
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DENÍČEK  
 

28.3.2021    MILŠTEJN 
 

I ve špatných časech některé věci stále fungují – viz mejl od Hrášků: 
 

Ahoj kamarádi, dnes jsme se sešli s orienťáky  ve Cvikově, pozdravili Jirku Krafku do 
nebe a vyrazili na Milštejn. Zítra to bude 15 let, co nemůžeme prožívat  vtip a příjemnou 
atmosféru v jeho přítomnosti.  

Oli+Karel 

 
 
 

30.4.2021    AREÁL PEVNÝCH KONTROL NA KRISTÝNĚ 
 

Vodní nádrž Kristýna a její nejbližší okolí 
zkrášlilo 30 pevných kontrol z dílny historický 
prvního mapaře tohoto prostoru Ivana Vydry. 
Orienťáckou mapu Důl Kristýna v měřítku 1 : 
5 000 s ekvidistancí 2 m s připomínkou historie 
dolů, s mapovými značkami a piktogramy 
připravil také on. Slavnostnímu otevření areálu 
předcházel ve středu 21.4. úklid lesa, kterého se 
zúčastnil přehršel Klubaček a Klubáčků. Pytlů 
s odpadky byla opravdu velká hromada. 
Otevření za přítomnosti hejtmana Martina Půty, 
místostarosty Hrádku nad Nisou Pavla Farského 
a ředitele mistrovství světa v OB Honzy Picka 
(mapa vyšla v souvislosti s mistrovstvím a 

zpracoval ji bývalý reprezentační trenér Radek Novotný) byla slavnostně odtajněna 30.4.a je 
k dispozici zdarma na recepci Autokempu Kristýna. 
 
 A ještě Ivanovo poděkování sběračům odpadků: 
 

Ahoj, chtěl jsem poděkovat všem účastníkům včerejší brigády na Kristýně… Dnešní Den 
země si to zasloužil… Mám vyřídit poděkování od šéfa Kristýny, který zajistí likvidaci 
nasbíraného odpadu. 

Katce děkuji za odbornou práci v terénu. Prostě mockrát díky, že i díky Vám bude areál 
pevných kontrol o kousek lepší a zvelebili jsme alespoň částečně kus lesa-nelesa. 
Oficiálně bude APK spuštěn 1.5.2021. Pokud by někdo chtěl mapu, bude ke stažení na našich 
stránkách nebo mu dám vytištěné nebo si ji může vyfasovat na recepci na Kristýně. 



Bohužel, příspěvek z M ČR v OB ve sprintu a smíšených štafetách zatím nenajdete, ale věřím, 
že se Týna ještě pochlapí v prázdninovém čísle.  
 
 

30.5.2021    ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY-ZÁPAD + OBLASTNÍ 
ŽEBŘÍČEK – OOB TJ TATRAN JABLONEC – JABLONEC NAD NISOU-
DOBRÁ VODA – DOBRÁ VODA 2021  
 

Dne 30.6 v Jablonci nad Nisou se běžel závod na mapě Dobrá voda. Shromaždiště bylo 
u Ski Areálu. Na start jsem šla nahoru po sjezdovce a dále za osadu Dobrá voda. Startovala 
jsem ve 12:47 v kategorii D14B. 

Závodní prostor byl ze všech stran ohraničen silnicí. Od první do šesté kontroly se mi 
běželo dobře. Sedmou kontrolu jsem chvilku dohledávala. Osmičku až desítku jsem našla bez 
problémů. Jedenáctku jsem přeběhla a ocitla jsem se kousek od cíle. Chvilku mi trvalo, než 
jsem si uvědomila, kde jsem. Nakonec jsem kontrolu našla a do cíle přiběhla na třetím místě. 

Závod se mi docela líbil.     

Tonča Březinová  

 
 
 

5.6.2021    OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ V OB NA KLASICE – OK JISKRA 
NOVÝ BOR – SLOUP V ČECHÁCH-MAXOV – ORTEL  
 

Dne 5. 6. 2021 jsem se po delší době vydala na závody. Bylo krásné počasí, a tak jsem 
se těšila jak do lesa, tak i na celý den. Závody se konaly ve Sloupu v Čechách a chvilku nám 
trvalo, než jsme dojeli. Takže na shromaždišti jsem si vzala rychle věci a vyběhla cestou na 
start. 

Vyběhla jsem na první kontrolu a kupodivu jsem ji našla s přehledem. Pokračovala jsem 
dál, ale s postupem času jsem přestala moct a začaly mi docházet síly. Závod by se mi povedl 
lépe, kdybych den před tím nebyla na bruslích nejela 22 km! Příště to musím vychytat. 

Z cíle jsem v horku zamířila na shromaždiště a těšila se, až se vykoupu.  Vyčetla jsem si 
čip a šla se převléknout. Jakmile jsem se převlékla, začala bouřka. Karel rychle odešel od 
našeho auta do jejich (asi mají hromosvod) a s Týnou rychle nasedli a pospíchali na oslavu. 
Zůstala jsem v autě a přemýšlela nad závodem, jestli bylo horší to horko nebo tahle bouřka. 
Těžko říct, ale asi bych si spíš vybrala teplo. 

Ze závodu jsem neměla moc dobrý pocit, nakonec jsem ale zjistila, že jsem se umístila 
na 3. místě, což mi náladu dokázalo zlepšit. 

  Barča Lipenská  

 



6.6.2021    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ STADION NOVÝ BOR, KOB 
KAMENICKÝ ŠENOV – NOVÝ BOR – ČERTŮV MLÝN  
                                                                                                   
     Dne 6.6 2021 proběhly závody v Novém Boru. Shromaždiště bylo na dvoře tamější školy.  
Běhalo se v příměstském lese s velkým množstvím bažin a podmáčeného terénu. 
     Na první kontrolu jsem se dostal bez větších problémů, ale pak se naběhlo do bažin. 
Nešlo se tam moc dobře orientovat, protože všechny porosty mi přišly stejné. To zapříčinilo, že 
na další dvě kontroly jsem měl poměrně velkou ztrátu. 

Naštěstí poté přišel přeběh, kde se dalo zrychlit a i les byl průběžnější. Další větší chyba 
přišla na kontrole 8. Naběhl jsem po špatném rozhraní porostu a docela dlouho mi trvalo 
uvědomit si, kde jsem. Následně přišla dlouhá část tratě, kde se vybíhal a sbíhal svah kopce. 
Kontroly mi přišly poměrně jednoduché a zřejmě to bylo jen na prodloužení tratě. Pak přišel 
delší postup a cíl. Tam bylo docela vtipné, že jsem se tam trochu zamotal a trvalo mi, než jsem 
si uvědomil, kam mám běžet. 
     Vcelku se mi závody docela líbily. Byl to velmi zajímavý terén, těch bažin mohlo být o 
trochu méně. 

     Karel Březina  

 
 
 

12.-13.6.2021    MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KRÁTKÉ TRATI + 
CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – SK SEVERKA ŠUMPERK, MAGNUS 
ORIENTEERING – VOJTÍŠKOV – KRONDÖRFL, WOITZDORF    
 

V sobotu 12. června jsem jela na MČR na krátké trati 
do Vojtíškova. Rodiče mě dovezli na shromaždiště a odjeli 
na výlet, protože tam se mnou nemohli být kvůli epidemii. 
Trať byla postavena v nelehkém a místy podmáčeném 
terénu, ve kterém bylo mega moc kupek. Při závodě jsem 
udělala rovnou dvě chyby, první na čtvrtou kontrolu, kdy 
jsem doběhla na kontrolu cizí, a druhá, menší chyba byla na 

osmičku, kdy jsem běžela zbytečně obloukem. Výsledkem bylo šesté místo. Po závodě pro mě 
přijeli rodiče a jeli jsme se ubytovat do malé chatičky ve Stříbrnici. K večeru jsme vyšli po 
sjezdovce k rozhledně Na Králičáku. Potkali jsme zde moji soupeřku ze Zlínského kraje. 

Druhý den mě rodiče opět dovezli na stejné shromaždiště na druhé víkendové závody – 
Žebříček A, klasická trať. K předešlému závodnímu prostoru přibyla ještě severovýchodní oblast 
lesa. Tento den se mi běželo hůře než minulý den, k tomu jsem přidala dvě chyby. Na druhou 
kontrolu jsem zvolila špatný postup, obíhala jsem to zleva, přitom bylo lepší jít zprava nebo 
rovně. Další chybu jsem udělala mezi třetí a čtvrtou kontrolou, což byl nejdelší postup. Zvládla 
jsem celý přeběh téměř ke kontrole, ale zkazila jsem dohledávku. Zde mě navíc doběhla 
soupeřka, která vybíhala 2 minuty za mnou, což mi také nepřidalo. Nakonec jsem doběhla na 
11. místě. Po závodě pro mě přijeli rodiče, dali jsme si oběd a vyrazili na cestu domů. 

