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Slovo páně předsedy

Čauky mňauky Ušáci,

tak jsme přežili další rok.Jak úspěšný byl si dokážete
asi  zhodnotit  každý  sám,  na  to  určitě  nepotřebujete
předsedu.
Ale za sebe jako za předsedu našeho oddílu můžu říct,
že  jsem  velice  spokojený.  Úspěšných  výsledků
poslední  dobou  přibývá  a  to  nejenom  v  kategoriích
veteránů, ale i v kategoriích dětí. Jen tak dál.
Úspěšně  jsme  zvládli  uspořádat  Mistrovství  a
Veteraniádu  ČR  na  krátké  trati  na  Eduardu  u
Jáchymova  v  Krušných  horách,  konečně  se  povedlo
dovést do konce projekt nových oddílových overalů.
A co nás čeká tento rok?
Nějaké to pořádání, jeden bajkový víkend v červnu a pak prázdninové závody na Eduardu.
A vyhrajeme co jen půjde.

Střihejte!
Radim

Oddílové příspěvky na rok 2015

Pro rok 2016 byla stanovena nová výše příspěvků. Nově se bude členům proplácet účast až na
dvou vícedenních závodech ročně. Také se ztrojnásobí příspěvek pro studenty – členy oddílu.
I nadále se z příspěvků platí základní startovné a příspěvek na ubytování v ceně 60 Kč/noc.

Dospělí
* Pouze OB nebo pouze MTBO členství: 1600 Kč / rok
* OB + MTBO členství: 2400 Kč / rok
* OB + LOB členství: 1900 Kč / rok
* OB + MTBO + LOB členství: 2700 Kč / rok

Dětské a mládežnické kategorie:
* Věk 0 – 10 let: 500 Kč / rok
* Věk 11 – 14 let: 800 Kč / rok
* Od 15 let věku platí stejné příspěvky, jako pro dospělé, nicméně pro studující lze uplatnit 
navýšenou slevu 300 Kč / rok.

Příspěvky jsou splatné do: 15.2.2016
Číslo oddílového účtu je 2100577906 / 2010 



LOB 2015
Po neúspěšné sezóně 2014, kdy se neodjel ani jeden závod, byla  loňská sezóna prakticky narvaná
závody. Každý víkend byl v plánu nějaký LOB, i když se pak přesunoval o 106.
Odjely se 3 víkendy, dohromady 8 závodů.
Vzhledem k tomu,  že nás to jezdí minimum,  nebudu vás zatěžovat vyhodnocením sezóny,  tak jen
stručně, jedno 3. místo v PE a málem bronzová medaile na MČR štafet.

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

Kalendář závodů LOB 2016
-
30.1-31.1. M ČR krátká trať, ČP klasika SSP Eduard
6.-7.2. M ČR klasika, ČP sprint a krátká TJN Dolní Maxov
13.-14.2. M ČR štafet, ČP krátká a klasika VRB Suchá Rudná
20.-21.2. M ČR sprint, ČP krátká a klasika OSN Sklené



OB 2015
Po dlouhé době počet našich běžcú v hlavní kategorii Rankingu opět vzrostl a většina 
pozvolna stoupá vzhůru. Veteránům se naopak dařilo hlavně v kolektivních disciplínách, o 
čemž svědčí 3 medaile z MČR štafet a družstev.





Český pohár veteránů 2015
Letos nikdo oddílový žebříček nespočítal.
Každopádně individuální medaile z MČR máme 2. Jirka 2. v H60, Radim 3. v H35, obě na 
klasické trati.

