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A medailové žně pokračují...





Slovo pana předsedy

NAZDAR 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.
A co nás čeká tento rok?
Budeme  pořádat  Mistrovství  a  Veteraniádu  ČR  na  krátké  trati,  20.-21.  června  2015  na 
Eduardu u Jáchymova v Krušných horách.
Pokusíme se nechat vyrobit si nové oddílové overaly už na jaře, od firmy Atex.
A vyhrajeme co jen půjde.

Střihejte!
Radim

Oddílové příspěvky na rok 2015

Budou se platit jako každý rok.
Jen se ještě musíme domluvit, kolik to bude letos.

Číslo účtu: 867820001/5500
VS: vaše registrační číslo + kód disciplíny, kterou platíte, kde 1 je OB, 2 je LOB a 3 je MTBO



LOB 2014
Tak to už tady dlouho nebylo. Minulou zimu se nejel ani jeden závod.
A zimní mizérie (teda jen LOBácká, jinak se docela lyžuje) pokračuje i letos, zatím se závody pouze 
ruší a přesunují.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalendář závodů LOB 2015 

3.-4.1.            klasická trať, M ČR sprint, M ČR štafet                  STH    Studenec
17.-18.1.         krátká trať, klasická trať, M ČR týmů                     OSN   Sklené
24.-25.1.         klasická trať, M ČR sprint, M ČR štafet                  STH    Studenec
31.1-1.2. M ČR klasická trať, krátká trať, noční sprint SZP Vysoké nad Jizerou
7.-8.2. klasická trať, M ČR sprint, M ČR štafet STH Studenec
21.-22.3. klasika, M ČR krátká, noční sprint VPM Pernink
--------------------------------------------------------------------------------
 Ostatní
10.-11.1. Skirogaining Orlické hory
8.2. Bedřichovská pětihodinovka Jizerské hory
28.2.-1.3. Skirogaining Krušné hory



OB 2014
Naši veteráni jsou, zdá se, v čím dál tím větší formě a sbírají jednu medaili za druhou. Jak je 
podle ČPV vidět, daří se jim spíš v kolektivních disciplínách.
V Rankingu dospělých našich závodníků po dlouhé době přibylo.





Český pohár veteránů 2014

Mistrovství ČR:

MČR v nočním OB:
H55 5.10 km, 95 m, 14 kontrol
9. Fanta Miroslav EKP5800 C VŠTJ Ekonom Praha 62:34 + 17:54

MČR na krátké trati:
D40A 2.80 km, 195 m, 18 kontrol
7. Čečrdlová M. EKP7257 C VŠTJ Ekonom Praha 54:53 + 9:23
9. Zurynková Jana EKP7053 C VŠTJ Ekonom Praha 55:42 + 10:12
D45A 2.60 km, 185 m, 18 kontrol
23. Janečková D. EKP6550 C VŠTJ Ekonom Praha 70:12 + 32:44
D45B 2.40 km, 145 m, 19 kontrol
14. Pecková Ivana EKP6252 C VŠTJ Ekonom Praha 80:11 + 27:36
D55A 2.20 km, 155 m, 17 kontrol
8. Šedivá MiroslavaEKP5750 C VŠTJ Ekonom Praha 53:06 + 12:37
H21C 3.40 km, 315 m, 23 kontrol
11. Ondráček Radim EKP7414 C VŠTJ Ekonom Praha 39:26 + 4:27
H21D 3.30 km, 315 m, 22 kontrol
15. Kalous Vladislav EKP7702 C VŠTJ Ekonom Praha 48:26 + 9:06
H40B 3.30 km, 230 m, 24 kontrol
6. Pecka Jan EKP6800 C VŠTJ Ekonom Praha 65:46 + 7:10
7. Bolehovský P. EKP7103 C VŠTJ Ekonom Praha 66:11 + 7:35
H45B 3.00 km, 240 m, 20 kontrol
19. Janeček Jura EKP6701 C VŠTJ Ekonom Praha 69:07 + 18:03
H50A 3.10 km, 260 m, 23 kontrol
14. Koucký Roman EKP6301 C VŠTJ Ekonom Praha 59:02 + 17:37
H55A 2.90 km, 260 m, 21 kontrol
15. Šedivý Jiří EKP5500 C VŠTJ Ekonom Praha 60:12 + 18:31
H55B 2.90 km, 240 m, 21 kontrol
9. Fanta Miroslav EKP5800 C VŠTJ Ekonom Praha 69:51 + 15:02

   pořadí  pořadí pořadí    Registrační           Jméno Kategorie   počet   body
    ČPV  absol. kategorie číslo  závodů

27  (-12) 68  (-31) 6   (-2)  EKP5750 Šedivá, Miroslava D55 10   (0) 156  (-20)
31 (+41) 72  (107) 7  (+5)  EKP5650 Fantová, Libuše D55 11 (+3) 153 (+46)

116  (-56) 299 (-157) 24 (-14)  EKP6150 Bochenková, Jana D50 5  (-3) 82  (-39)
135 (+21) 342  (+53) 29  (+7)  EKP6252 Pecková, Ivana D50 7 (+1) 77 (+16)
174  (-16) 424   (-27) 34   (-3)  EKP6850 Koucká, Ivana D45 9 (+2) 64   (-3)
299    (---) 741    (---) 67   (---)  EKP7257 Čečrdlová, Marcela D40 3  (---) 34   (---)
452    (---) 1150    (---) 115   (---)  EKP7053 Zurynková, Jana D40 1  (---) 14   (---)
484    (---) 1238    (---) 59   (---)  EKP7850 Ondráčková, Veronika D35 1  (---) 11   (---)
504 (-134) 1282 (-552) 130 (-49)  EKP7351 Náměstková, Veronika D40 1  (---) 10   (---)
575    (---) 1437    (---) 111  (---)  EKP6550 Janečková, Dagmar D45 1  (-2) 7  (-10)
635    (---) 1571    (---) 120  (---)  EKP6951 Blahová, Markéta D45 1  (---) 5   (---)

98  (-58) 159   (-84) 16    (-9)  EKP5500 Šedivý, Jiří H55 9   (0) 117  (-33)
128 (+56) 208  (+98) 17 (+12)  EKP5800 Fanta, Miroslav H55 12 (+5) 104 (+32)
134 (+14) 216  (+27) 21   (+3)  EKP6301 Koucký, Roman H50 7   (0) 102   (12)
218  (-44) 363   (-73) 38  (-13)  EKP6800 Pecka, Jan H45 10 (+1) 74   (-2)
419  (-93) 705 (-177) 58  (-10)  EKP5600 Adrián, Petr H55 7   (0) 37   (-9)
438  (-59) 735 (-120) 53    (-7)  EKP5212 Borák, Stanislav H60 7   (0) 35   (-3)
504 (+33) 826  (+67) 78 (+18)  EKP7103 Bolehovský, Petr H40 2 (+1) 28 (+10)
509    (---) 835    (---) 79    (---)  EKP7414 Ondráček, Radim H40 1  (---) 27   (---)
743 (-167) 1224 (-262) 129  (-32)  EKP6701 Janeček, Jura H45 2   (0) 12   (-3)



MČR sprintových štafet:
DH140
disk Veronika Ondráčková          17:05         
            Vladislav Kalous             13:33         
            Ivana Šnajdarová              disk                                       
            Radim Ondráèek              13:09                       

MČR na klasické trati:
D35A 6.10 km, 295 m, 10 kontrol
12. Ondráčková V. EKP7850 C VŠTJ Ekonom Praha 76:07 + 18:21
D50A 4.70 km, 225 m, 10 kontrol
6. Bochenková JanaEKP6150 C VŠTJ Ekonom Praha 52:34 + 8:23
D50B 4.20 km, 200 m, 9 kontrol
4. Pecková Ivana EKP6252 C VŠTJ Ekonom Praha 57:29 + 4:55
D55A 4.50 km, 220 m, 9 kontrol
2. Šedivá MiroslavaEKP5750 C VŠTJ Ekonom Praha 54:03 + 1:17
3. Fantová Libuše EKP5650 C VŠTJ Ekonom Praha 55:01 + 2:15
H40A 8.60 km, 430 m, 14 kontrol
1. Ondráček Radim EKP7414 C VŠTJ Ekonom Praha 65:46
H45A 7.60 km, 380 m, 12 kontrol
22. Pecka Jan EKP6800 C VŠTJ Ekonom Praha 78:30 + 20:33
H50A 6.50 km, 330 m, 12 kontrol
DNS Koucký Roman EKP6301 C VŠTJ Ekonom Praha DNS
H55A 5.80 km, 285 m, 11 kontrol
14. Fanta Miroslav EKP5800 C VŠTJ Ekonom Praha 63:45 + 15:16
24. Adrián Petr EKP5600 C VŠTJ Ekonom Praha 86:14 + 37:45

MČR štafet:
D135
7 775 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 103:23
D. Janečková EKP6550 32:31 4 32:31 4
Ivana Pecková EKP6252 33:07 8 65:38 3
V. Ondráčková EKP7850 37:45 13 103:23
 
D165
2 753 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 87:23
Libuše Fantová EKP5650 29:34 1 29:34 1