Týna Matyášová  



13.6.2021    VE STOPÁCH RUMBURSKÉ LILIE 20 – OL TEAM 
WEHRSDORF, ZOOB RUMBURK – LIPOVÁ – ŠIROKÝ LES, 
PAŠERÁCKÁ CESTA  
 

Nedělní závody organizované jako „ostatní“, tj. nesoutěžní do žebříčku, se konaly na 
hranici s Německem ve stejném místě jako vloni. Letos k nám však bylo počasí vlídnější a 
nelilo, jen bylo chladno. Rumburští orienťáci pomáhali s pořádáním závodníkům v Německu. 
Velmi mě překvapilo, jak málo Čechů se této akce účastnilo. Bylo to asi tím, že vloni ti nejlepší 
absolvovali všechny části závodu, což představovalo běhání v neskutečném lijáku a v zimě. 
Terénu v této oblasti si tedy užili víc než dost. Dodnes obdivuji všechny borce, kteří to nevzdali. 
  Letos tedy bylo počasí lepší, a tak jsme prošli obě tratě. Start pro české závodníky byl 
jinde, než pro německé. Hned na startu jsem se ztratila, což vedlo k tomu, že na první kontrole 
mě dostihl Karel. Byla místa, která jsem poznávala, protože jsem je prošla i vloni a byla místa, 
kde jsem podruhé zabloudila. To bylo na předposlední kontrole. Musela jsem se od sběrky 
vrátit. O umístění tady mluvit nebudu, na to si nehraju. Pro mne je důležitý krásný les, příroda a 
dobří lidé okolo mne. S pořadatelem Tomášem Babickým jsme toho probrali hodně a notovali 
si, jak máme orienťáky rádi. 

Odpolední závod byl sprint. Po dopolední zkušenosti jsem se od Karla už nehnula ani na 
jednu kontrolu. Snažila jsem se jen dobře mapovat, a protože jsme měli tu nejjednodušší trasu, 
byli jsme v cíli první. Tomáš si podle nás zkontroloval kontroly pro vyčítání. Měl to v mobilu a 
opravil si jednu nebo dvě chybky. Je neuvěřitelné, co vše je dnes možné řešit jen s mobilem a 
malou tiskárnou. 

Miluju OB a tento závod byl malou , ale příjemnou náplastí na dlouhý půst kvůli 
koronaviru.. 

       Oli Lusková 
 
 

19.-20.6.2021    ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY-ZÁPAD – SKOB SLANÝ – 
BÍLICHOV – BÍLICHOV, SMRADOVNA  
 

Po dlouhé době jsme mohli vyrazit na závody i 
s přespáním, na což jsme se velmi těšili. Vzhledem 
k protiepidemickým opatřením jsme se nesměli zdržovat na 
shromaždišti, ani to moc nevadilo, jen pro pivo bylo daleko. 
První skupina objevila krásné místo ve stínu tzv. „obývák“, kde 
jsme našli dočasný azyl před žhavými slunečními paprsky.  

Po oba dny vedla velmi dlouhá cesta na start po 
rozpálené silnici, což ubralo síly, ale ne odhodlání do boje. V sobotu nás čekala celkem 
jednoduchá krátká trať, o to víc mě zamrzela zbytečná začátečnická chyba, dezorientace na 
cestě!!! Buzolu nosím jako naprosto zbytečný přívažek, který používám pouze ve stavu 
naprostého zoufalství nebo jako lupu. V tomto případě k zoufalství nedošlo, ale ztráta 4 minuty 
mě připravila o vítězství. Dobře mi tak. Po závodě jsme se zchladili v Bílichovském rybníce a 
s očekáváním příjemného společenského večera jsme odjeli do kempu Peruc.  

Bohužel místní pohostinství poskytovala pouze lahodný mok s nanejvýš utopencem. 
Naštěstí v kempu fungoval stánek s pivem a grilovaným hermelínem nebo masem. Kromě nás 
zde byla skupina volejbalistů a volejbalistek, se kterými Milan navázal přátelství, hlavně proto, 
že dámy nabízely koláče. Hned dva kousky od nich vymámil. Suchý snědl hned, druhý 
lahodnější mi nabídl, abych ochutnala. Přeslechla jsem, že mohu pouze ochutnat a snědla ho 
celý, byl vynikající. Dodnes mi tuto neomalenost nemůže zapomenout, přestože jsem mu doma 
upekla celý pekáč podobné buchty, nechápu. 

Druhý den byla klasika v oblasti zvané Smradovna. Nesmrdělo to tam, jak by název 
napovídal. Trať byla jednoduchá, bez možností volby postupu. Zásadní kontrola bylo údolíčko 



(38) v nepříliš zřetelném porostu, kde mnoho našich borců ztratilo náskok před soupeři. Ruda a 
Milan Š. by mohli vyprávět, jak je právě tato kontrola potrápila. Tak zase v září na dalších 
závodech žebříčku, snad se dokopu k výběhům, abych měla trochu natrénováno. 

 Pavla Pavlíková 
 
 

19.-20.6.2021    ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY-VÝCHOD – OS PÍSEK, 
OOB KOTLÁŘKA – PASEKY – PASEKY, MATKA  
 

Jako jediný gramotný závodník, který se za OK Chrastava zúčastnil závodů u Písku, byl 
jsem překvapivě vylosován k napsání článku do Chacháčku. Stručnou zprávu jste si mohli 
přečíst již na klubových stránkách. Tady si dovolím přidat několik podrobnějších informací. 

Dominika byla zaměstnána přípravou MS a tak jsem musel na závody s dětmi sám. 
Využil jsem proto příležitosti, že rodiče pojedou do Písku k tetě Evě z pořádajícího oddílu 
závodů ŽB Čechy – východ. Z pětičlenné rodinné výpravy jsem byl přihlášen já s Otíkem za 
Chrastavu a babička Jarka za VLI. Ubytování jsme měli luxusní v bungalovu u tety v malé vísce 
kousek od Písku. Otík byl přihlášen do H 10C, což byla kategorie bez fáborků, neboť liniové 
tratě se na béčkovém žebříčku nestaví. Vzhledem k rozložení startovních časů jsme se dohodli, 
že v sobotu půjde s Otíkem dědeček a v neděli bych to mohl stihnout já.  

Centrum závodů bylo na louce u obce Paseky. Sobotní start začínal v poledne. Startoval 
jsem až po druhé hodině jako jeden z posledních závodníků. Na louce jsme postavili dětský 
stan, aby bylo trochu stínu, ale před vedrem vůbec nechránil. Zatímco babička i Otík 
s dědečkem hledali v lese kontroly, hlídal jsem na shromaždišti Elu. Předpokládal jsem, že mě 
babička vystřídá, až doběhne svůj závod. Blížil se start mého závodu a babička stále nikde. Ela 
usnula a na poslední chvíli mi přišla na pomoc teta. Krátce před mým odchodem konečně 
dorazila babička a cestou na start do kopce podél doběhu jsem mohl povzbudit i finišujícího 
Otíka.  

Krátká trať na mapě Paseky byla hodně náročná. Nejen kvůli vedru, ale také pro těžkou 
podložku se spoustou klacků, vysokou trávu a často velmi obtížně průchodné hustníky. Některé 
byly zakreslené světlou barvou, protože mapaři v zimním období zjevně podcenili schopnost 
listnáčů vyrašit do neprostupného buše. Stalo se mi, že jsem stál tři metry od velkého vývratu 
s kontrolou a neviděl jsem ani ten vývrat. Jen jsem vytušil, že by tam měl být, zanořil jsem se do 
zelené tmy a on tam skutečně byl. Minimum naběhaných kilometrů za poslední rok a 
opakovaná svalová zranění při náhodných pokusech jít si zaběhat mě vedly k opatrnému běhu 
s větším soustředěním na mapu. Hlídal jsem si každý orientační bod a zvolna postupoval vpřed. 
Několikrát jsem však v porostu neuhlídal směr a jednou jsem se ztratil ve změti rozhraní 
porostů. Naštěstí jsem se poměrně rychle našel. V cíli z toho bylo druhé místo v mé věkové 
kategorii H 45B se ztrátou tři čtvrtě minuty na vítěze. Potěšilo mě, že jsem narušil pardubický 
přebor. Otík s dědečkem našli všechny kontroly v premiérovém závodě bez fáborků a babička 
byla diskvalifikována pro překročení časového limitu krátké trati, kde na necelých dvou a půl 
kilometrech strávila přes sto tři minut. Nicméně i vítězka tam byla přes šedesát pět minut. 