Kalendář hlavních závodů v OB 2015

Hlavní domácí závody:
19. 3.          Český pohár štafet                                              PHK
16. 4.          Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB                       DOK             
17. 4.          Český pohár štafet                                              TUR             
23. 4.          Žebříček B-Morava - klasická trať                               TBM
24. 4.          Český pohár štafet                                              TBM
30. 4.          Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať     SHK+LTU
 1. 5.          Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať        LTU+SHK
 7. 5.          Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu                         LCE             
 8. 5.          Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet                 LCE             
14. 5.          Žebříček B-Čechy - klasická trať                                VSP
14. 5.          Žebříček B-Morava - klasická trať                              TZL
15. 5.          Žebříček B-Čechy - krátká trať                                  VSP
15. 5.          Žebříček B-Morava - krátká trať                                 TZL
28. 5.          Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať     ASU
29. 5.          Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať AOP
 4. 6.          Český pohár štafet                                              VBM                                            
 4. 6.          Český pohár, žebříček A – sprint                                BBM             
 5. 6.          Český pohár štafet                                              BBM             
 8. 6.          Přebor škol - celostátní finále                                 DKP
18. 6.          Žebříček B-Čechy - klasická trať                               KRL+JES 
18. 6.          Žebříček B-Morava - klasická trať                               KON
19. 6.          Žebříček B-Čechy - krátká trať                                 KRL+JES
19. 6.          Žebříček B-Morava - krátká trať                                 ADA     
25. – 26. 6.    Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati                    PGP
10. 9.          Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať    TJN
10. 9.          Žebříček B-Morava - klasická trať                              LCE+43S
11. 9.          Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať       TJN
11. 9.          Žebříček B-Morava - krátká trať                                 LCE+43S
17. 9.          Český pohár štafet                                              ZBM
17. 9.          Český pohár, žebříček A – sprint                                ZBM
18. 9.          Český pohár štafet                                              ZBM
 1. – 2. 10.    Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati                  LPU
 8. 10.         Mistrovství a veteraniáda ČR štafet                             BOR
 9. 10.         Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů   BOR

Vícedenní závody
25. -27. 3.     Velikonoce ve skalách                                           DKP
20. -22. 5.     Jarní trojúhelník                                               MLA
 1. - 3. 7.     Veteran cup (Kostelec nad Orlicí)                               VAM+KOR
 2. - 6. 7.     Cena střední Moravy (Suchý)                                     JPV
 8. - 10. 7.    H.S.H. Vysočina cup                                             CHT
14. - 17. 7.    Grand prix Silesia                                              AOP
22. - 24. 7.    Šumperský divočák (Klepáčov)                                    KSU
29. - 31. 7.    Eduard 2016 (Jáchymov)                                          EKP
 5. - 7. 8.     Rumcajsovy míle (Český ráj)                                     SJC
10. - 14. 8.    5EOB Česká Kanada 2016 (Zvůle)                                  PGP
20. - 21. 8.    Pěkné Prázdniny s OB v Českém ráji                              TUR
26. - 28. 8.    Cena východních Čech                                           PHK
26. - 28. 8.    West cup                                                        NEJ





MTBO 2015
Jak se nám jezdilo v roce 2015 – úspěchy
Ekonomu na poli MTBO 

Maďarsko, 1. – 2. května, 1. a 2. kolo ČP

Při  pátečním  longu  s  hromadným  startem  zabodovala
Dagmar  Tučková  a  mohla  se  radovat  ze  suverénního
vítězství  ve  W21E  (5  našich  nejlepších  jelo  SP).  Na
medaile dále dosáhla Lucie Štembergová třetím místem ve
W21B.  Ze  spřátelených  závodníků,  kteří  s  námi  často
jezdí, byl Tomáš Bezouška druhý v M21A a Martin Janda
vyhrál M21C. 

Při  sobotním  middlu  dosáhl  na  medaili  pouze  Jakub
Ouhrabka, který porazil všechny Maďary a vyhrál M21C.
Při nedělních mix štafetách obsadila naše elitní štafeta po disku Lotyšů třetí místo. Miroslav Kalina, 3.
5. 2015

Po závodech za kulturou: fotí Martin Smrt, otázka pro čtenáře – poznáte závodníky na fotce?

Hradec Králové, 8. – 10. května 2015, MČŘ štafet, 3. a 4. kolo ČP 

Hned  první  den  proběhl  skvěle,  Simča
Karochová,  Dáša  Tučková  a  Lenka  Ploutev
Nováková vybojovaly na MČR štafet 3. místo!
2. a 3. štafeta po prvním úseku předávala těsně
za sebou, Markéta Vítová vyfotila předávku –
4 dresy EKP na jedné fotce 

Další  dny  pokračovaly  úspěchy  Ekonomu
následovně: W21A vyhrála po oba dny Simona
Karochová,  v  M21A obsadil  Pavel  Kurz druhé
místo a v M21B Martin Smrt třetí místo, Marcela
Konečná  dojela  3.  ve  W40.  Třetí  místo  navíc



obsadila  po oba  dny Ella  Kalinová  v kategorii  mladších  holek (na hladkém cross  country kolem
rybníka i krátkém MTBO v okolí centra)

