň některé kategorie budou mít zase na co vzpomínat.  
Jinak jak to vypadalo v lese? Čárky byly občas na hranici sjízdnosti - ve velkých boulích bylo nutné hlídat 
každou lyži zvlášť a určovat jim, kam smějí, tečky byly prakticky nesjízdné - nebyla to stopa od lyží, ale stopa 
od bot.  
Mapy Mechovinec - sprint 1:5000, Mechovinec - middle 1:10000 a Tři kopce 1:20000, 
poměr stop 60% : 35% : 5%.  
 
Výsledky 1. dne dopoledne, sprint: 
  7. Veronika Ondráčková  D21 
15. Jana Zurynková  D21 
16. Dagmar Kunová  D21 
36. Markéta Kalinová  D21 
  2. Jana Bochenková  D40B 
  3. Ivana Pecková  D40B 
  1. Miroslava Šedivá  D50B 
   
  5. Miroslav Seidl  H21 
10. Radim Ondráček  H21 
30. Miroslav Kalina  H21 
45. Ondřej Šedivý  H21 
  6. Zdeněk Sokolář  H21B 
  1. Jan Pecka   H35B 
  1. Milan Pekárek  H40B 
  2. Jiří Šedivý   H50B 
  5. Milan Bochenek  H50B 
 
Výsledky 1. dne odpoledne, krátká trať: 
  7. Dagmar Kunová  D21   
13. Veronika Ondráčková  D21 
17. Jana Zurynková  D21 
37. Markéta Kalinová  D21 
  2. Ivana Pecková  D40B 
  3. Miroslava Šedivá  D40B 
  4. Jana Bochenková  D40B 
   
  6. Radim Ondráček  H21 
  7. Miroslav Seidl  H21 
45. Miroslav Kalina  H21 
  2. Zdeněk Sokolář  H21B 
  6. Ondřej Šedivý  H21B 

   
1. Jan Pecka   H35B 
  2. Milan Pekárek  H40B 
  2. Jiří Šedivý   H50B 
  7. Milan Bochenek  H50B



6  

 
Výsledky 2. dne, zkrácená trať: 
  8. Veronika Ondráčková DE   
  4. Jana Zurynková  D21A 
  6. Dagmar Kunová  D21A 
  2. Miroslava Šedivá  D40B 
  3. Jana Bochenková  D40B 
  4. Ivana Pecková  D40B 
 

 
10. Miroslav Seidl  HE 
11. Radim Ondráček  HE 
  4. Zdeněk Sokolář  H21B 
  8. Ondřej Šedivý  H21B 
  2. Jan Pecka   H35B 
  4. Milan Pekárek  H40B 
  4. Jiří Šedivý   H50B 
  5. Milan Bochenek  H50B 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Pohár elity, žebříček A a žebříček B v LOB 2008 
10. Ondráčková Veronika  D21E  E 
19. Volfová Martina  D21E (ze 17) E 
  5. Jana Zurynková  D21A 
  6. Dagmar Kunová  D21A 
35. Markéta Kalinová  D21A (z 36) 
  2. Miroslava Šedivá  D40B 
  3. Ivana Pecková  D40B 
  4. Jana Bochenková  D40B (z 12) 
 
  9. Seidl Miroslav  H21E  E 
13. Ondráček Radim  H21E  E 
32. Jan Šedivý   H21E (z 38) E 
25. Miroslav Kalina  H21A (z 33) 
  3. Zdeněk Sokolář  H21B 
  8. Ondřej Šedivý  H21B (z 27) 
  1. Jan Pecka   H35B (z 10) 
  2. Milan Pekárek  H40B (z 9) 
  2. Jiří Šedivý   H50B  
  5. Milan Bochenek  H50B (z 6) 
 
 
Mistrovství ČR družstev 2008 
 1. OOB Kotlářka Praha   (loni   1.) 
 2. Slovan Zdravotník Praha  (loni 10.) 
 3. Ekonom Praha  (loni   4.) 
 4. OK Jihlava    (loni   6.) 
 5. Slavia VŠ Plzeň   (loni   3.)                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kalendář závodů LOB 2009  
 
 13.1. ČP klasická trať    STH  Krkonoše, Studenec 
 14.1.  ČP krátká trať     STH     
   3.1. M ČR sprint    OSN   Vysočina, Nové Město, Ski hotel 
   3.1.  M ČR štafet      OSN 
   4.1. ČP klasická trať    OSN 
 31.1. M ČR krátká trať    KCK   Šumava, Schöneben (Lipno). 
   1.2.  ČP klasika       KCK 
 14.2. M ČR klasická trať   SSU   Jeseníky, Branná 
 15.2.  ČP krátká        SSU 

Radim Ondráček                                                                                                                 
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Přehled nejdůležitějších závodů v pěším OB v roce 2008 
 

 

 
19.4.2008 Mistrovství ČR na dlouhé trati 
 
Mistrovství na dlouhé trati uspořádaly Žabovřesky Brno 
v dubnu v Jedovnici. Skoro 27 km pro muže a 16 pro ženy 
prověřily zimní přípravu běžců. Na tratích byly různé 
motanice, všelijaké motýlky, uzlové kontroly, opakované 
kontroly nabíhané z různých směrů. V mužské kategorii to 
například znamenalo, že přestože v popisech bylo kontrol 
62, borci proběhli jenom 52 kontrolních bodů (některé 
vícekrát – jak je vidět na mapě). 
V mužské kategorii vyhrál Petr Losman z Hradce, v ženách 
jičínská Dana Brožková. 
Z Ekonomů se zúčastnili Ondráčkovi a Jana Bochenková. 
 
Výsledky našich:  
 17.  Radim Ondráček H21 
 7. Jana Bochenková D45 
 
 5.  Veronika Ondráčková D21C 
 
 

 
 
26.4.2008 Mistrovství ČR v nočním OB 
 
Mistrovství v nočním OB se konalo v Ostravě. Nic 
zajímavého se mi nedoneslo, a proto pouze výsledky. 
V hlavních kategoriích vyhráli liberecký veterán Petr 
Henych a Zuzana Stehnová z Hradce. V D45 vyhrála titul 
Jana Bochenková a v H35 se na bednu dostal Dušan. 
 
Výsledky našich: 
 
 15.  Radim Ondráček H21 
 1. Jana Bochenková D45 
 3.  Dušan Lebeda H35 
 4. Míra Fanta H50 
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17.-18.5.2008  Gigasport ČP, A, BČ, krátká a klasická trať, pořadatel OK Jihlava, 
centrum Horní Hut ě 

První dva závody letošního Poháru elity  uspořádala Jihlava na Čeřínku. Terén  známý, ale kvalitní. 
Největším nemilým překvapením byly zvolené barvy na mapě. Když jsem přebíhala úsek plný melioraček , 
ale na mapě byly průseky, nic jsem nechápala. Prostě místo modré byla jakási tmavě fialová, při běhu tudíž 
černá. A stromy a vývraty byly zeleným rastrem a v hustnících tudíž nečitelné.   

Výsledky našich: 
Sobota:                                                        Neděle: 
 14. Zurynková Jana                     D21A  14.  Zurynková Jana                     D21A 
  28.  Kunová Dagmar                    D21A  50.  Kunová Dagmar                    D21A 
  10.  Fantová Libuše                      D40B    3.  Ondráčková Veronika           D21B 
  17.  Pecková Ivana                       D40B    5.  Fantová Libuše                      D40B 
   3.  Šedivá Mirka                          D45B  17.  Pecková Ivana                       D40B 
   8.  Ondráček Radim                    H21A    5.  Šedivá Mirka                         D45B 
 38.  Lebeda Dušan                        H21B    8.  Ondráček Radim                    H21A 
 10.  Koucký Roman                      H21C  53.  Seidl Miroslav                       H21A 
 18.  Pecka Jan                               H35B    7.  Lebeda Dušan                        H21B 
  7.  Šedivý Jiří                               H50B  22.  Pecka Jan                               H35B 
 16. Fanta Miroslav                        H50B  11.  Šedivý Jiří                              H50B 
 22. Bochenek Milan                     H50B  22.  Fanta Miroslav                       H50B 

7.-8.6.2008  Gigasport ČP, A, BČ, krátká a klasická trať, pořadatel OK Jiskra Nový 
Bor, centrum Cvikov, mapa Kobyla. 

