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Slovo paní předsedové 
Milí ušatí kamarádi, 
v roce 2009 jsem do úvodního slova k ročence napsala, že vydání 
ročenky oddílu EKP je jedna ze dvou jistot, které ještě na světe 
máme. Ta druhá prý je, že Zlatýho slavíka vyhraje vždycky Kája. Inu 
jak vidno, jistoty se s postupem času bortí, snad ta poslední vydrží 
ještě pár sezón – pokud to ovšem vydrží předseda :-)  
Letošní sezóna byla opět (jak se již stalo tradicí ;-) úspěšná, a to jak 
na poli závodním, tak na poli organizačním. Na bedra jsme si naložili 
čtyřdenní pořádání v Bečově. Díky velkému úsilí a nasazení asi dvou 
desítek ušáků se závody povedly na výbornou a závodníci odjížděli spokojeni. K plné 
spokojenosti pořadatelů tak chybělo už jen pár párů pomocných tlapek, aby si někteří mohli 
dojít aspoň na záchod, o párku nemluvě..... tak snad příště, ehm, tedy doufáme, že to nebude 
zase tak brzo :-). Na rok 2013 jsou naše ambice podstatně nižší, ale aktivními pořadateli 
zůstaneme – čeká nás Mistrovství Prahy ve sprintu, a to 13.dubna v prostoru Vinoře. Věřím, 
že si uděláte čas. 
Co se týče závodních výsledků v roce 2012, zářili jsme především v týmových soutěžích, kde 
jsme získali hned dva cenné kovy – nejdříve bronz na MČR štafet LOB v kategorii H21 
(ačkoli štafetáři byli samí veteráni – Peciš, Sádlo, Radim) a na podzim potom (opět tak trochu 
nečekaně) stříbro na MČR družstev v OB v kategorii DH225 (Kucan, Líba, Vláďa, Jana B., 
Radim). Nejen tito ušáci však odváděli skvělé výkony – více se dočtete ve výsledkovém 
servisu této ročenky. 
Milí Ušáci, přeji vám do roku 2013 ve vašem orienťáckém životě žhavou nohu a chladnou 
hlavu a co nejméně úrazů a nemocí, které by mohly ohrozit naše další historické úspěchy. 
 
Střihejte! 

 Veronika 

  

 Oddílové příspěvky na rok 2013 
 
zůstávají stejné: 

 OB - 900 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB) 
 MTBO - 1100 Kč (400 Kč základ + 700 Kč MTBO) 
 LOB - 800 Kč (400 Kč základ + 400 Kč LOB) 
 OB+MTBO - 1500 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB + 600 Kč MTBO) 
 OB+LOB - 1200 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB + 300 Kč LOB) 
 LOB+MTBO - 1400 Kč (400 Kč základ + 400 Kč LOB + 600 Kč MTBO) 
 OB+MTBO+LOB - 1800 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB + 600 Kč MTBO + 300 Kč LOB) 

 
 studenti a dorost - každá disciplína o 100 Kč méně 
 děti 0-10 let - celkem 200 Kč 
 děti 10-14 let - celkem 400 Kč 

 
 pouze základ 400 Kč (startovné si hradíte sami) 

  pro závodníky kterým vadí placení sezóny LOBu když pak nikam nejedou: přidána možnost zaplatit    
100 Kč za registraci, startovné si pak hradí sami 
 
Příspěvky je nutno zaplatit do 31.1.2012 
Číslo účtu: 867820001/5500 
VS: vaše registrační číslo + kód disciplíny, kterou platíte, kde 1 je OB, 2 je LOB a 3 je MTBO 

 



 

  

LOB 2012 
Tahle zima by se dala označit za vydařenou, vždyť se odjely všechny plánované závody žebříčku 
LOB. 
Tradičně nejvíc zářili veteráni, ať už v kategoriích odpovídajícím jejich věku, nebo jao Peciš v H21A. 

 

 
 
 

21. a 22. 1. 2012, Nová Ves 
První závodní víkend si závodníci měli možnost vychutnat až v dalekém „Bulharsku“. 
Po pár letech se závody LOB vrátily opět na 
Novou Ves, tentokrát ovšem pod taktovkou 
oddílu z Vrbna pod Pradědem. A ukázalo se, že 
na rozdíl od šumperáků, kteří se tady posledně 
moc nepředvedli, vrbeňáci LOBy umí. 
Ukázalo se ovšem, že Jeseníky jsou pro některé 
závodníky opravdu daleko a tak se na závody 
vydali opravdu jen nadšenci. A po sobotním 
vydatném sněžení jich v neděli dorazilo ještě 
míň. 
 
Výsledky SO, krátká trať: 
12. Miroslav Seidl HE 
14. Radim Ondráček HE 
 
Výsledky NE, klasika: 
15. Miroslav Seidl HE 
 

 

 
 

 
 
 

28. a 29. 1. 2012, Jilemnice 
A po delší době jsme se vrátili na závody na Hraběnku do Jilemnice. Už dlouho se nezadařilo, 
že by tady bylo dost sněhu na lyžování i v lese. I když to se sněhem bylo na hraně a člověk si 
při fikačkách přes les musel dávat pozor na klacky a ostružiní, závody to byly moc pěkné. 
A už dlouho se nám takhle nezadařilo ve štafetách. 2 medajle. Dámy Jana B., Mirka a Jana Z. 
Získaly v kategorii D140 zlato a naše štafeta veteránů Sádlo, Peciš a Radim vybojovala v 
kategorii H21 bronz! 
 
Výsledky SO, MČR sprint: 
13. Ondráčková Veronika D21 
15. Kalinová Markéta D21 
17. Zurynková Jana D21 
21. Pačáková Michaela D21 
  2. Šedivá Miroslava D45 
  3. Bochenková Jana D45 
10. Seidl Miroslav H21 
15. Ondráček Radim H21 

16. Pecka Jan  H21 
33. Lebeda Dušan H21 
34. Kalina Miroslav H21 
  2. Kurz Pavel  H21B 
  8. Hnik Petr  H21B 
10. Pekárek Milan H45 
  2. Šedivý Jiří  H55 
  5. Bochenek Milan H55 
13. Adrián Petr  H55



 

 

Výsledky SO, MČR štafety: 
  1. Bochenková, Šedivá, Zurynková D140 
  5. Ondráčková, Pačáková, Kalinová D21 
  3. Seidl, Pecka, Ondráček  H21 
  9. Lebeda, Kalina, Kurz   H21 
  -   Adrián, Bochenek, Šedivý  H165 
 
Výsledky NE, klasická trať: 
  8. Ondráčková Veronika DE 
  3. Pačáková Michaela D21 
  8. Kalinová Markéta D21 
 
  1. Šedivá Miroslava D45 
  2. Bochenková Jana D45 
13. Seidl Miroslav HE 
16. Ondráček Radim HE 
  2. Pecka Jan  H21A 
  6. Lebeda Dušan H21A 
  8. Kalina Miroslav H21A 
  3. Kurz Pavel  H21B 
  6. Hnik Petr  H21B 
  5. Pekárek Milan H45 
  3. Šedivý Jiří  H55 
  6. Bochenek Milan H55 
  8. Adrián Petr  H55 

 
 

 
 
 

 
 

MČR na klasické trati a Český pohár na krátké trati 
4. a 5. 2. 2012, Jakuszyce 

I v Jakuszycích se jely LOBy nedávno, ale rozhodně ne za tak mrazivého počasí jako letos. 
Takže rozhodně potěšilo shromaždiště na parkovišti a dlouhé cesty na start a z cíle. To 
nicméně nemělo šanci zkazit závodníkům radost ze superdlouhé klasiky, při které jsme se 
poměrně často měli možnost kochat výhledy na hřebeny Krkonoš. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Výsledky SO, MČR klasická trať: 
  5. Šedivý Jan  H21 
12. Pecka Jan  H21 
15. Ondráček Radim H21 
20. Lebeda Dušan H21 
23. Seidl Miroslav H21 
  1. Hnik Petr  H21B 
  2. Koucký Roman H45 
  7. Adrián Petr  H55 
 

Výsledky NE, krátká trať: 
13. Ondráček Radim HE 
15. Seidl Miroslav HE 
  3. Pecka Jan  H21A 
  6. Lebeda Dušan H21A 
16. Kalina Miroslav H21A 
  1. Kurz Pavel  H21B 
  3. Hnik Petr  H21B 
  4. Adrián Petr  H50 

 
 

 
 

MČR na krátké trati a MČR dvoučlenných štafet 
18. 2. 2012, Tři Studně 

Po několika letech se v zimě na Vysočinu vrátil sníh a Lobáci toho hned využili a pořádně si 
na Třech Studních zazávodili. 
Tady se opět projevily silné stránky našich veteránů, kteří se o medaile rvali co to šlo. 
Terény v okolí Sykovce jsou sice už trochu oježděné, ale i tak se podařilpořadatelům 
vymyslet zase trochu jiný závod. 
Odpoledne jsme vyzkoušeli premiéru Mistrovství dvoučlenných štafet, kdy každý člen týmu 
jel 3 sprintové úseky. A opět se nám dařilo. 
 
Výsledky MČR krátká tra ť: 
14. Ondráčková Veronika D21 
  2. Šedivá Miroslava D45 
  3. Bochenková Jana D45 
14. Ondráček Radim H21 
15. Seidl Miroslav H21 
  9. Hnik Petr  H21B 
  2. Šedivý Jiří  H55 
  7. Bochenek Milan H55 
 
Výsledky MČR dvoučlenných štafet: 
  1. Bochenková, Šedivá D110 
  4. Seidl, Ondráček H21 
  2. Bochenek, Šedivý H110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pohár elity, žebříček A a žebříček B v LOB 2012 
  
10. Ondráčková Veronika DE  
10. Kalinová Markéta  D21 
14. Pačáková Michaela D21 
20. Zurynková Jana  D21  
  3. Šedivá Miroslava  D45 
  4. Bochenková Jana  D45   
    
13. Seidl Miroslav  HE   
15. Ondráček Radim  HE   
29. Šedivý Jan   HE 
  1. Pecka Jan   H21A  
  4. Lebeda Dušan  H21A  
23. Miroslav Kalina  H21A  
  2. Hnik Petr   H21B 
  7. Kurz Pavel  H21B 
  5. Jiří Šedivý   H55 
  6. Adrián Petr  H55  
  8. Milan Bochenek  H45 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kalendář závodů LOB 2013  
 
19.-20.1. krátká, noční sprint, M ČR klasika  VRB Vrbno pod Pradědem  
26.-27.1. M ČR sprint, M ČR štafet, klasika  VPM Nové Hamry, Krušné hory 
    2.-3.2. klasika, krátká     GER Holzhau, Krušné hory 
      23.2. M ČR krátká, M ČR dvoučlenných štafet OSN Vlachovice, Vysočina  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Ostatní 
     15.12. Česko-německý skirogaining  Krušné hory  
       10.2. Bedřichovská pětihodinovka  Jizerské hory  
       24.2. Ski Adventure    Vysočina 



 
 

 

OB 2012 
Další úspěšná sezóna je za námi. Běháme na stále lepších mapách, v hezčích terénech a na 
závodech už tolik neprší jako dřív... 