Náměšť na Hané, 23. – 24. května, 5. a 6. kolo ČP
Co si pamatuji, tak jsme spali na fotbalovém hřišti, myli si kola vodou z potoka, pršelo, byl
moc povedený večerní program. Ze závodníků kamarádů vyhrál Martin Janda (sice je pořád
s námi, ale přestoupit ze svého srdečního oddílu nechce) kategorii M21B a na bramborovém
místě  v té  samé  byl  Martin  Smrt.   V kategorii  W21B  brala  bronz  Lucka  Štembergová.
V neděli pak bodoval Martin Smrt druhým místem v M21B (a započal tak sérii medailových
umístění, kde se mu ale stále 1. místo až do konce sezóny vyhýbalo a na postup do Áček si
tak počkal až na sezónu 2016). 

MTBO 5 Days Plzeň, 2. – 6. července 2015, 7., 8. a 9. kolo ČP, MČR ve sprintu 
Horko. To je asi to hlavní, co se vybaví většině při vzpomínání na Plzeň. Před vedrem se
nebylo kam schovat, rybník byl už dost teplý, les
vyprahlý,  ve  stínu  se  vzduch  ani
nepohnul. Na tratě se vyráželo s mokrou
hlavou (která většinou uschla ještě před
dojetím  na  start  etapy)  Večer,  kdy  se
konečně vzduch trochu ochladil (už bylo
třeba  jen  30°),  jsme  se  účastnili
všemožných  legendárních  párty  a
poctivě  reprezentovali  i  na  poli
kulturním. Jen ty pivní štafety … chyběl
nám Marek s Klárkou, kteří  by to snad
vyhecovali! 
Závodů  bylo  hodně  a  to  včetně  O-
quadriatlonových  štafet,  kde  jsme  byli
podle mě dost dobří,  ale výsledek jsem
už nedohledala. 
Na stupních vítězů jsme byli  jak průběžně, tak i celkově a to díky 2. místu Mirka Kaliny
v M21A! Všech 5 etap objelo 9 závodníků EKP, celkově za EKP bojovalo 24 závodníků. 

Zlín, 8. – 9. srpna, 10. a 11. kolo ČP
Nejmenší  účast  z celého  seriálu  závodů,  členové  EKP byli
všude možně  jinde.  Zpráva  od Ploutve:  10.  a  11.  kolo ČP
MTBO ve Zlíně bylo Ekonomem zastoupené nezvykle jen 3
členy,  ale  závody  byly  povedené  a  i  přes  veliké  horko
výsledky některých členů úctyhodné.  Marcela  Mejčl  si  tak
připisuje 2x 100 bodů. 
Bratislava, 5. – 6. září, 12. a 13. kolo ČP
Jezdit daleko už si pomalu zvykáme, kromě Plzně a Hradce
jsme  pořád  na  Moravě  a  dále  na  východ.  Tentokrát
Slovensko. Najednou se ochladilo, jelo se chvílemi myslím i
za  deště  a  hodně  do  kopce.  Nicméně  i  tak  zajel  Štěpán
Merenus 3. místo v M21A a v první desítce se objevil také Albert Mikan, čímž se neopatrně
přiblížil  postupu  do elity  (Štěpán  i  Míra  už  postup  měli  téměř  jistý).  Ondra  Šebl  byl  2.
v M21C, ale protože před ním byl pouze Maďar, podobně jako Jakub Ouhrabka si v letošní
sezóně svým prvním závodem vyjel prvním místem postup do béček. V neděli byl  Štěpán
opět třetí, v M21B byl 1. Martin Nývlt. Těsně pod bednou zůstala 4. Radka Ouhrabková. 



Zvůle, 26. – 28. 9., 14. – 16. kolo ČP, MČR krátká i dlouhá trať
Moravská  tour  pokračuje  i  mistrovskými  závody  ve  Zvůli.  Bydlíme  v různě  luxusních
chatičkách,  ale  všichni  v centru.  Miroslav  Kalina  zvětšil  svůj  byznys  a  tak  se  všichni
scházíme u stánku Enervite u Kalinovic chatičky. Nově se mezi závodníky objevuje Nikolas
Domín a svým sobotním téměř letmým startem (který si pravděpodobně vůbec nepamatuje)
posílil náš tým nejen ve výkonech na trati, ale i večer, mimo trať. 
Netradičně  početné  zastoupení  měly  i  závody  dětské,  kde  reprezentovaly  Ouhrabkovic  a
Kalinovic děti a jely dost rychle, jsem zvědavá, jestli jim to vydrží. Rostou nám tak velké
sportovní oddílové naděje. 
Výsledky sobota Výsledky neděle Výsledky pondělí