Ještě v sobotu večer to vypadalo, že nedělní závod by mohl být v příjemnějším počasí. 
Večer se zatáhlo a pod ocelově šedými bouřkovými mraky ozařoval zemi jen oranžový přísvit 
těsně nad obzorem. Blýskalo se a temné hřmění spolu s šedou clonou vzdáleného deště 
slibovaly pořádný liják. I teta se těšila, že nebude muset zalévat zahradu. Naše očekávání však 
bylo zklamáno, bouře se okolí Písku vyhnula a krátký deštík neschladil ani kamennou dlažbu na 
zápraží.  

 



V neděli bylo sice od rána pod mrakem, ale znovu hrozné vedro. Mraky postupně odpluly 
a na louce nastala opět pekelná výheň. Tentokrát jsme se utábořili na kraji lesa ve stínu 
vysokých buků a borovic, kde bylo v brzkých hodinách ještě trochu místa. Čekala nás klasická 
trať na mapě Matka. Startoval jsem na samém začátku, v 10:08 hodin. Původní plán byl takový, 
že po doběhnutí bych mohl jít do lesa s Otíkem, jehož startovní čas byl až v 11:46 hodin a 
dědeček by ho jenom odvedl na start, který byl vzdálený téměř dva kilometry. Já bych tam 
doběhl po dokončení svého závodu. Po zkušenostech ze soboty jsem odhadoval, že bych mohl 
svou trať zvládnout pod sedmdesát minut, ale raději jsem počítal s rezervou, že bych tam mohl 
být třeba o deset minut déle. Dědeček se však rozhodl, že trať s Otíkem obejde sám. Nakonec 
se ukázalo, jak moudré to bylo rozhodnutí. 

Už od startu bylo jasné, že dnes to nebude zadarmo. Brzký start znamenal prošlapávání 
různě vysoké trávy, od výšky do půli stehen až po některá místa, kde jsem měl podrost i nad 
hlavu. Na první kontrolu jsem někde ve vysoké trávě přeběhl „neviditelnou“ rýhu a pak jsem se 
složitě hledal. Čtvrtou kontrolu na malé kupce jsem našel se štěstím. Na dohledávce jsem od 
posledního orientačního bodu nasadil směr a zvolna kráčel, rozhrnuje vysokou trávu, a 
najednou jsem stál u lampiónu. Zapeklité byly delší postupy s využíváním různých pěšin a 
průseků, protože často byl nejvyšší podrost právě tam. Na sluníčku se trávě holt daří. Postupně 
mi docházely síly, notně jsem pohledal dvanáctou a třináctou kontrolu v rýhách a na čtrnáctou 
už jsem se musel zastavit a vzít si z kapsičky enervitku. Nakonec jsem vyčerpaný doklusal do 
cíle v čase přes 85 minut. Na papírku s mezičasy byly sice samé jedničky, ale nepovažoval 
jsem to za nic divného, protože do lesa jsem šel jako druhý. Očekával jsem, že s vyšlapanými 
pěšinkami se trať bude postupně zrychlovat a nejlepší to zvládnou pod sedmdesát minut. Od 
tety jsem převzal hlídání Ely a čekal jsem na babičku a Otíka s dědečkem. Babička to tentokrát 
zvládla v limitu a v kategorii D 70B s časem 85 minut zaostala za vítězkou necelých sedm 
minut. Otík s dědečkem opět našli i bez fáborků všechny kontroly na trati H 10C, která svou 
náročností odpovídala spíše kategorii zkušených veteránů, a její vítěz byl na trati přes padesát 
minut. Až večer doma po nahlédnutí do ORIS jsem s překvapením zjistil, že můj výkon stačil na 
třetí místo. Vítěz, stejný jako v sobotu, mě porazil o necelé dvě a půl minuty. 

    Pavel Pachner  
 
 

21.6.2021  ROZLOUČENÍ S „TORZEM JARNÍ ČÁSTI SEZONY“ ANEB 
POSLEDNÍ PŘEDPRÁZDNINOVÝ  TRÉNINK – HŘIŠTĚ U ŠKOLY  U 
KOSTELA - CHRASTAVA 
 

Minulou tréninkovou sezónu dětí, pokud si dobře vzpomínám, jsme zahájili činnost 
našeho kroužku zářijovým soustředěním v Bedřichově. Následovaly ještě dva tréninky a pak už 
se plně ujaly vlády protiepidemická opatření proti šíření covidu. V květnu svitla naděje, že za 
určitých podmínek bude možno scházet se venku. Tak jsme objednali autobus a s pomocí 
ostatních klubáků uspořádali pět mapových tréninků. A vyvrcholením bylo setkání na hřišti u 
školy u kostela. Bylo to příjemné odpoledne, samozřejmě sportovní. Děti i dospělí si s chutí 
oběhli, případně obešli, fotoorienťák po Chrastavě na zbrusu nové mapě. Komu to nestačilo, 
zasoutěžil si na „PÍCHALOVI“, což je zkouška rychlosti ražení kontrol. Mnozí si vyzkoušeli rozdíl 
mezi ražením kontaktním čipem a air čipem. Kdo už měl OB dost, mohl hrát fotbálek, či basket 
nebo posilovat nebo si měřit síly na oválu. Měli jsme tam i ohýnek a buřtíky, i něco k pití na 
uhašení žízně. Občas zahrozila bouřka, ale i tak se nám akce vydařila. A teď už hurá na 
prázdniny!  

       Pavluška Vokálová 

 



25.-27.6.2021    VETERANIÁDA ČR V OB VE SPRINTU, KLASICE A 
KRÁTKÉ TRATI – KOB KONICE, SK HANÁ ORIENTEERING – 
RÝMAŘOV, ŽĎÁRSKÝ POTOK – RÝMAŘOV, OSTRÝ, ŠKAREDÁ 
JEDLE  

 
Když jsem se hlásila na Veteraniádu ČR v Jeseníkách, 

byla jsem v přihláškovém systému pouze sama, a tak mě 
nakonec potěšilo, že se ke mně ještě přidal Ruda s Katkou a 
Ivan. Poprvé se Veteraniáda konala samostatně bez mladších 
kategorií a také najednou během jednoho víkendu ve třech 
disciplínách – ve sprintu, na klasice a na krátké trati. A když už 
jsem se rozhodla cestovat tak daleko, tak jsem zkusila i sprint, 
který jsem už běžela opravdu hodně dávno. A skutečně to byl 
jen pokus.  Když jsem z první kontroly doběhla rovnou na 
čtvrtou, marně jsem hledala kód druhé kontroly a než jsem se 
vzpamatovala a vrátila zpět na první, všechny moje soupeřky 

už byly v cíli. Ale bylo to dobré rozběhnutí na klasiku, které se mi vyplatilo, protože tam jsem to 
soupeřkám vrátila. V sobotu jsme si zajeli do Karlovy studánky, krásných horských lázní, které 
jsme si důkladně prohlédli a udělali nájezd na místní cukrárnu. Měli jsme také skvělé ubytování 
v penzionu v Malé Morávce, který byl určen pro 40 lidí, a my jsme ho měli celý pro sebe, a tak 
jsme toho opravdu využili. Celý víkend jsem si opravdu užila. Jednak nás Káťa vozila po 
„kochacích“ cestách s krásnými výhledy na Jeseníky, jednak jsme si zazávodili na pěkných, 
náročných tratích a hlavně, vybojovali jsme i v tak malém počtu tři zlaté, jednu bronzovou, jedno 
5. a jedno 6. místo!  

          Zuzana Šaffková  
 
 

26.-27.6.2021    SUDETY OPEN 2021 – OOB USK SLAVIE ÚSTÍ NAD 
LABEM – OSTROV U TISÉ  

 
Po 5ti letech jsem se odhodlal k běhání ve skalách 

Tiských stěn. Bydlení jsme zvolili stejné v Tisé v Penzionu Na 
konci. V roce 2016 nás byl z Chrastavy plný penzion. Ze závodů 
2016 mi v hlavě uvázla jen Rudova horolezecká vložka a celkově 
dobrá pohoda. Teď jsme byli s Evou sami. Eva však byla 
vzhledem k potížím s nohou jen jako pozorovatel.  

Pořadatelé letos připravili 4 etapy, každou v jiné části skal. 
Ze čtyř kategorií jsem zvolil modrou - pro veterány. To, že nás 
proháněli mladí, mi ani moc nevadilo. V prvních dvou etapách 
jsem měl z běhu dobrý pocit, který podpořily i výsledky. Z 
veteránů byl přede mnou jen Helmut Conrad. Ve třetí etapě jsem 
však byl od začátku mimoň. První jsem minul. Druhou kontrolu 
jsem dohledával 16 minut ze třech směrů, abych zjistil, že jsem 
byl hned poprvé správně, jen nebyl lampion za metrovým 
kamenem vidět. Čtvrtá kontrola znamenala další pohromu a už 
jsem ztrácel půl hodiny. To bylo jasné, že už o nic nejde a to 
mne teprve zklidnilo. O čtvrtou etapu jsem se ani nepokoušel. Již 

dopředu jsem věděl, že čtvrtou etapu nepoběžím, protože jsme měli večer v Liberci dva roky 
odkládaný koncert v Liďákách. 