Náročný víkend se slušnou mapařinkou, ale náročnými tratěmi.  V  sobotu to měla být krátká trať, ale moc 
nebyla a navíc bylo dost teplo. No a v neděli výživná klasika. Některé kontroly nešly moc vyčíst z mapy. I 
eliťáci  měly problémy s limitem na klasiku. 
 
Výsledky našich: 
Sobota:                                                        Neděle: 
 10. Ondráčková Veronika           D21A  31.  Kunová Dagmar                    D21A 
  28.  Kunová Dagmar                    D21A  38.  Ondráčková Veronika           D21A 
  33.  Volfová Martina                    D21A  48.  Volfová Martina                    D21A 
  22.  Pokorná Lucie                       D21B  16.  Pokorná Lucie                       D21B 
  28.  Kalinová Markéta                  D21B  23.  Kalinová Markéta                  D21B 
  10.  Fantová Libuše                      D40B  10.  Fantová Libuše                      D40B 
  11.  Pecková Ivana                       D40B  16   Koucká Ivana                         D40B 
  13. Bochenková Jana                    D40B      18.  Pecková Ivana                        D40B 
   3.  Šedivá Mirka                          D45B  24. Bochenková Jana                    D40B 
   8.  Seidl Miroslav                        H21A    1.  Šedivá Mirka                          D45B 
  19. Ondráček Radim                    H21A    7.  Seidl Miroslav                        H21A 
 69.  Lebeda Dušan                        H21B   11.  Ondráček Radim                    H21A 
 78.  Kalina Miroslav                     H21B   44.  Kalina Miroslav                     H21B 
 81.  Janeček Jura                           H21B   57.  Janeček Jura                           H21B 
   9.  Bolehovský Pavel                  H21C   59.  Lebeda Dušan                        H21B 
 18.  Rozkošný Karel                     H21C     7.  Bolehovský Pavel                  H21C 
   8.  Koucký Roman                      H40B  22.  Pecka Jan                                H35B 
 18.  Pecka Jan                               H35B  10.  Koucký Roman                       H40B 
 26.  Šedivý Jiří                              H50B    6.  Šedivý Jiří                               H50B 
 27. Bochenek Milan                     H50B  16.  Bochenek Milan                      H50B 
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21.6.2008 Mistrovství ČR ve sprintu 
 
Mistrovství ČR ve sprintu se konalo v Bohnicích a i když 
jste tam nebyli (jako třeba já), mohli jste být u toho. Česká 
televize využila mistrovství jako trénink na červencové 
Mistrovství světa v Olomouci a tak byly kamery i v lese a 
na ČT 4 se dal shlédnout přímý přenos závodu (záznam se 
dá stále najít na webu České televize). Mistry republiky se 
v hlavních kategoriích stali Tomáš Dlabaja a Radka 
Brožková. 
Součástí byl i orientační závod vozíčkářů (scorelauf), 
který s přehledem vyhrál Luďa Carbol. 
 
Výsledky našich: 
 1. Luděk Carbol vozíčkáři chlapi 
 27.  Markéta Kalinová D21C 
 42. Veronika Ondráčková D21C 
 3.  Jana Bochenková D45 
 40. Miroslav Kalina H21C2 
 55. Petr Matoušek H21C2 
 58. Karel Rozkošný H21C2 
 
 
 

 
 
22.6.2008 Mistrovství ČR na krátké trati 
 
Finále Mistrovství ČR na krátké trati proběhlo hned druhý 
den po sprintu. Nedaleko Prahy na bývalé mapě Rybníky – 
teď Bučiny a Mulisák se mistry ČR stali Radka Brožková 
a Michal Smola 
 
Výsledky našich: 
 41. Martin Volfová D21 
 64. Veronika Ondráčková D21 
 5.  Jana Bochenková D45 
 64. Miroslav Seidl H21 
 29. Jan Pecka H35 
 11. Roman Koucký H45 
 17. Milan Bochenek H50 
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21.9.2008 Mistrovství ČR na klasické trati 
 
Mistrovství se odběhlo nedaleko Ledče nad Sázavou. Mistry na 
klasické trati se stali Dana Brožková a Michal Smola (druhý byl 
Honza Šedivý). V semifinále se zúčastnila ještě Rita a Míra Fanta.  
 
Výsledky našich - finále: 
 13.  Jana Bochenková D45A 
diskLibuše Fantová D50A 
 11. Dušan Lebeda H35A 
 8. Martina Volfová D21B 
 3. Ivana Pecková D40B 
 16. Radim Ondráček H21B 
 12. Jan Pecka H35B 
 11. Milan Bochenek H50B 
 4. Jana Zurynková D21C 
 9. Veronika Ondráčková D21C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27-28.9.2008 Mistrovství ČR štafety a družstva 
 
Na mistrovství se naše štafety kvalifikovaly, ale nakonec stejně jako vloni jsme se nedokázali dohodnout na 
reprezentaci oddílu v týmových kategoriích. Vyhrály štafety Pragy Praha s Honzou Šedivým a Lokomotivy 
Pardubice. V družstvech v neděli vyhrál OK99 Hradec Králové. 

Vláďa Kalous, Ivana Pecková 
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MTBO – Hodnocení sezóny 2008 
 
Letošní sezóna MTBO byla z hlediska našeho oddílu poznamenána velmi slabou účastí – pouze 5 závodníků se 
účastnilo pravidelně závodů Českého poháru v MTBO (z toho 2 veteráni). Výsledkově to však nebylo až zas tak 
hrozné.  
 
V závodech MČR se podařilo získat 6 umístění v první patnáctce: 
10. místo  Martin Sajal   MČR v závodě s volným pořadím kontrol 
11. místo  Markéta Kalinová  MČR na klasické trati 
12. místo  Martin Sajal   MČR ve sprintu 
12. místo  Markéta Kalinová  MČR na dlouhé trati 
14. místo  Mirek Kalina   MČR ve sprintu 
14. místo  Markéta Kalinová  MČR na krátké trati 
 
Výsledky Českého poháru dopadly pro Ekonom nakonec také solidně – všichni tři naši závodníci se udrželi 
v elitních kategoriích i pro rok 2009. Markéta Kalinová (14. místo, ve 2 závodech v první desítce), Martin Sajal 
(22. místo, ve 2 závodech v první desítce), Mirek Kalina (30. místo). Ve veteránských kategoriích skončila Jana 
Bochenková na 6. místě (v jednotlivých závodech 1x vítězství a 2x do třetího místa) a Milan Bochenek na 10. 
místě. Vyhlídky do příští sezóny nejsou taktéž bídné – Markéta patří cyklisticky mezi 5 nejrychlejších holek a 
mapově se stále zlepšuje, Martin těží ze svých zkušeností v mapově těžkých závodech a Mirek ukázal 
v posledních několika závodech taktéž velmi stálou výkonnost.  
 
Poslední dobou se Ekonomu daří výborně v bodovacích MTBO závodech a ani letošní rok nebyl výjimkou. Na 
Bike Adventure (Dobříš) obsadil Martin Sajal s Dášou Tučkovou 3. místo a Mirek a Markéta Kalinovi 4. místo, 
v kategorii týmů jsme byli druzí (body nám dodali ještě Nikola Rafaj s Vendulou Huckovou). Ještě lepších 
výsledků jsme dosáhli na Six Numbers (Cvikov), kde novomanželé Mirek s Markétou přesvědčivě vyhráli a 
Martin obsadil 3. místo v kategorii jednotlivců. 