1. místo M21A: Štěpán Merenus 2. místo W21B: Helča Trčková 3. místo M21A: Štěpán Merenus

3. místo M21C: Nikolas Domín 3. místo W21B: Eva Zamrzlová 3. místo M21B: Martin Smrt

4. místo W21A: Markéta Kalinová 4. místo W40: Marcela Konečná 2. místo M21C: Nikolas Domín

2. místo M21B: Eva Zamrzlová  5. místo M21E: Martin Štěňha

4. místo W40: Marcela Konečná  3. místo W21B: Eva Zamrzlová

Nove Město na Moravě, 17. a 18. kolo ČP, MČR družstev
A je to  tady,  vrchol  sezóny,  pro  změnu  opět  daleko,  ale  zase  na  zajímavých  tratích.  Pro
některé začal orienťák už při příjezdu do centra – jedním z takových jsem byla i já – přijížděla
jsem až na družstva, pozdě večer po sobotní práci a přišlo mi, že přeci nemůže cesta vést přes
zákaz vjezdu na hráz. Obracela jsem se někde uprostřed lesa, nikde nic a přišlo mi, že jestli
zapadnu,  najde mě někdo až druhý den při  závodě (byla  to taková „výrazná“  křižovatka.
Mapově jsem se radila se Simčou a Pavlosem, kteří přijížděli také pozdě, po jiných závodech
a společně jsme v několika autech ten zákaz projeli.  Ostatní v té době zaslouženě odpočívali
po sprintu a middlu.  (Nikolas Domín vyhrál M21C, Míša Pačáková byla na své návštěvě z
Kanady 2. ve W21B, Mirek Kalina 1. ve sprintu v M21A, Marcela Konečná 3. ve W40). 
Ekonom bydlel na dvou místech – já byla zařazena do párty sekce a bydlela v místě závěrečné
párty. Ta se povedla, tam nám to šlo fakt dobře a poctivě jsme se připravovali na družstva.
Tvrdá příprava se vyplatila a EKP ve složení Simča Karochová, Lenka Ploutev Nováková,
Martin Štěňha,  Martin  Sajal  a  Vojta Ludvík obsadila  nádherné 3.  místo!  (Reportážní  foto
Martin Smrt)  Za zmínku stojí, že Ekonom měl na startu i v cíli 6 družstev, z toho 3 v první
dvacítce. 

Sepsala 10. ledna 2016 Katka Mikanová za pomoci
příspěvků ve skupině Ekonom Praha MTBO
na FB, zmíněny jsou příspěvky a použity fotky
Mirka Kaliny a Lenky Nováková, dále fotky
Lucky Štembergové, Martina Smrta a Markéty
Vítové. 



Celkové výsledky SEZÓNY 2015
Kategorie Jméno Příjmení Celkové pořadí 2015
M14 Martin Kabát 8
M21E Martin Štěňha 13
M21E Martin Sajal 20
M21A Miroslav Kalina 4
M21A Štěpán Merenus 5
M21A Albert Mikan 18
M21A Pavel Kurz 54
M21B Martin Smrt 3
M21B Jakub Ouhrabka 40
M21B Ondřej Šebl 46
M21B Martin Nývlt 50
M21B Milan Štemberg 55
M21C Nikolas Domín 8
M21C Jakub Ouhrabka 27
M21C Martin Nývlt 31
M21C Ondřej Šebl 32
M40 Jan Kabát 19
M40 Daniel Čermák 30
M40 David Vít 52
M50 Milan Bochenek 20
M50 Petr Adrián 21
W21E Dagmar Tučková 18
W21E Lenka Nováková 23
W21E Simona Karochová 24
W21A Markéta Kalinová 15
W21A Radka Ouhrabková 16
W21A Kateřina Mikanová 30
W21A Martina Hanzlíčková 33
W21A Lenka Kotačková 43
W21A Ivana Pajerová 54
W21B Eva Zamrzlová 12
W21B Helena Trčková 17
W21B Lucie Štembergová 27
W21B Markéta Vítová 29
W21B Tereza Louková 30
W21B Michaela Pačáková 39
W40 Marcela Konečná 4
W50 Jana Bochenková 12