 

 
 
 

 
Ačkoliv bylo letošní noční Mistrovství prakticky v Praze, na účasti to moc vidět nebylo. 
Že by se orienťáci báli po tmě do lesa? 
Tratě pod Cukrákem se celkem úspěšně vyhýbaly 
ostružinám, takže si závodníci užili pěkný noční 
závod, i když pro některé až zbytečně dlouhý. 
 
 
Výsledky: 
  2.Bochenková Jana D45 
27.Ondráček Radim H21 
39.Seidl Miroslav H21 
  7.Blaha Ondřej  H40 
  4.Fanta Miroslav H50 

 
 
 

 
Sprintové Mistrovství nás zasvětilo do krás města Děčína. 
Mají to tam opravdu moc pěkné, obzvlášť na hradě a v podhradí, ale to si človék při závodě 
moc užít nedokáže. 
Pořadatelé připravili pro závod ve sprintu 
velmi detailní mapu, což byl hlavní kámen 
úrazu. Mapa byla natolik nečitelná, že 
většina závodníků v těch 
komplikovanějších částech závodlila spíš v 
chůzi. 
 
Výsledky: 
35. Ondráčková Veronika D21A 
53. Kalinová Markéta D21A 
  5. Bochenková Jana D50 
  1. Ondráček Radim H21A 
39.Kalina Miroslav H21A 
24. Koucký Roman H45 
  6. Šedivý Jiří  H55 

 
 



 

 

 
 
 
 

Do zlínských kotárů si moc Ušáků výlet neudělalo, přitom není nic lepšího, než strávit 2 dny 
v dešti v listnatých lesích v okolí Ráztoky, na shromaždišti daleko od parkování v pivním 
stanu a bahnem až za ušima. 
Les byl místy hustý, všude mokrý a mapa občas 
„divná“. A zase se dařilo našim veteránům. 
A jak je poslední dobou zvykem, kvalifikace byla 
o hodně hezčí než finále. 
 
Výsledky: 
  3. Bochenková Jana D50 
35. Ondráček Radim H21 
12. Bochenek Milan H55 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvrcholení letošní závodní sezóny jednotlivců se letos přesunulo do pískovcových skal u 
hradu Kost. 
Hned na začátku se závodníci rozdělili na dva tábory: jedni tvrdili, že v okolí Kosti není 
vhodný terén na klasiku na mapě v měřítku 1:15000, druzí tvrdili, že běžet v okolí Kosti na 
mapě 1:10000 která je jen zvětšená zgeneralizovaná patnáctka, není pro klasiku to pravé. 
Většina postupů měla 2 volby (okolo nebo dolů a nahoru), delší postup se stavitelé snažili 
vynahradit třeba kilometrovým fáborkovaným úsekem v sobotním semifinále. 
Štěstí že ve skalách je tak pěkně, takže závodníci odjížděli spokojení. 
Ale neskromně musím dodat, že naše Mistrovství v Bečově bylo lepší... 
 
 
 
 
Výsledky: 
14. Bochenková Jana D50 
  4. Fantová Libuše D55 
49. Ondráček Radim H21 
22. Pecka Jan  H40 
15. Koucký Roman H45 
44. Fanta Miroslav H50 
15. Bochenek Milan H55 
25. Adrián Petr  H55 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Mistrovství štafet a družstev se konalo na sever od Brna v terénech Moravského krasu. 
Byl to víkend plný protikladů. V sobotu slunečno,přeběhy silnice a zrušená kategorie H21, v 
neděli lilo celou dobu, bufet 
jako by nebyl a v lese jedná 
velká klouzačka. 
Holky v D135 měly v sobotu 
medajli na dosah, nedělní 
stříbro z družstev bylo krásnou 
tečkou za tou letošní sezónou. 
Víc si ke štafetám přečtěte o 
pár stránek dál v komentáři 
Míry Fanty.  
 
Výsledky SO, štafety: 
  4. Zurynková, Klapalová, Bochenková D135 
10. Fantová, Šedivá, Pecková  D135 
  -   Kalous, Pecka, Ondráček  H105 
  9. Janeček, Koucký, Blaha  H135 
  6. Fanta, Bochenek, Šedivý  H165 
 
 
 
Výsledky NE, družstva: 
  2. Koucký, Fantová, Kalous, Bochenková, Ondráček DH225 
11. Šedivý, Zurynková, Blaha, Šedivá, Janeček  DH225 
21. Fanta, Klapalová, Bochenek, Pecková, Pecka  DH225 



 

  

RANKING EKP 2012
Poř. Příjmení Jméno Reg. č. Body Rank.č. Příjmení Jméno 2012 2011 změna

145ZURYNKOVÁ Jana EKP7053 67897 6833 ONDRÁČKOVÁ Veronika 162 674 512
162ONDRÁČKOVÁ Veronika EKP7850 62355 6276 KALINOVÁ Markéta 317 538 221
195JANEČKOVÁ Dagmar EKP6550 57549 5791 ZURYNKOVÁ Jana 120 145 25
317KALINOVÁ Markéta EKP8259 37519 3776 BOLINOVÁ Hana 532 552 20
532BOLINOVÁ Hana EKP8150 12676 1276 JANEČKOVÁ Dagmar 195 169 -26
661ŠEDIVÁ Miroslava EKP5750 5371 540 ŠEDIVÁ Miroslava 540 / /

Poř. Příjmení Jméno Reg. č. Body Rank.č. Příjmení Jméno 2012 2011 změna
38ONDRÁČEK Radim EKP7414 88406 8760 BOLEHOVSKÝ Pavel 838 1020 182

282KALOUS Vladislav EKP7702 65367 6477 KALINA Miroslav 334 441 107
334KALINA Miroslav EKP8211 58712 5817 KOUCKÝ Roman 422 513 91
422KOUCKÝ Roman EKP6301 48608 4816 ŠTEMBERG Milan 706 789 83
491ŠEDIVÝ Jiří EKP5500 40144 3977 ONDRÁČEK Radim 38 78 40
568JANEČEK Jura EKP6701 30944 3065 ŠEDIVÝ Jiří 491 497 6
588SEIDL Miroslav EKP7402 28818 2855 ROZKOŠNÝ Karel 686 688 2
602BLAHA Ondřej EKP7002 27933 2767 KALOUS Vladislav 282 202 -80
643PECKA Jan EKP6800 23917 2370 SEIDL Miroslav 588 481 -107
647BORÁK Michal EKP8304 23595 2338 ŠEDIVÝ Ondřej 981 866 -115
686ROZKOŠNÝ Karel EKP7900 20719 2053 BLAHA Ondřej 602 439 -163
706ŠTEMBERG Milan EKP8608 19130 1895 JANEČEK Jura 568 401 -167
838BOLEHOVSKÝ Pavel EKP7103 10957 1086 PECKA Jan 643 376 -267
860MATOUŠEK Petr EKP7503 9940 985 MATOUŠEK Petr 860 505 -355
981ŠEDIVÝ Ondřej EKP8300 5718 567 BORÁK Michal 647 / /

ČESKÝ POHÁR VETERÁN Ů EKP 2012
Poř. ČPV Poř. Abs. Poř. Kat. Reg. Č. Příjmení Jméno Kategorie Závodů Body

13 27 3 EKP6150 BOCHENKOVÁ Jana D50 12 182
72 163 14 EKP5750 ŠEDIVÁ Miroslava D55 8 111
77 49 16 EKP5650 FANTOVÁ Libuše D55 7 108

167 422 24 EKP6252 PECKOVÁ Ivana D50 6 58
300 780 59 EKP6850 KOUCKÁ Ivana D40 4 26
423 1077 88 EKP7051 KLAPALOVÁ Pavla D40 2 13

39 72 7 EKP5500 ŠEDIVÝ Jiří H55 9 147
138 238 14 EKP6800 PECKA Jan H40 7 88
155 264 24 EKP6301 KOUCKÝ Roman H45 7 83
183 305 34 EKP5800 FANTA Miroslav H50 8 74
191 319 26 EKP5601 BOCHENEK Milan H55 8 71
318 527 46 EKP5600 ADRIÁN Petr H55 5 46
459 750 92 EKP6701 JANEČEK Jura H45 4 28
631 1035 79 EKP5212 BORÁK Stanislav H60 3 15
745 1231 121 EKP7002 BLAHA Ondřej H40 1 9

ČESKÝ ŽEBŘÍČEK B, VETERÁNI EKP 2012
Poř. Kat. Reg. Č. Příjmení Jméno Kat. Poř. Kat. Reg. Č. Příjmení Jméno Kat.

15EKP6850 KOUCKÁ Ivana D40 7 EKP6800 PECKA Jan H35
3EKP6150 BOCHENKOVÁ Jana D45 5 EKP6301 KOUCKÝ Roman H45
6EKP5650 FANTOVÁ Libuše D45 10 EKP5800 FANTA Miroslav H50
7EKP5750 ŠEDIVÁ Miroslava D45 2 EKP5500 ŠEDIVÝ Jiří H55

11EKP6252 PECKOVÁ Ivana D45 12 EKP5601BOCHENEKMilan H55
18 EKP5600 ADRIÁN Petr H55



 
 

 

 Kalendář hlavních závodů ČSOB v OB 2013 
 
24. 3. Český pohár štafet (C)      PHK  
  6. 4. Žebříček B-Morava - klasická trať     KSU 
  7. 4. Český pohár štafet (C)      KSU 
20. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB    SJC 
  8. 5.         Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu     LPU 
11. 5.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať  ZBM 
11. 5. Žebříček B-Čechy - klasická trať     DKL+SLA 
12. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať  ZBM 
12. 5. Žebříček B-Čechy - krátká trať     DKL+SLA 
18. 5. Žebříček B-Morava - klasická trať     MOV 
19. 5. Žebříček B-Morava - krátká trať      MOV 
25. 5. Sprint cup, žebříček A - sprint     VRB 
25. 5. Český pohár štafet (B)      VRB 
26. 5. Český pohár štafet (B)      VRB 
  1. 6. Žebříček B-Čechy - klasická trať     PZR 
  1. 6. Žebříček B-Morava - klasická trať     ZLH  
  2. 6. Žebříček B-Čechy - krátká trať     PZR 
  2. 6. Žebříček B-Morava - krátká trať     ZLH 
  5. 6. Celostání finále Přebor škol     KTA 
15. 6. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať  LPM 
16. 6. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať   LPM  
22. – 23. 6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati    SSU 
  7. 9. Sprint cup, žebříček A - sprint     SRK 
  7. 9. Český pohár štafet (B)      SRK 
  8. 9. Český pohár štafet (B)      SRK 
14. 9.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať  DKP 
14. 9. Žebříček B-Morava - klasická trať    SKM 
15. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať   DKP 
15. 9. Žebříček B-Morava - krátká trať     SKM 
21. – 22. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati   ASU 
28. 9. Mistrovství ČR štafet      TJN 
29. 9. Mistrovství ČR družstev a oblastních výběrů žactva   TJN 
 