Jana BochenkováEKP6150 27:42 2 57:16 1
Miroslava ŠediváEKP5750 30:07 3 87:23

H105
28 801 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 174:51
Jan Pecka EKP6800 59:52 32 59:52 32
Petr Matoušek EKP7503 55:14 28 115:06 32
P. Bolehovský EKP7103 59:45 24 174:51
 
H135
2 402 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 101:08
Vladislav Kalous EKP7702 34:01 2 34:01 2
Jiří Šedivý EKP5500 35:57 8 69:58 6
Radim Ondráček EKP7414 31:10 2 101:08
 
H165
8 710 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 118:01
Jura Janeček EKP6701 40:24 6 40:24 6
Stanislav Borák EKP5212 36:35 8 76:59 9
Miroslav Fanta EKP5800 41:02 7 118:01
 



H21
46 12 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 198:46
Milan Pidrman EKP8310 61:12 46 61:12 46
Milan Štemberg EKP8608 69:49 47 131:01 45
Lukáš Benda EKP7705 67:45 46 198:46
 
MIX
28 258 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 108:49
Jaroslav Hlaváč EKP9205 36:03 53 36:03 53
Miroslav Kalina EKP8211 39:35 34 75:38 42
Nikolas Domín EKP8806 33:11 23 108:49

 64 233 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 2 190:03
M. Kalinová EKP8259 56:36 73 56:36 73
K. Hausmannová EKP8651 49:00 53 105:36 66
T. Jaroměřská EKP9353 84:27 69 190:03
 disk 216 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 3 disk
V. Náměstková EKP7351 34:32 49 34:32 49
Markéta Blahová EKP6951 66:36 67 101:08 64
Pavla Blahová EKP0153 disk
 
MČR družstev:
HD175
DNF 425 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 disk
Lukáš Benda EKP7705 68:13 24 68:13 24
V. Náměstková EKP7351 55:54 21 124:07 22
V. Ondráčková EKP7850 disk
Michal Borák EKP8304 nest.
Pavel Janda DOR7600

DOSPĚLÍ
53 11 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 466:38
Jaroslav Hlaváč EKP9205 61:24 53 61:24 53
M. Pačáková EKP8654 68:13 54 129:37 53
Milan Pidrman EKP8310 50:24 45 180:01 50
L. Štembergová EKP8851 76:51 56 256:52 53
Milan Štemberg EKP8608 91:29 54 348:21 54
K. Hausmannová EKP8651 46:49 53 395:10 55
Nikolas Domín EKP8806 71:28 52 466:38
 
HD225
3 805 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 191:21
Vladislav Kalous EKP7702 40:42 2 40:42 2
D. Janečková EKP6550 36:56 10 77:38 5
Jan Pecka EKP6800 41:16 9 118:54 4
Jana BochenkováEKP6150 33:44 15 152:38 6
Radim Ondráček EKP7414 38:43 2 191:21
36 840 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 2 258:40
P. Bolehovský EKP7103 46:28 17 46:28 17
Ivana Pecková EKP6252 46:10 32 92:38 27
Martin Sajal EKP7803 39:31 7 132:09 16
Markéta Blahová EKP6252 50:13 43 182:22 28
Petr Adrián EKP5600 76:18 46 258:40
HD275
2 608 EKP VŠTJ Ekonom Praha EKP 1 214:45
Jura Janeček EKP6701 49:14 3 49:14 3
Libuše Fantová EKP5650 40:12 5 89:26 3
Miroslav Fanta EKP5800 43:32 5 132:58 3
Miroslava ŠediváEKP5750 35:47 3 168:45 2
Jiří Šedivý EKP5500 46:00 2 214:45



 
Kalendář hlavních závodů v OB 2015

Hlavní domácí závody:
18. 4. Žebříček B-Morava – klasická trať VBM
19. 4. Český pohár štafet VBM
25. 4. Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB ZBM
26. 4. Český pohár štafet ZBM
 2. 5. Žebříček B-Čechy – klasická trať LPU
 3. 5. Žebříček B-Čechy – krátká trať LPU
16. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať PGP+KSH
16. 5. Žebříček B-Morava – klasická trať AOV
17. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať PGP+KSH
17. 5. Žebříček B-Morava – krátká trať AOV
23. 5. Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu ASU
24. 5. Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet ASU
30. 5. Český pohár štafet DKP
30. 5. Český pohár, žebříček A – sprint DKP
31. 5. Český pohár štafet DKP
 6. 6. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať TTR
 6. 6. Žebříček B-Čechy – klasická trať SJC
 7. 6. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať TTR
 7. 6. Žebříček B-Čechy – krátká trať SJC
10. 6. Přebor škol LOV
15. - 18. 6. Letní olympiáda dětí a mládeže VPM
20. – 21. 6. Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati EKP+SSP+ONO
 5. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať MLA
 5. 9. Žebříček B-Morava – klasická trať JPV
 6. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať MLA
 6. 9. Žebříček B-Morava – krátká trať JPV
12. 9. Český pohár štafet SJI
12. 9. Český pohár, žebříček A – sprint SJI
13. 9. Český pohár štafet SJI
26. – 27. 9. Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati KSU
10. 10. Mistrovství a veteraniáda ČR štafet TZL
11. 10. Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva TZL

Vícedenní závody:
 3. - 5. 4.     Velikonoce ve skalách DKP
 8. - 10. 5. Jarní trojúhelník MLA 
 3. – 6. 7.     Cena střední Moravy KON
10. - 12. 7. H.S.H. Vysočina cup CHT
16. - 19. 7. Advanta cup (Teplice nad Metují) DOB
24. - 26. 7. Tuhannet Kumpareita (Kunčice) SSU
 5. - 9. 8. Bohemia Orienteering (Hamr na Jezeře) BOR
13. - 16. 8.    Grand prix Silesia (Vidnava) AOP
14. - 16. 8. Rumcajsovy míle (Mužský) SJC 
28. - 30. 8. Cena východních Čech (Svitavy) LPU
28. - 30. 8. West cup 2015 NEJ



MTBO 2015

Jako každý rok:
naši závodníci jsou ti nejlepší, nejrychlejší a nejkrásnější bikeři u nás.
A mají ty nejhezčí a nejčistší kola z celého závodního pole kukuřice.

Kalendář závodů MTBO 2015

  1.-2.5. HUN Long (Mass start) + Middle Várgeszte
8.-10.5. XHK MČR Štafety + Long + Middle Hradec Králové (Biřička)
23.-24.5. TSU Middle + Long Náměšť na Hané
3.-5.7. VPM MČR Sprint + Middle + Long Plzeň
8.-9.8. TZL Middle + Long Zlín
5.-6.9. VBA Middle + Long Lozorno
??19.-20.9. TBM MČR Middle + MČR Long Zvůle nebo Protivanov
17.-18.10. OSN Middle + Sprint + MČR Družstva Nové Město n.M. (Vysočina aréna)
 

Další závody v ČR:
2.-6.7.2015 MTBO 5days (VPM)
16.-23.8.2015 MS/JMS MTBO 2015 (VLI) - při MS budou pořádány Open závody a MS bude 

předcházet tréninkový kemp (Paseky nad Jizerou)
7.11.2015 MAUDI cup (Kostelec n.Č.l.)