Ohlasy závodníků sezóna 2015
Mirek Kalina: "Chci tímto poděkovat všem členům oddílu za vzornou účast na závodech 
Českého poháru MTBO v roce 2015. Myslím, že EKONOM PRAHA byl určitě vidět:-)
 Shrnutí úspěchů našich členů:
štafeta W21 - 3. místo MČR - Simona Karochova, Dagmar Tučková, Lenka Ploutev Nováková
MW21 - 3. místo MČR - Vojtěch Needy Ludvík, Lenka Nováková, Martin Sajal, Simona 
Karochová, Martin Štěňha
Zisk licencí pro rok 2016
 
licence E - Martin Štěňha, Martin Sajal, Dagmar Tučková, Miroslav Kalina, Štěpán Merenus 
+ licenci dostane i Simona Karochová (když bude chtít jezdit) + Tomáš Bezouška a Martin 
Janda (snad budou oba jezdit za nás)
 
licence A - Albert Mikan, Pavel Kurz, Martin Nývlt, Martin Smrt, Lenka Nováková, Markéta 
Kalinová, Radka Ouhrabkova, Kateřina Mikanová, Martina Hanzlíčková, Misa Pacakova
 
licence B pro rok 2016 - Jakub Ouhrabka, Ondřej Šebl, Nikolas Domín"
(Komentář autora: je vidět, že trenér myslí hlavně na tým!)
Markéta Kalinová: "MTBO závody v roce 2015 jsem si jako vždy opravdu užívala, protože 
mne to prostě baví. Nejsilnějším zážitkem bylo vypletení cca třetiny drátů o paroží na prvních 
letošních pohárových závodech v Maďarsku. Hrdá jsem letos také na to, že se mi, jako 
trojnásobné matce, podařilo objet všech 20 závodů pražské MTBO ligy."
Radka Ouhrabková: "Na začátku sezony jsem na skvěle rozjetém závodě v Maďarsku píchla
na předposlední kontrole, což mne dost mrzí. Na začátku sezony jsem byla ráda za výsledek 
do půlky startovního pole, pak už jsem koukala, zda jsem do první desítky. Velkou radost jsem 
měla ze 4. místa na Slovensku. Konec sezony jsem bohužel k nemocem v rodině nemohla 
objezdit, jak bych chtěla. Napínavý byl tedy závěr, kdy jsem nakonec v celkovém pořadí byla 
odsunuta z postupové pozice na nepostupovou. 
Nakonec jsem ráda a těším se, že budeme s Markétou příští rok bojovat o první místa v 
Áčkách a ne o poslední v Elitě. Samozřejmě budu ještě zkušenější, takže věřím v lepší umístění
a těším se na další sezonu."
Katka Mikanová: "Nikdy se nevzdávej, ale... to bych nesměla jet do Maďarska:-) Poprvé v 
životě jsem vzdala závod.10 minut v dešti nad mapama ještě před startem jsem zvládla já i 
Markéta s Radkou, ale v lese už mi do smíchu nebylo, protože se mi kvůli nánosům bahna 
přestaly točit kola... Takže pěkně pěšky z kopce dolů (z toho, který jsem na začátku pracně 20 
minut vyjížděla:-)). Každopádně ani tohle mě neodradilo odjezdit až na jeden závodní víkend 
celou sezónu. Kromě závodů mě totiž o pohárových víkendech čeká partička kamarádů a 
přátel, se kterými je radost trávit čas. Bez MTBO bych je neměla a tak se už nemůžu dočkat 
další sezóny!"
Nikolas Domín: "Říká se, že by člověk neměl opovrhovat něčím, co nezkusil. A tak jsem si 
řekl, že to MTBO tedy zkusím... Abych jím mohl opovrhovat na základě vlastní zkušenosti... 
Doufám, že během nadcházející sezóny ještě vůbec zkusím klasický orienťák - ale nevím - 
zkusil jsem MTBO..."

Přesné citace jednotlivých členů bez redakčních úprav.



JAK SE PŘIPRAVIT NA LETOŠNÍ
JIZERSKOU 50

Sledujte stránky závodu. Situace a názory
pořadatelů se mění velice často.
Poté co se pořadatelé rozhodnou, že se Jizerka
z důvodu absence sněhu poběží pěšky,
vyběhněte si na hřebeny Jizerských hor.
Podívat se jak je tam krásně, protože tohle při
tom asfaltovém lesním běhu neuvidíte.