 
Vícedenní závody: 
29. - 31. 3. Velikonoce ve skalách      DKP 
30. - 3. - 1. 4.Haná Orienteering Festival 2013    OOL 
26. - 28. 4. Jarní trojúhelník      MLA 
28. - 30. 6. Českopolský orientační běh SKOL CUP 2013 (Petrowice)  KRN   
  1. - 6. 7. JWOC Tour 2013 (6 dnů Hradec Králové)    PHK+SHK 
12. - 14. 7. H.S.H. Vysočina cup (Sykovec, Medlov)    CHT 
19. - 21. 7. Grand prix Silesia (Jakartovice)     AOP  
24. - 28. 7. Bohemie 2013 (Nový Bor)     BOR 
  2. - 4. 8.   Cena střední Moravy (Lipník nad Bečvou)                                   JPV 
  9. - 11. 8. Advanta cup (Nové Městu nad Metují)    DOB 
16. - 18. 8. Magnus cup (Nová Ves)     ASU 
24. - 25. 8. Pěkné prázdniny      TUR 
30. 8. - 1. 9.Cena východních Čech 2013     LPU  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Vzpomínky na budoucnost  (malé ohlédnutí a co nás čeká a nemine na 
MČR štafet a družstev) 
Nechci to zakřiknout, ale že by se medaile z klubových veteránských štafet stávala v Ekonomu tradicí? 
Přiznám se, můj tajný tip na loňský poslední mistrovský víkend v Moravském krasu byly medaile dvě. 
Věřil jsem, že by i ve štafetách mohlo něco kápnout. Janě Zurynkové, Páje a Janě Bochenkové  to 
v D135 skoro vyšlo a jen nepochopitelné oddisknutí Luhačovic, které šly nejprve třetí a až pak druhý 
úsek je připravilo o 3. místo. A v H165 jsem mohl nadávat jen sám sobě, že jsem nedal Béžovi šanci 
poměřit se na 3. úseku s nejlepšími. 

Poslední měsíc před závodem jsme doma skoro každý den probírali sestavy, kombinovali zprava 
doleva a shora dolů a zvažovali, koho kam nanominovat. Pak se vše diskutovalo týden před závody na 
mejdanu u Bochníků v Mníšku a nakonec jsme stejně sestavu stříbrného družstva dávali dohromady 
v hospodě v sobotu večer. A dali jsme ji dohromady dobře, o tom není pochyb.  

Každý v lese pro slávu Ekonomu určitě vydal vše, co mohl a nemá cenu abych zde rozebíral jak se 
dařilo jednotlivcům. Rozhodně bych ale chtěl vyzdvihnout přístup Páji, která na poslední chvíli 
dokázala nahradit zraněnou Dášu a umožnila tak plné obsazení všech plánovaných týmů. Její malé děti 
se o závodním víkendu vracely od moře, těšily se na maminku – a maminka na ně na letišti nečekala. 
Namísto toho lítala po lese kdesi za Brnem, aby štafeta a družstvo Ekonomu nemusely běžet mimo 
soutěž. 

Letošní Mistrovství štafet a družstev se běží na konci září u Jablonce. Myslím, že zbytečná skromnost 
není na místě, a proto už nyní vyhlašuji za cíl ne jednu nebo dvě, ale rovnou tři medaile. Ostatně – 
posuďte sami: 
D165: Fantová 57, Šedivá 56, Bochenková 52 = 165 
H165: Šedivý 58, Adrián 57 nebo Bochenek 57, Koucký 51 = 166 



 
 

 

(podotýkám, že loňská vítězná štafeta H165 TJN Novotný, Kunc, Zuzánek letos nepoběží, 
neboť budou pořádat) 

DH275: Šedivý 58, Fantová 57, Adrián/Bochenek 57, Bochenková 52, Koucký 51 = 275 
   nebo: Šedivý 58, Šedivá 56, Fanta 55, Fantová 57, Koucký 51 = 277 
No a k tomu naše oblíbené družstvo DH225 s Radimem na finiši 
Dalším pozitivním překvapením se meze nekladou. 

Myslím, že malomyslnost není na místě. Letos posílí vetoše Ekonomu Veronika Ondráčková, André 
se vloni probudil z dlouholetého zimního spánku a pokud udrží nasazený trend, určitě může příjemně 
překvapit a navíc jsme vloni na podzim úplně zapomněli vyhecovat Pajocha Bolehovského. 

Takže jak říká předseda Radim. „Šup, šup, neulejvat“, ať nám to na podzim v Jablonci frčí. 
Míra F. 

 
 
MČR Štafet a klubů – 6.-7.10.2012 
 
Jelikož náš vysokoškolský oddíl dosáhl takového průměrného věku Ušáka, že už není v našich silách 
postavit jediné neveteránské družstvo či štafetu, prožívala jsem letošní ročník (bohužel nebo bohudík) 
jako pasivní pozorovatel.  
 
Předpokládám, že euforického popisu z místa činu, kdy jsme zejména v závodě družstev nad 
očekávání zazářili a získali stříbrnou medaili v kategorii DH225, se ujme někdo z pachatelů. Ovšem 
pro nestranného pozorovatele bylo snad ještě zajímavější než samotný závod sledovat e-mailovou 
diskuzi, která vrcholu letošní sezóny předcházela. Připadá mi, že tvůrci systému skladby veteránských 
štafet a družstev (založeného na součtu věku závodníků) měli zájem nejen na tom, aby se sportovci 
pokročilého věku pěkně proběhli a provětrali plíce, ale taky aby přípravou aktivně bojovali proti 
Alzheimerově chorobě. Tolik mozkových závitů, kolik se protočilo při výpočtech nejrůznějších 
variant, se jistě nezapojilo do přemýšlení jak je rok dlouhý..... A o taktizování a teoretizování ani 
nemluvě. No nic, nezbývá mi, než se těšit na letošní ročník – to už se mě to bude týkat doopravdy. 
Pokud teda neskončím jako náhradník.... ;-) 
 
E-maily jsou řazeny od nejstaršího po nejnovější, čti shora dolů, nikoli zespoda nahoru. 

Veronika 
7. 9. 2012, 16:48:16, MČR Družstev, Peciš: 

Ahojte,  

Doufám, že všichni trenujete a chystáte se na obhajobu!!! , i když jste se asi vzhledem k treninkové a možná pracovní 

zaneprázdněnosti ještě nepřihlásili… Střihejte a hlaste se! peciš  

7. 9. 2012, 21:00:40, RE: MČR Družstev, Míra F: 

už jsem na 76 kg (na jaře jsem nosil po lese 81) 

letos poprvé se rýsují důchodcovské manšafty: 

H 165: Boule, Šéďa, já = 167 

DH 275: Líba, Mirka, Boule, Šéďa, já = 278 

a to nehovořím asi o 10 možnostech velmi kvalitních týmů do DH 225, které jsem již zkušeně nakombinoval 

Tak mazejte achilovky a kolena, rozhýbávejte ztuhlé hřbety, protahujte zkrácené šlachy, přidávejte dioptrie, překládejte 

dovolené a služební cesty a laďte fazónu. Mohl by z toho být docela velkej mejdan. MirekF. 

18.9.2012 - 14:16:59, štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav, Míra F: 

Ahoj Ušáci, 
tak to vypadá, že jsme na štafety a družstva 6.+.7.10. kompletní 
Do konce týdne je třeba navrhnout počty týmů do jednotlivých  kategorií. 
Pokud se týče družstev, nabízejí se 2 následující varianty: 



 

 

a) 1xHD275, 1xHD225, 1xHD175: 
- HD275: Fanta 54 + Fantová 56 + Bochenek 56 + Šedivá 55 + Šedivý 57 = 278 
 poprvé nám to vychází do této věkové kategorie, myslím že je šance na velmi slušnou pozici 
- HD225: Pecka 44 + Bochenková 51 + Koucký 49 + Janečková 47 + Ondráček 38 = 229  
 velmi silná štafeta s nejvyššími ambicemi 
- HD175: Blaha 42 + Pecková 50 + Janeček 45 + Zurynková 42 + Kalous 35 = 214  
 kdyby se toto družstvo vešlo do HD225, mířilo by vysoko, ale v HD175 si nejsem tak jist 
 zkoušel jsem všechny možné kombinace, ale pokud obsadíme HD275 tak nám to na 2xHD225 nevyjde 
b) 3xHD225: 
družstvo A: Pecka 44 + Bochenková 51 (Janečková 47) + Šedivý 57 + Zurynková 42 + Ondráček 38 = 232 (228) 
tato sestava by měla jít na medaili 
družstva B+C: tady už je možná víceméně libovolná kombinace ostatních, budeme se pohybovat kolem součtu věků 236 - 
248: 
> > > 1. úsek: Koucký 49 / Janeček 45 / Blaha 42 
> > > 2. úsek Fantová 56 / Pecková 50 
> > > 3. úsek: Fanta 54 / Bochenek 56 
> > > 4. úsek: Janečková 47 / Šedivá 55 
> > > 5. úsek: Kalous 35 / Blaha 42 / Janeček 45 
 možné varianty družstva A (ale to první s Honzou Peckou na rozběhu se mi líbí nejvíc): 
> > > Kalous 35 + Bochenková 51 + Šedivý 57 + Janečková 47 + Ondráček 38 = 228 
> > > Kalous 35 + Fantová 56 + Šedivý 57 + Zurynková 42 + Ondráček 38 = 228 
Osobně bych se spíše přimlouval k variantě 3xHD225, je flexibilnější, ale dávám to ke zvážení. 
Štafery zkusím rozvrhnout večer, pište návhy.Myslím, že tady bychom důchodce H165 mohli zkusit (Fanta 54 + Bochenek 
56 + Šedivý 57 = 167) 
19.09.2012 15:03, RE: štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav, - a já? a jak?? a jaká??? André 
a já? a jak jsi to sestavoval? víš, myslím si třeba na případnou účast ve třetím družstvu... 
a jaká jsou tedy nominační kriteria? André 
20.9.2012 - 10:23:34, štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav - a já? a jak?? a jaká???, Míra F. 