 
 
Předběžný kalendář MTBO 2009 
 
2.-3.5.  TZL – Zlín  Dlouhá + Krátká 
23.-24.5. ZUP – Praha  Free Order + Krátká 
13.-14.6. ABR – Bruntál  Krátká + Klasika 
3.-5.7.  VPM – Plzeň  Klasika + Sprint + MČR Krátká 
5.-6.9.   SPE – Pezinok (SK) Krátká + Klasika 
26.-27.9. BOR – Nový Bor  MČR Klasika + Krátká 
3.-4.10.  SSU – Šumperk  MČR Sprint + Krátká + MČR štafety 
2.-6.7.  Pětidenní MTBO  Plzeň a okolí www.mtbo5days.eu 
 

Mirek Kalina a Martin Sajal 
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Mistrovství Ekonomu 2008 
 
V sobotu 8. listopadu na Bradech u Jíčína se za nevídané 
účasti a nevídaného počasí uskutečnilo Mistrovství 
Ekonomu 2008. 
Žádný z 
našich 
závodníků 
se však 
nezalekl 
nástrah, 
které na ně 
připravilo 
počasí a 
stavitel 

(Radim) a všichni se ve zdraví vrátili do cíle, aby si mohli 
vychutnat večerní program s bohatou tombolou, promítáním 
exkluzivních retro záběrů našich členů, listováním ve starých 
kronikách a výměnou nejnovějších drbů... 
Kdo nepřijel, prohloupil. 
 
Muži 6,5km/400m:                     Veteráni 4,7km /290m: 
   1. Nikola Rafaj            81           1. Milan  Bochenek         83 
   2. Honza Pecka            111           2. Miros lav Fanta         101 
   3. Petr Poborský          142      
   4. Petr Matoušek          153    Veteránky 3,9km /220m: 
   5. Lukáš K řístek            -           1. Pavla Klapalová         70 
   6. Roman Koucký             -           2. Libuš e Fantová         75 
                                           3. Jana Bochenková         77 
Ženy 4,7km/290m:                           4. Ivana  Pecková         82   
   1. Jana Zurynková          61           5. Miros lava Šedivá 85 
   2. Hana K řístková          73           6. Ivana Šnajdarová   147 
   3. Dagmar Kunová          108      
 
Poznámka red.: Když jsem se dozvěděl 
délku závodu, byl jsem rád, že konečně 
stavitel zvolil rozumně náročný závod na 
závěr sezóny. Za hodinku se vrátím a 
zbytek dne si užiju v suchu a teple 
restaurace. Ale už nalezení ostrého startu 
bylo náročné, neboť jsme museli 
oběhnout tři kontroly na zvláštní mapě, 
na každé z nich byla jedna informace o 
místě startu (azimut tupý start – ostrý 
start, vzdálenost tupý start – ostrý start, 

popis). A obdobnými záludnostmi byl protkán 
celý závod, jak vidíte z mapy (letecký snímek, 
chybí hnědá, chybí mapa, pouze hnědá, pouze 
černá). Ale aspoň je na co vzpomínat, takže 
díky patří Radimovi. 
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Trochu nostalgie aneb jak nevstoupíš dvakrát do téže hospody 
Kdysi dávno před mnoha a mnoha lety, v dobách, kdy byl orienťák na prvním místě v mém životním žebříčku, 
jsme jezdili s Ekonomem vždycky k jaru na týdenní lyžařské soustředění na Jizerce. Bydlívali jsme ve 
zchátralé lesácké chalupě Pešákovna a křižovali okolní zbytky lesů na dřevěných ruských lyžích značky VISU 
EXTRA. Prožila jsem tam uprostřed hor mezi kamarády jedny z nejhezčích chvil v životě. Znala jsem každou 
křižovatku, každý hrbek na trati, každý uschlý smrk. Milovala jsem pohled z okna naší chalupy přes Jizerku 
k Bukovci. Měla jsem ho vyfocený pod sklem na desce mého pracovního stolu v socialistickém podniku 
zahraničního obchodu Exico, a když jsem byla úplně na dně z té zoufalé nesmyslnosti a zbytečnosti mojí  
,,práce“, udržoval mě při životě… 

Pak jsem 22 let svou milovanou Jizerku neviděla. 
Čas totiž trhnul oponou a my jsme přestali  jezdit 
autobusem  v pátek večer po práci k horám a pak 
chodit pěšky nocí s baťohem na zádech do 
kopců.  Už nenocujeme v horských chaloupkách.  
Jezdíme teď do hor  jenom na otočku autem.  Na 
nejbližší parkoviště v Bedřichově. Ráno tam a 
večer zpět, aby nám náhodou něco neuteklo. A 
právě ta otočka s mým drahým mužem Mírou je 
kámen úrazu. 
To je totiž tak. Míra nejdřív ráno nemůže vstát. 
Pak hrozně dlouho snídá, aby ho nedejbože na 
trati nestihl žaket. Pak si jde vybírat perníčky a 
čokoládičky a müsli tyčinky na cestu. Pak si vaří 
čaj do termosky. Pak si přepečlivě vybírá různé 
druhy oblečení, aby ho žádný zvrat počasí 
v horách nepřekvapil… Takže vždycky 

vyjedeme o hodinu později než jsme naplánovali. Parkoviště v Bedřichově už je pochopitelně narvané, další čas 
tedy ztratíme hledáním místa… A pak se Míra začne převlíkat. Kompletně celý snad kromě trenýrek. Tam na 
mrazu na parkovišti. Já jedu samozřejmě oblečená v lyžařském už z domova, a tak teď dvacet minut stepuju u 
auta a šílím. Pak  konečně vyrazíme. Já, když vlezu do stopy, tak zkrátka jedu. Ne tak Míra. Nejdřív přestávka na 
jídlo, pak pití, pak se kochá krajinou, pak se převlíká. Do toho vždycky někoho známého potkáme a zakecáme 
se. Zkrátka a dobře, obvykle to musíme otočit na Knajpě, ve vyjímečných případech dojedem na Smědavu. Ale 
na Jizerku nikdy! 
Letos jsme se konečně smířili s realitou, že na Jizerku na lyžích už nikdy z Bedřichova nedojedem a vyrazili 
jsme na ní autem mocnou oklikou po silničce přes Kořenov a Polubný.  Já jsem váhala hned na začátku. Tu cestu 
z Kořenova jsem tolikrát prošla pěšky pod hvězdami. Ta cesta pro mě vždycky znamenala katarzi, kterou jsem 
ze sebe smývala depresi z bezperspektivní socialistické existence. Tou cestou jsem chodila do jiného světa. A 
teď jí mám profrčet za pár minut autem? 
No, řeknu Vám, ani to nebolelo. Jizerka byla stále stejně krásná, stopy upravené, sníh se třpytil. Co si lze přát 
více? Natočili jsme padesátku jen to hvízdlo. Objeli jsme všechna moje zamilovaná místa, pokochali se vůní 
předjarních rašelin, Safírovým potůčkem i výhledy z Pytláckých kamenů na Velkou Jizeru.  
A jak jinak zakončit krásný den než u jídla? Míra zastavil před restaurací Pešákovna a lákal mě dovnitř. Zase se 
mi nechtělo a zase jsem to překonala a vstoupila. Pomalu a opatrně. Vcházelo se mnou tisíce vzpomínek.  
Vlevo, hned za dveřmi bývala studánka. Z ní jsme brali vodu, když při 20 pod nulou zamrzly všechny trubky 
v chalupě. Místo studánky na mě teď vyzývavě čučel ohyzdný věšák.  
Mrňavé pokojíčky číslo 2 a 3, které se vždycky vyhřály až po třech dnech topení, ale zato na třicet stupňů, 
zmizely a typický smrad připáleného oleje dával tušit, co je nahradilo.  
Ale největší překvapení na mě čekalo tam, kde jsme měli  kuchyni, to srdce naší chalupy. Tam bylo všechno 
jinak. Zmizela velká sálající plotna, na které jsme si vařili v obrovském hrnci skvělé guláše, šňůry nad ní, kde 
jsme sušili svršky, až se Říhovi srazily vlněné rukavice na miminkovskou velikost, tři palandy i velikánský stůl, 
u kterého jsme jedli, pili a tak nádherně pařili. To všechno bylo pryč! Místnost byla narvaná stoly pro hosty, 
hosty, řevem, kouřem a všechno to korunoval neochotný zamračený pingl. Jen pohled z okna naštěstí zůstal 
stejný. 
Šla jsem se podívat i na koupelnu. Tam býval úžasný litinový kotel, pod kterým se muselo dva dny topit, než 
vydal první kapku teplé vody. Vedle něj stávala těžká starodávná vana na nohou v podobě dračích drápů. 
Vždycky jsem si představovala, jak asi dávní obyvatelé dopravili tyto dva neuvěřitelně těžké předměty až sem na 
konec světa. Teď kotel i vanu nahradily prasátkově růžové kachličky. 
Vrátila jsem se ke stolu, spolykala gumový smažák a vypadla navždy z Pešákovny. 
A jaké z toho plyne poučení? Vzpomínky mají zůstat vzpomínkami, minulost má zůstat minulostí, tajemství má 
zůstat tajemstvím. Malloryho neměli hledat a do Pešákovny jsem neměla lézt. 
 
