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Slovo paní předsedové 
 
Milé Ušáctvo, 
jak nám rok od roku přibývá šedivých chlupů za ušima, tak je rok od roku větší 
zázrak, že zas a znova držíte v rukou naši Ročenku. Je to jedna ze dvou jistot, které 
v dnešní turbulentní době máme (ta druhá je, že Zlatého slavíka vždycky vyhraje Kája 
s Luckou). 
Vážení Ušáci, náš oddíl vzkvétá. I letos vyrašilo pár nových poupat a několik 
opotřebovaných větví podstoupilo omlazovací kúru, takže již opět naháníme hrůzu 
našim soupeřům, zatím tedy především ve veteránských kategoriích, mateřských 
školkách a ve frontě na párek a pivo. Potřeba podotknout, že v nových, 
hypermoderních, prakticky reprezentačních dresech, které se nám po dlouhé době 
podařilo přivést k životu. 
Stejně tak se k životu probral i Ušákův organizačně schopný duch a v roce 2009 jsme úspěšně uspořádali přebor 
Pražské oblasti ve sprintu na Židovských pecích, pro téměř 400 nadšených závodníků. Tento úspěch poblouznil 
vámi zvolené členy výboru natolik, že pro vás na další roky přichystali repete v podobě konání několika akcí 
celorepublikového formátu (a modří už vědí ☺ ). 
Český pohár v MTBO v dobronicích na konci května 2010 bude jen malou generálkou pro Mistrovství na 
klasické trati, které budeme pořádat v září 2011 v Bečově nad Teplou. Než začnete členy výboru kamenovat, 
uvědomte si, že jako prakticky veteránský oddíl máme ve Vysokoškolské tělovýchovné jednotě opravdu 
chatrnou pozici, takže jeden závod ročně může naši finanční situaci výrazně vylepšit. 
Z výsledků za rok 2009 stojí  za zmínku především výsledky Ušáků, které snad objevíte někde dál v textu. 
Milí Ušáci, milé Ušanky, ráda bych vám poděkovala za celoroční aktivní členství v našem oddíle, členům 
výboru děkuji za aktivní vedení oddílu a do příštího roku přeji mnoho sportovních a osobních úspěchů.  

Veronika 

 
Slovo šéfredaktora 
 
Milé Ušáctvo, 
jak nám rok od roku přibývá šedivých chlupů za ušima, tak je rok od roku větší zázrak, že zas a znova držíte 
v rukou naši Ročenku. Je to jedna ze dvou jistot, které v dnešní turbulentní době máme (ta druhá je, že Zlatého 
slavíka vždycky vyhraje Kája s Luckou). 
Vážení Ušáci, náš oddíl vzkvétá. I letos vyrašilo pár nových poupat a několik opotřebovaných větví podstoupilo 
omlazovací kúru, takže již opět naháníme hrůzu našim soupeřům, zatím tedy především ve veteránských 
kategoriích, mateřských školkách a ve frontě na párek a pivo. Potřeba podotknout, že v nových, hypermoderních, 
prakticky reprezentačních dresech, které se nám po dlouhé době podařilo přivést k životu. 
Stejně tak se k životu probral i Ušákův organizačně schopný duch a v roce 2009 jsme úspěšně uspořádali přebor 
Pražské oblasti ve sprintu na Židovských pecích, pro téměř 400 nadšených závodníků. Tento úspěch poblouznil 
vámi zvolené členy výboru natolik, že pro vás na další roky přichystali repete v podobě konání několika akcí 
celorepublikového formátu (a modří už vědí ☺ ). 
Český pohár v MTBO v dobronicích na konci května 2010 bude jen malou generálkou pro Mistrovství na 
klasické trati, které budeme pořádat v září 2011 v Bečově nad Teplou. Než začnete členy výboru kamenovat, 
uvědomte si, že jako prakticky veteránský oddíl máme ve Vysokoškolské tělovýchovné jednotě opravdu 
chatrnou pozici, takže jeden závod ročně může naši finanční situaci výrazně vylepšit. 

Z výsledků za rok 2009 stojí  za zmínku především výsledky Ušáků, 
které snad objevíte někde dál v textu. 
Milí Ušáci, milé Ušanky, rád bych vám poděkoval za celoroční aktivní 
členství v našem oddíle, členům výboru děkuji za aktivní vedení oddílu a 
do příštího roku přeji mnoho sportovních a osobních úspěchů. 

Radim 

Oddílové příspěvky na rok 2010 
• Základní členský příspěvek 300 Kč (v ceně je tělocvična) 
• Disciplíny (OB, LOB, MTBO): první disciplína 550 Kč, každá další disciplína 350 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 (na jednu 

disciplínu) je v ceně základu 
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Lyžařská sezóna v zimě 2009 
Letos se kupodivu odjely všechny závody, i když se sněhem to bylo tak tak… Takže sezóna byla 

hlavně o posunování termínů závodů. 
 
 

24. a 25. 1. 2009 MČR ve sprintu, Pohár elity, ŽA, ŽB LOB – zkrácená trať, MČR štafet 
Studnice u Nového Města na Moravě 

 
Ještě po cestě na Moravu v dešti to vypadalo, že jedeme na závody zbytečně. Naštěstí ve Studnici panovaly zcela 
jiné podmínky než ve zbytku republiky, takže se závody konaly v prakticky plném rozsahu. Pouze sobotní 
odpolední klasika byla zkrácena. 
Závody se jely na loukách v okolí Studnice, na husté síti skútrem upravených stop. 
V neděli pak absolovovali závodníci mistrovský závod štafet ve slunečném a krásném počasí., ve kterém si 
štafety Ekonomu dojely pro 2 zlaté a jednu bronzovou medaili. 
 
 
Výsledky 1. dne, MČR sprint: 
  7. Veronika Ondráčková D21 
13. Martina Volfová D21 
18. Jana Zurynková D21 
21. Markéta Kalinová D21 
27. Dagmar Kunová D21 
  2. Jana Bochenková D40B 
    
  8. Miroslav Seidl H21 
18. Radim Ondráček H21 
33. Miroslav Kalina H21 
  1. Dušan Lebeda H35B 
  2. Alan Oprsal  H35B 
  5. Zdeněk Sokolář H35B 
 
Výsledky 1. dne, zkrácená trať: 
  9. Veronika Ondráčková DE 
10. Martina Volfová DE 
  5. Dagmar Kunová D21A 
10. Jana Zurynková D21A 
17. Markéta Kalinová D21A 
  2. Jana Bochenková D40B 
    
18. Radim Ondráček HE 
21. Miroslav Seidl HE 
  2. Miroslav Kalina H21A 
  1. Dušan Lebeda H35B 
  2. Zdeněk Sokolář H35B 
  4. Alan Oprsal  H35B 

 
 
 
Výsledky 2. dne, MČR štafet: 
3. místo D21 –Martina, Markéta, Veronika 
7. místo H21 – Míra, Mirek, Radim 
1. místo D105 – Jana Z., Dáša, Jana B. 
1. místo H105 – Zdeněk, Dušan, Alan 

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

Mezinárodní trojutkání ČR, Rakousko, Německo 
Trojutkání Jižní Čechy, Horní Rakousko, Dolní Bavorsko 

pod patronací starostů Horní Plané a Ulrichsbergu 
Mistrovství ČR na krátké trati 

5.a 6. závod POHÁRU ELITY na krátké trati a klasice, 
5.a 6. závod Žebříčku A,B na krátké trati a klasice 

 
V sobotu 24.1. se jelo mistrovství ČR na krátké trati. Zároveň byl závod trojutkáním mezi Českou Republikou, 
Rakouskem a Německem. Čechů bylo na Schonebenu ale nejvíce.. Schoneben je malý běžkařský stadion na 
rakouské straně Šumavy, sněhu tam bylo dost a terén se spoustou čárek byl pro LOBy výborný. Middle byl 
postaven pěkně technicky jak to má být. 
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V neděli ráno 25.1. nás přivítalo mrazivé počasí a už parametry tratí naznačovaly, že to dneska zadarmo nebude. 
U delších kategorií byla i výměna mapy. 
Každému se musely LOBy v Rakousku líbit už jen proto, že sněhu je u nás na LOBy čím dál tím méně a na 
Šumavě ho bylo tentokrát dost. 
Mapy Schöneben Ulrichsberg am Böhmerwald 1:15000 a 1:10000 
 
 
Výsledky 1. dne,  MČR krátká trať: 
  4. Veronika Ondráčková D21 
22. Jana Zurynková D21 
  4. Jana Bochenková D40B 
   
12. Miroslav Seidl H21 
21. Radim Ondráček H21 
  1. Dušan Lebeda H21B 
  3. Jiří Šedivý  H50B 
  6. Milan Bochenek H50B 
 
Výsledky 2. dne, klasická trať: 
  6. Veronika Ondráčková DE 
  6. Jana Zurynková D21A 
  3. Jana Bochenková D40B 
   