Ahoj ušáci, 
nejdříve reakce na Andrého výkřik: 
André, ty jsi jak malý dítě. V tomto okamžiku jde o rozhodnutí jaké  počty štafet a družstev do jakých kategorií přihlásíme. K 
tomu je pochopitelně nutno znát výkonnost a věk lidí kteří jsou celkově k dispozici. Konkrétní sestavy stačí ladit den před 
závodem nebo v den závodu ráno, až se budou odevzdávat soupisky. 
K nominačním kritériím na která se dotazuješ - přemýšlet o nich mělo smysl až když je někdo navíc, ale když už chceš 
nějaká slyšet, tak tedy tato dvě (bez určení pořadí): 
- daná osoba jednoznačně chce štafety a družstva běžet 
- dlouhodobá výkonnost a spolehlivost.  
Pokud bych tedy měl rozhodovat nyní, těch 9 veteránů, které jsem napsal do navrhovaných sestav je daných a ty jsi 
náhradník.  
Jsem rád že máme náhradníka, protože 9 lidí je už poměrně velký počet a riziko že někdo z nich vypadne především ze 
zdravotních důvodů je "větší než malé". Snad na Ekonom nezanevřeš pokud budou všichni fit a na Tebe se nedostane.  
Jinak pokud by se Ti podařilo dát dohromady do víkendu ještě další družstvo (napadá mě třeba Sádlo, Steve, Pája, Iva 
Kucanová, ...), určitě to bude jen ku prospěchu a Mirek Kalina ho rád přihlásí. Já už na to ale nemám sílu. 
K návrhu štafet: 
U holek je to jednoduché, 2xD135, jiná možnost není 
Muži: zde je možnost stejně jako u družstev buď po jedné štafetě do každé kategorie nebo 3xH135, tj: buď: 
> > H105: Kalous 35 + Pecka 44 + Ondráček 38 = 117 
> > H135: Koucký 49 + Janeček 45 + Blaha 42 = 136 
> > H165: Fanta 54 + Bochenek 56 + Šedivý 57 = 167 
> > nebo 3xH135: 
> > Pecka 44 + Šedivý 57 + Ondráček 38 = 139 
> > Janeček 45 + Fanta 54 + Blaha 42 = 141 
> > Koucký 49 + Bochenek 56 + Kalous 35 = 140 
Skoro by se mi líbilo ve štafetách zkusit jednu a ve družstvech druhou variantu (tj. v jednom závodě tři týmy do jedné 
kategorie, ve druhém do každé věkové kategorie 1 tým). Nicméně pokud obsadíme 3 týmy do jedné kategorie, je třeba 
přinejhorším počítat s tím, že určitá ojedinělá místa na stupních vítězů v této kategorii mohou čistě teoreticky  

 zaujmout i jiné kluby nežli pouze Ekonom  
 Ohledně družstev zatím reagovala jen Jana Bochenková, která by preferovala každé družstvo do jiné kategorie.Tak se 
ozvěte, co si o tom myslíte, nebo to rozhodnu sám a pak mi budete nadávat. Mirek Kalina chce mít jasno v pátek večer. 
zdar a sílu MirekF 
20.09.2012 15:44, RE: štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav, - a já? a jak?? a jaká??? André 
náhradník, tak dík A 

20.9.2012 - 16:29:11, štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav, Míra F 



 
 

 

André, pokud si myslíš, že jsi lepší než Bochník, protože jsi ho teď v Jihlavě porazil, tak to řekni rovnou a nechoď kolem 
horké kaše. 
takže znova kritéria, když už jsi s nimi začal: 
- daná osoba jednoznačně chce štafety a družstva běžet: 
> Bochník se na tyto závody zapsal jako úplně první už před asi třemi týdny, Ty jsi váhal až do pondělí či úterý tento týden 
 - dlouhodobá výkonnost a spolehlivost: Bochníka považuji za dlouhodobě stabilnějšího a  
 spolehlivějšího.  
Je jasné, že zásek může udělat mnohý z nás, i Bochník, i já, i Jura, i Ty  či já nevím kdo další a po bitvě bude každý generál. 
To už je zkrátka orienťák. Toť vše. 
Měj se a znova opakuji, možná ještě budeme za 2 týdny moc rádi, že náhradníka máme. Mirek 
21.9.2012, 9:16:25, - RE: štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav a já? a jak?? a jaká??? André 
Míro, já o Boulem nepřemýšlel, ten teď běhá skoro stejně dobře/ nebo blbě... jako já, pokud jsem jen trochu přemýšlel o 
pomyslném "soupeři", měl jsem na mysli hlavně tebe, tak teď se tě tedy pokusím porazit v neděli, tzn. jako malé dítě se 
pokusím se dostat do kategorie "45", další vzájemné srovnání pak bude ještě na Kosti, to se ta kaše teprve zahřeje! 
Další první víkend v říjnu jsou ale v Čechách krásné mtbo závody, tak ti rád dám na Moravě šanci. Možná ses ale mohl v 
prvním rozpisu o nás, dalších přihlášených a alternativách i nějak zmínit, chápu, že to není snadné rozvažování při všech těch 
možnostech. Na druhou stranu oceňuji a patří ti vřelý dík, že se tím zabýváš. A  
24. 9. 2012, 10:40:15, RE: štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav a já? a jak?? a jaká???  André 

Tak Míro, sportovně musím uznat, žes běžel fakt dost dobře a v podstatě  na horní hranici mých současných možností, i když 
jsem i tak s nedělním výsledkem  v  H45 spokojen: 
 1>Novák Ivo                SK OK 24 Praha       OKP6200 C     32.22  +      0.00 
 2>Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP6504 C     34.05  +      1.43 
 3>Fanta Miroslav           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5800 C     36.03  +      3.41 
 4>Siegl Roman              VŠSK MFF UK Praha    MFP6700 C     36.04  +      3.42 
 5>Hrabánek David           SK Praga             PGP6003 C     36.52  +      4.30 
 6>Semík Jan                USK Praha            VSP6507 C     36.58  +      4.36 
 7>Višňa Petr               Oddíl OB Kotlářka    DKP6602 C     38.25  +      6.03 
 8>Přibík Jan               SK Praga             PGP6301 C     38.26  +      6.04 
 9>Adrián Petr              VŠTJ Ekonom Praha    EKP5600 C     39.09  +      6.47 
10>Vrabec Martin            OK Sparta Praha      SCP6100 C     39.38  +      7.16 
a 35 dalších... A 
24. 9. 2012, 11:14:57, RE: štafety a družstva 6.+.7.10. - návrh sestav a já? a jak?? a jaká??? Míra  

A já sportovně uznávám, že jsem Tvým výkonem pozitivně překvapen. V cíli jsem předpokládal, že Ti dám nejméně 5 minut, 
neboť jsem šel bez chyb a závod mi sednul. Ahoj Mirek 
29. 9. 2012, 18:34:52, M ČR štafet a družstev - zveřejněny délky úseků - všechno je jinak !!!, Míra F. 

Nazdar ušáci, tak tohle bude na bednu.  
U štafet jsou všechny 3 úseky stejně dlouhé a se stejným převýšením - to by ještě šlo, i když ten prostřední kratší úsek byl pro 
vetoše výhodný, vždycky se našel někdo starší či slabší. U družstev je ovšem změna oproti minulým letům. Prostřední 
mužský úsek není kratší, ale naopak výrazně delší (u HD225 o 900m a asi o 40 m převýšení).  
Z čehož vyplývá, že nejlepší borec v družstvu by asi neměl jít finiš ale tento prostřední úsek. To by šlo snadno řešit větším 

množstvím nejlepších borců ))  
Z rozhovoru s kartografem vyplývá, že les je perfektně průběžný, a naopak budou jemné dohledávky na převážně negativních 
tvarech. A včil mudruj, koho kam postavit.  
Soupisky je nutno nahlásit den předem do 20:00 přes OB Haná, změny možné v den závodu ráno na prezentaci.  
Tak navrhujte sestavy pro družstva. Štafety jsou víceméně jasné. Ahoj MirekF 
1. 10. 2012, 10:07:59 Re: M ČR štafet a družstev - Dáša nahrazena Pájou, Míra F. 

Ahoj všichni, v sobotu večer se mi chtělo zvolat "Houstone, máme problém". Přišla SMS od Dáši z dovolené v Chorvatsku, 
že jí ruplo v koleně a je co se týče běhání v dohledné době definitivně mimo provoz. Ivana Koucká a Veronika Náměstková 
sdělily z Alp že bohužel zaskočit nemůžou, ale zachránila nás Pája. Myslím (a to naprosto vážně), že bychom před ní měli 
smeknout, protože jí v sobotu dopoledne přiletí její 2 malé děti, které týden nebyly doma - a maminka je nebude čekat na 
letišti a přijede domů až v neděli odpoledne.  
Ubytování ze so na ne zařizuje Honza Pecka, pokud vás pojede více nežli jen závodníci (viz Vláďa Kalous níže), dejte mu 
neprodleně vědět.  
Pojedou i naše Kačka a Josefína, které poběží za Pražskou oblast v nejmladších dětských kategoriích.  
Juro a Dášo, dejte Honzovi vědět zdali budete spát u babičky v Blansku, nebo zda má s Vámi také počítat na ubytování  
zatím vše, neodcházejte po zbytek týdne od vašich přijímačů zdraví Mirek F. 
3. 10. 2012, 8:58:53 štafety a družstva: návrhy sestav, Míra F. 

Ahoj ušáci, díky Honzovi za zajištění ubytování. Jelikož se k tomu pořád nikdo nemá, rozesílám následující návrhy sestav:  
štafety:  
D135A: Klapalová 42 + Zurynková 42 + Bochenková 51 = 135  



 

 

D135B: Šedivá 55 + Fantová 56 + Pecková 50 = 161  
H105: Pecka 44 + Kalous 35 + Ondráček 38 = 117  
H135: Koucký 49 + Janeček 45 + Blaha 42 = 136  
H165: Fanta 54 + Bochenek 56 + Šedivý 57 = 167  
družstva:  
jde o to, zda sestavit jedno superdružstvo s Vláďou Kalousem a Radimem, nebo zda Vláďu a Radima rozhodit do dvou 
družstev. Přičemž je třeba dát do tohoto družstva běžce, kteří neudělají chybu. tedy např:  
HD225A: Šedivý 57 + Fantová 56 + Kalous 35 + Zurynková 42 + Ondráček 38 = 228  
HD225A: Koucký 49 + Fantová 56 + Kalous 35 + Bochenková 51 + Ondráček 38 = 229  
HD225A: Pecka 44 + Šedivá 55 + Kalous 35 + Fantová 56 + Ondráček 38 = 228  
nebo např:  
HD225A: Pecka 44 + Bochenková 51 + Ondráček 38 + Zurynková 42 + Šedivý 57 = 232  
HD225B: Koucký 49 + Fantová 56 + Kalous 35 + Klapalová 42 + Janeček 45 = 227  
HD225C: Bochenek 56 + Fanta 54 + .....  
možností je pochopitelně milión, prosil bych trenérské matadory (Peciš, Šéďa, Radim), aby se vyjádřili.  
Dle pokynů musí být soupisky nahlášeny přes přihláškový systém do pátku 20:00, změny možné na místě na prezentaci 
nejpozději hodinu před startem. Takže ty družstva asi stejně doladíme v sobotu večer v hospodě, na co se kdo po štafetách 
bude cítit  
Doprava: předpokládaná auta:  
ze severu: Peckovi (3) + Kucan  
z Prahy: Kalousovi (5)  
Fantovi (3) + Bochník + můžeme se stavit pro Páju nebo Ondru, ale pojedeme potom v pěti  
Šediví (2 + Honza?) + ? - dejte mi vědět zda můžete někoho vzít  
Jana Zurynková - auto má momentálně v opravě, mělo by být do víkendu v pořádku  
Janečkovi (3) jedou v pátek večer vlakem  
Radim - jede s rodinou ve čtvrtek do Prostějova  
Jana Bochenková jede už v pátek do Olomouce  
takže buď Šediví vezmou Janu Z. + Ondru a my Páju  
nebo Jana pojede svým opraveným autem (i když to původně neplánovala) + vezme Ondru a případně Páju  
zatím zdar Mirek  
3. 10. 2012, 10:10:22 RE: štafety a družstva: návrhy sestav, Boule 

Díky Míro za iniciativu.  
U štafet v sobotu je sestava naší H 165 OK, překvapením pro mě je, že všechny úseky štafety jsou stejně dlouhé.  
Stále si myslím, že starší vetoši by měli lepší šanci ve starším družstvu 275 než 225, protože jinak tam budeme pro účast 
(Fanta, Fantová, Bochenek, Šedivá, Šedivý). Překvapuje mě i relativně dlouhá trať u jednotlivých členů družstva HD  225.  
Počítejte také s tím, že v neděli ráno bude zima…  
Radim by si měl "okoučovat" mladý, Peciš "mladší vetoše" a Béža "starší vetoše…..  
PS: Vzhledem k tomu, že náš čeká v sobotu daleká cesta, nedoporučuji jízdu v 5 v autě, pokud máme ještě stejný den běžet  
Milan  
Datum: 03.10.2012 10:34:06, RE: štafety a družstva: návrhy sestav, Peciš 
Ahojte, Družstva doladíme dle nálady a stavu na místě. 
Štafetu 105 bych navrhoval nechat v úspěšném pořadí úseků z minula - tedy radim, peciš, vláďa 
Střihejte peciš 
3. 10. 2012, 14:10:47, Víčka Re: RE: štafety a družstva: návrhy sestav, Boulička 
Ahoj, navazuji plynule na téma : 
Potřebuju na zimní tréninky do tělocvičny pro děti barevná víčka od plastových lahví, tak kdo byste měl vzácné barvy - 
červenou, žlutou, bílou, hnědou , černou, případně i zelenou,tak mi je prosím dovezte. 
Modrý ne - těch je dost. Díky. Jana Bochenková 
03.10.2012 14:32, RE: štafety a družstva: návrhy sestav, Míra F. 