Počasí bylo k běhání i výlet ideální a tak to byl dobrý výlet i pro Evu. 

       Jirka Barták  



3.-9.7.2021    MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB 2021 – ČESKÝ SVAZ 
ORIENTAČNÍCH SPORTŮ – DOKSY – TEREZÍN-BASTION 3, 
TEREZÍN-BASTION 5, DOKSY, BÍNŮV VRCH, BUKOVÁ, 
MARTINSKÁ STĚNA, HUSA,    
 

Uf, tak už máme za sebou velmi náročnou akci, kterou je bezesporu uspořádání 
mistrovství světa v OB, a to rovnou díky pandemii ve všech orienťáckých disciplínách, a patrně 
je to i naposled, kdy se všechny představily na jedné společné akci. Od příštího roku se bude 
MS dělit na lesní a sprintové – v roce 2022 v Dánsku, ty lesní v roce 2023 ve Švýcarsku. 
Samozřejmě, my Chrastaváci jsme v tom nebyli sami, z naší oblasti se na pořádání podílely 
největší oddíly – TUR, TJN, VLI DOK a CHA. Z našich řad byli k vidění na pořadatelských 
postech tyto Klubačky a tito Klubáčci: 
 
Velitelé: Janča Kubátová – sekretářka šampionátu, 

Dominika Pachnerová – HR manažer, 
  Robert Lipenský – šéf parkovišť, 
   
Stavitelé a roznašeči: Katka Kašková a Jarda Polák 
 
Pěšáci (abecedně): Jirka a Ondra Bekovi, Míša a Honza Březinovi, Honzík Čechlovský, 

Eliška Gorčicová, Eva a Zdeněk Kadaví, Eva a Ruda Kaškovi, Šárka 
Knížková, Martina a Srnka Krupkovi, Eva Lipenská, Oli Lusková, 
Jana, Týna a Libor Matyášovi, Pavla a Milan Pavlíkovi, Vendy 
Růžičková, Radim Smetana, Zdeněk Sychra, Zuzka Šaffková, Alena 
a Milan Ševčíkovi, Elis, Monča a Honza Štverákovi, Pavluška a 
Kryšpín Vokálovi.  

 

 
 

A jak celé MS probíhalo? Rozhodl jsem se využit slova jednoho z nejpovolanějších – 
Bédi Klimpla a jeho Béďovin (snad mi to promine), a taky, abych dopřál odpočinku našim 
pořadatelům. 
 

 Středa 30. 6. 2021 
Základní informace: 
* 37. světový šampionát v orientačním běhu proběhne v České republice. Nejlepší o-běžci 
zamíří do naší země bojovat o světové tituly po čtvrté (1972 - Staré Splavy, 1991 -Mariánské 
Lázně, 2008 - Olomouc). 
* Centrem mistrovství jsou Doksy. 
* Původně se měly běžet jen lesní disciplíny (krátká a klasická trať, štafety). Po zrušení MS v 
roce 2020 v Dánsku kvůli Covid-19 požádala IOF pořadatele, aby program rozšířili o sprint a 
sprintové štafety. Pořadatelé tomuto náročnému požadavku vyhověli. 
* Na startu budou závodníci ze 40 zemí (to zdaleka není rekord, Covid se na účasti hodně 
podepsal, chybí třeba Austrálie), celkem je na soupiskách 303 závodníků - 172 mužů a 131 
žen. 
* Českou výpravu vede šéftrenér reprezentace Jan Šedivý. Nominace: sprint - Vendula 
Horčičková, Adéla Indráková, Tereza Janošíková; Jakub Glonek, Vojtěch Král, Tomáš 
Křivda; sprintové štafety - Jana Knapová, Miloš Nykodým, Vojtěch Král, Tereza Janošíková; 



krátká trať - Adéla Indráková, Jana Knapová, Denisa Kosová; Tomáš Křivda, Pavel Kubát, 
Miloš Nykodým; štafety - Tereza Janošíková, Jana Knapová, Denisa Kosová; Vojtěch Král, 
Pavel Kubát, Miloš Nykodým; klasická trať - Adéla Indráková, Tereza Janošíková, Denisa 
Kosová; Vojtěch Král, Tomáš Kubelka, Miloš Nykodým (složení pro závod štafet a 
závěrečné klasické tratě je předběžné, definitivní nominace bude provedena v průběhu 
šampionátu). 
* Program šampionátu: Program začne v sobotu sprintem v Terezíně (kvalifikace a finále). V 
neděli v podvečer jsou v Doksech sprintové štafety a po jejich skončení proběhne slavnostní 
zahájení celého šampionátu. V úterý je kvalifikace a finále krátké tratě ve Smržovce, ve 
čtvrtek se bude v Heřmánkách bojovat o medaile ve štafetách a program ukončí v pátek 
opět v Heřmánkách závod na klasické trati. 
* Terén je velmi rozmanitý: Sprint se poběží v pevnosti Terezín a jejím okolí, sprintové 
štafety ve městě, krátká trať v náročném horském terénu, štafety a klasika pak v 
pískovcových skalách. 
* Tratě postavili zkušení stavitelé tratí - sprint Daniel Wolf, sprintové štafety Radek Novotný, 
kvalifikace krátké tratě Martin Janata, finále krátké tratě Michal Horáček, štafety Radek 
Novotný a klasiku Petr Karvánek. 
* Každá země může postavit maximálně vždy 3 muže a 3 ženy (navíc může startovat i 
úřadující světový a regionální šampion v dané disciplíně) a jednu štafetu. To je maximum, 
kvóty IOF ale určují počet závodníků dané země, které mohou běžet v závodě na klasice. 
Česká reprezentace patří díky výsledkům na předchozích MS k těm zemím, které mohou 
postavit maximální počet závodníků (tedy 3 + 3). 
* Všechny závody mistrovství bude snímat Česká televize. Ale ne všechny závody půjdou v 
přímém přenosu na ČT. Konkurence ostatních významných sportovních událostí je velká - 
cyklistický závod Tour de France, tenisový Wimbledon, fotbalové Euro. Ale všechny závody 
budou streamovány, takže zájemci je budou moci sledovat na kanále IOF on-line (je to 
zpoplatněné). TV vysílání bude přebírat rekordní počet osmi zemí. Všechny televizní 
přenosy zajišťuje zkušený tým pod vedením režiséra Karla Jonáka, který připravuje řadu 
novinek a vylepšení stávajících TV přenosů z orientačního běhu. 
* Kdo obhajuje jednotlivé tituly? Sprint (Riga 2018) - Maja Alm (DEN) a Daniel Hubmann 
(SUI); sprintové štafety (Riga 2018) - SWE (Tove Alexandersson, Emil Svensk, Jonas 
Leandersson, Karoli Ohlsson); krátká trať (Ostfold 2019) - Tove Alexandersson (SWE) a 
Olav Lundanes (NOR); štafety (Ostfold 2019) - ženy SWE (Lina Strand, Tove 
Alexandersson, Karolin Ohlsson) a muži SWE (Johan Runesson, Emil Svensk, Gustav 
Bergman); klasická trať (Ostfold 2019) - Tove Alexandersson (SWE) a Olav Lundanes 
(NOR). 
* Česká reprezentace na posledních šampionátech na medaile nedosáhla (byť patří 
dlouhodobě k širší světové špičce), poslední česká medaile na MS se datuje rokem 2012 
(zlato ze závodů štafet mužů). 
* Kdo patří k favoritům? Těch je... Seveřané, Švýcaři, Rusové. Tak alespoň jedno jméno, v 
ženách to je Švédka Tove Alexandersson, která v posledních letech doslova deklasuje své 
soupeřky. Nejlepší závodníci se za poslední téměř dva roky utkali jen jednou, na letošním 
květnovém ME ve sprintových disciplínách ve Švýcarsku, takže o formě jednotlivých na lesní 
disciplíny lze usuzovat jen z přípravných a nominačních závodů jednotlivých reprezentací. 
Do širšího okruhu favoritů pak patří i naši - mezi okruh možných aspirantů lze zařadit 
především Vojtěch Krále. A velmi dobře běhá v poslední době česká sprintová štafeta. Naše 
reprezentace to nebude mít vůbec jednoduché, řada favoritů strávila při přípravě na tento 
šampionát v našich terénech až neuvěřitelný počet dnů, takže naše zdánlivá výhoda znalosti 
charakteru terénu se smazala. A k tomu psychický tlak domácího prostředí... 
* Obvykle se v průběhu MS hodně schůzuje, letos to bude jinak. Nebude nic, Covid 
zaúřadoval.  
* Covid se podepsal i na zrušení závodů pro veřejnost, které byly zrušeny. 
* Celý šampionát bude probíhat za přísných režimových covidových opatření, která nastavila 
nejen opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, ale 