12. Miroslav Seidl HE 
20. Radim Ondráček HE 
  1. Dušan Lebeda H21B 
  2. Jiří Šedivý  H50B 
  4. Milan Bochenek H50B
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
7.-8.2. byl již druhým náhradním termínem pro dva žebříčkové závody ve Studenci. Tentokrát sněhu před 
víkendem bylo dost. Počasí však pořadatelům nepřálo, přišla obleva. Sobotní krátká trať se uskutečnila 
v plánovaných prostorech, avšak pro nedělní klasiku byla použitá náhradní varianta. 
V sobotu se závodu zúčastnilo 250 závodníků a nechyběli ani nejlepší junioři a dorostenci. Sněhové podmínky 
odradily mnoho závodníků, a tak se jich v neděli na start moc nepostavilo. Vzhledem k počasí, které panovalo 
během brzkých ranních hodin (mrholení, déšť), se pořadatelé rozhodli, že 2. závod Českého poháru LOB zruší a 
závod se pojede jako veřejný (tj. nezapočítávaný do žebříčku). Asi 5 procent stop už bylo v tu dobu téměř bez 
sněhu a po projetí prvních závodníků by pravděpodobně zmizel úplně, takže podmínky by nebyly pro všechny 
stejné. 
Toto řešení se nakonec ukázalo jako ne zcela štastné, neboť během dopoledne začalo mrznout, takže sníh opět 
ztuhl a oproti sobotě se tak stopy zrychlily. Drtivá většina skalních závodníků, která nastoupila do veřejného 
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závodu tak v cíli hodnotila závod po lyžařské stránce jako 
lepší než sobotní. Před polednem začalo i sněžit a zima se 
tak po 48 hodinách znovu vrátila, I přes nepříznivé 
podmínky si pořadatelé dali velice záležet. 
Výsledky 1. dne,  krátká trať: 
  1. Jana Bochenková D40B 
   
  1. Jan Šedivý  HE 
  2. Dušan Lebeda H35B 
  3. Jiří Šedivý  H50B 
 
Výsledky 2. dne, klasická trať: 
  5. Jana Bochenková D40B 
   
  5. Dušan Lebeda H21A 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
14.-15.2. se konaly dva závody v Jeseníkách, v lyžařském středisku Branná. Šumperským pořadatelům počasí 
zároveň přálo i nepřálo. Na začátku týdne to spíše vypadalo, 
že se závody vůbec neuskuteční. Naštěstí přišel příval sněhu 
a bylo rozhodnuto. Už v pátek pořadatelé věděli, že budou 
mít problém s úpravou stop, start byl posunut o hodinu. Oba 
dva dny byla pro závodníky zajištěná doprava na start a to 
místní sedačkovou lanovkou. V sobotu se konal poslední 
letošní mistrovský závod a to MČR na klasické trati. 
Bodovali ti závodníci, kteří dokázali bojovat i přes 
nepříznivé podmínky a neodradil je ani hlubočák a 
zafoukané stopy, které na některých místech působily tak, že 
je nikdy nikdo neprojel. Jilemnice měla pouze tři 
odvážlivce, kteří na těchto závodech startovali.  
V neděli byla na pořadu krátká trať. Stopy byly v mnohem 
lepším stavu, ale přesto to byla dřina! Stopy vedly z 95% po 
loukách a tím, že celý víkend sněžilo a foukalo, neměli 
pořadatelé zrovna lehký úkol. Nakonec to ale dopadlo dobře 
a snad si žádný závodník nestěžoval .  
Mapy Medvědí rokle 1:15000 a Kaplička 1:10000, poměr 
stop 25% : 60% : 15%.  
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Výsledky 1. dne, klasická trať: 
18. Markéta Kalinová D21 
  -  Veronika Ondráčková D21 
   
14. Miroslav Seidl H21 
18. Radim Ondráček H21 
31. Miroslav Kalina H21 
  1. Dušan Lebeda H21B 

Výsledky 2. dne, krátká trať: 
  9. Veronika Ondráčková DE 
14. Markéta Kalinová D21A 
     
15. Radim Ondráček HE 
  5. Miroslav Kalina H21A 
  1. Dušan Lebeda H21B 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pohár elity, žebříček A a žebříček B v LOB 2009 
  7. Ondráčková Veronika  D21E  E 
13. Volfová Martina  D21E (ze 14) E 
10. Jana Zurynková  D21A  A 
20. Markéta Kalinová  D21A  B 
16. Dagmar Kunová  D21A (z 33) A 
  2. Jana Bochenková  D40B (ze 12) 
 
16. Seidl Miroslav  H21E  E 
21. Ondráček Radim  H21E  E 
31. Jan Šedivý   H21E (z 33) A 
10. Miroslav Kalina  H21A (z 33) A 
  1. Dušan Lebeda  H35B   
  7. Zdeněk Sokolář  H35B   
  8. Alan Oprsal   H35B (ze 14)  
  3. Jiří Šedivý   H50B  
  6. Milan Bochenek  H50B (ze 7) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kalendář závodů LOB 2009  
 
  9.-10.1. krátká, klasika CHT Tři Studně   
23.-24.1.  M ČR krátká, klasika VRL Vrchlabí   
30.-31.1.  M ČR klasika, M ČR štafet TJN Jablonec n.N.   
      13.2.  krátká OSN Nové Město n.M.   
20.-21.2.  M ČR sprint, krátká, klasika VLI Jakuszyce   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
      16.1.  Česko-německý skirogaining LIV Nové Město v Krušných horách   
    19.12.  Bedřichovská pětihodinovka EKP Bedřichov    
      14.2.  Ski Adventure TBM + OSN Nové Město n.M.                                                                                                                                                
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Přehled nejdůležitějších závodů v pěším OB v roce 2009 
 

Gigasport Mistrovství České republiky v OB na dlouhé trati, Svratka - 25.4. 2009 

První letošní velké závody měly centrum na na 
louce za městečkěm Svratka na Vysočině. Počasí 
vyšlo dobře a parametry slibovaly opravdovu 
poctivou dlouhou, a tak se na občestvovačkách 
nesmělo nic podcenit a přepálit tempo ze začátku 
se taky nevyplácelo. Delší kategorie měly dva 
okruhy s výměnou mapy a s průběhem 
shromaždištěm a každá kategorie nějaký ten 
motýlek. Startovalo se hned na shromaždišti. 
Terén byl v západní části závodního prostoru 
zvlněný, s výživnými bažinami a dalo se tu běžet 
docela rychle. Ve východní části za řekou 
Svratkou, kam se dostaly pouze ty delší kategorie 
to bylo značně kopcovatější a kamenitější. 
 
  5. Bochenková Jana D45 
19. Ondráček Radim H21 
19. Ondráčková Veronika D21C 
14. Bochenek Milan H45C 

 
 
 
 

Mistrovství ČR v nočním OB, Veteraniády ČR v nočním OB 
 
Letošní druhé mistrovství se odehrálo v Mariánských Lázních s centrem v místní hokejové hale. 
Běželo se v obtížném terénu. Nechyběly pořádné kopce, bažiny a v příměstskýyh částech 
i hodně podrostu. Plus pro mistrovství bylo určitě to, že díky současně probíhajícímu 
soustředění dorostu a juniorů byly tyto kategorie slušně obsazené. Startovalo se na kraji 
Mariánek v podchodu. Ze začátku se hodně stoupalo, příměstský les vystřídal terén Slavkovského lesa. 
Pro celý závod bylo typické, že v lese byla naprostá tma. 
 
1. Bochenková Jana D45 
3. Fanta Miroslav H50 
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V úterý 5. 5.  večer jsme pořádali v Praze na Žižkově v parku 
Židovské pece Přebor Prahy ve sprintu. Velmi příjemně překvapila 
účast, od závodu konaného ve všední den večer málokdo takovou 
nečekal. Cílem proběhlo 356 závodníků, to je jen o jednoho míň 
než při loňském sprintu v Petrovicích, kdy se závodilo v sobotu. A 
skoro dvakrát více, než při sprintu pořádaném Stavárnou před 
dvěma lety taky v pracovní den, ale tehdy to bylo v pátek večer. 
Účast byla vysoká zejména v hlavní mužské kategorii - počet 
přihlášených byl takový, že jsme ani nemohli sloučit podkategorie 
L a K, což jsme při sprintech v Petrovicích vždy dělávali. V Praze 
totiž pobývá přes týden množství mimopražských orienťáků, kteří 
tu studují nebo pracují. Pořádat sprinty ve všední dny není vůbec 
špatný nápad... 
 
 
 
 
 
 
 

 
O víkendu pořádal oddíl z Jesenice (to je kousek od Rakovníka) první letošní áčka. 
Úrovni závodu odpovídající shromaždiště se nacházelo v Krtech (to je zase kousek od Jesenice, ale opačným směrem než 

Rakovník...). 
Za krásného slunečného počasí 
v sobotu běžela klasika a v 
neděli krátká. Dle mého názoru 
mohl stavitel tratí vytěžit víc z 
docela zajímavého terénu. 
Mapa byla proměnlivé kvality - 
po jednom z mapařů totiž 
museli pořadatelé jeho práci na 
poslední chvíli kompletně 
předělat (na shromaždišti 
dokonce visela ukázka mapy 
před a po úpravě - rozdílů tam 
bylo spoustu). 
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Výsledky sobota, klasická trať: 
37. Ondráčková Veronika D21A 
47. Křístková Hana D21A 
  6. Klapalová Pavla D21C 
21. Koucká Ivana D40B 
  2. Bochenková Jana D45B 
10. Fantová Libuše D45B 
13. Pecková Ivana D45B 
15. Šedivá Miroslava D45B 
 
12. Koucký Martin H12C 
37. Ondráček Radim H21A 
64. Křístek Lukáš H21B 
13. Šedivý Ondřej H21C 
12. Pecka Jan  H35B 
17. Koucký Roman H40B 
  4. Šedivý Jiří  H50B 
13. Bochenek Milan H50B 
 
 

Výsledky neděle, krátká trať: 
25. Křístková Hana D21A 
47. Ondráčková Veronika D21A 
51. Volfová Martina  D21A 
27. Pokorná Kristýna D21B 
  5. Klapalová Pavla D21C 
29. Koucká Ivana D40B 
  2. Bochenková Jana D45B  
  9. Fantová Libuše D45B 
13. Šedivá Miroslava D45B 
24. Pecková Ivana D45B  
 
13. Koucký Martin H12C 
  3. Ondráček Radim H21A 
19. Křístek Lukáš H21B 
80. Kalina Miroslav  H21B 
  3. Sajal Mrtin  H21C 
18. Šedivý Ondřej H21C 
13. Pecka Jan  H35B 
  8. Koucký Roman H40B 
  2. Bochenek Milan H50B 
  6. Šedivý Jiří  H50B 

 
 

 
 

Sprint sám o sobě měl dvě rozdílné části. První se odehrávala v lomu parku, sadu a celkově kolem hřbitova a byla docela 
zajímavá. Pak se ale podběhl podchod pod silnicí, trať pokračovala ve městě a byla dost rychlejší, jednodušší, až tupá. 
Štafety startují v pěkném středisku Srnčí, slunce paří a je pěkně. Jak je shromaždiště hezké, tak v lese to je o poznání slabší 

(slovy prvních úseků “fekál brutál”). Větší čast tratě vede 
kopřivami, menší hustníky a ostružinami, čistý les aby člověk 
pohledal. Část tratí také vede oblastí s velkým svahem a 
množstvím terénních detailů, v mapě jsou ale značeny spíše 
náhodně.  
 