PS:  Ten pohled na Bukovec mám dneska nastavený jako spořič monitoru a aktualizuju si ho podle ročních 
období. Najdete ho na  www.hydronet.cz\bukovec . 

Líba Fantová 
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Hledání ženské a trhání osmiček 
aneb Bike adventure 2008 

Bike adventure je dvoudenní cykloorientační bodovací závod dvojic podle turistické mapy. Už nějakou dobu mě 
závody tohoto typu hodně baví a právě Bike adventure je pro mě jedním z vrcholů sezóny. 

Příprava na letošní ročník začala už loni. Hned po závodě bylo jasné, že příběh jako z „červené knihovny“ do 
firemních newsů už nenapíšu. Jak jsme se s Vendulou poznali během školení v Eurotelu, kde jsem ji učil 
zacházet s dealerským extranetem. Po pár dnech pak sháněla na webu Bike adventure spolujezdkyni, tak jsem ji 
dal dohromady s Martinou. Za rok už jsme jeli mixy spolu. Dvakrát po sobě jsme vždy jednu z etap vyhráli, ale 
jediné špatné rozhodnutí v té druhé nás srazilo mimo stupně vítězů. Přitom za to, jak jezdila, si tu bednu 
zasloužila. Další rok se už zvýšila konkurence, Mirek s Markétou byli k neporažení a Vendula, která dříve patřila 
mezi nejlepší cyklistky ve startovním poli, po přestěhování do Švýcarska přestala závodit a na kole jezdila spíš 
na výlety. Taková změna se projeví, takže ač Vendula pořád bojovala, v háku uměla jezdit výborně a techniku ve 
sjezdech měla velmi slušnou, na nejlepší jsme prostě neměli a na bednu by sotva stačil i mapově dokonalý 
výkon. Brzy po dojezdu do cíle jsme měli oba jasno, po třech letech je čas na změnu. Pro Vendulu nemá smysl 
jezdit jen kvůli závodu ze Švýcarska a já se svými ambicemi musím hledat jinde. 

Navíc jsem věděl, kde to zkusit. Adélu mi Mirek doporučoval už na jaře pro případ, kdyby se Vendule nechtělo 
ze Švýcarska jezdit. Nakonec ji dal dohromady s Honzou Novákem. Cyklisticky byli možná z celého startovního 
pole nejlepší a ač si s mapou nerozuměli zrovna nejlíp, na 3. místo to stačilo. Navíc bylo vidět, že ještě půjde 
cyklisticky nahoru. Hned po závodě jsme se začali domlouvat, že bychom mohli jet další rok spolu. Jenže 
existovalo riziko, že jí Bike adventure bude jako špičkové bikerce jezdící za ambiciózní tým kolidovat s jinými 
pro ni povinnými závody. Už v lednu bylo jasné, že to nevyjde – kolize byla dokonce dvojitá: „Jede se totiž 
nejen mistrovství republiky v maratónu, ale i Železný hory. Takže když nepojedu to mistrovství, tak určitě budu 
muset na Železný hory.“ Kdo občas jezdí závody Kolo pro život a zná pravidla týmové soutěže, ví, že Železné 
hory je závod, který prostě ambiciózní tým musí jet v nejsilnějším složení…  I když nakonec bylo všechno jinak 
(nešťastnice Adéla se při prvním závodě sezóny při nezaviněném pádu zranila a větší část sezóny byla v háji), 
začínalo pro mě hledání znovu.  

Jenom jsem nějak nevěděl, kde hledat. Uvažoval jsem různými směry. Martina kvůli státnicím ale na kole vůbec 
nejezdila a necítila se na to. Pak jsem chtěl oslovit kamarádku cyklistku (no, kamarádku, jednou jsme spolu byli 
na kole a jelo s mi s ní dobře) na jedněch MTB závodech, ale nakonec jsem tam musel řešit důležitější věci, 
navíc už mě jednou dříve s podobnou nabídkou odmítla. Přemýšlel jsem znovu i o Vendule. Ale nějak jsem to 
neřešil intenzivně a nakonec jsem svěřil veškerou důvěru Mirkovi – mezi lyžařkami z Humanity se přeci musí 
hledat lépe. Takže mi jednu dohodil. Šlo o klasický „nákup zajíce v pytli“ :-), ani Google toho moc neřekl. Není 
to klasická cyklistka, ale má snad zkušenosti z jiných sportů na rozumné úrovni, to může být užitečné a lepší než 
nějaká O-bikerka. Pro ně jsou tyhle závody moc dlouhé, fyzicky jich na tom většina není nijak valně a navíc by 
měly tendenci kecat do mapy. 

V květnu se rozhodl kaz v jednom z mých zubů moudrosti, že začne pekelně bolet. 
Už z dřívějška jsem od svého zubaře věděl, že až mi všechny zuby moudrosti 
vyrostou víc, tak by měly být zlikvidovány. Jenže takového kazu se nedá prý jinou 
cestou zbavit (zvlášť, když ten zub skoro rozežral). Takže jsem dostal doporučení 
do Všeobecné fakultní nemocnice, pokud mají jít ty zuby pryč všechny, mělo by se 
to prý řešit tam. Chci se telefonicky objednat. Paní na druhém konci linky mi 
nabízí první vyšetření v září a operaci někdy na podzim. Na dotaz, co mám dělat, 
když to bolí, doporučuje nějakou jejich pohotovost či co. Alespoň jsem z ní dostal, 
kde ty zuby umí taky vyrvat. Jednou z variant byla Vinohradská nemocnice. Na 
ústředně mi dali číslo, prý na konkrétní oddělení, jenže tam telefon opakovaně 
nikdo nezvedal. 

Takže jsem zkusil Vojenskou nemocnici ve Střešovicích. Tam jsem mohl přijít na „průzkumnou“ prohlídku 
hned. Z možných variant likvidace zubů jsme se dohodli, že nejlepší bude celková narkóza, tj. třídenní pobyt 
v nemocnici. Volno prý mají už za necelý měsíc, okolo konce června. Jenže to bych nemohl na dovolenou do 
Rakouska. „Za jak dlouho budu moct po zákroku sportovat? Za týden?“ – „Je to hodně individuální, počítejte pro 
jistotu spíš tak 14 dní, po operaci to bude chtít klid.“ Rychle se rozhoduju – přijedu z Rakouska, hned půjdu na 
zuby, mezi Rakouskem a Bike adventure je 14 dní, to snad bude stačit. Navíc jedu mixy, takže před závodem 
přece moc jezdit nemusím, hlavně potřebuju být v pohodě o závodním víkendu. 
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Když situaci konzultuju s kamarády a znovu počítám, červ 
pochybnosti začíná hlodat. Navíc těch dní není 14 – zuby mě 
opustí v úterý a další sobotu už mám závodit. Takže jen 11 dní. 
Ale vykrucovat se z toho už nebudu – obíhám tedy potřebná 
vyšetření (aspoň jsem se dozvěděl, že nemám AIDS :-), pak 
vyrážím na týden do Rakouska, kde zdolávám kopce pěšky i 
kolmo. A další pondělí mířím se spoustou věcí na čtení do 
nemocnice. Zvlášť na to pondělí se hodily, kromě několika 
prohlídek se toho moc nedělo. V úterý dopoledne mě odvezli na 
sál, pak si už nic nepamatuju, leda mlhavě to, jak mě vezli zpátky. 
Ale dle vyprávění jsem měl „opravdu pěkné“ osmičky – horní 
celkem rozumné (z nich byla jedna ta kazem rozpadlá), spodní ale 
jednu vyrostlou napůl a křivě a ta druhá by nevyrostla nikdy, 
protože se rozhodla klubat přímo směrem do sousední sedmičky. 
Ale i po operaci jsem se cítil  překvapivě v pohodě – nateklou 
tlamu jsem sice ledoval, ale na rozdíl od společníků na pokoji 
jsem si byl schopen číst a ani prášky proti bolesti jsem skoro 
nebral.  