Je nebo není to orienťák? – Pražská lítačka

Se závody, při nichž je cílem efektivně cestovat linkami pražské MHD, už mám nějaké 
zkušenosti z O-PIDu. Ze čtyř ročníků akce pořádané Žaketem jsem se účastnil třikrát, ta první 
si dokonce vysloužila do ročenky za rok 2009. Pražská lítačka už měla za sebou také čtyři 
ročníky, ale pro mě byl premiérový až 5. ročník, který se konal v pátek 4. dubna 2014.
Pražskou lítačku pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Závod má v základu podobný 
formát jako žaketí O-PID. Ve tříhodinovém časovém limitu mají účastníci za cíl získat co 
nejvíc bodů. Jen se ty body se rozdělují více komplikovaně. Body se rozdávají jak za každou 
zastávku, kde závodník do prostředku MHD nastoupí nebo vystoupí, tak za linky, kterými se 
sveze. Body za linky MHD jsou navíc odstupňovány, nejmenší hodnotu přináší metro (2 
body), pak běžné městské autobusy (3 body) a tramvaje (4 body). Takový vlak je třeba za 7 
bodů, přívoz za 9 bodů a lanovka za bodů 10. Aby nezvítězil ten, kdo bude věnovat 
předzávodní večery hledání optimální trasy, jsou před startem vyhlášeny bonusové zastávky, 
které znamenají zisk 20 bodů. 
Přípravě na závod jsem příliš času nevěnoval. Párkrát jsem si večer před spaním prohlížel 
mapu pražské MHD, abych si osvěžil, kudy které linky jezdí. Několik minut jsem věnoval i 
vyhledání a tisku jízdních řádů pár vlakových linek. Jak těch, které projíždějí zastávkou ve 
Strašnicích, místem startu a cíle, tak dalších, které na ně navazují a umožní rychlý průjezd 
Prahou. To vše mi pomohlo ke zvolení hrubé předzávodní strategie: jezdit nejvíce tramvajemi 
a autobusy a to v místech, kde je hustší síť jejich tras a jezdí tam hodně linek. To znamená 
víceméně v centru a jeho okolí. Dále jsem plánoval využití vysoce bodovaných lanovky na 
Petřín a přívozu z Lihovaru do Podolí, jejichž jízdní řád jsem si také vytiskl. Použití vlaku mi 
dávalo smysl pro rychlé přiblížení se bonusovým zastávkám, pokud by se nacházely poblíž 
vlaku. Skoro jistý jsem si byl jen jednou cestou, buď po startu ze Strašnic, nebo na závěr 
zpátky. Žádnou konkrétní trasu jsem ale vymyšlenu neměl, tu jsem chtěl volit až po 
zveřejnění bonusových zastávek.
Při předchozím závodění v pražské MHD jsem pro zjišťování jízdních řádů využíval přítele či 
přítelkyni na telefonu. S Nokií 6300 to bylo nejefektivnější. Nový Samsung Galaxy S4 Mini a 
datový tarif posouvají možnosti na jinou úroveň a díky předzávodní přípravě jsem se dokopal 
posunout dále v používání chytrého mobilu i sebe. Pro hledání jízdních řádů jsem od té chvíle 
místo webu DPP začal používat jizdnirady.cz , které jsou lépe přizpůsobeny mobilům. Web 
dopravního podniku moc neuspěl ani při zkoumání přehledu aktuálních výluk, na stránce jsem 
se ztratil a raději to vzdal. Donutil jsem se vyzkoušet čerstvě vydanou betu nových 
Seznamáckých map, která obsahuje i základní informace o jízdních řádech. Rychlejší hledání 
v mapě však pochopitelně umožňuje mobilní aplikace mapy.cz, která funguje i offline.
Papírová mapa Prahy ale zůstala důležitou částí mé výbavy, vzal jsem si tu 
od Žaketu z loňského O-PIDu. Nakonec jsem ji měl umístěnu v deskách, které se ukázaly 
jako téměř nutná pomůcka při povinném zaznamenávání projeté trasy – bez podložky by se 
mi číslo linky, nástupní a výstupní zastávka zapisovaly těžko. Kraťasy jako oblečení jsem 
volil nejen kvůli teplému počasí, ale i množství kapes – mobil, opencard, občanku, klíče, 
drobné a propisku bylo potřeba někam strčit.



Myslel jsem si, že seznamy bonusových zastávek budou zveřejněny s větším předstihem, ale 
vydávaly se asi až 4 minuty před hromadným startem. Takže času na plánování zbylo 
minimum. V době ostrého startu už jsem měl zhruba jasno jen v tom, že bonus budu chtít 
získat za Právnickou fakultu a Nerudovu (aniž bych přesně věděl, kde leží a jaká linka k ní 
jezdí). Proto jsem se rozhodl pro start vlakem s plánovaným odjezdem v 16:05, dalších 10 
minut na plánování (včetně cesty vlakem na nádraží Praha – Vršovice) se hodilo. Ukázalo se, 
že s chytrým mobilem zas tak šikovný nejsem. Za tu dobu jsem zjistil jen to, kde přesně se 
nachází 2 z dalších 3 zvažovaných bonusovek – a obě (v Košířích a Řepích) jsem zařadil mezi 
místa, kam se mi moc nechce. Dále jsem částečně nepřesně pochopil, jak jezdí divná linka 
292 na Nerudovu, a vypsal si jízdní řády. Jezdí víceméně po 15 minutách a nic jiného tam 
nestaví, takže to bude chtít dobře načasovat.
To už jsem vystoupil na Vršovicích a vyběhl před nádraží, kde je konečná busu 193. Měl 
přijet za necelou minutu, takže jsem s ním popojel na náměstí Bratří Synků. Tam mi tramvaj v 
protisměru odjela, takže jsem odklusal k Divadlu na Fidlovačce, kde jsem naskočil do 
zbloudilé linky 17. Pohled ze zadního vagónu dozadu před příjezdem na Ostrčilovo 
náměstí byl signálem, že se vyplatí vystoupit a odklusat na další zastávku. Následující tramvaj 
měla takový odstup, že jsme na Albertově byli přesně ve stejnou chvíli. Byla to linka 6 a než 
mě dovezla na Karlovo náměstí, měl jsem vymyšleno, že postupně zamířím na kombinaci 
Nerudova + jízda lanovkou na Nebozízek, což je nejlépe hodnocený dopravní prostředek. Na 
Karláku jsem si řekl, že se hodí vystřídat pár tramvají a zastávek, ale potřebným směrem 
zrovna nic nejelo, takže jsem popojel (snad linkou 10) na Štěpánskou. Odtud hnedka zpět 
(myslím číslo 16). Na Karlově náměstí jsem přestoupil do tramvaje 22, co jela hned za ní, 
obdobným způsobem jsem na Národní třídě přeskočil do čísla 18 a ani u Národního 
divadla jsem na č. 9 skoro nečekal. Ale stihl jsem si srovnat jízdní řády lanovky (ty jsem měl 
vytištěné) a varianty použití autobusu 292 s výstupem či nástupem na Nerudově.
Vystoupil jsem na Újezdě a klusal k lanovce. Na posední chvíli jsem se však rozhodl 
pokračovat na Hellichovu a lanovku odpískat. Znamenalo by to až 10 minut čekání na 292 a 
ten čas by mi mohl chybět později. Takže jsem na Hellichově nasedl do linky 20 a 
na Malostranském náměstí (kde jsem se konečně definitivně ujistil, že tam 292 staví) jsem 
čekal asi jen 5 minut. Čas se hodil na dohledání, jak jezdí vlak do Hlubočep a zda rozumně 
navazuje autobusový spoj z blízké zastávky. Návaznost byla ideální, takže o třetí z bonusovek 
jsem měl jasno. Že je Nerudova na znamení, jsem si naštěstí všiml ještě včas. Pak přišel první 
delší přeběh na Malostranskou, odkud jsem chtěl zamířit směrem Právnická fakulta. To 
znamenalo přejezd na Čechův most, naštěstí linka 5 jela brzy (nic jiného tam nejezdí). 
Většinou jsem při jízdě tramvajemi nestíhal nic jiného, než „cvakat lístky“ a zapisovat trasu, 
ale před příjezdem na Čechův most jsem si stihl zjistit, že pár minut nic nejede, takže 
k Právnické fakultě jsem doklusal. Navíc linku 17 už jsem použil dříve, takže bych žádné 
body navíc nezískal.
K Právnické fakultě přijel hned jako na zavolanou autobus 207, kterým jsem zamířil na 
Staroměstskou. Zhruba hodina závodu za mnou, dvě bonusovky v kapse a teď mám asi půl 
hodiny času přesunout se na Smíchovské nádraží, abych stihl vlak do Hlubočep. To mi přijde 
celkem hodně. Zároveň si ale uvědomuji, že jsem v místě, kde už na moc bodů nárok nemám. 
Široko daleko jezdí hlavně ty tramvajové linky, kterými už jsem jel. Nezbývá než do metra, i 
když právě hluboko pod zemí položeným stanicím na áčku jsem se chtěl původně vyhnout. 
Cesta po jezdících schodech dolů a pak zas nahoru znamená pár minut. Navíc tam není signál. 
Takže si během cesty na Můstek nezvládám zjistit, zda neexistuje nějaký vhodný vlak z 
Hlaváku na Smíchov. Na tramvajovou zastávku Václavské náměstí (hurá, tady beru při 