Už bych s těmi družstvy asi nešachoval, nemá smysl teď přehlašovat 2 družstva do jiných kategorií.  
Uvidíme, jak se nám povedou štafety H165.  
V HD275 to můžeme zkusit příští rok, to budeme moci toto družstvo sestavit dokonce ze 7 lidí  
(Šediví, Bochenkovi, Fantovi a André). Možná i už pak vyjdou obě mladší družstva do HD225.  
Navíc ani příští rok nepoběží v HD275 jablonecké družstvo s Ďunďou Zuzánkem, neboť budou tyto závody pořádat.  
K délce tratí - v rozhovoru s mapařem i stavitelem na webu závodů se píše, že les je krásně průběžný, u mužů očekávají 5:10 
- 5:30 min / km, a přímo říkají, že to bude rychlý let mezi kontrolami, při kterém bude nutné včas zbrzdit pro jemnou 
dohledávku na převážně negativních tvarech (jámy, prohlubně, údolíčka, ...), takže kontroly nebudou z dálky vidět. V tomto 
kontextu je potřeba také hodnotit délku úseků.  
ještě ke štafetě D135A - asi by bylo lepší pořadí úseků 1.Klapalová, 2.Bochenková, 3.Zurynková,  
ale to ať se dohodnou holky mezi sebou. Mirek  
4. 10. 2012, 18:21:19,RE: štafety a družstva: návrhy sestav, Míra F  

Ahoj vespolek,  
doprava je vyřešena, Jana Zurynková pojede svým autem a vezme Ondru Blahu a Páju  



 
 

 

sestavy štafet - na základě připomínek jsou drobné změny pokud se týče pořadí na úsecích.  
Takže v tomto okamžiku to vypadá takto:  
D135A: Klapalová 42 + Bochenková 51 + Zurynková 42 = 135  
D135B: Fantová 56 + Šedivá 55 + Pecková 50 = 161  
H105: Ondráček 38 + Pecka 44 + Kalous 35 = 117  
H135: Janeček 45 + Koucký 49 + Blaha 42 = 136  
H165: Fanta 54 + Bochenek 56 + Šedivý 57 = 167  
požadavky na změny mi hlaste do zítra odpoledne, Mirek Kalina to musí zadat do pátku 20:00.  
Družstva - prozatím bych to nahlásil takto, aby bylo něco zapsáno v přihláškovém systému, definitivní složení a pořadí 
vyřešíme v sobotu večer  
HD225A: Koucký 49 + Fantová 56 + Kalous 35 + Bochenková 51 + Ondráček 38 = 229  
HD225B: Šedivý 57 + Klapalová 42 + Janeček 45 + Zurynková 42 + Pecka 44 = 230  
HD225C: Bochenek 56 + Šedivá 55 + Blaha 42 + Pecková 50 + Fanta 54 = 257  
zdraví Mirek  
 
Jak se vítězí na Grand Prix Polonia 
 
V kategorii H50 nás bylo přihlášeno 8, tj, já + 7 soupeřů. Z toho vyplývá, čistě matematicky, šance na 
vítězství 12,5%. 
- jeden borec nepřijel, zbývá 6 soupeřů  
- jeden běžel jen 1. etapu, zbývá 5 soupeřů 
- dva byli výrazně slabší, zbývají 3 soupeři 
- další ztratil neuvěřitelných 10 minut na sprintu - původně jsme myslel že se zranil, neboť za cílem 

sprintu trochu pajdal, ale dle mezičasů měl na 3 různých kontrolách větší ztráty a mezitím běžel 
velmi slušně, poslední asi 4 kontroly rychleji než já, tak asi zraněn nebyl – zbývají 2 soupeři 

- ten, který proběhl jako první cílem v poslední hendikepové etapě v ní vynechal 2. kontrolu 
(doopravdy vynechal, ne že by zapomněl orazit) a byl tudíž disk, zbývá 1 soupeř 

No, a 50%-ní šanci na vítězství jsem si už přeci nemohl nechat ujít. 
 
 
Jak se vítězí na Kaprovi aneb Co dokáže strach 
 
Letošní Vodňanský Kapr byl pro naši rodinu mimořádně úspěšný: 3 členové rodiny ve 3 různých 
kategoriích = 3 kapři. Řekněme si upřímně, přátelé, kdo z vás na to má ;-)))  

Leč, nechybělo mnoho… 

Když jsem vybíhal z hospody na start 1. etapy, míjel jsem svého velkého soupeře Davida Hrabánka 
alias Dawsona z Pragovky, an tlačí do lebky skývu chleba proloženou několika vrstvami Váhalovy 
šunky od kosti. Vzhledem k tomu, že měl startovat asi deset minut po mě, neodpustil jsem si 
uštěpačnou poznámku: „To Tě bude tlačit v bachoru, až mě budeš stíhat“ 
„Neboj, dnes musím zvolna, doléčuju rýmičku, kašlíček a ke všemu jsem si před pár dny podvrtnul 
kotníček“ zahuhlal s plnou pusou, labužnicky pomlaskávaje. 

Musím se přiznat, první kapří etapa mi sedla. Valil jsem to od startu do cíle takřka bez zaváhání, a 
proto jsem vítězstvím v etapě nebyl až tak překvapen. Ale ten náskok! Před druhým v pořadí takřka 7 
minut, před třetím Dawsonem skoro 9. Pravda, šťoural by podotkl, že v sousední kategorii H55, která 
měla stejnou trať, bych skončil 3. s kládou asi 6 a půl minuty, ale co, není moje vina, že se starší 
soupeři neomladili. Já byl se svým výkonem spokojen. Kdybych takto běžel o týden dřív na MČR 
štafet, přišel bych v H165 z lesa na prvním úseku  druhý a ne pátý. 

Po první etapě jsme všichni vedli. Líba, Kačka i já. Holky měly náskok kolem minutky či dvou, a 
přiznejme si, byly dosti nervózní. Kapr, jak známo, je velmi kluzký a udržet ho pevně v rukou není jen 
tak. Zato já jsem hýřil sebejistotou. 7 a 9 minut náskoku udržím, i když to půjdu v pohorkách a 
s batohem. Tak blbý přece nejsem… 



 

 

Do 2. etapy jsem startoval s naprostým klidem. Koncentrace netřeba. Co na tom, že hned na první 
kontrolu jsem vyrobil menší kličku, že jsem přeběhl dvojku, že jsem trojku chvíli dohledával a na 
čtyřku nešel zrovna čistě. Mám přeci náskok. A tak to šlo dál a dál. Pořád s chybkami, pořád v klidu. 
Navíc, kategorie H55 má tentokrát jinou trať, takže ostuda od staříků dnes nehrozí.  

Ve dvou třetinách trati odbíhám od kontroly - a v protiběhu Dawson!!! Krve by se ve mně nedořezal. 
V tu chvíli jsem na něho měl už jen asi minutu náskok. Je zle, už se asi doléčil.  
„Máš strach?“ zavolal na mě a posměšně se uchechtl. Už se nepochybně viděl, jak ho manželka chválí 
za předzásobení vánoční tabule. „Kapr je v řiti“ odtušil jsem 
Snažil jsem se zachránit, co se dalo. Ale moje nervozita způsobila, že na další kontrole na mě Dawson 
ztrácel už jen půlminutku. Má mě na lopatě před sebou a stahuje metr po metru.  

Řekl jsem si, teď nebo nikdy. Vloni jsem na Kaprovi bral pěkné 3. místo, to jsem si na pánvi usmažit 
nemohl. A před tím to bývalo ještě horší. Do cíle zbývají 3 kontroly, z toho předposlední a sběrka jsou 
jasné s triviálními postupy, tam už nikdo chybu neudělá a bude to jen o běhu. Když budu mít na třetí 
kontrole od konce náskok nějakých 80 - 100 metrů, je šance první místo udržet. Takže do toho! 

Byl to dlouhý postup několika variantami. Nasadil jsem tempo abych zvýšil odstup a valím to na 
cestu, kus po ní, a pak do hustníku. Byl to risk, ale vyšel. David mě ztratil z očí. Teď nezkazit 
dohledávku. Vybíhám z hustníku a na kraji paseky se někdo sklání, asi razí. Houknu kód – a štěstí mi 
přálo. Je to moje! Poslední 2 kontroly jdu na doraz, strach o kapra mě tlačí do kopce. Co chvíli se 
ohlížím – nikdo za mnou. Udržel jsem to, a na posledních třech kontrolách jsem se konečně zmáčknul 
na nejlepší mezičasy.  

Líba s Kačkou taky vyhrály (Kačka o 2 vteřiny). A tak se stalo, že Honza Pecka mohl při závěrečném 

ceremoniálu prezentovat naši rodinu jako nejúspěšnější famílii. Davidovi nebylo nic platné, že obě 

jeho krásné dcery vyhrály o parník v D14 a D16. Táta jim to druhým místem v H50 zkazil. Neměl se 

před startem tak cpát tou šunkou.                  Míra F. 