Ve středu ráno mě dle očekávání pustili. Cestou domů, kde jsem 
chtěl zůstat do konce týdne, jsem měl ještě spoustu energie, stavil jsem se v práci pro notebook a chvíli se tam 
ještě hrabal v mailech. Když jsem dorazil domů, už mi nejlíp nebylo – přeci jen něco jiného je v klidu ležet se 
zavázanou zaledovanou napuchlou hlavou a něco jiného chodit, sedět, cestovat metrem. Ani na jídlo jsem vůbec 
neměl chuť – když člověk nemůže skoro otevřít pusu, natož pak kousat a je odkázán na tekutou stravu, hubne 
celkem rychle. Za ty dva dny skoro bez jídla jsem se hned dostal s BMI indexem na hranici podvýživy. Příliš 
aktivní jsem nebyl – pohyboval jsem se hlavně mezi postelí a televizí, kde mi náladu zlepšoval hodnotný 
sportovní program v podobě Tour de France a hlavně MS v OB. Ještě v pátek jsem si myslel, že vše bude 
v pohodě, od pondělka zas budu chodit do práce a na další víkend budu připraven. Jenže o víkendu začaly 
některé rány po zubech nepříjemně hnisat, prášky proti bolesti jsem musel brát nejen na noc a dobře mi bylo 
vlastně jen ve chvíli, kdy veškerou bolest přebila radost ze zlata Dany Brožkové na MS. Ale už jsem začal 
uvažovat o tom, že bych měl možná hledat na Bike adventure nějakého náhradníka. Ač jsem na kontrolu 
původně měl jít až ve středu, radši jsem se šel do nemocnice podívat už v pondělí ráno. Tam mě naštěstí uklidnili 
tím, že hnisání k hojení ran v podstatě patří a že se mi rány hojí vcelku dobře. Návrat do práce jsme po dohodě 
posunuli na středu. Paradoxně mi práce pomohla, jak jsem začal něco dělat, přestal jsem na zuby myslet a pak mi 
bylo celkem fajn. Ve čtvrtek večer jsem se jel lehce projet na kole. Cítil jsem se dobře, ale šestihodinová jízda ve 
vedru stejně vzbuzovala obavy. 

V pátek po práci jsem vyrazil autem do Malé Hraštice, 
kde na chatě Markétiných rodičů už čekali Mirek, 
Markéta a Dáša se závodními mapami. Asi 16 hodin 
před startem závodu, který spolu pojedeme, jsme se 
poprvé viděli. Předzávodní mapová příprava se tradičně 
protáhla přes půlnoc (stejně si ji nejradši dělám sám, 
takže mi vůbec nevadilo, že Dáša šla spát dřív). Až ráno 
jsme se začali domlouvat na tom, o co se kdo při 
závodě bude starat (dříve bylo jasné jen to, že mapa a 
plánování je můj úkol) a jak si případně pomoct. Jestli 
bude mezi námi rozdíl takový, že bych pomáhal 
tlačením, nebo naopak přenechal Dáše čip, aby razila 
kontroly a já měl klid na překládání mapy, to jsme ani 
jeden netušili. Do centra závodů v Dobříši jsme 
plánovali jet už na kolech. Protože Mirek s Markétou startovali na začátku a my až okolo poledního, jeli jsme 
s Dášou až později. První zkouška přišla hned po dvou kilometrech – Dáša na lesní cestě píchla. Aspoň jsem 
zjistil včas, že Dáša s sebou veze jen duši, ale pumpičku už ne. Moje pumpička sice má zvládnout i autoventilek, 
ale to je jen teorie. Takže jsme duši za asi 20 minut vyměnili a nafoukli aspoň tak, aby se s ní dalo po silnici 
dojet k benzínce v Dobříši. Moje náhradní duše s galuskovým ventilkem jsme si nechali pro jistotu na závod. 
Lepší píchat před závodem, než při něm, časovou rezervu jsme měli dostatečnou. Už cesta do Dobříše působila 
nadějně – na kole bychom si mohli vyhovovat. 

Když jsme po startu obdrželi lísteček s body a napsali si je ke kontrolám, váhali jsme. Bodové ohodnocení 
kontrol nabízelo dva základní směry, které se mi zdály téměř rovnocenné – do Brd (resp. Hřebenů) a nebo k 
Vltavě (plus nějaké jejich kombinace, podle mého většinou nevhodné). Nakonec jsem se rozhodl pro Brdy. 
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Průměrnou rychlost v prvních kilometrech, po silnici směrem na Kytín, jsme měli nečekaně vysokou. To jsem 
dle svých zvyklostí na silnici určoval tempo a nechal jet Dášu v háku. Bez problému se ale držela i v kopcích, 
kdy jsem byl zvyklý jinak zvolňovat, a po první kontrole, kde jsem zastavil kvůli oražení a nechal jsem Dášu jet, 
jsem ji dojížděl snad půl kilometru. Takže zatím naprostá spokojenost. Pokračovali jsme dál a jeli jsme výrazně 
rychleji, než třeba naše soupeřka Katka Neumannová, kterou jsme potkali v protisměru – hned jsem ji přestal za 
soupeřku považovat, nezdálo se, že by závodila naplno. Rozdíl mezi mnou a Dášou byl jen ve sjezdu, zvlášť 
v tom technickém terénním dolů z hřebene, ale to se bez problému dožene jinde. Navíc mi tam zachránila flašku, 
když si všimla, jak mi vypadla z právě umřelého košíku. Brzy jsme vyzkoušeli i pro mě neobvyklý styl jízdy, 
kdy Dáša jela delší dobu přede mnou – odpovídající tempo si dokázala zvolit sama, mapovat se dalo bez 
problému i zezadu, a předjíždět ji by byla jen zbytečná ztráta energie. Navíc bych ani sám rychleji nejel.  

V druhé polovině sobotní čtyřhodinové etapy nás čekaly dvě „horské prémie“ s bodově hodnotnými kontrolami 
na vrcholu – Plešivec a Písek. Spoléhal jsem na naježděné kopce v Rakousku, jenže při prudkém silničním 
stoupání na Plešivec mi Dáša začala mírně ujíždět. Naštěstí nebyl rozdíl nijak velký, závěrečné stoupání po 
kořenech už jsme jeli zas stejně, ale přesto jsem to řešil zvýšenou dávkou hroznových cukrů před dalším 
kopcem. V pozvolnějším stoupání na Písek jsme si to vyměnili, tam se zas trápila Dáša. Závěr už byl z kopce a 
po rovině, ale zato v pořádném časovém presu. To jsem si ale radši nechal pro sebe, že nás těsně před vypršením 
limitu čeká mapově obtížná pasáž v oblasti, kde by mapa nemusela sedět. Větší než malá ztráta by znamenala 
významnou penalizaci a konec jakýchkoli nadějí. Ale kdo do takového rizika nejde, nemůže bojovat o nejvyšší 
příčky. Zvládli jsme to, mapa seděla.  