přestupu body za zastávku dvakrát, každá se jmenuje jinak) zrovna přijíždí linka 14 směrem 
ke Smíchovu, tak variantu vlakem zavrhuji a nastupuji. Až v tramvaji zjišťuji, kudy vlastně 
jede, a zůstávám v ní celkem dlouho. Jede ale rychlostí šneka, takže v úplné pohodě to na 
Smíchov mít budu jen v případě, kdy dojedu čtrnáctkou až tam.
Přesto ale vystupuji na Zborovské, chci pár bodů navíc a na Palackého náměstí linka č. 4 už 
čekala na „zelenou“. Na Andělu přebíhám mezi davy na zastávku za rohem, kam zrovna 
přijíždí tramvaj č. 7. Konečná na Radlické neznamená směr úplně k cíli, ale přesto 
nasedám. Na Knížecí už je potřeba závodit opravdu naplno. Sbíhám do metra (Anděl) a 
naštěstí hodiny hlásí, že poslední vlak odjel před 2 minutami. Další spoj žlutého metra přijíždí 
za chvilku. Ve voze potkávám další závodníky – nejmladšího účastníka, asi 12 letého chlapce 
s maminkou. Na seznamu projetých zastávek toho nemají zrovna málo, ale že na přestup na 
vlak na Smíchovském nádraží mají 3 minuty, se dozvídají až ode mě. A to nakonec asi vzdali. 
Já vybíhám naplno (asi s dvojím přeražením :-) schody a mířím k nástupištím. Cedule tam 
nejsou žádné, tak náhodně vybíhám na prostřední. Nikde ale nikdo, informační tabule nic 
neukazuje a podobně to vypadá na sousedních nástupištích. Takže budu čekat, až nějaký vlak 
přijede, asi… Pár vteřin tam stojím. Hele, támhle na konci posledního nástupiště stojí vlak 
typu „pixla“ (tak označujeme s kamarády „hranaté motoráky“, které jsme začali objevovat 
někdy před 20 lety na Posázavském expresu). Sbíhám tedy do zpět podchodu, pak zas nahoru 
a skoro sprintuji přes celé nástupiště. Do vlaku nastupuji ještě s rezervou a doufám, že je to 
ten můj. Naštěstí je.
Z mé třetí a poslední bonusové zastávky zastávky Praha – Hlubočepy až zbytečně rychle 
přebíhám na zastávku autobusu 120 Hlubočepská. Odtud se chci dostat na Lihovar a přívozem 
na druhý břeh Vltavy. Zastávka Hlubočepy je pro autobus na znamení, takže tam předjíždíme 
tramvaj č. 12. Hurá, to je jediná linka v této oblasti, kterou nemám ještě projetou. Přestupuji 
na ní na Zlíchově, a protože na Lihovaru bych čekal na přívoz víc jak 10 minut, jedu až na 
zastávku ČSAD Smíchov. Slyším hlášení, že zastávka je znamení. Ani jsem netušil, že také u 
tramvají bývají, tudíž ani nevím, jak se má vlastně znamení dávat. Ale tramvaj zastavila. 
Žádné další popojíždění tu nemá smysl, takže mířím pěšky k Lihovaru na přívoz. I tak na jeho 
odjezd přesně hodinu před koncem závodu pár minut čekám.
Tramvajové linky už mám široko daleko projety skoro všechny a do cíle ve Strašnicích se 
chci vracet autobusy přes Krč, Pankrác či Michli, kde jezdí autobusových linek docela hodně. 
Na druhé straně Vltavy přívoz přijíždí na Veslařský ostrov. Jeho nevýhodou je větší 
vzdálenost od autobusových i tramvajových zastávek, navíc přistáváme s minutovým 
zpožděním a je mi jasné, že autobus odjíždějící z Dvorců nestihnu. Na tramvajovou 
zastávku Kublov je to o něco blíž, tak běžím směrem k ní s tím, že se na Dvorce svezu 
linkou 3, kterou jsem na rozdíl od druhé zde jezdící linky 17 ještě nejel. Jenže trojka nejede 
dle jízdního řádu. Nejsem si jistý, zda s ohledem na její zpoždění mám šanci stihnout další 
autobus 118 na Dvorcích. Druhým směrem přijíždí trojka dříve, nastupuji tedy do ní a mířím 
na Podolskou vodárnu, přestože tuto variantu jsem při plánování na přívoze zavrhl. Delší 
čekání na linku 121 směrem na Pražského Povstání bylo důvodem. Jela až za 6 minut, takže 
jsem v klidu pěšky přešel na další zastávku Doliny. Autobusem 121 jsem popojel jen jednu 
stanici. Na Klikovce jsem vystoupil a běžel na Pražského Povstání.



Do limitu zbývá zhruba 35 minut. Abych se vrátil včas, nesmím mít velkou smůlu a nesmím 
dělat úplné blbosti. Na Pražského Povstání přichází jen malá chyba. Nevím, proč chci popojet 
radši autobusem nebo tramvají, když už jsem obě místní linky projel. Naštěstí autobus nejede 
a tramvaj přijíždí moc rychle, takže ji nechávám být a po oběhnutí celého bloku se vchody do 
metra mířím dolů až tím posledním. Ale aspoň vím, že jsem dorazil k autobusové zastávce o 
vteřinu rychleji, než kdybych jel autobusem :-) V metru C zvažuji, jestli vystoupit už na 
Pankráci nebo až na Budějárně. Bez signálu si ale jízdní řád nenajdu. Z Budějovické jezdí 
více autobusů, tak to zkouším tam. Při přestupu mám štěstí, řidič linky 118 je hodný a otvírá 
mi ještě dveře. Vystupuji na Vyskočilově, zastávka na druhé straně křižovatky se jmenuje 
jinak (Jemnická), což se hodí. Když závod pořádají přátelé Jaroslava Foglara, snažím se 
chovat jako Mirek Dušín a při přecházení křižovatek dodržuji předpisy, díky čemuž si před 
příjezdem linky 139 nestíhám zjistit, jaké všechny linky jedou ke Slavii. Ani mapa z loňského 
O-PIDu od Žaketu nepomáhá, tohle už je dnes třetí místo, kde čísla linek neodpovídají. Tolik 
se změnilo od loňského března v pražské MHD. Vystupuji na Ohradní, přeběh 
na Michelskou je stejně rychlý jako autobusem a o tři body výhodnější. Až tam u stojanu s 
jízdním řádem si potvrzuji, že autobus 150 taky jede ke Slavii a má přijet za dvě minuty.
Dříve přijíždí tramvaj 6, tou jsem sice už jel, ale i tak se mi její použití vyplatí. Jedu jen jednu 
stanici, úsek Plynárna Michle – Chodovská je krátký, poklusem jsem tam ve stejné chvíli, 
jako linka 150. Nastupuji a po odbočení do Bohdalecké ulice se koukám dozadu, ke 
křižovatce přijíždí ještě další autobus. Minutu až dvě čekání si ještě mohu dovolit, vystupuji 
tedy na Bohdalci a ke Slavii mě dováží linka 213, v níž potkávám revizory. Ale ani mě 
nekontrolují. Zde už vím, že limit stíhám, i kdybych musel běžet. Navíc přijíždí tramvaj 24, 
dlouhý úsek na Kubánské náměstí mám tedy bez námahy a za 10 bodů. Tam už v povzdálí 
žádná tramvaj není, takže směrem k Průběžné musím běžet. A nakonec ještě dál. V dáli 
vidím, že ke křižovatce V Olšinách – Průběžná přijíždí od Strašnické tramvaj, v níž tuším 
linku 26. Přeřazuji tedy na nejvyšší rychlostní stupeň a doufám, že bude mít ještě dlouho 
červenou. Přání se vyplnilo, Na Hroudě jsem včas. Příští zastávkou je Nádraží Strašnice a 
odtud už stačí jen doklusat k vlakové zastávce do cíle. Dobíhám téměř 5 minut před limitem.
Při většině bodovacích závodů si obvykle už při dojezdu do cíle dokážu spočítat, kolik jsem 
získal bodů. Tady netuším. Sotva jsem stíhal zapisovat do obdrženého formuláře, kde jsem 
nastupoval, do jaké linky a kde z ní zas vystupoval. K tomu bylo potřeba v každé lince MHD 
označovat speciální lístky. Samozřejmě i vymýšlet, kudy dál pokračovat, a plánovat si zbytek 
závodu. K hledání v jízdních řádech na internetu jsem se dostával jen výjimečně, většinou 
jsem to nestíhal. Ale počítat ještě body? Ani náhodou. Jen dát těsně po závodě, kdy už jsem 
oficiální formulář v cíli odevzdal, dohromady seznam projetých linek, bylo náročné. Zato 
jeden ze soupeřů, který projel dokonce čtyři bonusové zastávky, zvládl spočítat už během 
závodu, že má 271 bodů. To je prý vyrovnaný historický rekord. Zkouším také body sečíst, 
ale než se mi to podaří, je na místě snad už jen pořadatel… Součet je ale vysoký, takže se 
raději omlouvám z vyhlášení, které se má konat další den dopoledne a výsledky budou 
zveřejněny až tam, nicméně mám už jiný program.
Výsledky zveřejněné po víkendu na internetu ukázaly, že začít psát tento článek nějaký smysl 
možná mělo. Vítězný postup by třeba mohla někoho zajímat. Nakonec jsem vyhrál i se 
slušným náskokem, získal jsem 324 bodů, o 42 více než závodník na druhém místě. A co říká 
o mé vítězné trase GPSka? Celková délka trasy vychází na 38,8 km. Z toho 7,4 km připisuji 
úsekům, kde jsem běžel nebo šel pěšky. Ale pěšky byly jen 2 přesuny dohromady za 1,4 km, 
zbylé úseky měly něco společného s během. Jejich nejtypičtější délka byla 300 až 400 metrů. 
Nejdelší měřily 900 metrů a byly dva – z Nerudovy na Malostranskou a z Kubánského 



náměstí na Hroudu. GPS záznam mé trasy se nachází v internetové verzi článku, který už 
dlouho leží na www.cestanahoru.cz/prazska-litacka-2014 a odkud jsem ho do ročenky 
víceméně jen zkopíroval.

Cena za vítězství v podobě knížky „Zmizelá Praha, Tramvaje a tramvajové tratě“ mi přišla 
brzy poštou a nejen za to si pořadatel zaslouží poděkování. Závod jsem si opravdu užil a stál 
za to.

Martin

Politické okénko

Nejen sportem živ je člověk. Během vrcholící kampaně před volbami do zastupitelstev se mi 
zželelo nějakých důchodců s haldou letáků. Záhy jsem zjistil, že jsem vzal do ruky plátek 
s názvem Haló propagující KSČM. Odhodil jsem stud a ze zvědavosti jsem se začetl. Netušil 
jsem, jak se pobavím. Borec č. 2 na kandidátce tak zblbnul ze sledování západních zácp 
v televizi, že nechal dobu cestovat v čase a prostoru. Jeho kolega se pak obul do budov, které 
zcela nekontrolovaně rostou.