 

Názorná Fiktivní Orientační Komunikace 
(její úskalí a možné interpretace a důsledky) 
 
Simulace 1 
Potká se v lese Nekoukal, Vyloudil, Zatloukal a Koleda-Nebloudil, jo zapomněl jsem říci, že se nejprve 
potkali v lese při dělání OB. 
Vyloudil (na Nekoukala, který je nejblíž): máš ju ?! 
Nekoukal: neviděl jsem… 
Vyloudil (na svěže běžícího Zatloukala): máš ju ?!!! 
Zatloukal (má ale nedá): ne (a běží dál ještě svěžeji) 
Vyloudil (na Koledu-Nebloudila, který sotva visí za Zatloukalem): kurňa – máš ju ?!!!!!!! 
Koleda-Nebloudil (visí neodpovídá, to ovšem Vyloudil chybně vyhodnotí), doběhne Koledu-
Nebloudila a pořádnou mu natáhne. 
Ponaučení: 
Budeme se analýze věnovat pouze z pohledu přímých aktéru a nebude řešit jakékoliv hypotetické 
situace (např. u Koledy: „možná kdyby nevisel, tak by odpověděl taky, že neví, nebo možná i po 
pravdě, že ví“ a ušel by tak trestu). 
Z pozice dotazovaného je tedy třeba se tedy především vyvarovat žádné odpovědi, je možno 
odpovědět i nepravdivě – ale nechat vystresovaného borce bez odpovědi znamená riziko vysoké, že 
závod bude ukončen nestandardním způsobem. 
Z pozice tazatele není pak třeba přemýšlet vůbec a možno se plně spolehnou na první signální 
soustavu, neboť vystresovaný borec vnímá okolí pouze základními biologickými instinkty, tj. 



 
 

 

hledáním kontroly. U takových jedinců se nelze dožadovat žádného férového jednání či snad dokonce 
logického uvažování. 
 
Simulace 2 
Nekoukal,  Vyloudil, Zatloukal a Koleda-Nebloudil se potkávají v doběhovém koridoru při dělání 
ražby sběrné kontroly (v tuto chvíli vzhledem k základnímu principu intervalového startu je zcela 
zřejmé, kdo si jak stojí). Přesto, že je situace zdánlivě podobná, fyzické a emociálně vypětí tuto zcela 
mění: 
Vyloudil (na Nekoukala – je nejblíž): máš ju ?! 
Nekoukal: neviděl jsem… 
Vyloudil (na razícího Zatloukala): máš ju ?!!! 
Zatloukal (v duchu svého jména): ne (a běží dál ještě svěžeji, již po fáborech do cíle) 
Vyloudil (na Koledu-Nebloudila, který stále sotva visí za Zatloukalem): kurňa – máš ju ?!!!!!!! 
Koleda-Nebloudil (visí neodpovídá, to ovšem Vyloudil opět chybně vyhodnotí), neorazí sběrku a 
doběhne Koledu-Nebloudila, až za cílem za zase mu pořádnou natáhne. 
Ponaučení: 
Nejen 2 když dělají totéž, tak to není totéž. Také když 4 dělají totéž, není to totéž. Platí přímo úměrně, 
čím víc lidu dělá totéž – tím víc to není totéž. 
 
Simulace 3 
Nekoukal,  Vyloudil, Zatloukal a Koleda-Nebloudil se potkávají v doběhovém koridoru po doběhu OB.  
Vyloudil (na Nekoukala – je nejblíž): měls ju nebo ne ?! 
Nekoukal: neviděl jsem…ale pak sem měl 
Vyloudil (na ležícího Zatloukala): tak měls ju nebo ne ?!!! 
Zatloukal (v duchu svého jména): ne  
Vyloudil (na Koledu-Nebloudila, který se schovává za Zatloukalem): žes ju ale kurňa měl (pozn.: 
rozuměj koupil) ?!!!!!!! 
Koleda-Nebloudil (schovává se neodpovídá, však střádá a kuje). 
Ponaučení: 
Není klidu před bouří, ale i po bouři. 
 
Simulace 4 
Nekoukal, Vyloudil, Zatloukal a Koleda-Nebloudil se potkávají večer obci 
Nejmenovatprosím v hostinci „U chudých duchem“, konverzace je krátká, ale s výrazným spádem a 
gradací.  
Vyloudil (mdlého ducha, na Nekoukala – je nejblíž): že ju ale kurňa koupil ?! (kynouc hlavou 
k Koledovi-Nezabloudilovi) 
Nekoukal: neviděl jsem… 
Vyloudil (na ležícího Zatloukala): že ju ale kurňa koupil ?! 
Zatloukal (v duchu svého jména): ne  
Vyloudil (na Koledu-Nebloudila, který zmizel, aby se překvapivě zjevil a skolil Vyloudila mezi oči): 
žes ju ale kurňa koupil ?!!!!!!! 
Vyloudil loudil a loudil až si vyloudil, že takovou si ani Koleda-Nebloudil nevykoledoval. 
Ponaučení: 
Není klidu, aby jej bouře nepřerušila, a jedno jest, je-li po bouři či před bouří. Dokonce i souběh je-li 
totéž, není to spíše totéž. A veškeré kvaltování toliko pro hovada vhodné jest. 
 
Note:
Vyloudil: VŠB OSTRAVA 
Nekoukal: OK NOVÝ BOR 

Zatloukal: USK PRAHA 
Koleda-Nebloudil: SOK PLZEŇ

Kucan 



 

 

 A příště zase v tělocvičně... 
 
Shodou okolností jsem na letošního Kapra nakonec vyrazil sám. 
V penzionu, kde jsme měli s Veronikou zamluvený pokoj, mě nechtěli (nevím proč) ubytovat, když to 
nezaplatím celé. 
A tak jsem (opravdu po mnoha letech) skončil v tělocvičně. 
 
Dostal jsem se tam až těsně před desátou. Pohodil jsem věci a sebe na poslední volné místo u zdi, 
vytáhl spacák a knížku a vegetil. 
Dost mě překvapilo (kromě toho, že místní tělocvična má velikost většího obýváku), že většina lidí už 
tak nějak spí. Mimina... 
 
21:55 Zrovna jsem u docela zajímavé pasáže, když někdo v rohu začíná vykřikovat, že by zhasnul. 
22:10 Ještě pořád nevstal a nezhasnul. 
22:20 Petr Matoušek vstává a jde zhasnout. No co, mám čelovku. 
22:30 Tak s čelovkou to moc nejde, zavírají se mi oči, tak to balím a jakože spím. 
22:45 Příšerně vrzají dveře od tělocvičny, někdo jde na záchod. Usínám. 
22:55 Příšerně vrzají dveře. Usínám. 
23:00 Podle huhlání poznávám, že se z hospody vrátil Jeňa Šváb a hledá spacák. Usínám. 
23:10 Jeňa si lehá vedle mně. Aha, už vím proč byl tenhle flek poslední volný. Usínám. 
23:25 Příšerně vrzají dveře, někdo se vrací z hospody. Tak buď je tahle škola pro hluchý, nebo je 
 úplně hluchý místní školník. Usínám. 
23:40 Příšerně vrzají dveře. Usínám. 
23:55 "Ty PÍP ožralej, PÍP vylitej, PÍP, PÍP" ozývá se z druhého konce tělocvičny (což je prakticky 
 kousek ode mně). Podle huhlání poznávám, že se někdy vrátil Sosna a leze k někomu do 
 spacáku. Usínám. 
00:10 Budí mně podezřelý pohyb. Sosna leze ke mně do spacáku. "Ty PÍP nalitej, PÍPPÍPPÍP" 
00:30 Nespím, ale Sosna už se skoro uvelebil ve spacáku u Jeni. 
00:45 Příšerně vrzají dveře. Usínám. 
01:05 Teď tady ječí nějaké mimino. Aha, už vím, proč na chodbě parkuje ten kočár. Usínám. 
01:30 Příšerně vrzají dveře, někdo jde na záchod. 
01:45 To se nedá vydržet. Jdu na záchod. Využívám příležitosti a pořádně vrzám dveřmi. 
02:05 Někdo se vrací z hospody, příšerně vrzají dveře. Usínám. 
02:25 Sosna chrápe. Kopu do něj (nebo možná do Jeni) a usínám. 
02:45 Teď chrápou oba. Kopání funguje, usínám. 
03:10 Teď začal chrápat kožich, na druhé starně ode mně. Nedosáhnu na něj, abych ho kopnu. 
 Usínám. 
03:20 Příšerně vrzají dveře. 
03:55 Čumím do stropu a přemýšlím, koho z těch chroptičů udusím prvního. 
04:25 Příšerně vrzají dveře. Kam ty lidi pořád chodí? Kupodivu usínám. 
04:40 Sosna (nebo Jeňa) se chtěl přitulit, naštěstí se mi ho nohou podařilo přesvědčit, aby to nedělal. 
04:55 Kožich chrápe. Usínám. 
05:25 Příšerně vrzají dveře. Usínám. 
05:45 Sosna děsně chrápe. Usínám. 
06:15 Jejda, svítá. Usínám. 
06:55 Začínají šustit pytlíky. Je čas vyskočit svěží jako laňka a začít se připravovat na nedělní závod. 

Radim 
 
 
 
 



 

 

 Bike adventure potřetí a naposledy 
 
Závodu Bike adventure jsem se letos účastnil po jedenácté. Číslo 3 má jiný význam – do ročenky už 
jsem o BA psal dvakrát. Poprvé v roce 2003, kdy jsem jel s Honzou Novákem a že bych měl brzy 
přestoupit do kategorie mixů, jsem si nedovedl ani představit. Druhý článek přišel v roce 2008, kdy 
jsme se den před závodem poprvé viděli s Dášou a pak z toho bylo moje první umístění na bedně. 
V posledních dvou letech jsme vždy obsadili druhé místo a zvlášť po loňském roce, kdy mě Dáša oba 
dny v podstatě dotáhla do cíle, jsem si nedovedl představit, že bych jel příště s někým jiným. 
 
Cíl na letošek byl jasný – už nás ta druhá místa přestávala bavit. Sezóna začínala nadějně, vše šlo tak 
nějak samo. Achilovka a lýtko, které mě loni donutily snad půl roku téměř nic nedělat, najednou 
přestaly zlobit. Zimní výlety na běžkách, jarní ježdění do práce na kole a závody pražské MTBO ligy 
zapříčinily, že jsem bez nějakého zvlášť systematického trénování přestal být v elitě MTBO úplně pro 
srandu. 
 
Zatímco v předchozích letech jsme s Dášou jeli vždy jako první společný závod v sezóně až BA, 
tentokrát jsem ji ukecal na další dva. Naše první společné vítězství stálo za to. Ve čtyřhodinovém 
„open score“ závodě, který navazoval na Světový pohár v Řitce, jsme porazili několik dvojic ze 
světové MTBO špičky – naši soupeři získali do té doby celkem 23 medailí z MS v MTBO, a to 
nepočítám medaile ze štafet. 
 
Zpráva o prvním problému přišla koncem května emailem: „Udělala jsem si něco s kolenem. V 
nemocnici minulý týden řekli natažené vazy a asi něco s meniskem. Teď čekám, až mě někdo vezme 
na magn. rezonanci. Mám podezření, že to jsou křížové vazy a meniskus. Ale jistota bude až po 
rezonanci. Každopádně to není ideální a krátí se doba na najetí potřebných kilometrů a ztrácím to, co 
jsem letos měla najeto, což bylo oproti minulým letům parádní.“ S kým bych mohl jet místo Dáši, 
nechci ani uvažovat. 
 V polovině června před Ruskou ruletou, dalším přípravným závodem, pozitivnější zprávy nepřichází: 
„Buď je to urvaná chrupavka, a nebo urvaný vaz. Nebo taky obojí. Skrčit nohu můžu, ale ne propnout. 
Jezdím tu na kole, 30 min a víc nedám. Takže Ruskou ruletu určitě nepojedu a nevím, co dál. Doktor 
říkal, že jezdit na kole mám, ale nevím nevím.“ Ruskou ruletu jsme tedy jeli nakonec s Lybarem. 
Jediný přípravný 6hodinový závod před BA se nám celkem vydařil, skončili jsme na 2. místě a 
morálně jsme vlastně zvítězili, protože oficiální vítězové porušovali pravidla, když se na trati 
rozdělovali. 
 