Po tom, co se konečně ochladí a napadne centimetr 
sněhu a předchozí běžecký trénink tudíž vzal za své, 
připravte se na novou situaci.Pořadatelé chtějí 
nechat závodníky kroužit na kolečku, je potřeba se 
psychicky připravit.
Najděte si zasněženou sjezdovku, technickým 
sněhem samozřejmě, malou a ne moc širokou, 
abyste se nemohli moc rozjet. Závodní ambice na 
krátkém okruhu v davu závodníků mohou končit 
pádem do borůvčí.

Když vás to přestane bavit (ani Golem neměl
nekonečnou trpělivost), zajeďte si někam za
přírodním sněhem. Kdekoliv je ho víc než v
Jizerkách, třeba v Praze.Důležitá je kvalitní
závodní příprava.
Rozhodně lyžujte na závodních lyžích na
kterých pojedete Jizerku. Hůlky zvolte bez
košíčků, košíčky brání napíchnutí více soupeřů
naráz.
Tréninkový prostor by měl být úpravou stop
podobný závodní Jizerce. Tedy LKT, stovky pěšáků a sem tam exot na Fetbajku.
Vzhledem k tomu, že pořadatelé berou v Jizerkách sníh kde se dá, třeba i z posypané silnice, 
najděte si štěrkové místo, abyste si mohli vyzkoušet skluz a odraz na kamení (tohle byl v 
Kunraťáku asi jediný problém, ale nakonec se podařilo).
Opět lyžujte na malém okruhu a po známých místech, ať se ani na okamžik nepřipravíte o tu 
nekonečnou nudu, co vás při závodě čeká.

A v den závodu? Vyrazte si někam zaběhat, ať si nezkazíte chuť na lyžování. Zima ještě není 
ani v půlce a třeba ten sníh napadne.                                                                               Radim



Vánoční večírek sekce MTBO
Protože MTBO má tu nevýhodu, že přes zimu je dlouhá pauza, rozhodli jsme se zkrátit si
čekání  na  další  potkávání  na
závodech vánočním večírkem. Konal se
14.  prosince  a  měl  nečekaně  vysokou
účast.  Kromě  předání  perníkových
medailí  těm  nejlepším  v každé
kategorii  (nebo  těm,  co  byli  druzí,
když  vítěz  nedorazil)  proběhla  
i  krátká  orientační  hra  v ulicích
Prahy. 
Centrem  „závodu“  bylo  tradiční
místo,  salonek  restaurace  U
Medvídků Na Perštýně, odstartovat bylo
možné  mezi  šestou  s cca  půl  osmou
hodinou. Úkolem všech bylo najít místa na mapě a
spojit je se správnou fotkou a popiskem místa. Nejlépe
se s nástrahami tratě vyrovnaly 3 reprezentantky z kategorie  W21B a obsadily všechna tři
bodovaná místa. 

Umístění Závodník Čas Počet chyb Poznámka
1. místo Helča Trčková 24:58:00 0  
2. místo Zuzka Sedláčková 25:58:00 0  
3. místo Lucka Štembergová 27:34:00 0  
4. místo Martin Štěňha 29:12:00 0  

5. místo Ondra Šebl 29:15:00 0
Zakecal se a tak přišel o dělené 4. 
místo:-)

6. místo Simča Karochová 35:23:00 0 Ale našla koně / osla ve výloze!
7. místo Klárka Hausmannová 46:06:00 0 Ale našla koně / osla ve výloze!
8. místo Míra Kalina 23:32 2 2. nejrychlejší čas

9. místo Milan Štemberg 25:08:00 2
Ale našel a vyfotil místo chybějícího 
koně / osla

10. místo Radka Ouhrabková 27:52:00 2  
11. místo Martin Smrt 28:50:00 2  

12. místo Dáša Tučková 29:18:00 2
Ale je to největší pařmen - přišla první
a odešla poslední:-)

13. místo Martina Hanzlíčková 32:42:00 2  
14. místo Štěpán Merenus 40:20:00 2  
15. místo Martin Nývlt 22:27 3 Nejrychlejší čas!
16. místo Marcela Konečná 35:40:00 3  
17. místo André 45:05:00 3  
18. místo Pavel Kurz 32:18:00 4 Ale udělal tak velkou radost Zuzce:-)
fandící marod Bert Mikan    
pozdě příchozí Martin Sajal    

Závod připravily a zorganizovaly Lenka Ploutev Nováková a Katka Mikanová. 