především daleko striktnější požadavky ze strany IOF. Pro přímé účastníky (závodníky i 
pořadatele) MS musí být vytvořena bublina, kterou nesmí porušit. Pokud ano, tak se 
nevyhnou dalšímu testování. Opatření jsou hodně přísná, ale asi potřebná. 
* Dlouho byla velkou neznámou účast diváků. Nakonec diváci v arénách budou moci být, ale 
opět za dodržení různých opatření (omezená kapacita, potvrzení o prodělané nemoci, 
potvrzení očkování nebo testu, při shlukování lidí respirátor). Aby pořadatelé věděli, kolik lidí 
v arénách bude, tak se budou prodávat vstupenky. Cena 100 Kč nepokrývá ani náklady na 
všechny ta opatření a benefity, který divák dostane (parkovné, dotované nápoje v arénách, 
volný vstup do labyrintu, česká vlaječka a další). Zažít MS na vlastní oči je nezapomenutelný 
zážitek, všichni diváci jsou srdečně zváni.  
* V arénách bude velkoplošná obrazovka, dění budou komentovat Matěj Klusáček a Per 
Fosberg. 
* Celý šampionát připravuje od roku 2018 organizační výbor pod vedením Jana Picka, na 
pořádání se bude podílet přes 300 pořadatelů, z poloviny z klubů Ještědské oblasti, ale mezi 
pořadateli jsou zastoupeny všechny regiony. 
 

 
 
 Čtvrtek 1. 7. 2021 

* V sídle Českého olympijského výboru proběhla tisková konference k MS 2021. 
Zúčastnili se ho hlavní organizátoři i zástupci reprezentace ČR.  

 

 
 

 Pátek 2. 7. 2021 
* Večer proběhly poslední porady pořadatelů. Vše až v nezvykle poklidné atmosféře, vše 
je připravené. Držte pořadatelům palce! 
* Na Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 se bude bojovat o pět sad medailí.  
* Co je připraveno na pátek: 
- model na sprint v Terezíně (9:00) 
- technický model a model sprintových štafet ve Starých splavech (16:00 - 18:00) 
- Team Official Meeting (18:30)  
* Po celý den (stejně jako ve čtvrtek) budou probíhat covidové testy účastníků MS 
(závodníci, realizační týmy, pořadatelé) před vstupem do "bubliny". 
 

 
 

 Sobota 3. 7. 2021 - sprint 
* Závod ve sprintu, předzávodní informace: 
- Místo: Terezín (kvalifikace: 9:00 - 10:26, finále mužů 14:31 - 15:56, finále žen 15:50 - 
17:11) 



- Postup do finále: prvních 15 z každého kvalifikačního rozběhu 
- Terén: Bývalá vojenská pevnost složená z citadely a přilehlého opevněného 
posádkového města. Terén téměř bez převýšení (nadmořská výška 145 - 155 m), 
obdélníková uliční síť s bývalými vojenskými budovami a kasárnami přestavěnými na 
obytné domy. Město je obklopeno opevňovacím systémem. Pevnost se skládá ze zdí 
různých tvarů a výšek (až 10 metrů vysokých), příkopů a vodních toků. Povrch v této části 
je většinou tráva. Mimo citadelu jsou parky, hřiště, golfové hřiště a malý les. 
- Tratě: kvalifikace - ženy 3,0 km/35 m, muži 3.6 km/ 35 m; finále - ženy 3.5 km/ 40 m, 
muži 3.9 km/40 m (předpokládaný vítězný čas: 14:30 min.) 
- Stavitel tratí: Daniel Wolf 
- Mapa: 1 : 4 000, (E=2 m), ISSprOM 2019, autor Aleš Hejna (revize Radek Novotný), tisk 
Žaket Praha 
- Tituly obhajují (Riga 2018): Maja Alm (DEN) a Daniel Hubmann (SUI) 
- Česká nominace: Vendula Horčičková, Adéla Indráková, Tereza Janošíková; Jakub 
Glonek, Vojtěch Král, Tomáš Křivda 

 
* Závod ve sprintu, kvalifikace:  
Krásné počasí, tratě plné voleb postupů, postup všech šesti našich závodníků - to je 
základní charakteristika závodu. Trochu se debatovalo u nevyříznutí kolečka u kontroly 
41, kde se trochu ztrácelo, ale nikdo protest nepodal, takže vše proběhlo hladce. Většina 
favoritů postoupila, vypadla jen Švédka Hanna Lundberg, která sice měla nejlepší čas, 
ale neměla v pořádku ražení. Jednotlivé rozběhy vyhráli v mužích Emil Svensk (SWE), 
Max Peter Bejmer (SWE) a Yannick Michiels (BEL), v ženách pak Tove Alexandersson 
(SWE), Adéla Indráková (CZE) a Tereza Janošíková (CZE). Vedle dvou našich vítězek 
rozběhů Indrákové a Janošíkové si postup vybojovali i zbývající čtyři naši závodníci, v 
áčku mužů byl Jakub Glonek čtvrtý, v béčku Vojtěch Král druhý a v céčku Tomáš Křivda 
třetí, v ženách v rozběhu A se Vendula Horčičková na postupové místo dostala až v 
závěru, z 13. místa se ale do finále probojovala. 
 
* Závod ve sprintu - finále mužů:  
Překvapivý vítěz Isac Von Krusenstierna (SWE), z našich nejlepší Jakub Glonek. Krásný 
závod plný voleb mezi kontrolami byl velmi rychlý, vítěz ho zaběhl skoro o minutu 
rychleji, než předpokládal stavitel tratí Daniel Wolf. Švédský vítěz běžel skvěle, v úvodu 
měl skoro totožné mezičasy jako jeho krajan Svensk (ten v druhé části vynechal dvě 
kontroly a musel se vracet a hodně ztratil), ideálně zvládl dlouhý postup i závěrečnou 
pasáž v příkopech pevnosti a překvapivě si doběhl pro zlatou medaili. Druhý byl další 
mladík Kasper Harlem Fosser (NOR), který v závěru ukázal výbornou běžeckou formu a 
v cíli měl ztrátu na vítěze jen 7 sekund. Bronz patří vyrovnaně běžícímu Timu 
Robertsonovi (NZL), který na vítěze ztratil 13 sekund, když o stříbro přišel chybou v 
závěru. Jen "brambory" patří velkému favoritovi Yannicku Michielsovi (BEL, +16), pátý 
skončil Švéd Max Peter Bejmer (+19), sekundu za ním byl šestý Florian Howald (SUI). Z 
našich si nejlépe vedl Jakub Glonek, který skvěle zvládl závěr, dobře zvolil dlouhý postup 
a v závěrečné pasáži nic neztratil a bylo z toho velmi pěkné deváté místo se ztrátou 26 
sekund. Vojta Král na 11. místě trochu ztratil v úvodní pasáži, pak udělal řadu drobných 
chyb a v cíli byla jeho ztráta 32 sekund. Třetí z českých závodníků Tomáš Křivda skončil 
na 31. místě se ztrátou 1:42 min., když po skvělém úvodu, kdy se pohyboval kolem páté 
příčky, nezvolil nejlepší variantu na dlouhém postupu, k tomu pak přidal obrovskou chybu 
v závěru. 
  
Závod ve sprintu, finále žen:  
Fantastický výkon Tove Alexandersson, české ženy ve druhé desítce. Opět krásná trať, 
plná voleb a minivoleb postupů. Hlavní favoritkou závodu byla Švédka Tove 
Alexandersson, která také hned v úvodu šla nekompromisně do čela, svůj náskok 
neustále zvyšovala a na 11. kontrole vedla o více než půl minuty. Pak však zvolila dlouhý 



postup, který nečekal ani stavitel tratí ("tam jsme ani nedali posekat trávu") a ztratila 
skoro 50 sekund. V závěru však opět jasně dominovala a v cíli měla náskok před 
vyrovnaně běžící Ruskou Natalií Gemperle 9 sekund, bronz vybojovala obhájkyně titulu 
Maja Alm (DEN), která udělala pár chybiček v závěru a její ztráta v cíli byla 17 sekund. 
Medaile nezbyla na společně čtvrté Švýcarku Simonu Aebersold a Britku Alici Leake 
(+21), šestá Švýcarka Elena Roos byla ještě o sekundu pomalejší. Z našeho tria byla 
nejlepší Tereza Janošíková, která na 14. příčce ztratila 1:04 min., když dělala drobné 
chyby hned od počátku a na všech mezičasech se pohybovala v půlce druhé desítky. 
Obdobně běžela i Adéla Indráková, která skončila 16. (+1:11). Vendula Horčičková po 
výborném začátku trochu ztratila ve druhé polovině a bylo z toho 22. místo (+1:26). 
  