Ani po další návštěvě doktora se výhled moc nelepší - nakázaný úplný klid do konce června a pak se 
uvidí. Dáša sice píše: „Takže klidně hledej parťáka/parťačku. Nebudu se zlobit, když dáš přednost 
někomu jinému.“, ale nechce se mi do toho. Jenže do závodu zbývají už jen necelé tři týdny a tak 
zkouším sehnat „operativní zálohu“. Nedovedu si moc přestavit, že by se někomu líbila pozice 
čekatele s tím, že se rozhodne týden před závodem a bude-li toho koleno schopno, což jsem odhadoval 
na 70 %, pojedu s Dášou. Naštěstí hned na první dotaz směřovaný na Adélku přichází nečekaná 
odpověď, že takhle je to i nejlepší, takže můžu být v klidu. Vlastně ani nevím, koho bych oslovoval 
jako druhého, asi bych se rozhodl změnit kategorii a zeptat se Sádla. Nebo po nečekaně vyhraném 
závodě Ztracené kobylky, na který jsme jeli původně na průzkum terénu před BA a na výlet, by mě 
možná napadlo jet s Lenkou, ale v tu chvíli už jsem to nemusel řešit. 



 

 

O složení naší dvojice se finálně rozhodlo po vícedenních v Doksech. Ty sice Dáša nějak objela, jenže 
přes bolest, a navíc je rozdíl mezi závody dlouhými jen něco přes hodinu a deseti hodinami ve dvou 
dnech. Změna znamenala i jinou závodní strategii. S Dášou jsme původně plánovali, že letos poprvé 
pojedeme s mapníkem oba, 
ostatně jarní závody jsme tak už 
jeli. Adélka je v posledních letech 
hlavně lyžařka. Zabloudit ale 
zvládla i při mistrovství republiky 
lyžařských štafet :-) I když ta trať 
byla špatně značená a navíc i tak 
získala mistrovský titul, bylo 
jasné, že by nemělo smysl jezdit 
s mapníkem. Každopádně lepší 
náhradnici jsem si nemohl přát. 
BA už jela několikrát, loni 
s Mirkem skončili čtvrtí a před 
pěti lety byla dokonce třetí spolu 
s Pavlem Sýkorou. Pod tímto 
krycím jménem tehdy startoval 
Honza Novák. 
 
Během tradičně dlouhé páteční 
přípravy po obdržení závodních 
map přišly dvě smsky. První 
ukazuje, že Dáša dobře ví, co je 
při takovém závodě potřeba: 
„Přeju rychlé nohy, čistou hlavu, 
chyby soupeřů, a dostatek energie 
a štěstí k výhře. Držím vám 
palce, ať je to konečně 1. místo, 
nebo aspoň bedna“. Druhá smska 
je od Adélky: „Musela jsem řešit prasklý drát, tak za tebou nedorazím. Instrukce mi řekneš u snídaně 
:-)“ Takže na plánování jsem opět sám, naštěstí jsem na to zvyklý a víceméně mi to vyhovuje. 
 
Po startu sobotní 6hodinové etapy se rozhodujeme velmi rychle. Vyrazit na jihovýchod, sebrat několik 
celkem dobře ohodnocených kontrol v méně kopcovaté a otevřenější pasáži za dálnicí okolo Hořovic, 
kde navíc pojedeme po větru, a pak pokračovat ke 100bodové kontrole, která se nachází až daleko za 
Berounkou a Křivoklátem (koho zajímá trasa více a je zrovna u internetu, najde mapu na 
http://www.kamzasnehem.cz/img/ba12.tiff). Začátek závodu nám vychází velmi slušně, pak ale 
zbytečně zajíždíme pro 30bodovou kontrolu. Horší než vlastní zajížďka je, že kvůli ní do Zdic 
sjíždíme místo silnice po cestě, která by sice dle mapy měla být asfaltová, ale v reálu je plná velkých 
šutrů. Pozor si sice dávám, ale stejně mám po chvíli přední kolo prázdné. Adélka má s rychlým 
vyměňováním duší evidentně větší praxi než já, ale zas nemá zkušenosti s mojí pumpičkou, takže 
rekord nepadl, ale i tak je oprava defektu za 7 minut na mé poměry velmi slušný čas. 
 
Další komplikace přicházejí ve sjezdu z Krušné hory. Jedu z kopce po úzké pěšince. V protisměru se 
objevuje závodník, který mě buď nevidí, nebo neumí uhnout. Musím naplno brzdit, následuje let přes 
řidítka. Vzpamatovávám se rychle, jenže až později zjišťuji, že při pádu mi z dresu vypadla lahev 
s pitím a banán. Vracet už se pro ně nemá cenu, ale budou mi chybět. Navíc jsme si mysleli, že mi při 
pádu z dresu vypadla i poslední náhradní duše. Až večer jsme zjistili, že obě duše vezla od chvíle 
píchnutí Adélka. 
 



 

 

Následuje nevýhodná cesta na 100b kontrolu, kus před ní nabírání vody z potoka a půjčování si duše 
od Míši, abychom aspoň něco měli, kdybychom píchli podruhé. Po čtyřech hodinách jsme u další 
kontroly daleko za Berounkou a zařazujeme jedinou zastávku na mapování. Byl to správný tah, 
naštěstí si uvědomuji rizika původně plánovaného návratu po levém břehu Berounky a rozhodujeme se 
pro přímější cestu přes Křivoklát a Broumy, kde v tu chvíli na cestě vidíme mnohem víc bodů. Co na 
tom, že jsme postupně několik kontrol škrtli. Poslední hodinu a půl se projevuje, že jsem se snažil 
šetřit jídlem a pitím, v dlouhém stoupání z Křivoklátu od Berounky toho mám už plné zuby. Radši se 
Adélky neptám, o kolik by sama dokázala jet rychleji. Zvyšuji svůj osobní rekord v počtu sežraných 
hroznových cukrů během jednoho závodu na devět. V Broumech navíc přichází chyba, není dobré si 
vyznačovat postupy mezi kontrolami oranžovým zvýrazňovačem, protože zakryje žlutou turistickou 
značku. Kvůli tomu pak málem nestíháme limit, naštěstí poslední kilometry utíkají rychle. 
 
V cíli hodnotíme náš postup jako průměrný, ale fyzicky musel být i přes ten konec excelentní, i 
v absolutním pořadí včetně mužských dvojit stačí na první desítku. V mixech to znamená průběžné 
třetí místo s minimální ztrátou 10 bodů na překvapivé vítěze Hermana s Juračkovou z Pardubic a 2 
body na rakouské favority Michaelu Gigon s Andreasem Riefem. Při vší úctě k vedoucí dvojici si 
myslím, že si to v neděli rozdáme o vítězství s Rakušany. Do doby, než Gigonka ukazovala postupy, 
jsem si na ně dost věřil, ale ukázalo se, že taky nejeli ideálně a byli stejně rychlí jako my. Dalším 
závodníkům Ekonomu se až na výjimky dařilo výrazně méně a naděje na vítězství v týmové soutěži se 
začínají rozplývat. S velkým náskokem vede Šumperk a my jsme druzí těsně před třetími. Mirek 
s Markétou zjišťují, že doba, kdy spolu tento závod vyhrávali, je dávno pryč, fyzicky na nejlepší 
nestačí. Jejich umístění na přelomu první desítky se ale samozřejmě do týmové soutěže počítá. Další 
favorizované dvojice závod pokazily, a tak se dokonce započítávají body, které si v kategorii 
veteránských mixů přiváží André ve dvojici s Janou Vankovou. André má v 56 letech letos výbornou 
sezónu, ale stejně… 
 
Večer za tmy mi ještě volá Roman Spudil z SP KOLO, že jim nepřišly SMSky o nedělním startovním 
čase. Hledám je tedy ve vyvěšené startovce a vidím, že z 6. místa v mužích startují 3 minuty před 
námi. Říkáme si, že kdybychom měli rychlejší start a zvolili podobný postup, můžeme si v neděli 
pomoci… Navíc spolu s nimi budou startovat Dušan s Honzou Kabátem, kterým sobotní etapa 
nevyšla, a jsou pátí mezi veterány. Příprava na druhý den spočívala tradičně v několikahodinovém 
večerním a ranním koukání do mapy a přinesla jen několik málo myšlenek, z nich se ale dá vyvodit 
jasný závěr. 1) Ke kontrolám za Berounkou se nevyplatí jezdit při téměř jakémkoli obodování. 2) 
Pokud budou vynulovány kontroly u Hořovic, v podstatě nemá smysl vymýšlet varianty kombinující 
kontroly na západ a severovýchod od Zbiroha. 3) Prostor na severovýchod od Zbiroha je na čtyři 
hodiny dost malý, v závěru závodu by nebylo co sbírat. 
 
Již před startem to vypadá, že ani Dušan s Honzou nebudou po obdržení lístečků s ohodnocením 
kontrol příliš spěchat, a že všichni mají v moje plánování až přílišnou důvěru. 
Už během zapisování bodů mám jasno, kam zhruba pojedeme – Hořovice jsou za nula. Rychle se 
rozhodujeme, že začneme severním směrem a poté zamíříme ke kontrolám v oblasti Radče a Hradiště. 
Mapový start opouštíme po 3,5 minutách. Spřáteleným dvojicím startujícím 3 minuty před námi to 
trvá 6,5 minuty a vyrážejí stejným směrem… 
 
Začínáme mapově náročným úsekem po pěšince se žlutou značkou. Nenechávám nic náhodě a od 
počátku jdu do čela. O mapování v takových místech se chci starat sám, mělo by to znamenat 
plynulejší jízdu s menším rizikem chyby. Za první kontrolou se dostáváme na lesní silničku, kde se zas 
snaží o rychlejší tempo kluci z SP kola. Z druhé na třetí kontrolu existují dvě různé varianty sjezdu do 
údolí. Na variantě zprava se včera ztratili Kalinovi, jedeme tedy radši zleva. Ve sjezdu jedu opět 
vepředu a skoro nekoukám do mapy, ať ostatní nemusí brzdit. Pak následuje první silniční kopec a za 
další kontrolou první silniční rovina. 
 