Orientační závod v pražské MHD

V polovině dubna pořádal Žaket již popáté orientační závod s využitím linek Pražské 
integrované dopravy. Motivací k jeho uspořádání bylo nejspíš otevření nově dostavěného 
úseku metra do Motola, s tím spojené další změny v hromadné dopravě a vydání nové mapy 
pražské MHD. Takto začínal článek s názvem „Netradiční orientační závod – Praha jinak“, 
který jsem na žádost organizátorů napsal do červnového čísla časopisu Orientační běh. 
Protože se závodu úspěšně zúčastnilo i několik členů Ekonomu, dávám ho v lehce upravené 
podobě i do ročenky.

Po Praze bylo rozmístěno celkem 15 různě obodovaných kontrol a závodníci se snažili získat 
za jejich oběhnutí či projetí co nejvíce bodů. Ve tříhodinovém časovém limitu rozhodně 
všechny kontroly navštívit nešlo. Takže závod svojí koncepcí více podobný dlouhým 
bodovacím MTBO závodům typu Bike Adventure, než běžeckému orienťáku. Možná proto se
na předních příčkách umístilo více závodníků specializujících se na MTBO. To platilo i pro 
členy Ekonomu. Na celkově 4. místě skončil mezi jednotlivci Honza Kabát, nejlepší ženou 
byla Martina Hanzlíčková, a mně se podařilo už potřetí tento závod vyhrát celkově.

Druhého absolutně nejvyššího bodového zisku ale dosáhli neorienťáci – vítězové kategorie 
týmů a nadšenci do veřejné dopravy Petr Hnyk s Ditou Lazárkovou. Znalost MHD se ukázala 
jako důležitá, ale slogan „Nemusíte běhat, můžete se vozit!“ neplatil, pokud někdo chtěl 
myslet na vítězství.  Kontroly pod Petřínem, u Žižkovského vysílače a v Letenských sadech se
nacházely dále od použitelných zastávek MHD a jejich efektivní sebrání vyžadovalo dost 
běhání. Při svém vítězném postupu jsem naběhal celkem 11,5 km. Trasa je vidět na mapě, 
která asi nemá šanci se dostat do ročenky v dostatečném rozlišení, takže ji najdete i ve 
webové verzi článku na www.cestanahoru.cz/mhd-ob-2015/
Jak jsem se při závodě rozhodoval a co se ukázalo jako klíčové?
Mapa se rozdává 5 minut před ostrým startem, takže už před vyběhnutím jsem díky internetu 
v mobilu zjistil, že 10 minut po startu odjíždí vlak z Nádraží Holešovice do Podbaby. Kudy 
začnu, jsem měl tedy jasno. K první kontrole u Trojského mostu ale bylo třeba běžet, žádná 
tramvaj v tu chvíli jet neměla. Na vlakové nádraží jsem doběhl s dostatečným předstihem, 
takže se logicky projevil „zákon Posázavského expresu“, ač tady šlo o úplně jinou trať :-) – 
vlak měl 4 minuty zpoždění. Ale aspoň to přineslo víc času na hledání v jízdních řádech.

Takže jsem věděl, že doplatím na to, že z Dejvické směrem do Motola jezdí jen každé druhé 
metro a budu čekat většinu z dlouhého intervalu 8 minut. Kdyby se závod konal o pár týdnů 
později, už by to bylo jinak, po stížnostech cestujících tam začnou jezdit vlaky častěji. 

Po oražení kontroly u Nádraží Veleslavín mi bylo jasné, že čekat dalších 8 minut na metro na 
Petřiny čekat nechci. Kopec na Petřiny musím vyběhnout po svých. Jízdní řád říká, že 
autobus 191 pojede z Větrníku asi za 4 minuty, takže se flákat nemůžu. Brzy vím, že včas 
nahoře na zastávce nebudu. Na rozdíl od SMIKu, kde se kontroly pohybují přesně dle 
jízdního řádu, se v pražské MHD musí počítat se zpožděními některých spojů. Takže já jsem 



na Větrník doběhl asi o minutu a půl po čase odjezdu dle jízdního řádu, ale autobus se objevil 
až minutu poté.