Výsledky sobota, sprint: 
  2. Volfová Martina  D21A 
16. Ondráčková Veronika D21A 
29. Zurynková Jana D21A 
16. Ondráček Radim HE 
13. Kalous Vladislav H21A 
  3. Rafaj Nikola  P 
 

Výsledky sobota, štafety: 
26. D21 Martina, Veronika, Jana 
35. H21 Radim, Vláďa, Nikola 
 
Výsledky neděle, štafety: 
26. D21 Martina, Jana, Veronika 
22. H21 Radim, Nikola, Vláďa 
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O víkendu 6. a 7. června pořádala Kotlářka Praha další letošní áčka na Kůstrém u Volyně. 
Krásný Šumavský terén sliboval pěkný orienťácký 
zážitek. 
V sobotu se běžela krátká, která byla hodně 
kamenitá a náročná na běh - těžká podložka: šutry, 
klacky, podrost... Mapově byla taky docela těžká, 
hlavně díky velké hustotě kontrol.  
Nedělní klasika byla dlouhá a náročná, i když 
mapově jednodušší. Závody to byly moc pěkné, 
škoda, že se do jižních Čech nejezdí za orienťákem 
častěji.  
 
Výsledky sobota, krátká trať: 
  5. Zurynková Michaela D10C 
14. Zurynková Jana D21A 
29. Ondráčková Veronika D21A 
43. Volfová Martina  D21A 
21. Pokorná Kristýna D21B 
26. Pokorná Lucie D21B 
10. Kalinová Markéta D21C 
17. Koucká Ivana D40B 
  1. Bochenková Jana D45B 
  3. Fantová Libuše D45B 
16. Šedivá Miroslava D45B 
 
  6. Koucký Martin H12C 
33. Ondráček Radim H21A 
48. Seidl Miroslav H21A 
25. Kalina Miroslav H21B 
14. Koucký Roman H40B 
  2. Šedivý Jiří  H50B 
24. Fanta Miroslav H50B 
 
Výsledky neděle, klasická trať: 
  4. Zurynková Michaela D10C 
14. Ondráčková Veronika D21A 
20. Volfová Martina  D21A 
25. Zurynková Jana D21A 

15. Pokorná Lucie D21B 
29. Pokorná Kristýna D21B 
14. Kalinová Markéta D21C 
16. Náměstková Veronika D35B 
16. Koucká Ivana D40B 
  3. Bochenková Jana D45B 
  5. Fantová Libuše D45B 
19. Šedivá Miroslava D45B 
 
12. Koucký Martin H12C 
15. Ondráček Radim H21A 
44. Seidl Miroslav H21A 
57. Kalina Miroslav H21B 
14. Koucký Roman H40B 
  4. Šedivý Jiří  H50B 
16. Fanta Miroslav H50B 
17. Bochenek Milan H50B 

 

 
 
Tohoto pardubického galapředstavení se zúčastnili pouze naši veteráni. Nikdo z nich ovšem neprozradil o těchto závodech ani 
slovo… 
 
Výsledky pátek, sprint: 
  7. Bochenková Jana D45 
  3. Fantová Libuše D50 
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  9. Šedivý Jiří  H50 
17. Fanta Miroslav H50 
 
Výsledky neděle, krátká: 
  2. Bochenková Jana D45 
  8. Pecková Ivana D45 
  2. Fantová Libuše D50 
11. Šedivá Miroslava D50 
 
22. Pecka Jan  H35 
  5. Šedivý Jiří  H50 
13. Bochenek Milan H50 
23. Fanta Miroslav H50 
 
 
 

 
 
 
Sobotní sprint a štafety se konaly na okraji Liberce za takřka nepřetržitého deště. Ale i přesto že počasí závodníkům nepřálo se 
podařilo pořadatelům uspořádat opravdu pěkné závody. Ale aby to neměli moc jednoduché, nedělní štafety se běželi na severní 
straně hor, u Nového Města pod Smrkem. 
 
Výsledky sobota, sprint: 
14. Ondráčková Veronika D21A 
33. Zurynková Jana D21A 
49. Pokorná Kristýna D21A 
  5. Koucká Ivana D40 
  4. Bochenková Jana D45 
  8. Pecková Ivana D45 
 
12. Ondráček Radim H21A 
 
Výsledky sobota, štafety: 
33. D21Veronika, Kristýna, Jana 
  1. D105 Jana, Rita, Líba 
 
Výsledky neděle, štafety: 
30. D21 Jana, Kristýna, Veronika 
  1. D105 Jana, Líba, Rita 
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Mistrovství České republiky na klasické trati uspořádal klub 
Žabovřesky Brno v okolí Blanska a nutno říci, že to bylo 
kvalitní a velmi dobře uspořádané mistrovství. Ovšem pouze 
organizačně. V lese už to bylo spíš na úrovni oblasťáku. 
Polomy z letní vichřice pořadatel využil k volbě postupů, 
místy byla v lese agresivní vegetace. A tratě, to byla opravdu 
klasika se vším všudy.  
Až na to, že tři dlouhé postupy se běžely prakticky stejným 
údolím. 
 
Výsledky finále: 
13. Pecková Ivana  D45A 
  2. Fantová Libuše D50A 
  3. Zurynková Jana D21C 
 
18. Ondráček Radim H21B 
 
 
 

 
 

Centrum šampionátu bylo v letovisku Sklář v Ostružně. Běželo se v typicky středoevropském terénu, který byl vertikálně i 
horizontálně členitý, s různou průběžností - partie čistého lesa, sezónní podrost, hustníkové partie, v prostoru byly pozůstatky i 
po těžbě kamene - lomy, kamenné útvary. V části lesa byly smrkové hustníky se 
sníženou viditelností, což kladlo vyšší důraz na mapové schopnosti závodníků; v druhé 
části byl les poměrně velmi rychlý. 
Tady už jsme se představili prakticky jako čistě veteránský vysokoškolský oddíl. 
 
Výsledky sobota, štafety: 
45. H21 Novák, Kalina, Sajal 
11. H105 Ondráček, Janeček, Křístek 
  7. D135 Fantová, Kunová, Zurynková 
14. D135 Bochenková, Šedivá, Pecková 
30. H135 Pecka, Bochenek, Fanta 
 
Výsledky sobota, družstva: 
  6. HD225 Křístek, Bochenková, Fanta, Fantová, Ondráček 
14. HD175 Pecka, Pecková, Zurynková, Kunová, Janeček
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Kalendář hlavních závodů ČSOB v OB 2010 
 
21. 3.       Český pohár štafet (C)                                                   PHK 
10. 4.       Žebříček B-Morava - M-Moravy - klasická trať                     KSU 
11. 4.       Český pohár štafet - M-Moravy (C)                                        KSU 
17. 4.       Mistrovství ČR na dlouhé trati    VSP  
24. 4.       Mistrovství ČR v nočním OB                                               JHB 
14. 5.       Mistrovství ČR ve sprintu    TZL 
15. 5.       Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať TZL 
15. 5.       Žebříček B-Čechy - klasická trať    PHK 
16. 5.       Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať    TZL 
16. 5.       Žebříček B-Čechy - krátká trať    PHK 
22. 5.       Sprint cup, žebříček A – sprint                                         ZBM 
22. 5.       Český pohár štafet (B)                                                   ZBM 
23. 5.       Český pohár štafet (B)                                                   ZBM 
29. 5.       Žebříček B-Morava - klasická trať                                        OOL 
30. 5.       Žebříček B-Morava - krátká trať                                          OOL 
 5. 6.       Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať       BOR 
 6. 6.       Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy– klasická trať     BOR 
 9. 6.       celostátní finále Přeboru škol                                           DKP 
12. – 13. 6. Mistrovství ČR na krátké trati                                           TJN 
19. 6.       Žebříček B-Čechy - klasická trať                                         LPU 
19. 6.       Žebříček B-Morava - klasická trať                                        VBM 
20. 6.       Žebříček B-Čechy - krátká trať                                           HVC 
20. 6.       Žebříček B-Morava - krátká trať                                          VBM 
 4. 9.       Sprint cup, žebříček A – sprint                                          LTU 
 4. 9.       Český pohár štafet (B)                                                   JIL 
 5. 9.       Český pohár štafet (B)                                                   JIL 
11. 9.       Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať  ASU 
11. 9.       Žebříček B-Čechy - klasická trať                                         CHT 
12. 9.       Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať   ASU 
12. 9.       Žebříček B-Čechy - krátká trať                                           CHT 
18. – 19. 9. Mistrovství ČR na klasické trati                                         SJI 
25. 9.       Mistrovství ČR štafet                                                    PGP 
26. 9.       Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva                   PGP 
 
Vícedenní závody 2010 
 3. –  5. 4. Velikonoce ve skalách                                                    DKP 
 3. -  6. 7. Cena střední Moravy (Horní Štěpánov)                                 KON+JPV 
 8. - 11. 7. Grand Prix Silesia (Vidnava)                                             AOP 
16. – 18. 7. H.S.H. Vysočina cup (Svratka)                                            CHT 
23. – 25. 7. Kůstrý 2010                                                              DKP 
 4. -  8. 8. 5 dnů OB (Doksy)                                                         VRI 
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MTBO – Hodnocení sezóny 2008 
 
Letošní sezóna MTBO byla z hlediska našeho oddílu předzvěstí lepších zítřků – závody MTBO jelo celkem 11 ušáků (z toho 3 
veteráni), většina z nich se zúčastnila většího počtu závodů Českého poháru v MTBO. Výsledkově to v průběhu sezóny 
nevypadalo nijak oslnivě, ale závěr sezóny předčil veškerá očekávání. 
 