Petr



Rekordních 38 telefonátů za jeden den 
aneb co vše se může po… při pořádání MTBO.

Statistiku telefonátů si nikde nevedu, natožpak z doby starých Siemensů a Nokií. Ani v 
chytrém Samsungu nevidím dále než 3 měsíce do minulosti, ale přehled hovorů 
uskutečněných během soboty 4.10.2014 poskytuje dokonalý. Bez něho bych ani náhodou 
nedokázal spočítat, že těch telefonátů bylo přesně 38 za den, což musí být můj denní rekord. 
Přinesl ho první den pořádání MTBO závodů v Říčanech. Akce, které jsem věnoval spoustu 
času s předstihem plánovaně a celkem s radostí, v posledních týdnech už pak mnohdy méně 
plánovaně a bez radosti, a sobotní dvojzávod sprint + middle vše korunoval. Neplánovaných 
událostí přišlo několik a radost žádná. Moje oficiální funkce pro dva dny (a kus pátku 
předtím) v Říčanech se nazývala šéf roznosu a zadavatel práce šéfovi hlídačů, ale bylo tak 
nějak jasné, že bych měl kecat i do dalších věcí. A že případné problémy v lese budeme řešit 
hlavně já a hlavní rozhodčí Sádlo. Průvodcem tím, co se vše v sobotu událo, je tento výpis 
uskutečněných telefonátů.

Trocha statistiky na začátek. Častěji mi bylo voláno (24x), než jsem volal (14x). Nejčastěji 
mě sháněl ředitel Mirek (6x), naopak já jsem se nejvíckrát dovolal shodně Sádlovi, Milanovi 
Štembergovi a Mirkovi, všem 3x. Statistiky začínají v 7:11, kdy mi volá Mirek. Tohle je 
jediný telefonát, u něhož si vůbec nepamatuju, kvůli čemu byl.

Z času 7:22 mám ztracené volání od Sádla. Asi mi chtěl říct, že je pořád někde na cestě, 
přestože sraz pořadatelů byl do 6:30. Jenže mně se dost často stává, že telefon vyzvánět prostě 
neslyším. Ale možná díky tomuto ztracenému volání jsem si nastavil vyzvánění nejvíc nahlas 
a všech dalších volání ten den jsem si všiml.

V 7:41 už Sádlo ve škole pár minut je a má vybrané všechny stojany svého roznosu. Kontrola 
číslo 75 však zůstává ležet na chodbě. Snažím se tedy volat Honzovi Kabátovi, který ji měl 
umisťovat, zatím ale neúspěšně. Kontrola 75 je nedaleko míst, kde má roznášet Sádlo, takže 
jenom vezme o stojan víc. V 7:56 mi Honza volá zpátky, tak už mu jen říkám, že je vše 
vyřešeno. Držel jsem se pravidla, že šéf roznosu vyráží do lesa jako poslední a předtím 
zkontroluje, jestli na shromaždišti nějaká kontrola nezůstala, a to se vyplatilo.

Na roznos vyrážím na kole, což je sice při vlastním roznášení osmi kontrol umístěných těsně 
u sebe pomalejší než bez kola, ale vím, že v další fázi už pro mě bude kolo jen výhoda. Do 
evidence telefonátů nepočítám SMS zprávy – v 8:38 mi píše Kucan „vse ok“. Zkušený 
roznašeč, ještě se podepisuje, asi ví, že jeho číslo nemám uložené v telefonu…

V 8:43 už jsem skoro na konci svého roznosu. Volá mi Matěj Ševčík, který má hlídat nějaké 
kontroly. První problém je tady. Už vím, k čemu jsou ty modré a červené fáborky, na které 
jsem na některých cestách narazil. Z telefonátu dlouhého minutu a 31 sekund vím, že v okolí 
Jurečku se koná dětský orientační závod hasičů, děti budou běhat po některých cestách, po 
nichž budou jezdit i bikeři. Startují zhruba ve stejný čas, jako první závodníci na trať sprintu. 
Zapíchávám tedy poslední kontroly a mířím na start, projíždění kontrol postavených dalšími 
roznašeči počká…

Hlavně že jsme se snažili dohledat další akce v prostoru závodů, dokonce jsem na toto téma 
psal článek na web závodů (obsahující mimo jiné i to, že takové akce se hledají blbě, což se 
právě potvrdilo). Ani zpětně se mi toho moc najít nepodařilo. Při prvním vyhledávacím 
pokusu jsem skončil na neaktuálním webu Sdružení dobrovolných hasičů Říčany, kde sice 



mají i kalendář akcí, ale na rok 2013. Na oficiálním webu Říčan také nic nebylo, to samé však 
platí i o našich závodech. Tím jsem skončil a nechal jsem hledat přátele na internetu. Chtělo 
to prozkoumat stránky dobrovolných hasičů v okolí. Pomohly ty senohrabské, na nichž byl 
aspoň název akce - Závod požárnické všestrannosti mládeže. Ale ani tato informace 
k dohledání webu požárnického závodu nepomohla, asi žádný neexistuje. Nicméně přesto se 
něco o hasičské akci dopředu zjistit dalo, na webu mladých hasičů SDH Čelákovice. Takže za 
to, že jsme o nich nevěděli, může Mirek nejen proto, že byl ředitelem závodů a ten může za 
všecko :-) Víc už jsem tři týdny po akci nenašel, ani na facebooku říčanských hasičů. Zato 
tam mají fotky z výjezdu k požáru altánu v Říčanském lese, který jsem musel z mapy smazat. 
Takže už vím, že shořel 10. července a škoda byla cca 150 tisíc… Tento odstavec dává větší  
smysl ve webové verzi na www.cestanahoru.cz/mtbo-ricany, kde je o trochu delší a obsahuje i  
odkazy.
Ale zpět od internetu k vlastnímu pořádání…

Na start jsem dorazil více než půl hodiny před časem 00 a holky o všem informoval. Vyrobily 
cedule s upozorněním, že po některých cestách budou pobíhat malí závodící hasiči, a 
připravily se na to, že jejich závodní okruh prochází i naším startem. 9:01 volám Mirkovi, ať 
vyhlásí i na shromaždišti, že po cestách v blízkosti staru budou běhat děti. 9:06 už zas sedím 
na kole a za jízdy někde v terénu zvedám telefon od Honzy Kabáta. Roznos i kontrolu 
umístění dalších kontrol má za sebou a hlásí, že teď si zajede závod v M14 s Martinem jako 
dohled a pak bude volný. 

Někteří pořadatelé hasičského závodu už o kolizi s MTBO vědí od Matěje, ale radši projíždím 
celou trasu jejich závodu a říkám o nás na každém stanovišti. Právě včas, k nejsložitější 
křižovatce v lese a zároveň našemu mapovému startu, zrovna přicházejí hasiči vybudovat 
jedno z jejich stanovišť. Kdo ví, kde přesně by ho postavili, kdybych jim neukázal, po kterých 
cestách mohou závodníci ze startu jezdit. Naštěstí z té křižovatky vedla jedna, na kterou 
neměl odbočovat nikdo. Na některých stanovištích hasičského závodu se sice pořadatelé 
trochu diví, že se o našem závodě nikde nedozvěděli, ale jsou chápaví a navzájem si 
slibujeme, že budeme závodníky o druhém závodě informovat. U stanoviště, kde se střílí ze 
vzduchovky, hlásím, že okolo bude jezdit jen minimum bikerů. Na cestičce, na kterou by se 
teoreticky dalo ze vzduchovky dostřelit a je skoro ve směru střelby, naštěstí žádná kontrola 
není. Na startu hasičského závodu, který je umístěn na cestičce mezi parkovištěm na Jurečku 
a koupalištěm, o MTBO závodě ještě netušili. Zablokovaná ulice i pěšina naštěstí nevadí, 
nevede tudy ani optimální ani alternativní postup žádné kategorie, leda kdyby se někdo hodně 
ztratil. Pekárenský náklaďák, který blokuje jediný zbylý průjezdný koridor přes parkoviště na 
Jurečku, naštěstí brzy odjede pryč, i tak ale zaplněné parkoviště není ideálním místem na trati 
MTBO závodu. Sem se v průběhu závodu ještě chci vrátit.

Všechna stanoviště hasičů jsem projel, tak ještě zajíždím ke zbylým kontrolám, jejichž 
umístění jsem měl zkontrolovat. Pak se vracím na trasu hasičského okruhu a přemýšlím, kde 
je nevětší riziko kolize bikera a malého hasiče. Z cestiček vedoucích z kopce od kontrol 33 a 
34 mohou bikeři v plné rychlosti vletět na cestu nad fotbalovým hřištěm, kudy také trasa dětí 
vede. V 9:25 tedy volám šéfovi hlídačů Milanovi Štembergovi, kolik hlídačů je přiděleno do 



této oblasti. Jarda Hlaváč má prý hlídat i kontroly od 33 a 34 opačným směrem, ale hlavně je 
prý od rána nezvěstný. Přejíždím tedy zpět ke stanovištím, na které dohlíží David Vít, a 
přesouvám ho na cestu pod 33 a 34. Jednu z jeho kontrol nám stejně hlídají hasiči, druhá mezi 
tenisovými kurty se snad ohlídá sama.