* Náš nejlepší závodník Jakub Glonek v cíli: "Skončit devátý na mistrovství světa je úplně 
skvělé a nepopsatelné. Můj závod byl trošku přepálený, v závěru jsem už mlel z 
posledního. V tom parku bylo hrozně lidí, furt na mě někdo pořvával, tak jsem se snažil. 
Mapově jsem to zvládnul na jedničku a to bylo hlavní. Sice jsem párkrát naběhl do plotu, 
který jsem nečekal, ale to byly malé chybičky. Největším chytákem byly ty ploty, které 
byly nakresleny černě a nebyly na mapě tolik vidět. Běžel jsem i tunely, to bylo zajímavé 
zpestření a mě to bavilo, ale bylo v nich dost tma a nešla tam číst mapa. Měli jsme 
výbornou přípravu, měli jsme parádní podklady, nic nás nezaskočilo, tedy až na ty ploty 
černou barvou. Škoda, že ostatní kluci tu naši výbornou přípravu nevyužili a z výsledku 
budou asi trochu zklamaní." 
* Další ohlasy na sprint: Vojta Král - "Spousta malých chyb a špatné flow. Fyzicky slabý 
výkon, celkově podprůměrný sprintový výkon." Adéla Indráková - "Kvaldu jsem měla 
pohlídanou a šla jsem dobrý závod, fyzicky i mapově. Ve finále jsem začala dobře, ale ne 
perfektně. V druhé půlce závodu jsem začala dělat chyby, takže z výkonu a výsledku 
mám takový rozporuplný pocit, bylo dnes v nohách na víc." 

 

 
 

 Neděle 4. 7. 2021 - sprintové štafety 
* Sprintové štafety, předzávodní informace: 
Místo: Doksy (start 18:20, doběh vítězné štafety 19:21). 
Terén: Centrum města Doksy s nepravidelnou sítí ulic; terén se skládá z městských 
oblastí s ulicemi se zpevněným povrchem a z parků s travnatým povrchem. Prostor má 
mírné převýšení, s výjimkou strmých 15 metrů vysokých svahů u řeky. 
Tratě: stavitel Radek Novotný - ženy (úseky 1 & 4): 3.7 km, 54 m, 20 k; muži (úseky 2 & 
3): 4.3 km, 62 m, 23 k, předpokládaný vítězný čas: 61 min. 
Mapa: 1 : 4 000, (E=2 m), ISSprOM 2019, autor Aleš Hejna (revize Radek Novotný), tisk 
Žaket Praha. 
Obhájci titulu (Riga 2018) - SWE (Tove Alexandersson, Emil Svensk, Jonas 
Leandersson, Karoli Ohlsson). 
Česká sestava: Jana Knapová, Miloš Nykodým, Vojtěch Král, Tereza Janošíková 
 
* Sprintové štafety:  
Suverénní Švédsko, naši obhájili pátou příčku. Tratě byly orientačně moc pěkné se 
spoustou voleb postupů. Závod byl jednoznačnou záležitostí švédského týmu. Hned na 
prvním úseku se od všech soupeřek odpojila Tove Alexandersson, která vybojovala 
náskok 19 sekund před druhým Švýcarskem a skoro minutu před ostatními štafetami. Na 
dalších úsecích její spoluběžci Emil Svensk, Gustav Bergman a Sara Hagstrom náskok 
navyšovali, na předsběrce posledního úseku to bylo 45 sekund, díky oslavám na doběhu 



se náskok snížil na 26 sekund. Druhé po tři úseky běželo Švýcarsko, zdálo se, že to 
bude jasné, ale na posledním úseku chybující švýcarskou závodnici doběhla Norka a v 
cíli se ze stříbrné medaile radovali Noři Victoria Haestad Bjornstad, Audun Heimdal, 
skvěle běžící Kasper Harlem Fosser a finišmanka Andrine Benjaminsen. S minimální 
ztrátou pak doběhlo třetí Švýcarsko (Simona Aebersold, Joey Hadorn, Martin Hubmann a 
Elena Roos). Čtvrté místo obsadilo Dánsko po skvělém posledním úseku Maji Alm, o 
páté místo si to ve finiši rozdala Česká republika s Velkou Británií se šťastnějším koncem 
pro naši štafetu. Naši štafetu rozběhla Jana Knapová, na famózní Švédku Alexandersson 
a Švýcarku Aebersold nestačila, ale na ostatní ano, když předávala na třetí příčce se 
ztrátou 57 sekund. Miloš Nykodým na druhém úseku udělal chybičku, předběhli ho dva 
soupeři a předával na 5. místě se ztrátou 1:35 min. Třetí úsek běžel Vojta Král, běžel na 
úrovni těch nejlepších, sice ho předběhl Nor, ale předběhl Dána, takže udržel pro Česko 
pátou příčku. Na posledním úseku se Terka Janošíková brzy o místo propadla, když ji 
předběhla Dánka Alm, ale v závěru se dotáhla na finišmenku GBR a v závěrečné pasáži 
byla rychlejší. Česká republika tak zopakovala pátou příčku z předchozího šampionátu v 
Rize. Páté místo je pěkné, ale naši si věřili na lepší umístění, bohužel drobné chyby na 
druhém a třetím úseku je z boje o medaile vyřadily. 
* České ohlasy na sprintové štafety - Jana Knapová: "Na začátku jsem to trošku zvorala. 
Věděla jsem, že běžíme na Fifinku, Piňďu a Bobíka a stejně jsem tam zaváhala. Pak už 
to bylo fajn, protože nohy byly dobrý. Od začátku jsem si říkala, že nechci soutěžit s 
Tove. Hlavně proto, že jsem věděla, že to bude hezký orienťák a že se nesmím nechat 
vyhecovat Tove a běžet někam, kam nechci. To byl rozdíl od Evropy, kde jsem to prala 
za Simonou Aebersold." - Miloš Nykodým: "Předvedl jsem svůj standardní výkon, k 
dokonalosti tam pár zaváhání bylo. Byli jsme dobře připravení, jen na ty umělý ploty se 
člověk nepřipraví. Nechal jsem se nachytat na pár postupech." - Vojta Král: "Na šestce 
jsem přehlídl plot, takže se mi Kasper zásadně přiblížil, na další farstě jsem zvolil 
špatnou volbu, takže mě dojel a další měl tu malinko kratší, takže už jsem s ním nebyl v 
kontaktu. Vlastně jsem s ním neběžel ani vteřinu závodu." - Tereza Janošíková: "Věřila 
jsem. To člověk musí. Dát do toho maximum. Takže jsem bušila, co to šlo, ale holky jsou 
silné. Je to vždycky boj o každý metr. Jo, finiš byl dobrej. Tak příště snad začne už na 
startu." - Shrnutí Vojty Krále: "Mysleli jsme si výš, ale konkurence je dneska hodně velká. 
Holt musíme být příště lepší."  

 
 

 
 
 
 Pondělí 5. 7. 2021 - den volna 

* Mistrovství světa v orientačním běhu se koná v České republice po čtvrté. Jarda 
Kačmarčík (nyní asistent trenéra reprezentace, jinak účastník všech MS od roku 1972) 
udělal krásný dokument o všech dosavadních šampionátech v ČR - vzpomínky vítězů, 
mapy, výsledky, fotky, vše plnobarevné na 44 stranách (moc pěkně vytiskl Žaket). Skvělá 
práce!  
* Závodníci odpočívají po sprintových závodech a připravují se na lesní závody. K 
dispozici mají model jak na krátkou trať, tak i na štafety a na klasickou trať. 
* Pořadatelé večer zbourali arénu na zámku v Doksech a míří do Jizerských hor postavit 
arénu na krátkou trať, kde se v úterý hned ráno bude dobíhat kvalifikace a pozdě 
odpoledne i finále. 
 