Ekonom Praha získal historicky první medaili ze MČR štafet v MTBO – mužská štafeta ve složení Milan Jalový (RBK), 
Martin Sajal a Mirek Kalina skončila v Šumperku na skvělém 3.místě. Navíc ženská štafeta ve složení Štepánka Betková 
(PVP), Dáša Tučková a Tereza Louková skončila na překvapivém 6.místě. Dalším velkým úspěchem je 6.místo Mirka Kaliny 
v MČR ve sprintu taktéž ze Šumperku. 
 
V závodech MČR se podařilo získat 3 umístění v první desítce: 
3.místo   štafeta mužů   MČR štafet 
6.místo   štafeta žen   MČR štafet 
6.místo   Mirek Kalina   MČR ve sprintu 
 
Výsledky Českého poháru dopadly pro Ekonom taktéž obstojně, stále máme 2 zástupce v mužské elitě i pro rok 2010 – Mirek 
Kalina (22.místo), Martin Sajal (26.místo). Dušan Lebeda postoupil z kategorie H21C díky 6. místu v ČP do H21B. Ve 
veteránských kategoriích skončila Jana Bochenková na 5.místě (1x do třetího místa) a Milan Bochenek na 14.místě. Vyhlídky 
do příští sezóny nejsou vůbec špatné – Markéta se po porodu snad vrátí opět ve skvělé formě a bude bojovat o postup do elity, 
Dáša s Terkou naznačily v některých závodech taktéž velmi solidní výkonnost. Mirek s Martinem budou bojovat o udržení 
v elitě a Dušan, Martin, Milan, Zdeněk o postup do vyšších kategorií.  
 
Závodníci Ekonomu opět prokázali svojí skvělou výkonnost v závodech typu Bike Adventure. Na Bike Adventure (Krušné 
hory) jsme vyhráli po roční odmlce opět soutěž týmů Team Spirit, navíc Mirek Kalina se Zdeňkou Havlíkovou skončili na 
3.místě (MD), Martin Sajal s Dášou Tučkovou na 5.místě (MD), Dušan Lebeda s Liborem Kořistkou na 6.místě (MM+). 
Stabilních výsledků dosahovali na podobných závodech během roku především Dušan a Martin, kteří buď jako jednotlivci či 
ve dvojicích vyhrávali v druhé polovině sezóny skoro vše, co se dalo. 
 
 
Předběžný kalendář MTBO 2009 
 
24.-25.4. Veszprem (HUN) Middle + Long 
8.-9.5.  SBK – Blansko (Pálava) MČR UltraLong + Middle 
22.-23.5. Duszniki Zdroj (POL) Middle + Long 
29.-30.5. EKP - Dobronice Middle + Long 
26.-27.6. VLI – Hamr na Jezeře MČR štafet + Sprint + Middle 
3.-5.7.  ASU - Vysočina  Middle + Long + Sprint (vícedenní MTBO závody 3.-6.7.) 
4.-5.9.   SMR – Jablonec n./N. MČR FreeOrder + Middle 
11.-12.9. TBM – Brno  MČR Middle + Long 
9.-10.10. FSP – Praha Klánovice MČR Sprint + Middle+ MČR družstev 
 
Zajímavé ostatní závody MTBO + závody Bike Adventure 
 
1.-2.5.  Velká cena Koloshop.cz – Teplice 
12.6.  Smržman 2010 - Liberec 
…….  Bike Adventure 2010 
9.-15.8.  Six Numbers 2010 – Rumburk 
Duben – Září Pražská MTBO liga (mtboliga.webnode.cz) 
 
Všechny podstatné informace o závodech MTBO najdete na www.mtbo.cz 

Mirek Kalina 
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Životní šance 
aneb jak se stalo, že jsme z Mistrovství republiky družstev letos na podzim nepřivezli v kategorii HD225 medaili 

 
Nevím jak pro ostatní členy mančaftu, ale pro mě to životní šance byla. Pravda, nějaký ten celostátní cenný kov mi již doma ve 
sbírce alespoň virtuálně cinká, vždyť moje oblíbené 3. místo  z nočňáku (třikrát za poslední čtyři roky, mezitím jednou čtvrtý) 
mám již takřka předplacené, ale přiznejme si upřímně, přátelé, že třeba letošní třetí pozice z pěti borců startujících v mojí 
kategorii H50 přeci jen nemá příliš hodnotný zvuk, že ano, jaksi tedy, ehm.… 
 
Na štafety a družstva v Ostružnu na kraji Českého ráje 3.-.4.10.2009 jsme s Líbou začali agitovat již ke konci prázdnin. Večery 
a večery jsme doma strávili nad všemožnými kombinacemi v různých veteránských kategoriích. Napočítali jsme snad dvacítku 
více či méně perspektivních veteránů, z nichž některá jména teprve nedávno opustivší Elitu by v soupeřích rozhodně měla 
způsobit malomyslnost. Termín přihlášek se blížil a soupiska borců EKP ochotných propotit dres a obrousit hřeby orientek ve 
jménu teamu přesto takzvaně zela. Prázdnotou. Takřka. Nakonec těsně před termínem se ledy i díky úsilí Mirky, Jany a 
Radima hnuly a Ekonom přihlásil po jednom  družstvu do kategorií HD175 a HD225. Leč kombinatorice nebyl  konec. 
Zdravotní problémy, rodinné či pracovní zaneprázdnění neustále míchaly předpokládanými sestavami. Nakonec nám 
vycházela dvě družstva do HD 225 a tak Radim krátce před závodem ještě telefonem uhání Jičíňáky a mění přihlášku. 
 
Sobotní štafety jsem bral víceméně jako rozcvičku. Již před nimi však bylo jasné, že se zase budeme muset vrátit k variantě 
HD175 + HD225. Ještě že jsou Jičíňáci takoví lidumilové – já bych takové zoufalce co neustále mění kategorie asi vyhnal od 
prezentace bičem. Drama tentokrát neprobíhalo ani tak při závodě v lese, ale spíše při vášnivé diskusi mezi veterány Ekonomu 
těsně před odevzdáním soupisek na neděli. I když, přehlédnutá kontrola Jany Zurynkové a její následný nutný návrat zhruba 
půl kilometru ve finiši štafety D135 znamenal po kvalitním standardu Líby a svělém prostředním úseku Dáši (nejlepší čas na 
úseku!!) posun z druhého místa na sedmé. Škoda, ale sport je sport.  
 
Zpátky k družstvům. Nakonec se nám podařilo protlačit názor, že spíše nežli sestavy „mladí“ a „staří“ bude smysluplnější 
„nadupat“ družstvo do kategorie HD225 a mladé veterány zkrátka poběží ti ostatní, co zbudou.  
To družstvo EKP pro kategorii HD225 mělo součet věku přesně na dolní hranici kategorie a nevypadalo vůbec špatně. Rychlý 
Lukáš a stabilní Jana Bochenková na začátku, spolehlivá Líba a ne tak dávný eliťák Radim na konci. Mělo jen jednu slabinu na 
prostředním úseku. Tou slabinou jsem byl já. 
 
Byl to osud. Jirka Šedivý léčil boreliózu, Bochník dlouhodobě laboruje s kolenem, kdokoliv další lepší nežli já byl mladší a 
družstvo by tudíž spadlo do HD 175. Nedalo se nic dělat, zbylo to na mě. Bral jsem to jako splnění snu a zároveň balvan 
zodpovědnosti. 35 let běhám orienťák a teď poprvé poběžím o přední umístění v nejkvalitněji obsazeném závodě sezóny. 40 
družstev v HD225, to dělá bratru 200 lidí. Všechno co má v týhle zemi trochu běhající nohy a myslící hlavu je v Ostružnu. To 
se s nočňákem nedá vůbec srovnávat. Jojoj, teď to jen nepodělat. 
 
Na start! 
 