 

 

Mám pocit, že naše skupinka má ideální složení. Roman Spudil je na tom tento den nejlépe na 
silnících, kde se stará nejvíc o tempo. Tentokrát určitě víc než Přemek Hošek, který se dnes necítí 
nejlépe, ale z dvojice SP kola je zas lepším mapařem. Jsem rád, že máme ve skupince Dušana, už jsme 
spolu odjeli několik závodů a je snad jediným závodníkem, kterému nemám problém přenechat 
plánování a mapování. I dnes se ho občas ptám na názor, ale nakonec se rozhoduji vždy podle sebe. 
Honza Kabát sice do mapy moc nekecá, ale je velmi slušný cyklista, který by s udržením ve skupině 
neměl mít problém a Dušan aspoň nemusí razit. Adélka je jediná holka ve skupině. Nemusí se starat o 
nic jiného, než aby to nějak ujela. Jenže tempo skupiny není vůbec pomalé a dalších holek, které by ho 
stíhaly, ve startovním poli moc není. Možná žádná. 
 
Přichází první prudké stoupání, po zelené značce ke kontrole u kapličky. Začínají se tvořit mezery. 
Nejrychleji stoupají Přemek a Adélka a ani se nesnažím je dotahovat, protože ostatní ztrácejí ještě víc. 
Nahoře přichází jediná zastávka během závodu a Adélce se teď asi hodí, že kopec vyjela jako první, 
protože pro ni je zastávka na záchod přeci jen složitější, zvlášť v kalhotách s lacly…  
 
Sedm kontrol na severu máme po hodině a čtyřiceti minutách za sebou a je třeba spočítat, co ještě 
stihneme. V takovém tempu se mi hodí, že mám vzdálenosti mezi dalšími kontrolami vypsané na 
papírku v kapse, teď by se to počítalo těžko. Už takhle musím dojíždět díru, která se přede mnou 
udělala, což stojí vždy dost sil. Ale aspoň vím, že kontroly v kopcích a lesích na západě bychom měli 
zvládnout všechny, a pak se uvidí. 
 
Začínáme stoupat na nejvyšší bod závodu a jedinou naši osmdesátku, kopec Brno. Na něj už jsem 
v minulosti vyjel několikrát, jenže vždy z opačné strany. Začíná se pozvolným stoupáním po lesní 
silničce. „Řekni Romanovi, aby trochu zpomalil“, slyším zezadu od Adélky. Poprvé a naposled během 
závodu, navíc nevím, jestli nebyl původním žadatelem někdo jiný. O závěrečném stoupání na Brno 
Přemek tvrdí, že je nejetelné. Ale podle MTBO mapy, do níž jsem koukal před závodem, by měl být 
OK. Přesvědčit se nenechám a je to dobře – první metry po té cestě jsem sice vyjel jen já, ale pak už 
byla sjízdná bez problému. V tomto prudkém kopci jsme najednou s Adélkou daleko před ostatními. 
Kdybychom tu byli se soupeři, čas ujet jim by nastal právě teď, k tomu ale nemáme důvod.  Naopak 
po sjezdu z Brna si při postupu na další kontrolu dovoluji trochu zneužívat toho, že mně ostatní 
neujedou, když začnu ztrácet. Trochu zpomalit a plánovat víc v klidu není na škodu. 
 
Do limitu zbývá necelá hodina a začíná poprchávat. Z 20bodové kontroly nad Mýtem se dá jet buď 
přes 40 bodů skoro přímo do cíle. Nebo si zajet ještě za dálnici pro 50 bodovou kontrolu. Dá se to ale 
stihnout? Tohle spočítané nemám a teď to už nedopočítám. Je to fakt daleko, ale zas hodně po 
silnicích. Ale je tam navíc i 20bodová kontrola skoro na cestě, takže i při dojetí do 15 minut po limitu 
je to výhodnější. Pořád se nemohu rozhodnout. Desítky metrů před námi v dresech vedoucí dvojice 
tuším Křižáka s Vaškem Husákem, nejlepší muže po prvním dnu. Proti nám mají ale do limitu 6 minut 
k dobru. Kdo neriskuje, nevyhrává. Moje heslo pro tyto závody, podle něhož se opět rozhoduji. Když 
zahnou k dálnici, pojedeme za nimi. To už ale řeším jen ve své hlavě. Pojede s námi někdo? Dušan 
s Honzou už míří do cíle, Roman s Přemkem se naštěstí vydávají za námi. V brutálním slejváku 
nasazují pekelné tempo a dvojici před námi dojíždíme poměrně rychle. 
 
Po 5 km po silnici zahýbáme do lesa nahoru k padesátce. Táhlý kopec bolí, ale všichni jedeme zhruba 
stejně rychle. V Kařízku, kde jsem před 13 lety jel svůj první MTBO závod, nám zbývá ještě relativně 
dost času, jedeme tedy i pro dvacítku. Na nesmyslném postupu v prudkém stoupání na Kařízskou horu 
začínám ze skupiny lehce odpadat, ale zas jako jediný čtu dobře mapu, takže jsme do háje neodjeli. Za 
desítky vteřin ušetřené při sjezdu ke kontrole patří dík Mirkovi, který tu včera objevil fikačku. Tady se 
loučíme s Křižákem a Vaškem, kteří chtějí sebrat ještě jednu kontrolu. Rizikový výjezd z lesa jsme 
také zvládli, zbytek závodu už bude po silnici, do Zbiroha je to v podstatě po rovině. Střídat Romana 
na čele skupiny nebyl dobrý nápad. V mírném stoupání ve Zbiroze okolo domu, kde dříve bydleli děda 
s babičkou, mám pak problém udržet se v háku. 
 



 

 

Tři minuty před vypršením limitu odbočujeme ve Zbiroze z hlavní silnice, zbývá už jen závěrečné 
stoupání. Kilometr s převýšením 90 metrů. Tady už musí každý za svoje. Od začátku má nejvíc sil 
Adélka, ale brzy se ukazuje, že nemá smysl, aby šlapala naplno. Ostatní mi začínají mírně odjíždět, ale 
naštěstí trápení trvá jen necelých 6 minut. Do cíle jsme dojeli necelé 3 minuty po limitu. To 
znamenalo 6 trestných bodů a tedy o 24 bodů víc, než si přivezli Dušan s Honzou. Roman s Přemkem 
dojeli 10 sekund před námi, mají tedy o 6 bodů méně než my. Jak je to ale ve srovnání se soupeři? 
 
Správně tuším, že vyčtení čipu je jen formalitou, jdeme o 90 bodů do vedení. Favorizovaní Rakušané 
jsou již v cíli, etapa jim nevyšla a končí až pod stupni vítězů, kam padají po dojezdu sobotních vítězů 
z Pardubic, kteří náš náskok před druhou dvojicí snižují na 72 bodů. Podobně jasně vyhráli naposledy 
Mirek s Markétou před 5 lety. Výsledky ukazují, že postup jsme skutečně zvolili optimální – nedělní 
etapu jsme jako první mixová dvojice v 
historii vyhráli i v absolutním pořadí. 
Kamarádi z SP KOLO dosáhli druhého 
největšího bodového zisku a třetí nejlepší 
byli Dušan s Honzou. Ti se díky tomu 
posunuli na druhé místo mezi veterány, 
Romanovi s Přemkem chybělo 
v mužských dvojicích ze 4. místa na 
bednu pár bodů. Vítězní muži, lyžaři 
z Karlových Varů, byli pak jedinou 
dvojicí, která nás v součtu o 6 bodů 
porazila, takhle vysoko a blízko 
absolutního vítězství taky nikdy žádný 
mix nebyl. 
 
I v týmové soutěži, kdy to po sobotě vypadalo zdánlivě beznadějně, se nakonec podařilo Ekonomu 
zvítězit, už počtvrté v historii. Kromě našeho úžasného výsledku a bodů Kalinových za 9. místo v 
mixech a počítal ještě výsledek Lybara s jeho spolujezdkyní z cyklistického oddílu Tryskomyší, kteří 
po pokažené sobotě dojeli v nedělní etapě druzí a tím se posunuli na 6. místo ve veteránských mixech. 
Na vítězství by ale stačilo i počítat body Míši s Alčou za 6. místo mezi ženami, nebo Dušana s 
Honzou. 
 
Z vítězství mám obrovskou radost, na nedělní etapu si vždycky rád vzpomenu. Vymyslet optimální 
postup a na trati neudělat jedinou chybu, navíc v takové rychlosti – závod, kdy vyjde úplně všechno, 
se může podařit třeba jen jednou za život. A slovo „naposledy“ v názvu článku? Ne, sportovní kariéru 
ještě končit nebudu. Ale slibuju, že o Bike adventure je to do ročenky už poslední článek. 

Martin S.

 
Výhody dnešní doby: nakupování v e-shopu 
(rychle, levně, z pohodlí domova) 
 
Když jsem před pořádáním Bečova sháněl podklady pro sprintovou mapu, zjistil jsem, že ČÚZK 
(Český úřad zeměměřický a katastrální) konečně provozuje e-shop, kde se dají nakoupit nově i 
elektronická data k vrstevnicím. 
Paráda, nakoupím, zaplatím a přijde mi e-mailem soubor s daty. 
 
27.3. Večer se snažím se zaregistrovat v e-shopu. Pořád to nějak padá. 
28.3. Tak to zkouším znova, Chrome to opět nezvládá, zkoušim Internet Explorer. 
 Při posledním kroku registrace mi to nahlásí, že tohle uživatelské jmáno už má někdo 
 zaregistrované a kousne se to. Jdu si dát panáka. 



 

 

30.3. Úspěšně jsem se zaregistroval, po tom, co jsem si vyměnil 2 e-majly se správcem webu. 
 Nedaří se mi ovšem nic nakoupit. 
  2.4. Aha, tak zpět k Chrome. Konečně se mi daří označit ten mapový list co chci koupit. Namísto 
 podkladů k platbě to na mně chrlí 4-stránkový dokument, který chtějí poslat poštou ve dvou 
 kopiích (zneužití dat, nekomerční účely, atd. blablabla). 
  6.4. Náhodou jsem v kapse batohu objevil tlustý dopis, co jsem zapomněl poslat do  ČÚZK. 
 Posílám. 
10.4.  V profilu v e-shopu se objevuje informace o tom, že byla odeslána faktura. 
15.4. Paráda, ve schránce je dopis od ČÚZK. Aha, tak to mi jen vrátili jednu podepsanou kopii toho 
 dokumentu, co jsem jim poslal. 
21.4. Začínám být nervózní a posílám 2 e-majly na ČÚZK. 
25.4. Až po 3. telefonátu se mi daří najít někoho, kdo mi je cóchotný poslat tu ztracenou fakturu 
 znova a e-mailem. 
27.4. Dneska dorazil ten e-mail, platím. 
30.4. Volá mi Vladan z VŠE, že k nim dorazila nějaká fakrura od ČZÚK. Bože, tak oni ani neví, co 
 je to korespondenční adresa. 
2.5. Na 2. e-mail mi konečně přichází odpověď, že data by měla být ke stažení na serveru. Slavím. 
4.5. Předčasně. Bylo to tam až dnes... 
 
Rád nakupuji z pohodlí domova. Je to rychlé, levné a hlavně bez nervů. 
Mapa byla hotová o měsíc později. 
 
PS: a ještě pointa: ty jejich vrstevnice byly v zástavbě Bečova tak zdeformované, že mi na druhé 
straně kopce vylezlo o 5 vrstevnic (po 2,5m) míň a nakonec jsem to zahodil a částečně obkreslil ze 
ZM 1:10000 volně přístupné na webu a zbytek si vymyslel...              Radim 



 

 

 