Náhodou se potkáváme se Sádlem, oba jsme plánovali pomáhat v cíli, ale do cíle teď zamíří 
pouze Míra. Já se ještě jednou jedu podívat na parkoviště na Jurečku. 10:02 mu píšu 
esemseku: „Zůstávám na Jurečku na parkovišti, je to tu nebezpečné.“ Auta parkují i mimo 
vyznačená parkovací místa. Projet přes parkoviště na kole se sice dá, ale když zrovna přijede 
další auto a zastaví nebo začne parkovat, není setkání s ním pro bikery zrovna příjemné. Ale 
moc se s tím dělat nedá, takže jen občas usměrním řidiče a zlobící děti pobíhající po 
parkovišti. Překvapuje mě, kolik závodníků dělá při vjezdu na parkoviště chybu, když jedou 
místo po levém okraji plochy podél kraje pravého. Tam je ta uzavřená ulice kvůli startu a 
zároveň cíli hasičského závodu.

První pětičlenné hlídky malých hasičů začínají dobíhat do cíle a po chvíli mi je jasné, že 
nejnebezpečnějším místem není parkoviště samo, ale mostek přes Rokytku na cestě mezi 
parkovištěm a restaurací Jureček. Od parkoviště tam v plné rychlosti přijíždějí bikeři, děti 
přibíhají na mostek ze zatáčky od restaurace a mohou bikerům vletět přímo pod kola. Hasiči-
pořadatelé si to uvědomují skoro ve stejné chvíli, jako já. Postavit se na to místo nestačí, i tak 
dál hrozí kolize. Naštěstí hasiči jsou zvyklí řešit problémové situace, s pomocí červenobílého 
mlíka rozdělují mostek na dva koridory – užší pro děti, širší pro bikery. Nejdřív sloužím jako 
živý kůl já (což má i výhodu, když děti neběží, posunu se a tím zvětším část mostku pro 
bikery), pak zatloukají dřevěné kůly přímo mezi pražce a koridor na mostku je postaven 
napevno. Pouze do betonu před restaurací dřevěný kůl zatlouct nejde. Aby děti neběhaly na 
nesprávnou stranu koridoru, ještě tam chvíli stojím s koncem mlíka, než moji roli nahradil 
přesunutý odpadkový koš. Mezitím ještě v 10:30 volá Bert s dotazem ohledně fáborkování 
první části cesty na start odpoledního závodu. 

Zpátky na parkoviště už se nepřesouvám, Martin Kabát má závod za sebou a tím pádem mě 
přijel vystřídat Honza. Přes pár kontrol jedu směrem k cíli, okolo mě projíždějí závodníci. 
Kouřa nadává na uzavřenou cestu nevyznačenou v mapě – aha, takhle může být vnímán ten 
koridor u restaurace. Možná by ještě šlo ten odpadkový koš o kus posunout, ale nakonec ho 
nechávám na svém místě, bezpečnost má přednost před dojmem, že alternativní a zdaleka ne 
optimální postup je uzavřen.

V 10:48 mi volá Ploutev ze shromaždiště, kde že mám ženu s lékárničkou, že někdo potřebuje 
ošetřit a hledají desinfekci. Odpovídám, že zdravotník je v cíli, kam zrovna mířím, a že do půl 
hodiny může být ve škole. Ale asi si nějak poradili, když jsem Ploutvi za čtvrt hodiny volal 
z cíle, už mi telefon nezvedala. V cíli jsem nakonec ještě pár minut zůstal, počkal na setřídění 
vybraných map a mezi tím v klidu sežral housky, které si tam Lenka donesla. Až pak jsem 
s mapami z cíle zamířil ke škole připravovat se na roznos odpoledního middle.

V 11:49 už jsem ve škole. Volá Čenda Wallisch, jeden z jeho synů hlídá kontroly u startu, asi 
jako dodatečný záskok za nezvěstného Jardu Hlaváče. Jestli je má i sebrat nevím, v zápětí 
tedy vytáčím Milana Štemberga. Jako šéf hlídačů koordinuje i sběr kontrol ze sprintu – 
rozdělili si ho hlídači, roznašeči by to neměli šanci stihnout kvůli nutnosti rozvést kontroly na 
odpoledne. Následný telefonát zpět Čendovi trval podle záznamu v telefonu 14 vteřin. Ale 
spojení se asi moc nezdařilo, když mi za 2 minuty volal zpátky, aby se dozvěděl, že sběr těch 
kontrol zařídí někdo jiný.



Někdy okolo půl jedné už jsou všichni roznašeči na cestě do prostoru middle, jako poslední 
tam míří auto Centra nosičů, kterým mě tam veze Štěpán. Brzy po vjezdu do lesa u Březí 
slyším zvuk motorové pily. Kontroly ve směru, odkud zvuk přichází, jdu tedy zapíchnout 
mezi prvními. První čerstvě rozježděná cesta tolik nevadí, ale zato na cestě pod kontrolami 33 
a 75 leží několik čerstvě pokácených stromů. Projet se po té cestě nedá a to je na optimálním 
postupu pro velkou část kategorií :-( 

Je hodina do startu 00, sám to začít řešit nemůžu. Těžko bych pak zvládl roznést všechny 
svoje kontroly. Ve 13:02 tedy volám Sádlovi. Teď se hodí, že pouze kontroluje práci ostatních 
roznašečů. Místo toho se hned musí přesunout na místo zasažené těžbou a zkusit něco 
vymyslet. Hned poté ve 13:05 volám Janě Bochenkové na start, ať si startéři zatím připraví 
fixy na zakreslování změn. Jestli se bude škrtat v závodních mapách nebo vyznačovat změny 
jen na vyvěšené mapě, to rozhodne Sádlo, který musí nejdřív změny zmapovat. Pak ještě chci 
na start poslat Štěpána, který roznáší kontroly poblíž, ale telefon nezvedá. Ve 13:08 volá zpět 
Jana Bochenková s dotazem, jestli někde jsou čisté mapy. To netuším, myslím že ne, a 
doporučuji kdyžtak změny na vyvěšení zakreslit do map all controls, kterých někde ve škole 
pár zbylo. Já teď musím roznést zbylé kontroly.

Ve 13:10 mi volá Dan Čermák, že se mu nedaří probudit krabičku na kontrole 44. Napadá mě, 
že to může být plným SI čipem a doporučuji mu zavolat Dušanovi, který roznáší sousední 
kontroly. Ještě jsem musel dohledat a nadiktovat do telefonu Dušanovo číslo, které Dan 
neměl, a vytištěný seznam čísel všech pořadatelů také prý nedostal. Já ho naštěstí v kapse 
měl. Takový seznam je skvělá věc, jenom bylo těžké ho rozdat všem, když se pořadatelé 
sjížděli do Říčan postupně. A protože Dan nepoužívá Facebook, ani netušil, že takový seznam 
bude k dispozici. Zrušit všechny ty fejsbůky! Dokud se nevytvoří na komunikaci mezi členy 
oddílové MTBO sekce mailová konference, tak nic dalšího pořádat nebudu, a myslím to 
vážně.

Ve 13:13 mi volá Kucan s prosbou, abych poslal Sádla zkontrolovat umístění stojanu na 
kontrole 48. Štítek nenašel a není si jistý, jestli je kontrola umístěná dobře. Sádlo ale už řeší 
důležitější věc, tak slibuji, že se tam podívám sám. Kontrolu 48 mají jen delší tratě a to až ke 
konci, takže času mám dost. Ve 13:16 volá Honza Kabát, že kontrolu 53 by postavil o 20 
metrů jinde, než je štítek, a jestli bych se tam pak nepodíval. Po pohledu do mapy odpovídám: 
„U téhle kontroly je to úplně jedno, tam to stejně nikdo nepozná. Řešíme tu teď větší 
problémy s těžbou, k 53 se už nedostanu.“

Ve 13:22 mi volá Dušan, že mu taky nejde probudit kontrola 44. Času mají s Danem ještě 
dost a nikdo jiný ho nemá, tak jim radím dojet na start a vynulovat si čip. Což nakonec 
pomohlo. Ale radši jsem na možnou nutnost vyměnit krabičku připravil Sádla, kterého jsem 
chvíli poté potkal na průzkumu míst zasažených těžbou.

13:38 mi volá Mirek, už se k němu dostaly různé informace o taškařicích s těžbou. Ne, 5 
kontrol se opravdu neruší. Ve 13:45 už jedu na kole směrem ke startu a volá mi Milan 
Štemberg, že mu někdo něco říkal ohledně umístění kontroly 48. Slibuji mu, že tam se brzy 
dostanu.