Věděli jsme, že Lukáš je rychlý, a nikam jinam nežli na první úsek nepřipadal do úvahy. Pravda, když jsem ho zahlédl, jak 
ještě den před závodem sype antibiotika, raději jsem se ho zeptal, jak se k závodění pod prášky staví jeho ošetřující lékař. Prý 
to nevidí rád. Nicméně Lukáš přinesl z lesa i s těmi antibiotiky prapor Ekonomu na sedmém místě, v balíku mezi třetím až 
osmým. Skvělé! Pokud jsme měli z prvního úseku trochu obavy, dopadl naprosto fantasticky. 
Jana Bochenková jako obvykle na odběhu k mapám a cestě do lesa nevypadá, že by chtěla trhat sprinterské rekordy. Ale 
zkušení borci vědí, že fáborkované úseky závod nerozhodují. A taky nerozhodly. Jana má desátý čas na úseku  a udržela sedmé 
místo. Na čtvrtou příčku ztráta pár vteřinek. Skvělé! Skvělé! Skvělé! Sny se zatím plní, neuvěřitelné. Když si člověk uvědomí, 
jak kvalitní borce máme na posledních dvou úsecích, můžeme začít myslet snad i na bednu. Ale ještě jsem tu já! 
Měsíce jsem se v duchu chystal na tento okamžik. Měl bych shodit tak 5 kilo a hned bych se pohyboval svižněji. Začínající 
pneumatička kolem pasu sice v zimě hřeje a při plavání nadnáší, ale zkuste si hodit na hřbet pětikilový batoh a vyrazit polykat 
své obvyklé tréninkové dávky. Rychlosti nepřidá. Aj jsem se docela snažil běhat, od července jsem přidal kolo a na kopec za 
barákem jsem se sápal několikrát týdně. Bohužel, váha znatelně klesla pouze při nuceném půstu po vytržení osmičky vpravo 
nahoře a pak se zase hbitě vrátila na nechutnou osmdesátku.  
 
No nic, tak jedem! Jsem si vědom toho, že podat svůj standardní výkon v této situaci a konkurenci zkrátka nestačí. Je třeba 
takzvaně zalítnout. První kopec za startem mě sice tradičně zahltil, takže již v polovině stoupání přecházím do rozvážné chůze, 
ale zůstávám v klidu. Je mi jasné, že ani ostatní družstva nemají na 3. úseku asi zrovna špičkové běžce. Jednička i dvojka mi 
nedělají při postupu i dohledávce žádné problémy, na trojku jsem asi nezvolil optimální přímý postup přes rokli, chtělo to 
patrně obíhačku vrchem, ale to se vsákne. Dlouhý postup na čtyřku, kde se trať krátce před svou polovinou otáčí je také 
bezproblémový. Ostatně, posuďte sami v porovnání s běžci se stejnou farstou: 
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215 Slezák L.   1(38)   2(52)   3(59)   4(80) 
     3 LCE B     5:15   12:22   16:59   24:56 
      CBCEC      5:15    7:07    4:37    7:57 
223 Jaroš Vl.   1(38)   2(52)   3(59)   4(80) 
     3 DCE       5:59   11:27   16:27   24:52 
      CBCEC      5:59    5:28    5:00    8:25 
241 Fanta M.    1(38)   2(52)   3(59)   4(80) 
     3 EKP       5:50   10:40   16:25   24:35  
      CBCEC      5:50    4:50    5:45    8:10  
 
Kéž by závod končil na čtvrté kontrole! Předbíhá mě na ní Radeček Kunz z Jablonce a já se již cítím trochu utavený. Zase jdu 
na pětku přímý postup, chtělo to oběhnout zprava, naštěstí je to jen krátká kontrola, ale přidal jsem si zbytečně vrstevnice a 
poprvé si jsem vědom ztráty. To se už nesmí opakovat! Jo, jen jestli tahle vůle bude stačit. Nicméně Radeček kazí postup na 
šestku a i když je znatelně rychlejší, držím kontakt. Za šestkou je však stoupání a tam mi mizí v dáli.  
 
Postup na sedmičku je dlouhý, ve vysokém lese se na pohled nedá nic zkazit, jen držet azimut a neudělat si zase výron jak se 
mi podařilo vloni dvakrát. Ještě zahlédnu Radečka, ale má asi jinou farstu, takže na dohledávku jdu sám. Zarostlou loukou 
z kopce dolů, přes potok, už slyším hlasatele z cíle. Nevypadá to zle. Vydržet! Skrz hustník na průsek, kousek vedle něj vpravo 
bude sedmička. Běžím, běžím,  koukám se vpravo, tady už musí být rozhraní porostů! Není. Tak dál. Ještě dál! Točím 
volantem, tady něco nehraje. Já vůl jsem asi na sousedním průseku. Ale vpravo nebo vlevo? Naštěstí jsem se vrhnul na 
správnou stranu, kus se vrátil a kontrolu našel, ale cítím, že to začíná být v háji.  
 
Na osmičku se potácím jak v mátohách, naštěstí je to vysoký les, běží tam víc lidí, ale v podstatě moc nevím kde ji hledat. 
Kdybych tušil, že je to uzlovka kterou mají všichni stejnou, ušetřil bych minutu. Takhle lozím ve svahu z jámy do jámy, nežli 
se mi hlava zase trochu zkonsoliduje, začne myslet a já popoběhnu až tam, kde se sbíhají ostatní. Jsem vzteklej a naštvanej, teď 
už s tím nic nenadělám. Ale nadělám! V pytlíku za diváckou devítkou naběhnu místo na svoji desítku na lákavě vystrčenou 
sousední kontrolu a dalších půl minuty je v pekle. To, že stejnou chybu udělali i Slezák s Jarošem, jak je vidět z mezičasů, a 
tudíž nejsem tak blbej já sám, mi tu půlminutu nevrátí. 
 
215 Slezák  5(78)   6(77)  7(216)  8(100)  9(201) 10(228) 11(200)      C 
            27:34   30:19   38:31   40:48   41:23   42:39   43:37  44:15 
             2:38    2:45    8:12    2:17    0:35    1:16    0:58   0:38 
223 Jaroš   5(78)   6(77)  7(216)  8(100)  9(201) 10(228) 11(200)      C  
            27:24   30:16   38:57   41:28   42:09   43:33   44:33  45:06 
             2:32    2:52    8:41    2:31    0:41    1:24    1:00   0:33 
241 Fanta   5(78)   6(77)  7(216)  8(100)  9(201) 10(228) 11(200)      C 
            28:21   31:38   41:40   45:12   45:51   47:11   48:10  48:52 
             3:46    3:17   10:02    3:32    0:39    1:20    0:59   0:42 
 
Na mezičasech je krásně vidět, jak narůstala moje ztráta na borce, kteří jsou sice letos asi trochu lepší běžci, ale jinak jsme 
zhruba takříkajíc „stejná klasa“. Ještě na šestce jsem na ně ztrácel necelou minutu a půl, to by stále šlo. Zkrátka jsem závod 
pohřbil na dohled od cíle na sedmé a osmé kontrole, které v principu nebyly nikterak extra mapově náročné. Co na tom, že 
takovéto chybky na krajském žebříčku ani skoro nezaregistruji a při srovnatelném výkonu se vrátím z lesa s dobrým pocitem. 
Tady jsem dosáhl 26. času na úseku  (Slezák 14., Jaroš 17.) a předával jsem Líbě jako čtrnáctý. Odvedl jsem svůj standardní 
výkon. To nestačilo. 
 
Líba šla jako obvykle, tj. jako z partesu, 8. čas na úseku, 12. místo na předávce. Čerstvý veterán Radim předvedl důchodcům, 
jak se má finišovat a stáhnul to na šesté místo! Když jsem ho viděl jak to kalí do cíle….Tři minuty za třetím!!! Kdyby mi to 6. 
místo družstva někdo nabídl před závodem, tak ho beru. Takhle – darmo mluvit. Lukáš, Líba i Radim to šli mapově bezchybně 
a na samé hranici svých fyzických možností, Jana tam nechala dle svých slov snad minutku, ne víc. Ta medaile by Ekonomu i 
všem zúčastněným slušela. Takže sorry, kamarádi. 
 

Mirek Fanta 
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Orienťák v pražské MHD 
 
Když jsem se dozvěděl, že kartografické vydavatelství Žaket pořádá v pondělí 21. září v rámci Evropského týdne mobility 
orientační závod s využitím linek Pražské integrované dopravy, dlouho jsem neváhal a naplánoval jsem si dovolenou s tím, že 
závod tohoto typu určitě chci vyzkoušet.  Není se čemu divit: Jako student jsem se o pražskou hromadnou dopravu docela 
zajímal. Vytvářel jsem mapu Prahy. Občasná práce s jízdními řády zas trochu připomíná SMIK, tedy orienťák S MIgrujícími 
Kontrolami. Navíc měl závod podobu bodovaného scorelaufu s tříhodinovým časovým limitem, za jehož překročení se body 
odečítají - měl tedy hodně společných znaků s cyklistickými závody typu Bike adventure. Zkušenosti tím pádem bylo odkud 
brát a ambice nemohly vést jinam než k sadě vodovzdorných cykloturistických map za vítězství. 
 