Do cíle jsme dojížděli sice po limitu, ale pořád se to 
vyplatilo. Že bych se ale cítil nějak čerstvý, jako 
v minulosti při závodech v mixech, to tedy rozhodně ne. 
V cíli jsem potkal spolužáka z gymplu, kterého jsem 
několik let neviděl, ale už si ani nepamatuju, o čem jsme 
se bavili. Pořád jsem seděl na jednom místě a lil do sebe 
nějaké pití. Zvedla mě až přeháňka, před kterou jsem 
utekl do stanu. Po dojezdu do cíle jsem měl z výkonu 
dobrý pocit, ale při hlášení výsledků rozhlasem mi bylo 
jasné, že je něco špatně. Ztráta 52 bodů na první dvě 
dvojice, to už půjde těžko sjet. Podle najetých kilometrů 
u dvojic, které vyrazily směrem k Vltavě, mi bylo jasné, 
že druhá z na startu uvažovaných variant byla ta správná. 
Už po sobotě bylo tedy zřejmé, že na první dvě místa se při kvalitě vedoucích dvojic v kategorii mixů těžko 
někdo z Ekonomu posune – obhájci vítězství Mirek s Markétou byli 5., my jsme za nimi zaostávali na 6. místě o 
4 body. Takže jsme si to mohli v neděli (spolu s dalšími dvojicemi) rozdat o třetí místo, navíc jsme startovali 
společně v jedné minutě. Mezi etapami jsme postupy společně diskutovali, ale spolupráci při závodě jsme raději 
zavrhli. Stejně bychom si tím nijak nepomohli. 

Lísteček s body jednotlivých kontrol pro nedělní 
šestihodinovou etapu mě dost překvapil – dost jich bylo 
„vynulováno“, k mé radosti i Plešivec. Za nejvhodnější 
jsme považovali zamířit směrem k Mníšku pod Brdy. 
Odtud pak pokračovat ke Slapům a Štěchovicím a pak 
podél vody pořád na jih. Ze startu jsme vyrazili celkem 
brzy, prý asi minutu před Mirkem a Markétou. Asi po 
hodině při vracečce od kontroly jsme je potkali se zhruba 
dvouminutovou ztrátou v protisměru, jeli jsme tedy 
obdobnou variantu. Pak jsme se podobným způsobem 
setkali ještě třikrát a ztráta různě kolísala, po zhruba 
třech hodinách po startu na poslední kontrole, kde jsme 
jeli naprosto totožnou trasu a kde jsme se naposledy 
potkali, jsme měli náskok 4 minuty. Fyzicky jsme na 

tom tedy asi byli o něco málo lépe. To by však samo o sobě nestačilo. 

I dnes jsem Dášu často nechával jet před sebou, zejména v kopcích po asfaltu, kde jsem se někdy víc věnoval 
mapě. Hodilo se to zejména v dlouhém kopci od Slapské přehrady ke Slapům někde před polovinou závodu, kde 
jsem si propočítal v podstatě všechny možné varianty pokračování závodu až do cíle a stanovil časy, ve kterých 
nejpozději musíme být na některých místech, abychom jeli delší z variant. To bylo klíčové. 
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S hledáním správných cest pomáhala i Dáša – vše, co jsem po ní chtěl, 
zvládala na jedničku. Ať už to bylo hlídání vzdálenosti kvůli určení správné 
odbočky (já na tachometr přes mapník nevidím), nebo hlídání turistických 
značek (jejich hledání nikdy nebylo mojí silnou stránkou). Krizi jsme 
tentokrát dostali oba zhruba ve stejnou chvíli, po asi čtyřech hodinách. 
Zpomalili jsme a tím jsme se z nejhoršího dostali. V závěru už jsme 
neriskovali, kvůli deseti- či dvacetibodovým kontrolám nemělo cenu si 
zahrávat s nebezpečím vysoké penalizace. A tak jsme dojeli do cíle 
s několikaminutovou rezervou před limitem – v závěru měla více sil Dáša, se 
kterou jsme na silničním úseku do cíle nejdřív střídali, pak jsem jel v háku a 
v Dobříši jsem ji požádal i o zpomalení s odůvodněním, že si musím dávat 
pozor na mapu. Což pravda byla, ale stoprocentní zas ne.  

Únavu v cíli brzy vystřídala radost – vyšlo to! Po velmi solidním nedělním 
výkonu (stejně bodů měly i celkově první dvě dvojice, v etapě jsme skončili 
druzí, rozhodoval čas) jsme postoupili na 3. místo, Mirek s Markétou se 
posunuli na čtvrté. Klíčem k úspěchu se ukázalo zařadit kontrolu č.10 za 50 bodů po polovině trati, nikoliv stejně 
hodnotnou kontrolu č. 37 ke konci. Rozdíl v těchto mezičasech vyšel na cca 7 minut a protože my jsme limit 
stihli a Mirek s Markétou ne, při stejném bodovém zisku rozhodly trestné body v náš prospěch.  O celkovém 
vítězství nakonec při stejném počtu bodů rozhodl čas – ten měli lepší Petr Míl a Kateřina Bohatá (bývalá 
reprezentantka v cyklokrosu, teď jezdí extrémní závody), těsně za nimi skončili Andy Conn a Michaela Gigon 
(několikanásobná mistryně světa v MTBO) . Konkurence v mixech byla letos určitě největší za historii závodu, 
první dvě dvojice by skončily v chlapech v první desítce, další tři v patnáctce.  

V soutěži týmů jsme obsadili 2. místo, obhajobu vítězství z loňska nám zkazili outdooristi, kteří si vymysleli,  že 
musejí jet za samostatný tým nazvaný Ekonom Praha Outdoor :-(  

Jeden z cílů na letošní rok, skončit na Bike adventure na bedně, mám tedy splněn. Konečně! V Dáše jsem našel 
v podstatě dokonalou spolujezdkyni na tyto závody,  předčila i ty nejoptimističtější představy. A zuby? Na ty 
jsem si kromě sobotní večeře, kdy jsem o nich musel přemýšlet při výběru jídla, ani nevzpomněl.  

Martin Sajal 
 
 

Trénink s top atlety 
 
Tento článek jsem napsal před rokem a půl, když probíhala nějaké literární soutěž na téma Pražský mezinárodní 
maratón. Žádné ocenění jsem nedostal, tak jsem si ho schoval aspoň do ročenky. Loni se v ní neobjevil kvůli mé 
pasivitě, takže se publikování dočkal až nyní. 
 