Další telefonát proběhl ve 13:50. Když jsem se dostal ke startu, zrovna po silničce k němu 
vedoucí (je tam zákaz vjezdu) přijelo a zastavilo auto. Paní se vyptávala, co se to tu děje za 
akci, a že ji určitě povolenou nemáme. Obvyklá odpověď, že to samozřejmě povolené máme, 
se nesetkala moc s pochopením. Paní zas tvrdila, že to povolené určitě nemáme, protože část 
lesa vlastní (ona nebo nějaký spolek, jehož je členem) a musela by o tom vědět. Diskuse byla 
ze začátku trochu ostřejší, ani další tradiční argument (detaily ohledně povolení neznáme, to 
zařizoval někdo, kdo teď není vůbec dostupný – což byla i pravda) sám o sobě nestačil. 
Zavolal jsem řediteli a díky tomu mohl vyjmenovat, jaká všechna povolení máme. Z dané 
části skutečně povolení chybělo, ale nakonec jsme to společně se Sádlem komunikačně 
zvládli a domluvili se celkem v pohodě – vyměnili jsme si telefonní čísla „nadřazených 
orgánů“ a museli jsme přislíbit, že se hned v pondělí někdo ozve správci té části lesa a situaci 
s ním dořeší.

Na startu už zároveň byl v rámci možností vyřešen problém s těžbou. V koridorech bylo 
vyvěšeno celkem 6 ks map se zakreslenými změnami. Zároveň byli všichni Katkou případně 
Mírou upozorňování na to, že cesta od křižovatky ke křižovatce, cca 150m, je neprůjezdná, 
jelikož tam jsou čerstvě natahané klády z lesa. Že ta cesta ale není zakázaná, že to jde 
případně přeběhnout, ale nejde projet. Tak to na místě vypadalo i chvíli po startu, kdy se tam 
Sádlo znovu vypravil. Řádící traktor už byl naštěstí odstaven a vypnut, kůň tahal dřevo jen 
mimo cesty. Ohlasy závodníků ale naznačovaly, že lesáci byli velmi produktivní a v průběhu 
závodu cestu od klád vyčistili. I některé postupy zakreslené na mtbo.eu to naznačují… Jinak 
dle Sádlova rozhovoru s lesáky šlo o víkendovou akci. Těžit se začalo až v sobotu, takže ani 
Honza Kabát při pátečním výletě do lesa (kdy dostal za úkol „zvýrazňovat“ některé 
neviditelné cesty) si ničeho všimnout nemohl.

Start 00 se blížil, takže jsem vyrazil směrem ke kontrole 48. Stála trochu jinde, než bych si 
představoval. Štítek jsem nenašel, ale to nebyl zdaleka první nenalezený štítek tento den. 
Nicméně úplně jistý jsem si nebyl, tak jsem raději ve 14:15 zavolal Milanovi a vyptával se, 
kdo a co mu říkal ohledně té kontroly – z předchozího telefonátu jsem měl úplně mylný 
dojem, že to byl nějaký hlídač, který našel štítek jinde než kontrolu. Když jsem zjistil, že mu 
to volal Kucan, kontrolu jsem přesunul. Takže trochu SMIK, ale ničemu to nevadilo, první 
závodníci byli 15 minut po čase 00 ještě daleko.

Ve 14:19 zvedám telefon Sádlovi, pamatuji si ale jediné, že to bylo na extra hrbolaté cestě, 
kde jsem měl problém telefonovat za jízdy. O 5 minut později naopak vytáčím Sádla sám – 
vidím totiž další traktor a u něj lesáky. Shodujeme se ale, že v tomto případě není co řešit, 
jednak tudy vede jen nevýhodná varianta postupu a za druhé stojí na tečkované cestě, jejíž 
sjízdnost byla tedy mizerná už předtím. Vyhulujícím lesákům hlásím, že sem může přijet jen 
hodně zmatený závodník, a mířím do cíle. 

V cíli chci pomáhat s odebíráním map a čísel, ale to vydrželo jen pár minut. Ve 14:42 volá 
Mirek, abych zajel k fotbalovému hřišti v Březí. David tam prý bojuje o kontrolu s místními, 
kteří ji chtějí sebrat. Poprvé ten den nasazuji opravdu závodní tempo a letím směrem k Březí. 
K ohrožené kontrole jsem ale ani nedojel. Před hřištěm stojí na cestě Milan Štemberg a 
odklání všechny závodníky pryč z hlavní cesty, na cestičku ke kontrole 36. To se mi zrovna 
nelíbí, protože kdo má kontrolu 65 za hřištěm, ztratí tím desítky vteřin. Jenže místní prý 
zablokovali auty cestu podél hřiště, nutí závodníky jet zpátky a na ty, kteří je neposlechnou, 
snad i útočili. Později to Milan popsal právnickou řečí takto: „Evidentně v záměru zabránit 
konání povoleného závodu fotbalisté zaparkovali větší počet svých osobních aut napříč přes 



cestu, čímž veřejnou komunikaci zcela zablokovali. Závodníky, kteří se snažili překážky objet 
či podrostem obejít, napadli, v několika případech jim sebrali a zahodili kola, a verbálně je 
opakovaně uráželi.“ Pokud s tím chci něco udělat, musím si s nimi popovídat. Ve 14:49 znovu 
volá Mirek, tak si předtím aspoň zjišťuji, s kým z Březí se řešilo povolení (Březí je 
vlastníkem části závodního lesa).

Od počátku je jasné, že to bude marný boj. Fotbalistů a jejich fanoušků je asi 30, cestu 
kompletně zatarasili auty. Že je náš závod oficiálně povolený, je nezajímá, stejně tak že 
povolení k závodu vydával sám starosta Březí. Místo toho melou něco o tom, že daná cesta ve 
skutečnosti není vůbec cestou, a i kdyby byla, dál už je louka, žádná cesta. Že na toto místo 
povolení určitě nemáme a že závodníci mají jezdit po cestě, která vede támhle za křovím, tím 
oblast okolo hřiště objedou. Co na tom, že v mapě žádná taková cestě není… Zatímco s hasiči 
a lesáky se dá na všem rozumně dohodnout, s fotbalisty ne. Nemá to cenu. Milan navrhuje 
zavolat policii, ale v tom záchranu nevidím. Povolení u sebe nemáme a kdo ví, jestli nám 
zrovna na tuhle oblast nechybí (Sádlo to pak večer ověřoval i v katastru – nechybělo a v právu 
jsme byli my). Navíc než přijedou, bude závod stejně neregulérní. To je už vlastně teď. Ve 
14:55 rychle volám Lence, že do cíle se už nevrátím a že odtud odvolám i Sádla. Musí to tam 
zvládnout ve třech.

Na odbočce před hřištěm, na kterou závodníky odkláníme, navíc parkuje auto. Nejen že kvůli 
němu musí bikeři víc brzdit, ale hrozí, že to do něj někdo napálí. Jdu tedy znovu za fotbalisty 
a hledám majitele auta s prosbou, aby přeparkoval. S tím naštěstí není problém, stejně tak 
s přesvědčením nově přijíždějících řidičů, aby zaparkovali někde jinde. Ve 14:58 znovu volá 
Mirek. Dozvídá se, že fotbalisty neukecáme, a že má hlavně sestavit jury, pokud by náhodou 
sestavena ještě nebyla. Další Mirkův telefonát v paměti je ze 14:59, asi nějaké doplňující 
dotazy. V 15:01 volám Janě Bochenkové, aby na startu upozorňovali, že na jednom místě 
pořadatelé odklánějí závodníky z optimálního postupu kvůli zatarasení cesty. Přijíždějí sem 
totiž rychlostí okolo 30 km/h a situaci dle očekávání moc nechápou. Ale nezvedá to. Hned 
poté v 15:02 telefonuji Sádlovi. Jako hlavní rozhodčí by se sem měl přijít někdy podívat. 
V 15:04 mi volá zpátky Jana a v 15:07 ještě jednou, asi s doplňkovými dotazy k tomu, co mají 
na startu říkat.

V 15:13 mě napadá, že bych měl zkusit poslat nějakou posilu do cíle, a volám Dáše. Ta přes 
poledne odjela do Prahy hrát fotbal, a někdy touhle dobou se měla vrátit a přijet na start. 
Fotbal se protáhl, ale i tak jsem ji nasměroval k cíli místo na start. Ale jako fotbalistku a 
policistku v jedné osobě jsem jí měl přivolat spíš ke hřišti, třeba by s fotbalisty něco svedla :-) 
Mezitím od kontroly pod hřištěm přišel David s foťákem a rozhodl se zdokumentovat 
zatarasenou cestu auty fotbalistů. To nebyl moc dobrý nápad, pár fanoušků fotbalistů se na něj 
sesypalo, důkazy ve foťáku se jim evidentně nelíbily. Musel jsem hned vystartovat směrem 
k místu činu a fotbalisty od Davida odtrhávat. Částečně se to podařilo, ale pořád naléhali na 
vymazání fotek. Davidovi se logicky nechtělo dávat foťák znovu do blízkosti fanoušků a 
začal ustupovat k místu, kde jsme s Milanem odkláněli závodníky. To se zas nelíbilo jednomu 
z fanoušků, který se vydal za Davidem a snažil si vynutit smazání. Opět jsem je musel od 
sebe odtrhávat. Když už fanoušek začal napadat i mě, Milan radši zavolal policii. Agresivní 



fanoušek a další okolo z toho sice neměli radost, ale uklidnili se a šli zpátky sledovat 
fotbalový zápas. Jeho výsledek není známý, web Meteoru Březí je značně neaktuální.