Na sadu map si brousil zuby i Mirek, takže kvalitní konkurence byla zajištěna. Zvlášť když prý v mládí znal všechny zastávky 
MHD po Praze a trasy všech linek, nebo něco podobného. Stejně jsem si ale věřil, protože přece musím mít nějakou výhodu, 
když MHD stále používám, zatímco Mirek přestěhovaný do Čelákovic jezdí skoro všude autem nebo na kole. Ale zas má 
naběháno určitě víc než mých 35 km od začátku roku (kromě basketu, fotbalu a dobíhání tramvají a autobusů :-) 
 
Předzávodní příprava u závodů tohoto typu znamená hodně, jenže z předsevzetí věnovat jí půlden o víkendu na chatě nic 
nezbylo. Už jsem byl rozhodnutý, že kamzasnehem.cz chci určitě vytvořit a spustit (i když tehdy byl plánován ještě jiný název 
webu), takže dopisování analýzy dostalo logicky přednost. Čas na přípravu se smrskl na dvě hodiny během pondělního rána a 
dopoledne. Trochu jsem si osvěžil, kudy vlastně která tramvaj jezdí, a vypsal jsem si pár užitečných údajů z jízdních řádů. 
Start a cíl byl na Andělu, takže v první řadě odjezdy tramvají a metra všemi směry. Potom jízdní řády zajímavých pražských 
přívozů přes Vltavu. A samozřejmě návratové časy, tedy odhad času potřebného k návratu z několika míst v Praze na Anděl. 
Během přípravy se ozval Mirek. Sice jsem moc nechtěl přípravu rozebírat, ale nakonec to ke konzultaci sklouzlo. Takže 

nakonec jsem si ještě vypsal jízdní řády vlaků z centra do Čakovic, Počernic, Klánovic a Radotína, a na oplátku jsem taky 

Mirkovi už nevímco poradil.  

 

Pak už nastal čas, kdy bylo potřeba sednout na kolo a vyrazit z chaty do Prahy. Rozhodně jsem se nešetřil, ještě to chtělo před 

vrcholem sezóny MTBO trochu potrénovat. Doma v Praze jsem se naobědval a rozhodoval o vybavení na závod. Teplé počasí 

bylo užitečné – vzal jsem si kraťasy, dlouhé kalhoty totiž žádné nemám s tolika kapsami. A těch bylo potřeba hodně – do jedné 
občanku, opencard jakožto tramvajenku a peníze. Do další svoji „papírovou přípravu“ s jízdními řády a propisku. Do třetí 
mapu centra Prahy, kterou jsme kdysi vytvářeli pro norské turisty společně se současným sekretářem svazu OB Jirkou 
Šubrtem. Mapa je sice stará 10 let a mnohé tramvaje už jezdí jinak, ale v měřítku 1:10 000 je krásně čitelná, kdoví jaká bude 
závodní mapa pražské MHD, co dostaneme od Žaketu. Do čtvrté kapsy pak mobil – dle pravidel se smí používat k vyhledávání 
jízdních řádů. K tomu bych asi svůj mobil nedonutil, ale v pátek jsem si v práci domluvil, že když budu potřebovat najít nějaký 
spoj, zavolám. Dilema bylo, jak vyřešit pití. Mirek si kvůli němu bral batoh. Tři hodiny přeci jen nejsou málo. Já jsem nakonec 
vzal plastovou láhev do ruky s tím, že budu pořádně pít před závodem, a při nejhorším si v nějakém stánku během závodu něco 
koupím. 
 
Pak jsem již vyrazil směrem Anděl. Startovat se mohlo mezi třetí a čtvrtou odpolední hodinou. Výhodnější to ale bylo hned na 
začátku, protože při startu těsně před čtvrtou a tříhodinovém limitu by v závěrečné části závodu už nejezdily spoje tak často, to 
už je po špičce. Ve stánku Žaketu na náměstíčku před kinem Village Cinemas jsem se asi půl hodiny před začátkem startu 
odprezentoval. Startovní čas si mohl každý zvolit sám. Přidělili mi 15:05 po žádosti „co nejdřív, ale aspoň 5 minut od Mirka, 
ať je to trochu spravedlivé.“ Dva starty 3 a méně minut od sebe mi letos bohatě stačily, tady navíc není týmová soutěž, jediné 
k čemu mi to při Bike adventure pomohlo… Předem jsme obdrželi výpis užitečných jízdní řádů (vlaky tam byly jiné, než jsem 
měl připraveny já) a hlavně průkaz s popisy. Ty měly podobu fotek kontrolních bodů s jasným vyznačením, kde bude kontrola 
s kleštěmi viset. K tomu slovní popis, bodové ohodnocení a ještě kontrolní otázka pro případ, že by kontrolu někdo ukradl. 
Zajímavé a užitečné řešení. Pak už si jen opsat jízdní řády autobusů z Anděla, u nichž nedokážu pochopit, kam vlastně jezdí, 
zatímco Mirek se tváří jistě. Já zas jistě vím, že kvůli dodržování pitného režimu potřebuju na záchod, což se při běžných 
závodech řeší přece jenom lépe, než uprostřed Prahy. Naštěstí jsem se v centru Nový Smíchov ztratil jen krátce, záchod našel a 
před startem prvních závodníků se vrátil.  
 
Na startu je vidět, že závod přilákal různé zájemce o orienťácký zážitek. Na jedné straně klasické orientační běžce oblečené 
v dederonech, na druhé jsem viděl rodinu s dětmi (závodit mohly i týmy) nebo nějakou důchodkyni. Za chvíli už jsem ale 
dostal mapu a časový limit se rozběhl. Mapa má měřítko 1:25000, rozměr větší než A2 a je oboustranná. Čtyři kontroly jsou na 
východní části, zbylých 11 na západní polovině. Hodně kontrol leží dále od zastávek MHD, takže se bude dost běhat. Kam 
nejdřív? Celý závod hned teď nenaplánuju. Tak co třeba na jih – jediné dvě kontroly za 15 bodů jsou na Mostě inteligence 
v Braníku a na zastávce vlaku Praha-Holyně v Dalejském údolí. Pojedu po pravém břehu řeky a cestou vezmu ještě kontroly na 
Vyšehradě a v Podolí.  
 
Hned po minutě vbíhám do tramvaje číslo 10 směrem k Palackému mostu. V tramvaji vymýšlím další možnosti a brzy vím, že 
seberu ještě jiné kontroly. A že začátek v desítce nebyl nejšťastnější – na světlech na mostě ztrácí tramvaj 2 minuty oproti 
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jízdnímu řádu. Ale otevírat dveře, když tramvaj stála, jsem nezkoušel (na rozdíl od některých soupeřů na jiných místech). 
Přichází první běžecký úsek z Palackého náměstí na Vyšehrad. Rovina to zrovna není. Kontrola má ležet na keři u plotu mezi 
vyšehradskými tunely. Hledal bych ji jinde, mezi  vyšehradskými branami, naštěstí neznámý borec mě zastavuje s tím, jestli 
jsem kontrolu neviděl. Že prý dole mezi tunely není a má tam být. Sbíhám tedy za ním dolů, kontrola tam skutečně má být, 
z fotky je to jasné. Asi už ji někdo ukradl… Takže rychle najít odpověď na kontrolní otázku: číslo lampy viditelné na fotce 
kontroly. Ještě že mám propisku, těch 6 čísel bych si nezapamatoval. 
 
Pokračuju jinam, než jsem plánoval původně. Před kontrolou v Podolí vezmu ještě dvě, na Budějárně a nejdřív před 
Vršovickým nádražím. V Nuslích jsem vyrůstal, takže mapa není potřeba. Sbíhám hned dolů na tramvaj na Ostrčilovo náměstí, 
na sedmičku čekám jen minutu. V tramvaji si potřebuju naplánovat další postupy přesněji, takže volám do práce. Sice telefon 
zvedá Honza a ne původně domluvený Ondra, ale nevadí, Et netera má šikovný support a hledat v jízdních řádech dokážou 
rychle všichni. Po oražení před Vršovickým nádražím totiž budu pokračovat do prodejny SP KOLO na Budějárně, tam je další 
kontrola. Musím na autobus na Ukrajinskou a chci vědět, kdy tam něco jede. Jestli pojedu přímo na Budějárnu, nebo se budu 
muset spokojit s cestou na Kačerov a během do kopce, o tolik dál to není. Ptám se tedy na všechny spoje do nejbližší zastávky, 
ale stejně ne úplně dobře. Chtít znát autobusy od 15:34, když tam nakonec doklusávám v 15:33 (něco má jet až ve 36), není 
nejlepší. Po minutovém čekání naštěstí přijíždí dvě minuty zpožděný autobus 124 přímo na Budějárnu. Zato dotaz na spoj 
z Budějárny na Dobešku kvůli dalšímu postupu byl správným krokem. 
 
Drobná chyba přichází po výstupu z autobusu. Je třeba přeběhnout z Olbrachtovy ulice až k poliklinice. Nechce se mi ale 
kličkovat davem na schodech k metru, tak zkouším cestu horem. Na červenou ale křižovatku nepřebíhám a vzniká zbytečná 
ztráta čekáním na zeleného panáčka. Dohledávka mi jakožto pravidelnému zákazníkovi SP KOLO problémy dělat nemůže (ale 
pozor, v této chvíli už je prodejna přestěhována o pár ulic jinam). Jenom už nebudu včas zpátky na zastávce, abych se svezl 
dalším spojem 124. Bez problému bych ho měl  doběhnout na Ryšánce, jenom je to další kilák běhu. Dobíhám tam včas, jenže 
autobus nikde. Čekám 4 minuty a přijíždí aspoň „dvěstěkoule“. Tak jsme na gymplu nazývali linku 205. Pomůžu si s ní na 
Zelený pruh, tam ale končí a zbylé dvě zastávky na Dobešku nezbývá než zas běžet. Kontrola je uprostřed dlouhých schodů 
vedoucích do Podolí, ještě že je nemusím běžet nahoru. Možnou variantu přes přívoz pro kontrolu na Zlíchov zamítám, kvůli 5 
bodům to nemá cenu, jdu rovnou na Most inteligence. Tramvaj č. 3 se blíží a na zastávku Přístaviště musím skoro sprintovat, 
abych ji doběhl. Navíc i přes silnici, naštěstí bezpečně. Na Pobřežní cestě přistupuje Mirek, hned další stanici na Nádraží 
Braník vystupujeme. Kudy na Most inteligence naštěstí ví, takže nad tím nemusím přemýšlet. Za odměnu mu zachraňuju 
mapu, která mu při běhu vypadává z batohu. 
 