Po dvou neúspěšných pokusech v minulých letech, kdy 
mnohatýdenní tvrdý trénink přišel nazmar kvůli zažívacím 
potížím, jsem 13.5.2007 konečně prokulhal cílem pražského 
maratónu. Zkušenost je to nezapomenutelná, ale svůj velký 
maratónský zážitek jsem měl už v pátek, dva dny před 
závodem. Pilně jsem hltal všechny informace o nadcházejícím 
závodě a  dopátral se i zmínky o tom, že se ve Stromovce koná 
trénink s top atlety. Utekl jsem z práce, převlékl se do 
běžeckého a krátce po 16:30 dorazil do maratónského expa. 
Potkal jsem tam běžeckého guru Miloše Škorpila a několik 
černochů, tak jsem pochopil, že to bude ta správná parta, které 
se mám držet. Říkal jsem si, že malá publicita této akci nebude 
na škodu, aspoň nás nebudou davy. Ale že budou mít Afričané 
převahu, jsem nečekal. Nakonec se většina z nich posadila u 
fontány před Výstavištěm, protože už byli běhat ráno. 
Neorganizovaně jsme po delším otálení za asistence České 
televize vyběhli ve skupině čtyř Čechů a dvou Afričanů do 
Stromovky. Štáb si představoval, že se po 100 m otočíme a 
proběhneme kolem kamery, aby si nás hezky natočili, ale to 
borci nepochopili a  my jsme se vrátili po 20 minutách. Ovšem 
reportéři vyčkali, takže jsme si večer mohli vychutnat svou 
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hvězdnou chvilku při sledování Branek, bodů, vteřin. A mojí babičce se splnil sen, že mě viděla v televizi. 
Přitom kvůli tomu zhlédla již několik masových běhů, ačkoliv ji to vůbec nebaví. 
Při běhu jsem se osmělil využít příležitost ke konverzaci se špičkovými atlety. Zjistil jsem, že s námi běží 
největší favorit závodu Joseph Riri. V Praze byl poprvé, přiletěl ráno, cesta z Nairobi byla dobrá a doufal, že 
vyhraje. Na to, že tu byli poprvé, se ve Stromovce orientovali velmi dobře. Zpočátku se s nimi dalo za běhu i 
mluvit, ke konci si dali trochu rychlejší klus a my jsme lapali po dechu. Otázka, zda je toto jejich normální 
trénink, je velmi pobavila. Byl to jen relaxační klus. Po složité konverzaci jsem se od druhého běžce, Araya 
Haregota z Etiopie, dozvěděl, že naběhá 150 - 200 km týdně a osobák má 2:11. Ale do práce asi nechodí. 
Ani v eufórii z tréninku se šampióny jsem naštěstí nezapomněl, co mě pozítří čeká, a trochu si společný běh 
zkrátil. Když jsem při maratónu předbíhal kolegu, co se taky akce zúčastnil, vyčítal si, na co se nechal nalákat, 
že ho teď bolí nohy od prvního kilometru. 
Kluci byli moc milí. Ptali se, jestli taky běhám pro peníze. Odpověděl jsem, že ne, že musím startovné zaplatit, 
čemuž se divili. "Ale dostal jsem triko", dodal jsem. Říkal jsem jim, že taky asi dostanou triko. Triko a auto. 
Popřáli jsme si hodně štěstí do závodu. Svěřil jsem se, že bych byl spokojen s časem 3:30, tak prý mi budou 
držet palce, abych to dal pod 3. Nakonec jsem těsně přelezl i přes 4 hodiny. Ale ani moji noví kamarádi v 
nových autech neodjeli. Araya závod nedokončil a Joseph skončil čtvrtý. Asi bylo vedro i jim. V cíli jsem musel 
uznat, že odměny za umístění v maratónu jsou opravdu těžce vydělané. 

Petr Matoušek 
 
 

Kalendář závodů soutěží ČSOB v OB v roce 2009 
 
22. 3. Český pohár štafet PHK  
18. 4. žebříček B-Morava (M Moravy) – klasická trať SSU  
19. 4. Český pohár štafet SSU  
25. 4. Mistrovství ČR na dlouhé trati CHT  
1. 5. Mistrovství ČR v nočním OB MLA  
9. 5. žebříček B-Čechy – klasická trať SHK  
10. 5. žebříček B-Čechy – krátká trať SHK  
16. 5. Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať JES  
16. 5. žebříček B-Morava – klasická trať KON  
17. 5. Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať JES  
17. 5. žebříček B-Morava – krátká trať ADA  
23. 5. HI-TEC sprint cup, žebříček A – sprint ASU  
23. 5. Český pohár štafet ASU  
24. 5. Český pohár štafet ASU  
30. 5. žebříček B-Morava – klasická trať HLV  
31. 5. žebříček B-Morava – krátká trať SKM  
3. 6. celostátní finále Přeboru škol UOL  
6. 6. Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať DKP  
7. 6. Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať DKP  
13. 6. žebříček B-Morava – klasická trať UOL  
14. 6. žebříček B-Morava – krátká trať OOL  
19. 6. HI-TEC Mistrovství ČR ve sprintu LPU  
20. – 21. 6. Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati LPU  
5. 9. HI-TEC sprint cup, žebříček A – sprint VLI  
5. 9. Český pohár štafet VLI  
6. 9. Český pohár štafet VLI  
12. 9. žebříček B-Čechy – klasická trať LPM  
12. 9. Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať VRB  
13. 9. žebříček B-Čechy – krátká trať LPM  
13. 9. Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať VRB  
19. – 20. 9. Gigasport Mistrovství ČR na klasické trati ZBM+SBK  
3. 10. Mistrovství ČR štafet SJC  
4. 10. Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva SJC 
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Ranking EKP 2008 
 
Pořadí  Jméno  Reg. č.  Body  Koef.  
71  ZURYNKOVÁ Jana  EKP7053 76 658 7 227 
77  KUPCOVÁ Veronika  EKP7850 75 444 7 112 
141  KŘÍSTKOVÁ Hana  EKP7451 65 178 6 145 
159  CIGOŠOVÁ Hana  EKP8150 62 746 5 916 
160  KUNOVÁ Dagmar  EKP6550 62 489 5 891 
214  POKORNÁ Kristýna  EKP8351 53 634 5 056 
251  VOLFOVÁ Martina  EKP8051 47 373 4 466 
255  POKORNÁ Lucie  EKP8152 46 887 4 421 
287  KALINOVÁ Markéta  EKP8259 41 851 3 946 
602  ZLESÁKOVÁ Stáňa  EKP7353 7 055 666 
644  BOCHENKOVÁ Jana  EKP6150 5 572 525 
703  ŠEDIVÁ Miroslava  EKP5750 3 702 349 
712  KLAPALOVÁ Pavla  EKP7051 3 517 332 
827  BOLEHOVSKÁ Iva  EKP7554 0 0 
827  FANTOVÁ Libuše  EKP5650 0 0 
827  MATOUŠKOVÁ Petra  EKP7855 0 0 
827  MAUNOVÁ Romana  EKP8350 0 0 
827  NÁMĚSTKOVÁ Veronika  EKP7351 0 0 
827  SLOVÁČKOVÁ Ivana  EKP7895 0 0 
827  VYHNISOVÁ Veronika  EKP7954 0 0

 
Pořadí  Jméno  Reg. č.  Body  Koef.  
58  ONDRÁČEK Radim  EKP7414 82 977 8 011 
87  SEIDL Miroslav  EKP7402 80 641 7 785 
195  KALOUS Vladislav  EKP7702 70 617 6 818 
295  KALINA Miroslav  EKP8211 60 929 5 882 
340  KŘÍSTEK Lukáš  EKP7100 54 747 5 286 
393  BOLEHOVSKÝ Pavel  EKP7103 48 645 4 697 
441  JANEČEK Juraj  EKP6701 42 490 4 102 
461  BLAHA Ondřej  EKP7002 40 594 3 919 
521  ŠEDIVÝ Jiří  EKP5500 34 291 3 310 
524  LEBEDA Dušan  EKP7301 34 102 3 292 
537  MATOUŠEK Petr  EKP7503 32 427 3 131 
676  POBORSKÝ Petr  EKP7500 19 719 1 904 
755  BOLINA Michal  EKP7701 14 044 1 355 
805  SAJAL Martin  EKP7803 11 692 1 129 
807  KOUCKÝ Roman  EKP6301 11 629 1 123 
833  ROZKOŠNÝ Karel  EKP7900 9 968 963 
982  KALINA Zdeněk  EKP8408 5 027 486 
1098  ZLESÁK Martin  EKP7300 2 005 194 
1149  BRTNÍK Adam  EKP8705 0 0 
1149  ČEVELA Martin  EKP7704 0 0 
1149  JAN Pecka  EKP6800 0 0 
1149  RAFAJ Nikola  EKP7501 0 0 
1149  ŠEDIVÝ Ondřej  EKP8300 0 0

 
Stupně vítězů 
Jméno  Pořadí  1 2 3 
BOCHENKOVÁ Jana   1 - 
POKORNÁ Kristýna   2 - 
POKORNÁ Lucie   1 - 
KUPCOVÁ Veronika   

 

- 1 

 
 

 
 
 