Těsně po Milanově přizvání policie v 15:22 zvedám Sádlův telefonát. Myslím, že ze startu, 
asi jsme diskutovali o vhodnosti upozorňovat startující závodníky na problém u hřiště. Ale 
snad jsme se shodli, že bezpečnost je v tomto případě důležitější než regulérnost závodu. 
V 15:24 jsem radostnou novinu o telefonátu na policii zavolal i Mirkovi. Kdy přesně hlídka 
policistů přijela, si již nepamatuji, ale byli celkem rychlí. Komunikaci s nimi jsem z větší části 
nechal na Milanovi, přeci jen se v těchto věcech jako právník umí pohybovat líp. Sám jsem se 
dál soustředil hlavně na odklánění dalších závodníků. Po chvíli z lesa přišel i David, policisté 
ho vyslechli a vše si zapsali, včetně kontaktů na nás jako svědky. Následně k nelibosti 
fanoušků zašli s Davidem vyslechnout i toho, kdo ho napadl.

Pak už jsem jen pokračoval v optimalizaci pokynů, co jsem řval na přijíždějící závodníky. 
Není to nic jednoduchého, máte pár sekund na to, vysvětlit bikerům koukajícím do mapy a 
jedoucím naplno z mírného kopce, co se děje. Navíc půlku z nich jsme tím jen rušili, stejně by 
tam odbočovali k bližší ze dvou kontrol u hřiště. Kategorií tam jezdilo asi 10 a pouze u 
eliťáků jsem s jistotou věděl, že tu nešťastnou zadní kontrolu nemají, a nic jim neříkal. 
Nakonec optimalizovaná hláška byla něco jako: „Tady je potřeba jet doprava, i pokud máte 
kontrolu 65 za hřištěm, místní nám zablokovali cestu.“ Po čase přiběhl i Sádlo, situaci si 
prohlídl a byl připraven na řešení případného protestu. Ten ale pro mě překvapivě nikdo 
nepodal. Jedna závodnice to prý zvažovala, kdyby kvůli fotbalistům sestoupila z elity. Bodů 
ve výsledném pořadí Českého poháru MTBO ale nakonec měla dost i bez protestu.

Zbylé dva telefonáty toho dne jsou už celkem nezajímavé, v 17:02 mi volal Milan Štemberg a 
v 17:05 Honza Kabát, oba kvůli koordinaci sběru kontrol. Ve srovnání s tím, co jsme zažili 
předtím, to byly prkotiny. Počet telefonátů za sobotu 4.10.2014 se tím završil na 38.

Z celého dne pořádání jsem si neužil snad ani minutu, zato energie mě stál spousty. I večer 
bylo ještě třeba hodně práce, abychom závod družstev druhý den nějak zvládli. Ani o krátké 
návštěvě večerní party pro závodníky jsem po tom všem vůbec neuvažoval.

Neděle už byla ve srovnání se sobotou pohodová. Po rozvezení kontrol už jsem raději přepnul 
na „úsporný režim“ – soustředit se jen na klíčové záležitosti a jinak vše nechat na ostatní 
pořadatele. Byla to správná strategie, chvilky při ukázkách předávky (Mára Vobr je vynikající 
spíkr, dokázal vše okomentovat sám i bez slíbeného pomocníka, který se někde zakecal) i při 
organizaci hromadného startu vyžadovaly fungovat naplno. Rozhovor pro televizi do sestřihu 
pro pořad Sport v regionech taky dopadl obstojně. Nakonec přišlo i několik radostných 
okamžiků, třeba úspěšný průběh hromadného startu metodou cyklokros, když závodníci 
přijížděli na úzkou cestičku k mapovému startu plynule a netvořila se vůbec fronta. Nebo 
dramatický a vyrovnaný závod až do posledních vteřin, stejně jako senzační průběžné vedení 
družstva Ekonomu při Štěpánově průjezdu diváckým úsekem třetího úseku. I když byly 
prokládány chvílemi méně radostnými, ani to první místo nám nezůstalo dlouho kvůli špatně 
viditelné odbočce ke kontrole 57, kde to díky lesním pracím vypadalo jinak, než při 
posledních úpravách mapy týden před závodem… 

I těch telefonátů bylo v neděli o poznání méně. V paměti stejně zůstává hlavně sobota. Den, 
kvůli kterému jsem nechtěl o pořádání závodů nějakou dobu ani slyšet. Centrum závodů 
v Říčanech jsem hned na černou listinu dát nemohl, SMIK plánovaný na stejné místo pár 
týdnů později už měl zařízené povolení, a tam se nám zas vydařilo snad vše důležité. Takže 6 



týdnů od sebe jsem zažil v Říčanech dva naprosté protipóly, jeden z nejvydařenějších 
pořadatelských dní v životě a předtím ten jasně nejhorší a nejsmolnější.

Martin

Nelyžujte pod vlivem aneb prošlápnutá lyže

Už dlouho jsem nenasedal (na místo řidiče) do auta takhle večírkově indisponován, jako jednu 
zářijovou neděli po kamarádově narozeninové oslavě kousek od Šumperka.
Dopoledne mi nebylo úplně nejlíp, bohužel moje veteránská demence pokročila natolik, že už 
se nedokážu ani vyzvracet i když bych chtěl.
Když jsem odjížděl, tak jsem jen doufal, že kamarád neviděl, jak jsem couval okolo jeho auta.
Nevím jak ostatním, ale mně se jelo, jako kdyby mi někdo vypustil všechny gumy.
Stěží jsem ten stroj držel na silnici, když jsem se řítil 40kou do Šumperka.
Poprvé v životě mě dojelo červené auto. Pohled do zrcátka se nedal vydržet, takže jsem se 
chystal zajet ke krajnici a nechat ho předjet.



Naštěstí to byl ještě větší zoufalec než já, na konci Olšan sem tam vrazil trojku a nechal ho 
daleko za sebou.
V Bludově mi došlo, že to s mojí veteránskou demencí tak hrozné nebude.Zastavil jsem na 
parkovišti u zámku. Tady moje slušné chování veterána skončilo a prostě jsem to vyhodil ze 
dveří.
Bohužel jsem to v tom spěchu neměl úplně pod kontrolou, takže se mi kousek špatně 
rozkousané feferonky zasekl v nose. To jsem se málem i pos...
Když už se mi udělalo dobře, rozhodl jsem se si přece jenom trochu zasportovat.
Bohužel, místo abych šel běhat, jsem z kufru vytáhl kolečkové lyže a vyrazil na polňačku 
okolo Postřelmova (moc pěkná, 2 km dlouhá, 4 metry široká asfaltová polní cesta, luxusně 
vyspravená za peníze z Brusele).
Prohledal jsem celé auto ale rukavice nikde. Mám teď pazouru plnou puchýřů, paráda.
Hned jak jsem na to stoupl mi došlo, že moje rovnováha není co bývala, že se asi na jedné 
noze nesklouznu, takže nezbylo než soupažit.
Postupně jsem cítil, jak mi alkohol v žilách proudí směr hlava...
No co, když jsem to jel podruhé zpátky, už jsem se odvážil jet i stříďákem. Šlo to.
Jenže v tu dobu mi pravá lyže začala zatáčet. Nedávno jsem měnil ložisko. Asi to ten moula, 
co mi to spravoval, špatně dotáhl a pohnulo se kolečko? A ten moula co na tom jezdím si to 
nezkontroloval?
Začala zatáčet poměrně ostře. A dovnitř. Takže jsem si ladně podkopl druhou nohu a odletěl 
do škarpy. Asfaltu jsem se vyhnul, kopřivám ne. To byl wellness. Kdybych věděl, co bude 
dál, ještě bych se asi chvíli válel.
Když jsem to jel potřetí zpátky, tak sem tu lyži zlomil. Prdlačky kolečko, naprasklá byla. 
Odvážím se tvrdit, že jsem první člověk na světě, který kdy prošlápl kolečkovou lyži.
Dojel jsem po jedné k autu, ale protože jsem jezdil teprve 50 minut (a jak nemá trénink 60, 
jako by nebyl), rozhodl jsem se přezout do kolečkových bruslí a ještě chvíli soupažit.
Dobrý, tak to na nohách jsem vyměnil, ale v hlavě jsem to přepnout zapomněl. Takže jsem se 
odrazil jako na klasičkách... a šel zase na asfalt.
Jeden by řekl, že tohle už nemá jak a kam pokračovat. No...
Když jsem to jel počtvrté zpátky, urazil jsem si hůlkou přezku na brusli. A když jsem brzdil, 
abych se pro ten kousek kovu vrátil, vyjel sem psí hovno.
Znáte ten vtip s hovnem a pohorkou? S bruslí je to stejné.
Bylo to příjemné detoxikační odpoledne.
Aspoň že ty rukavice jsem našel. Celou dobu ležely na palubce v autě, abych je nemusel 
hledat až si budu obouvat lyže.

Radim

PS1: v pondělí jsem byl na bruslích v Prostějově a urazil jsem si přezku i na druhé brusli. 
Takže to asi nebylo alkoholem, ale rukama...

PS2: v úterý jsem byl v Praze reklamovat tu kolečkovou lyži, potvrdili mi moji doměnku že 
jsem první na světě, kdo tohle kdy prošlápl a vyměnili mi ji za novou...

PS3: asi o měsíc později jsem prošlápl i tu druhou...
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