Kontrola na Mostě inteligence je od zastávky několik set metrů. Ale já poběžím mnohem dál, pro kontrolu v Dalejském údolí 
na zastávce vlaku Praha-Holyně. Bez Mirka, on už tam byl. Jel obě cesty vlakem, teď má o 15 bodů méně než já. Jenže mě 
čeká zas pětikilometrový přeběh a navíc se stoupáním na Barrandov. Musím tam být v 16:45, to odjíždí vlak na Smícháč, mám 
na to necelou půlhodinu. Když mi ujede, musel bych dál pěšky a bez jakýchkoli šancí. Jak si pomoct autobusem? Skoro to 
nejde, ale v kopci zkouším přítele na telefonu s dotazem na jedinou možnou variantu: spoj Nový Slivenec – Holyně. Bohužel 
jede až za dlouho. Po přeběhu Barrandovské spojky (zvláštní zážitek, chvíli běžet ve středním úzkém zeleném pruhu mezi 
auty) koukám ještě na zastávce Nový Slivenec, jestli nepůjde aspoň kus popojet. Bus sice pojede za minutu, ale nevím přesně 
kam (mapa tam končí), tak raději běžím dál. Okolo akvaparku, přes jedno pole, pak přes druhé a po cestě dolů do Dalejského 
údolí. Dohledávka je v pohodě, do příjezdu vlaku mám minutu. Tak to bychom měli. 
 
Ve vlaku mám 9 minut na rozhodování, co dál. Tři kontroly musím dát určitě, pak se uvidí. Dvě desetibodové v Karlíně na 
Žižkově jsou sice z Holyně opticky nejdále, ale blízko sebe a hlavně kus od metra. Z té žižkovské pak jede bus 133 přímo 
k další kontrole u Právnické fakulty. Naposled volám na support a zjišťuji odjezdové časy, tentokrát pro změnu od Ondry. Sice 
tam budu až za dlouho a nevím přesně kdy, ale v metru bych se už nedovolal. Na žlutém metru je ale ještě kontrola druhým 
směrem na Radlické. Sice jen jednu stanici, ale tohle je snad nejdelší úsek mezi stanicemi v pražském metru, navíc jen za 5 
bodů. Tak nevím. Pojedu tam, kam pojede dřív metro. Už jsem skoro v metru na Radlickou, ale přijíždí i z opačného směru. 
Tak zas vystoupím a mířím do Karlína. V klimatizovaném metru se zpocený necítím zrovna nejlépe. Kde vystoupit, když je 
kontrola mezi Křižíkovou a Invalidovnou? Na Křižíkové jsou dlouhé schody, na Palmovce skoro žádné, Invalidovna je mezi 
nimi, ale nikdy jsem tam nebyl. Zkouším Invalidovnu a je to špatně. Schody jsou dlouhé, pak si nejsem jistý mapově, oproti 
výstupu na Křižíkové to jsou určitě 2 minuty, o které jsem na kontrole u vily rozhlasu Regina později. Teď musím k tunelu pod 
Vítkovem a tunelem nahoru na Žižkov, kde je u jeho ústí další kontrola. 
 
Jenže bus 133 v 17:17 už nemám šanci stihnout, to už můžu zvolnit a jet dalším v 17:25. Tunelem jdu tedy nahoru pěšky. Když 
z něj vycházím, je 17:21 a přijíždí autobus. 133. Proč těm jízdním řádům věřím? Ještě musím ke kontrole, takže stihnout se 
nedá. Kvůli kontrole navíc musím přelézt zídku a vystoupat pár metrů po hlíně. To není ideální, když někdo absolvuje závod 
v obleku, ale v rozpise od takového oblečení neodrazovali, tak jsem kontrolu orazil i svým dvěma soupeřům, aby se nemuseli 
špinit. Provoz je celkem silný, nevěřím tedy, že další spoj přijede včas a nasedám v 17:24 do také zpožděné linky 175. 
S přímým spojem na další kontrolu je amen, tenhle bus jede jen na Florenc. Odtud přebíhám k Bílé Labuti, k tramvaji č.8 
musím zasprintovat. Z Dlouhé třídy už zas budu muset po svých, ale na Starém Městě mapu nepřečtu. Ještě že mám i svoji 
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„desítku“, po zbytek závodu už jsem běžel podle ní. Při pohledu na zácpu podél nábřeží vidím, že bych si autobusem stejně 
nepomohl. Dobíhám k fakultě, popis zní jalovec vpravo od vchodu. Ještě tak poznat jalovec od ostatních stromů. To bude 
tenhle, ten pán tam asi razí. Aha, on je to nějaký bezdomovec a nerazí, ale močí. Ještěže kleště u vidím u jiného stromku. 
Do limitu mi zbývá už jen 23 minut, ale kontrolu v Petřínských sadech bych rád ještě vzal. Naštěstí mi jede hned tram 17. 
Přibližuje mě na Karlovy Lázně, odtud běžím k Národnímu divadlu a jedu devítkou přes řeku. Lepší by bylo vystoupit už na 
Újezdě, vyhnul bych se čekání na semaforech, ale jel jsem až ke Švadnovu divadlu. 13 minut do limitu. Do Petřínských sadů 
ke kostelíku sv. Michala je to pořádný kopec, navíc se musí dost obíhat po cestách, protože jinde je krpál neschůdný. 
Dohledávka naštěstí v pohodě a teď za rychle dolů. Přímý postup znemožňuje zeď, takže jedinou možností je zpět ke 
Švandovu divadlu. Když mi hned nepojede tramvaj, těžko stihnu limit. Tramvaj vidím přijíždět, ale jsem ještě daleko. Čekat na 
další nemůžu, až do cíle tedy musím po svých a to co nejrychleji. V téhle chvíli poprvé porušuju předpisy a ulici přebíhám na 
červenou, i když bezpečně. Kilometr Štefánikovou ulicí po chodníku není zrovna příjemným běháním. Křižovatku Anděl už 
vidím, ale z limitu zbývají poslední vteřiny. Bez penalizace to dneska nebude, ale ztráta je nakonec jen 18 vteřin a tedy dva 
body dolů. 
 
Mám dohromady 10 kontrol, chybí mi 5 za dohromady 35 bodů a dva trestné k tomu. Mirka startujícího 5 minut přede mnou 
v cíli nevidím, ale on už v něm byl dávno – 9 minut před limitem s 90 body. Patrně rozhodl můj přeběh z Braníku do Holyně a 
Mirkovy obě cesty vlakem. Chvíli se ještě řeší kauza kontroly na Vyšehradě – všichni ostatní ji totiž našli a my jsme tam byli 
první, vypadá to, že by 10 bodů nemuseli uznat. Ale dávám dohromady mezičas a roznašeč si pak uvědomuje, že kontrolu asi 
umístil až o pár minut později. Svého největšího soupeře tedy definitivně porážím a musím říct, že víc než v tomhle závodě 
bych si toho cenil jen při Bike adventure. Průběžné výsledky se ale nezveřejňují a některé závodníky neznám, takže o 
celkovém pořadí se dá jen spekulovat, ale ze známých závodníků porážím Jirku Fišera ze Slavie, Davida Komína i Vláďu 
Horu. Výsledky mají být zveřejněny další den na webu. 
 
Běhat s GPS hodinkami je při takovém závodě snad ještě zábavnější, než při tradičních závodech. Bez toho bych nevěděl, že 
jsem urazil 43 km (dle GPS záznamu) a reálná vzdálenost bude ještě větší, protože trasu metrem mezi Smíchovským nádražím 
a Invalidovnou přístroj pochopitelně změřil po přímé spojnici. Z toho na mě neuvěřitelných 16,5 km připadlo na běh, zbytek na 
cesty dopravními prostředky (6x tramvaj, 3x autobus, 1x metro, 1x vlak). Nohy mě bolely snad tři dny, ale stálo to za to. 
Závod se mi moc líbil. 
 
V úterý večer se objevily výsledky a potvrdily triumf Ekonomu. Mých 98 bodů znamenalo vítězství jak v kategorii jednotlivců, 
tak v celkovém pořadí. Mirek skončil hned za mnou, když lepším cílovým časem při 90 bodech porazil vítěze kategorie dvojic. 
Sada turistických map je tedy moje a jako bonus jsem se dozvěděl, že mi je na štafety přiveze nový zaměstnanec Žaketu 
Radims. 