 



 Úterý 6. 7. 2021 - krátká trať 
* Krátká trať, předzávodní informace: 
Místo: Smržovka (kvalifikace: 9:00 - 11:48, finále mužů 15:50 - 18:33, finále žen 17:15 - 
19:59 
Postup do finále: prvních 15 z každého kvalifikačního rozběhu + další do celkového počtu 
60 
Terén: Náročný horský terén v Jizerských horách s členitým terénem, částečně 
bažinatým. Kopcovitý a fyzicky náročný, nadmořská výška 530 - 836 m. Strmé svahy s 
žulovými balvany a útesy. Viditelnost se pohybuje od velmi dobré v bukových lesích po 
střední ve smrkových lesích a velmi nízká v hustnících. Průběžnost je velmi dobrá v 
bukovém lese, částečně výrazně omezená strmostí svahů s kamenitým povrchem, v 
některých částech i popadanými stromy, vysokými borůvkami a houštinami. 
Tratě kvalifikace: stavitel Martin Janata, ženy 3.5 km/ 200 m, muži 3.9 km/ 265 m 
(předpokládaný vítězný čas: 25 min.) 
Tratě finále: stavitel tratí Michal Horáček, ženy 4.5 km/ 260 m, muži 5.4 km/ 320 m, 24 k 
(předpokládaný vítězný čas: 35 min.) 
Mapa: 1 : 10 000, (E=5 m), ISOM 2017-2, autoři Jiří Vištejn a Matěj Klusáček, tisk Žaket 
Praha 
Tituly obhajují Tove Alexandersson (SWE) a Olav Lundanes (NOR). 

 
* Krátká trať, kvalifikace:  
Do finále postoupili všichni favorité a také všech šest českých závodníků. Orientačně i 
fyzicky náročné tratě na mapě Bínův vrch důkladně prověřily všechny adepty na postup 
do odpoledního finále. Nikdo z favoritů se nedal zaskočit a všichni si vybojovali postup do 
finále, někteří z nich přitom i dost vypustili závěr a šetřili síly. V jednotlivých rozbězích 
kvalifikace vyhráli v mužích Kasper Harlem Fosser (NOR), Matthias Kyburz (SUI) a Lucas 
Basset (FRA), v ženách Sabine Hauswirth (SUI), Tove Alexandersson (SWE) a Marie 
Olaussen (NOR). Všech šest českých závodníků postoupilo, v mužích z rozběhu A 
Tomáš Křivda ze 7. místa, z rozběhu B Pavel Kubát z 10. místa a z rozběhu C Miloš 
Nykodým z 8. příčky, v ženách skončily na 6. místě Adéla Indráková (rozběh A) i Denisa 
Kosová (B), nejlépe si vedla Jana Knapová, která v rozběhu C skončila na 4. místě. 
 
* Krátká trať, finále mužů:  
Těsný souboj o medaile, Pavel Kubát ve druhé desítce. Orientačně náročné trati v úvodu, 
ale i v podstatě i v dalším průběhu, a dvouminutový interval znamenaly, že se na trati 
tvořily dvojice či trojice. Vítěz krátké tratě ze šampionátu v roce 2016 Švýcar Matthias 
Kyburz měl výborný úvod, brzy doběhl o dvě minuty Nora Eskila Kinneberga a tento 
tandem byl velmi rychlý, Kyburz vedl skoro po celou trať a v cíli nakonec měl poměrně 
velký náskok 40 sekund a časem 39:31 min. se jako jediný dostal pod 40 minut. Druhý 
Gustav Bergmann (SWE) hned na počátku závodu doběhl o dvě minuty Fina Miiku 
Kirmulu (ten skončil sedmý), tato dvojice byla velmi rychlá, ale v závěru už nestačila na 
Kyburze a Bergmann vybojoval stříbro. Třetí se ztrátou 47 sekund skončil Ukrajinec 
Ruslan Glibov, ten absolvoval trať v podstatě sám, v úvodu doběhl obhájce titulu Nora 
Olava Lundanese, který ale kvůli zranění v polovině závodu odstoupil. Těsně za stupni 
vítězů na čtvrtém místě skončil Lucas Basset (FRA) se ztrátou přes dvě minuty, "velkou 
bednu" si ještě vyběhli Noři Karlen Harlem Fosser (+2:07) a Eskil Kinneberg (+2:09). Z 
našich závodníků se nejlépe umístil Pavel Kubát, kterého po solidním začátku doběhl v 
polovině trati Oleksandr Kratov (UKR) a spolu doběhli do cíle, pro Pavla to znamenalo 
pěkné 14. místo se ztrátou pěti minut (Pavel v cíli: "Byla to velmi náročná trať, velmi těžká 
podložka pod nohama. Nechal jsem tam vše. Když mě doběhl Kratov, tak jsem většinou 
klopýtal za ním, ale několikrát jsem mu mapově dost pomohl. Ve finále jsem se svým 
výkonem dost spokojen."). Miloš Nykodým (21. místo se ztrátou devíti minut) vstoupil do 
závodu velkou chybou na 3. kontrole, kterou nedoběhl a nechal tam 3 minuty, pak dělal 
řadu drobných chyb, druhou polovinu pak běžel téměř na úrovni těch nejlepších. Tomáši 



Křivdovi závod nevyšel. Po solidním začátku udělal velkou chybu na osmičce, pak přidal 
řadu dalších chyb a to stačilo jen na 36. příčku se ztrátou přes 12 minut. 
 
* Krátká trať, finále žen:  
Další titul pro Tove, velmi pěkné výsledky našich žen. Švédka Tove Alexandersson v 
úvodu chybovala na 2. a 4. kontrole, pak však nasadila jinou rychlost a po řadě nejlepších 
mezičasů si s přehledem doběhla pro další zlatou medaili. Stříbro získala velmi vyrovnaně 
běžící Norka Andrine Benjaminsen 2:21 min., třetí Švýcarka Simona Aebersold byla ještě 
o minutu pomalejší. Čtvrtá byla další Norka Kamila Steiwer, na pátém a šestém místě 
skončily Švédky Sara Hagstrom a Lisa Risby. Naše dvojice Denisa Kosová a Adéla 
Indráková doběhla v první desítce. Osmá Kosová chybovala na jedničce a dvojce, tam ji 
doběhla o dvě minuty Kamila Steiwer a spolu vytvořily velmi rychlý tandem, který Denise 
vynesl velmi pěkný výsledek se ztrátou pět a půl minuty na vítězku. Devátá Indráková 
měla podobný průběh závodu, velká chyba na druhé kontrole znamenala ztrátu dvou 
minut a doběhnutí o interval zpět startující Sarou Hagstrom, Adéla ji sice v průběhu 
závodu utekla, pak se zase spojily a doběhly do cíle spolu, Adéla na 9. příčce ztratila na 
vítězku o osm sekund více než osmá Kosová. A třetí česká závodnice? Jana Knapová 
podala excelentní výkon, na trati běžela téměř bez chyby, v cíli měla druhý nejlepší čas, 
pak však přišlo velké zklamání - diskvalifikace. Jana nedoběhla cca o 30 metrů pátou 
kontrolu, narazila kontrolu mužů a bylo po medaili a životním úspěchu... 
* Jana Knapová v České televizi (obdivuhodné bylo, že v sobě našla sílu po takovém 
zklamání předstoupit před kameru): "Bohužel nemám slov. Je to velké zklamání. Asi jsem 
se v tom místě úplně nesoustředila na mapu a vzala jsem jinou kontrolu, která byla na 
kraji kolečka, kousíček od té správné." 
* Dozvuky úterní krátké tratě, naši nejlepší (z FB české reprezentace) - Denisa Kosová: 
"Jednička nebyla ideální, ale říkala jsem si, že to byla taková myšička. Na dvojku jsem si 
byla jistá, kde vylézám z hustníku, ale pak jsem viděla docela velkou cestu a myslela 
jsem, že jsem to přeběhla. A začala jsem tam zmatit. Kamilla se tam dořítila a měla úplně 
neskutečné tempo. Dneska za mě spíš horší než lepší." - Pavel Kubát: "Čekali jsme, že to 
Píchal postaví hodně drsný a bylo to tak. Za to, co jsem předvedl se nemusím stydět, ale 
k optimálnímu výkonu to mělo daleko." 
 

 
 

 Středa 7. 7. 2021 - den volna 
* Odpoledne byl pro media a VIP připraven ve Starých Splavech tradiční závod 
VIP/media. Na nejdelší trati byl nejlepší Ital Tomaso Scalet, druhý skončil Švéd Emil 
Wingstedt a třetí další Ital Mikhail Mamleev. 
* Změna v nominaci české ženské štafety - nové složení Adéla Indráková, Denisa Kosová 
a Jana Knapová (mužský tým zůstává beze změny Pavel Kubát, Miloš Nykodým a 
Vojtěch Král). Do pátečního závodu na klasické trati vystřídá Adélu Indrákovou Jana 
Knapová (dále poběží Janošíková, Kosová, Král, Kubelka Nykodým). 
* Pro závodníky je den volna, vedle odpočinku mohou jet na model pro závody štafet a 
klasiky, tedy do skal. 
* Jak se staví a bourá aréna? V úterý před večerní jedenáctou hodinou hlásil šéf arény 
Matěj Burda, že ve Smržovce je vše zbouráno a naloženo (tedy dvě hodiny po skončení 
vyhlášení vítězů). Obdivuhodný výkon. A v 10 hodin ve středu se vše stěhuje do další 
arény v Heřmánkách. 
* Pořadatelům dělá starosti předpověď počasí. V podvečer má začít pršet (má být silný 
déšť), mokro má být až do pátku odpoledne, tedy i na závod na klasické trati. Široko 



daleko kolem Doks byly vykoupeny holínky i pláštěnky. 
* Závody v kokořínských skalách trochu bojují s logistikou - doprava po úzkých silničkách, 
nutnost posílení jak mobilního signálu, ale internetu (televize, GPS, atd.). 
 