Jméno  2008 2007 Změna 
KALINOVÁ Markéta  287 594 307 
POKORNÁ Kristýna  214 454 240 
KUPCOVÁ Veronika  77 197 120 
KŘÍSTKOVÁ Hana  141 230 89 
KUNOVÁ Dagmar  160 175 15 
MATOUŠKOVÁ Petra  827 825 -2 
MAUNOVÁ Romana  827 825 -2 
NÁMĚSTKOVÁ Veronika  827 825 -2 
CIGOŠOVÁ Hana  159 146 -13 
ZURYNKOVÁ Jana  71 57 -14 
POKORNÁ Lucie  255 205 -50 
VYHNISOVÁ Veronika  827 738 -89 
ZLESÁKOVÁ Stáňa  602 480 -122 
VOLFOVÁ Martina  251 106 -145 
FANTOVÁ Libuše  827 582 -245 
SLOVÁČKOVÁ Ivana  827 548 -279 
KLAPALOVÁ Pavla  712 261 -451 
BOCHENKOVÁ Jana  644   
ŠEDIVÁ Miroslava  703   
BOLEHOVSKÁ Iva  827   

 
Jméno  2008 2007 Změna 

BOLINA Michal  755 1226 471 
KOUCKÝ Roman  807 1011 204 
KŘÍSTEK Lukáš  340 523 183 
ŠEDIVÝ Jiří  521 689 168 
ČEVELA Martin  1149 1226 77 
KALINA Miroslav  295 348 53 
MATOUŠEK Petr  537 562 25 
POBORSKÝ Petr  676 700 24 
ONDRÁČEK Radim  58 59 1 
KALINA Zdeněk  982 977 -5 
SEIDL Miroslav  87 80 -7 
KALOUS Vladislav  195 184 -11 
ROZKOŠNÝ Karel  833 800 -33 
JANEČEK Juraj  441 376 -65 
JAN Pecka  1149 1077 -72 
BLAHA Ondřej  461 359 -102 
RAFAJ Nikola  1149 991 -158 
SAJAL Martin  805 598 -207 
ZLESÁK Martin  1098 767 -331 
LEBEDA Dušan  524 178 -346 
ŠEDIVÝ Ondřej  1149 769 -380 
BOLEHOVSKÝ Pavel  393   
BRTNÍK Adam  1149   

 
 
Jméno  Pořadí  1 2 3 
KALOUS Vladislav   2 - 1 
SEIDL Miroslav   1 1 - 
BOLEHOVSKÝ Pavel   1 - - 
ZLESÁK Martin   1 - - 
ONDRÁČEK Radim   - 1 - 
ŠEDIVÝ Jiří   - - 1 
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Počet rankingových závodů 
 

Jméno  Nenulové Celkem 
KUNOVÁ Dagmar  26 26 
KALINOVÁ Markéta 24 27 
KUPCOVÁ Veronika  18 18 
ZURYNKOVÁ Jana  17 17 
POKORNÁ Kristýna  13 13 
CIGOŠOVÁ Hana  12 16 
KŘÍSTKOVÁ Hana  11 11 
POKORNÁ Lucie  10 11 
VOLFOVÁ Martina  7 8 
KLAPALOVÁ Pavla  2 2 
ZLESÁKOVÁ Stáňa  2 2 
BOCHENKOVÁ Jana  1 1 
ŠEDIVÁ Miroslava  1 1 
BOLEHOVSKÁ Iva  0 1

 
Jméno  Nenulové Celkem 
KALINA Miroslav  27 28 
JANEČEK Juraj  20 21 
ONDRÁČEK Radim  16 16 
MATOUŠEK Petr  14 14 
SEIDL Miroslav  11 11 
KALOUS Vladislav  11 12 
KŘÍSTEK Lukáš  10 10 
BOLEHOVSKÝ Pavel 9 9 
BLAHA Ondřej  9 10 
ŠEDIVÝ Jiří  7 7 
LEBEDA Dušan  6 6 
BOLINA Michal  6 10 
POBORSKÝ Petr  5 5 
ROZKOŠNÝ Karel  3 3 
KALINA Zdeněk  2 2 
SAJAL Martin  2 2 
KOUCKÝ Roman  2 3 
ZLESÁK Martin  1 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Body z rankingových závodů 
 

Jméno  Body  
KUNOVÁ Dagmar  135 245 
KUPCOVÁ Veronika  123 361 
ZURYNKOVÁ Jana  121 868 
CIGOŠOVÁ Hana  72 295 
KŘÍSTKOVÁ Hana  71 007 
KALINOVÁ Markéta  70 970 
POKORNÁ Kristýna  65 729 
VOLFOVÁ Martina  47 373 
POKORNÁ Lucie  46 887 
ZLESÁKOVÁ Stáňa  7 055 
BOCHENKOVÁ Jana  5 572 
ŠEDIVÁ Miroslava  3 702 
KLAPALOVÁ Pavla  3 517
 
 

Jméno  Body  
KALINA Miroslav  135 770 
ONDRÁČEK Radim  128 482 
SEIDL Miroslav  87 561 
KALOUS Vladislav  76 514 
JANEČEK Juraj  62 109 
KŘÍSTEK Lukáš  54 747 
BOLEHOVSKÝ Pavel  48 645 
BLAHA Ondřej  40 594 
MATOUŠEK Petr  37 661 
ŠEDIVÝ Jiří  34 291 
LEBEDA Dušan  34 102 
POBORSKÝ Petr  19 719 
BOLINA Michal  14 044 
SAJAL Martin  11 692 
KOUCKÝ Roman  11 629 
ROZKOŠNÝ Karel  9 968 
KALINA Zdeněk  5 027 
ZLESÁK Martin  2 005
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Průměrné body 
 

Jméno  Body  
ZURYNKOVÁ Jana  7 169 
KUPCOVÁ Veronika  6 853 
KŘÍSTKOVÁ Hana  6 455 
VOLFOVÁ Martina  5 922 
BOCHENKOVÁ Jana  5 572 
KUNOVÁ Dagmar  5 202 
POKORNÁ Kristýna  5 056
CIGOŠOVÁ Hana  4 518 
POKORNÁ Lucie  4 262 
ŠEDIVÁ Miroslava  3 702 
ZLESÁKOVÁ Stáňa  3 528 
KALINOVÁ Markéta  2 629 
KLAPALOVÁ Pavla  1 759
 
 

Jméno  Body  
ONDRÁČEK Radim  8 030 
SEIDL Miroslav  7 960 
KALOUS Vladislav  6 376 
SAJAL Martin  5 846 
LEBEDA Dušan  5 684 
KŘÍSTEK Lukáš  5 475 
BOLEHOVSKÝ Pavel  5 405 
ŠEDIVÝ Jiří  4 899 
KALINA Miroslav  4 849 
BLAHA Ondřej  4 059 
POBORSKÝ Petr  3 944 
KOUCKÝ Roman  3 876 
ROZKOŠNÝ Karel  3 323 
JANEČEK Juraj  2 958 
MATOUŠEK Petr  2 690 
KALINA Zdeněk  2 514 
ZLESÁK Martin  2 005 
BOLINA Michal  1 404 

Konečné pořadí Českého poháru veteránů 2008 
Poř. ČPV Poř. abs. Poř. Kat. Reg. č. Jméno Kat Závodů Body 
15                                   47 4 EKP6150 Bochenková Jana D45 15 176 
46                  121         9 EKP5750         Šedivá Miroslava D50 9            134 
101                    245 23      EKP6252         Pecková Ivana D45 10           92 
109               265         23 EKP5650         Fantová Libuše D50 7            84 
371                                            1020 90 EKP6850 Koucká Ivana D35 2 10 
        
134           221 27 EKP5500         Šedivý Jiří               H50 8 99 
152            258 29 EKP5601         Bochenek Milan         H50 13 86 
376         598         68         EKP6301         Koucký Roman      H45 3 36 
383              609 74 EKP5800         Fanta Miroslav     H50 5 35 
399                          629 65 EKP6800         Pecka Jan                 H40 6 34 
401            632         36         EKP7301         Lebeda Dušan              H35 2 33 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 