Použité spoje 

Spoj Nástupní – výstupní zastávka Čas Poznámky, čekání 
tram 10 Anděl – Palackého nám 15:06 - 15:12 pobyt delší dobu na světlech na Palackého 

mostě - 2 min déle než dle jízdního řádu 
tram 7 Ostrčilovo nám. – Nádraží 

Vršovice 
15:25 - 15:31 čekal jsem 1 min, jela o 1 min dřív oproti 

JŘ 
bus 124 Ukrajinská – Budějovická  15:34 - 15:46 čekal jsem asi 1 min, spoj byl naštěstí 

zpožděný od 2 min oproti JŘ 
bus 205 Ryšánka – Zemanka  15:58 - 16:01 čekání 4 min - bus 124, co měl jet v 15:54 

a jel až na Dobešku, nepřijel 
tram 3 Přístaviště – Nádraží Braník  16:08 - 16:11 dobíhání tramvaje téměř sprintem 
vlak Praha-Holyně – Praha-Smíchov  16:45 - 16:54 s rezervou cca 1 min dlouhém přeběhu  
metro B Smíchovské nádraží – Invalidovna 16:55 - 17:09 čekání několik sekund 
bus 175 Tachovské nám. – Florenc 17:24 - 17:30 dle JŘ měl jet 17:20, já chtěl jet 133 v 

17:25, ale nevěřil jsem, že ze zácpy přijede 
včas - bus co měl jet v 17:17, jel až v 17:21  

tram 8 Bílá Labuť – Dlouhá třída 17:32 - 17:36 dobíhání tramvaje téměř sprintem 
tram 17 Právnická fakulta – Karlovy lázně 17:42 - 17:46 bez čekání 
tram 9 Národní divadlo – Švandovo 

divadlo 
17:48 - 17:52 bez čekání 
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Běžecké/pěší úseky 

Úsek Délka 
Palackého nám. – kontrola na Vyšehradě – Ostrčilovo nám. 2,2 km 
Nádraží Vršovice – kontrola před nádražím – Ukrajinská  0,4 km 
Budějovická – kontrola před SP KOLO – Ryšánka  1,5 km 
Zelený pruh – kontrola pod Dobeškou – Přístaviště  1,4 km 
Nádraží Braník – kontrola na Mostě inteligence – kontrola u železniční zastávky Praha-Holyně 5,6 km 
Invalidovna – kontrola v Karlíně – kontrola u konce tunelu pod Vítkovem – Tachovské nám. 1,9 km 
Florenc – Bílá Labuť 0,3 km 
Dlouhá třída – kontrola před Právnickou fakultou 1,0 km 
Karlovy Lázně – Národní divadlo 0,3 km 
Švandovo divadlo – kontrola u kostela sv. Michala v Petřínských sadech – cíl na Andělu 2,0 km 
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RANKING EKP 2009

Poř. Příjmení Jméno Reg. č. Body Rank.č. Příjmení Jméno 2009 2008 změna
90 ONDRÁČKOVÁ Veronika EKP7850 72262 7086 KLAPALOVÁ Pavla 451 712 261
98 ZURYNKOVÁ Jana EKP7053 70874 6950 ONDRÁČKOVÁ Veronika 90 77 -13

196 KUNOVÁ Dagmar EKP6550 54905 5385 POKORNÁ Kristýna 233 214 -19
233 POKORNÁ Kristýna EKP8351 49344 4839 ZURYNKOVÁ Jana 98 71 -27
289 VOLFOVÁ Martina EKP8051 39389 3863 KUNOVÁ Dagmar 196 160 -36
340 KŘÍSTKOVÁ Hana EKP7451 31130 3053 VOLFOVÁ Martina 289 251 -38
341 POKORNÁ Lucie EKP8152 31104 3050 POKORNÁ Lucie 341 255 -86
451 KLAPALOVÁ Pavla EKP7051 17011 1668 KŘÍSTKOVÁ Hana 340 141 -199
507 KALINOVÁ Markéta EKP8259 11851 1162 KALINOVÁ Markéta 507 287 -220
518 BOLINOVÁ Hana EKP8150 10810 1060 BOLINOVÁ Hana 518 159 -359

Poř. Příjmení Jméno Reg. č. Body Rank.č. Příjmení Jméno 2009 2008 změna
70 ONDRÁČEK Radim EKP7414 82705 8127 KOUCKÝ Roman 433 807 374

151 KALOUS Vladislav EKP7702 74853 7355 ŠEDIVÝ Ondřej 834 1042 208
392 JANEČEK Jura EKP6701 50675 4980 JANEČEK Jura 392 441 49
401 KALINA Miroslav EKP8211 49571 4871 KALOUS Vladislav 151 195 44
433 KOUCKÝ Roman EKP6301 45835 4504 SAJAL Martin 765 805 40
439 BLAHA Ondřej EKP7002 45298 4451 BLAHA Ondřej 439 461 22
463 SEIDL Miroslav EKP7402 42409 4167 MATOUŠEK Petr 530 537 7
530 MATOUŠEK Petr EKP7503 33700 3311 ONDRÁČEK Radim 70 58 -12
535 KŘÍSTEK Lukáš EKP7100 32801 3223 KALINA Zdeněk 1042 982 -60
691 BOLEHOVSKÝ Pavel EKP7103 17931 1762 POBORSKÝ Petr 749 676 -73
697 ŠEDIVÝ Jiří EKP5500 17419 1712 KALINA Miroslav 401 295 -106
749 POBORSKÝ Petr EKP7500 13939 1370 ŠEDIVÝ Jiří 697 521 -176
765 SAJAL Martin EKP7803 12882 1266 KŘÍSTEK Lukáš 535 340 -195
834 ŠEDIVÝ Ondřej EKP8300 9568 940 BOLEHOVSKÝ Pavel 691 393 -298

1042 KALINA Zdeněk EKP8408 3275 322 SEIDL Miroslav 463 87 -376

Stupně vítězů
Příjmení Jméno 1 2 3
ONDRÁČKOVÁ Veronika 2 1
BOLINOVÁ Hana 1
VOLFOVÁ Martina 1
KLAPALOVÁ Pavla 1
ONDRÁČEK Radim 1
POKORNÁ Kristýna 1
SAJAL Martin 1
ZURYNKOVÁ Jana 1
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Počet rankingových závodů Body z rankingových závodů Průměrné body
Příjmení Jméno Nenulové Celkem Příjmení Jméno Příjmení Jméno
KUNOVÁ Dagmar 12 12 ONDRÁČKOVÁ Veronika 85480 ONDRÁČKOVÁ Veronika 7123,3
ONDRÁČKOVÁ Veronika 12 12 ZURYNKOVÁ Jana 83305 ZURYNKOVÁ Jana 6942,1
POKORNÁ Kristýna 12 12 KUNOVÁ Dagmar 63684 BOLINOVÁ Hana 5405
ZURYNKOVÁ Jana 12 12 POKORNÁ Kristýna 58295 KUNOVÁ Dagmar 5307
VOLFOVÁ Martina 7 8 VOLFOVÁ Martina 39389 VOLFOVÁ Martina 4923,6
KALINOVÁ Markéta 7 8 KŘÍSTKOVÁ Hana 31130 POKORNÁ Kristýna 4857,9
POKORNÁ Lucie 7 7 POKORNÁ Lucie 31104 POKORNÁ Lucie 4443,4
KŘÍSTKOVÁ Hana 6 6 KLAPALOVÁ Pavla 17011 KŘÍSTKOVÁ Hana 3891,3
KLAPALOVÁ Pavla 4 4 KALINOVÁ Markéta 11851 KALINOVÁ Markéta 2962,8
BOLINOVÁ Hana 2 2 BOLINOVÁ Hana 10810 KLAPALOVÁ Pavla 2835,2

Příjmení Jméno Nenulové Celkem Příjmení Jméno Příjmení Jméno
JANEČEK Jura 12 12 ONDRÁČEK Radim 97813 ONDRÁČEK Radim 8151
KALOUS Vladislav 12 12 KALOUS Vladislav 87965 KALOUS Vladislav 7330
ONDRÁČEK Radim 12 12 JANEČEK Jura 58426 SAJAL Martin 6441
BLAHA Ondřej 11 11 KALINA Miroslav 49571 KŘÍSTEK Lukáš 5467
KALINA Miroslav 10 11 KOUCKÝ Roman 45835 JANEČEK Jura 4869
KOUCKÝ Roman 10 11 BLAHA Ondřej 48409 MATOUŠEK Petr 4814
MATOUŠEK Petr 9 10 SEIDL Miroslav 42409 ŠEDIVÝ Ondřej 4784
SEIDL Miroslav 6 7 MATOUŠEK Petr 33700 POBORSKÝ Petr 4646
KŘÍSTEK Lukáš 6 6 KŘÍSTEK Lukáš 32801 KALINA Miroslav 4506
POBORSKÝ Petr 4 4 BOLEHOVSKÝ Pavel 17931 BOLEHOVSKÝ Pavel 4483
ŠEDIVÝ Jiří 4 4 ŠEDIVÝ Jiří 17419 BLAHA Ondřej 4401
BOLEHOVSKÝ Pavel 3 3 POBORSKÝ Petr 13939 SEIDL Miroslav 4241
SAJAL Martin 2 2 SAJAL Martin 12882 ŠEDIVÝ Jiří 4355
ŠEDIVÝ Ondřej 2 2 ŠEDIVÝ Ondřej 9568 KOUCKÝ Roman 4167
KALINA Zdeněk 1 1 KALINA Zdeněk 3275 KALINA Zdeněk 3275

Konečné pořadí českého poháru veteránů 2009
Poř. ČPV Poř. Abs. Poř. Kat. Reg. Č. Příjmení Jméno Kategorie Závodů Body

7 19 2 EKP6150 Bochenková Jana D45 16 199
18 48 4 EKP5650 Fantová Libuše D50 11 176

107 267 20 EKP5750 Šedivá Miroslava D50 8 86
156 389 37 EKP6252 Pecková Ivana D45 6 62
398 161 33 EKP6850 Koucká Ivana D40 9 61
723 267 37 EKP7351 Náměstková Veronika D35 3 26

82 145 13 EKP5500 Šedivý Jiří H50 8 131
157 262 26 EKP5601 Bochenek Milan H50 11 90
190 315 31 EKP6301 Koucký Roman H45 8 75
262 433 39 EKP6800 Pecka Jan H40 6 56
306 493 54 EKP5800 Fanta Miroslav H50 7 49



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