V autobuse dělám finální rozhodnutí o plánu pro zbytek závodu. Bus 143 ke kontrole 
v Košířích by mi ujel a jezdí po 15 minutách. Ani už nezjišťuji, kdy by mi pak jel vlak ze 
zastávky Praha – Hlubočepy, obě kontroly škrtám a po oražení na Ladronce chci získat 15 
bodů za Nemocnici pod Petřínem. To znamená popojet dalším spojem linky 191 (měl ještě 
větší zpoždění než ten předchozí) na Strahov a pak seběhnout Petřínskými sady, orazit 
kontrolu a běžet dál. Dnešní nejdelší běžecký úsek dne měřil 2,5 km.

Postupy metrem mají výhody (jezdí často a přesně) i nevýhody. Signál je tam omezený až 
žádný a to se hledá v jízdních řádech těžko. Tramvaj z Pražského povstání jede včas a musím 
dobíhat. Autobus 188 ze zastávky Jezerka nejspíš taky včas, takže musím seběhnout  parkem 
Jezerka. Že jsme tam chodili na procházky ve školce si vzpomínám až teď při psaní článku. 
Tramvaj na Spořilov má zase větší zpoždění, dokonce dřív přijíždí další spoj linky 188, 
kterým jsem pár zastávek nakonec popojel. Ze Spořilova sbíhám na autobus do Záběhlic, na 
ten čekat nemusím. Od kontroly na zastávce vlaku Praha – Strašnice se vyplácí na metro 
běžet.

Vím, že při výstupu z metra na Jiřího z Poděbrad budu mít 35 minut do limitu. Po kontrole u 
Žižkovského vysílače chci ještě stihnout Letenský kolotoč nedaleko cíle. Kudy to ale bude 
nejrychlejší? Jízdní řády hlásí, že při návratu do metra, cestě na Staroměstskou a odtud kus 
tramvají bych limit stihnout nemusel. Takže volím zase běh. Od vysílače je to naštěstí 
z kopce. Nevím, proč na Husinecké dobíhám autobus X-9, když tuším, že zahýbá nesprávným
směrem a vteřiny spíše ztratím než získám, ale alespoň jsem si v něm odpočinul. Další a to už 
neplánovaný odpočinek přichází na křižovatce u Bulhara. Uzavírka způsobuje, že se musí 
překonat ještě více přechodů než běžně a na zelenou je třeba čekat déle. U Masarykova 
nádraží naštěstí dobíhám tramvaj, která mě doveze až na Strossmayerovo náměstí.

Tam přijíždím asi 13 minut před limitem. Kontrolu bych ještě měl stihnout, ale musím zabrat. 
Kopec na Letnou bolí, přeci jen už (správně) tuším, že si dnes zdvojnásobím počet letos 
naběhaných kilometrů. Od Letenského kolotoče se vracím na Strossmayerovo náměstí s tím, 
že třeba pojede tramvaj, co mě doveze do cíle. Ta sice jede, ale vidím ji daleko před sebou, 
takže i v závěru musím po svých. Naštěstí času zbývá dostatek a v cíli jsem asi minutu před 
limitem.

Aby článek nebyl jen kopií toho vydaného v časopise, doplňuje ho ještě komentář nejlepší 
ženy Martiny Hanzlíčkové:

Je to asi jediný typ závodu, kdy mám šanci s váma soupeřit :-) Za zmínku ještě možná stojí, 
že jsem startovala jako úplně poslední a doběhla taky jako úplně poslední. A za trestné body 
(bylo jich celkem 10, za doběh skoro 5 minut po limitu) může jasná chyba na Pražského 
povstání, kdy jsem od budovy soudu Na Veselí použila k metru 3 spodní přechody, místo 
abych lehce vyběhla do kopečku na jeden horní, přestože už jsem tam šla nejmíň stokrát a 
vím, že dolní semafory nejsou sfázované. Bohužel páteční doprava byla tak velká, že nešlo 
přeběhnout na červenou a to mě stálo dvě ujetá metra, přičemž mi kvůli tomu na Holešovicích
ujela 17 a musela jsem celý tento děsně dlouhý úsek až do cíle na Výstavišti běžet. Možná 



kdybych se vykašlala na kontrolu číslo 1 na začátku, doběhla bych včas a bodově bych na tom
byla stejně, ale tramka stejně jela až za 10 minut. Jinak mám shodné kontroly jako Martin, 
kromě té 13 u vlaku v Podbabě, a šla jsem je víceméně v protisměru.
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