 
 

 Čtvrtek 8. 7. 2021 – štafety 
* Štafety, předzávodní informace: 
Místo: Heřmánky, ženy: start 16:20, doběh vítězné štafety 18:05; muži: start 18:25, doběh 
vítězné štafety 20:05 
Terén: Typický pískovcový terén Kokořínska, nadmořská výška 320 - 430 m. Jeho složitá 
morfologie se skládá z mnoha údolí korunovaných mohutnými pískovcovými skalními 
útvary. Místy jsou skály přítomny i v několika úrovních. Viditelnost je většinou velmi dobrá, 
omezená je v oblastech mladých borovicových hustníků a v oblastech smíšeného lesa. 
Průběžnost je obecně velmi dobrá, ale často je výrazně omezená strmostí svahů. V 
některých částech je běh omezen vysokými borůvkami (na náhorních plošinách a také na 
některých svazích) a v hustnících. 
Tratě: stavitel Radek Novotný, ženy: 4.1 km, 285 m, 15 k; muži: 5.0 km, 360 m, 19 k; 
předpokládaný vítězný čas: 105 min. 
Mapa: 1 : 10 000, (E=5 m), ISOM 2017-2, autoři Aleš Hejna a Zdeněk Sokolář (revize 
Radek Novotný), tisk Žaket Praha 
Obhájci vítězství: ženy SWE (Lina Strand, Tove Alexandersson, Karolin Ohlsson) a muži 
SWE (Johan Runesson, Emil Svensk, Gustav Bergman) 
 
* Štafety ženy:  
Suverénní Švédsko, Česko páté. Krásná technická trať přinesla zajímavé boje. Na prvním 
úseku běželo pole závodnic zpočátku vyrovnaně, pak se odpojila Švýcarka Elena Roos a 
svůj půlminutový náskok držela až do cíle. Za ní předávalo Švédsko (Lisa Risby) a Rusko 
(Anastasia Rudnaya) a pak další, mezi nimi na osmém místě Adéla Indráková s 
odstupem za první 1:35 min. Adéla udělala minutovou chybu na čtyřce, pak společně s 
Dánkou stahovala, ale další zaváhání v závěrečném pytlíku (namapovala si z 12. na 14.) 
ji odsunulo na závěr vedoucí skupiny. Na druhém úseku všem utekla Švédka Sara 
Hagstrom, postupně si vybudovala náskok více jak tři a půl minuty před Švýcarkou 
Sabine Hauswirth. Na třetím místě těsně za Švýcarkou předávala Denisa Kosová, která 
běžela celou trať výborně, v závěrečném pytlíku Švýcarku doběhla, ale na předposlední 
kontrole trochu zaváhala a měla na předávce na Švýcarku ztrátu 11 sekund, další štafety 
na nás už měly ztrátu větší - neutrální Rusko dvě minuty, Finsko a Norsko tři minuty. Na 
posledním úseku šla Tove Alexandersson na jistotu a s velkým náskokem doběhla 
Švédsku pro obhajobu titulu (švédská štafeta běžela v sestavě Lisa Risby, Sara Hagstrom 
a Tove Alexandersson). Švýcarská a česká štafeta běžely zpočátku spolu, rozdělily se na 
farstované čtyřce a pak nastala pro českou štafetu pohroma, Jana Knapová udělala 
velkou chybu na pětku (paralelní chyba - dvě údolí). Švýcarka Simona Aebersold si 
neohrožována doběhla pro stříbro se ztrátou dvě a půl minuty (Elena Roos, Sabine 
Hauswirth a Simona Aebersold). Janu Knapovou na osudné pětce doběhly Ruska 
Světlana Mironova a Norka Andrine Benjaminsen, Jana jim utíkala, ale 10. kontrolu 
hledala o údolí dříve, její soupeřky ji utekly, při průběhu arénou byly spolu. V závěrečném 
pytlíku si nejlépe vedla Norka a trio Marie Olaussen, Kamilla Steiwer a Andrine 
Benjaminsen slavilo se ztrátou sedmi minut bronzovou medaili pro Norsko. Těsně čtvrté 
doběhlo neutrální Rusko a hned pak i štafeta České republiky, šesté bylo překvapivě 



Polsko. Páté místo Česka znamenalo vyrovnání pozice z předchozího šampionátu z 
Norska. Hned po doběhu první desítky začalo hustě pršet. 
 
* Štafety mužů:  
Déšť, tma, zlato pro Švédsko, Česko páté. Po celý závod mužů hustě pršelo, nízké mraky 
a pozdní doba způsobily, že v lese nebylo skoro vidět, řada štafet na druhém a třetím 
úseku běžela s čelovkami (a vyplatilo se to). Na prvním úseku se urvala dvojice Ruslan 
Glibov (UKR) a Miika Kirmula (FIN), která doběhla do cíle s náskokem minuty. 
Následovala skupina, kde byla většina favoritů, pořadí v ní bylo - FRA, POL, SWE, SUI, 
CZE, GER a NOR. Pavel Kubát předával po vyrovnaném výkonu na 7. místě s odstupem 
1:49 min. na čelo. Na druhém úseku šel skvěle mladý Nor Kasper Harlem Fosser, který 
utekl svým soupeřům, svůj náskok stále navyšoval a v cíli byl o minutu dříve než druhý 
Fin Elias Kuukka, třetí Švéd William Lind a čtvrtý Ukrajinec Oleksandr Kratov. Další 
minutu ztrácelo páté Švýcarsko (Florian Howald), přesně tři minuty pak šestá Francie 
(Lucas Basset) a sedmé předávalo Česko (Miloš Nykodým) s odstupem 3:41 min. Miloš 
běžel celou trať sám, bez větší chyby, na vedoucí štafety ztrácel postupně. Na posledním 
úseku se hned v úvodu na Nora Eskila Kinneberga dotáhl Švéd Gustav Begmann, který 
šel nezadržitelně do čela, stále zvyšoval svůj náskok až na minutu a do cíle doběhl nikým 
neatakován a Švédsko tak obhájilo mistrovský titul, o což se zasloužilo trio Albin Ridefelt, 
William Lind a Gustav Bergman. Druhé Norsko (Gaute Steiwer, Kasper Harlem Fosser a 
Eskil Kinneberg) si doběhlo pro stříbro. O bronz bojovaly štafety Švýcarska a Finska, v cíli 
bylo o půl minuty dříve Švýcarsko, které běželo ve složení Martin Hubmann, Florian 
Howald a Matthias Kyburz, ztráta na vítěze byla 1:52 min. Za čtvrtým Finskem doběhl na 
pátém místě český tým s finišmanem Vojtou Králem (+4:19), šestá skončila štafeta 
Ukrajiny. Vojta hned v úvodu doběhl štafety Francie a Ukrajiny, po dobrém výkonu bez 
větších chyb jim utekl a v cíli z toho byla pátá příčka. 
* Hodně se debatovalo o tom, že muži běželi své úseky skoro potmě. Důvodem byl TV 
přenos, aby aspoň něco bylo živě po dojezdu Tour de France (ta má přednost). Pravidlům 
MS to vyhovovalo (doběh v určitou dobu před západem slunce). Slunce však nesvítilo, 
nízké mraky a místy hustý déšť však v lese udělaly velkou tmu. Protože ani na pátek není 
předpověď počasí příliš příznivá, tak se udělají drobné změny v časovém programu - 
závod mužů bude posunut o 15 minut dopředu, poslední muži by tak měli dobíhat do cíle 
něco po půl osmé večer. 
* Ohlasy českých finišmanů štafet (z FB české reprezentace) - Jana Knapová: "Mrzí mě 
chyba na pětce. Říkala jsem si, že půjdu shora, kudy jsem přibíhala. Jenže jsem to 
přejela a udělala paralelní chybu. Trvalo mi strašně dlouho, než jsem to zjistila." - Vojta 
Král: "Neměl jsem vůbec žádný přehled. Věděl jsem, že jsem předběhl Francouze a 
Ukrajince. Ani jsem nepočítal, že tu skupinku o bronz uvidím. Páté místo je takový střední 
výsledek. Pár jich už máme a mysleli jsme si výš." 
* Ve včerejším přenosu štafet byl čtvrthodinový výpadek. Ten nebyl způsoben v místě 
závodu, ale výpadkem satelitu v Praze (bouřka). Dnešní ranní opakování už bylo bez 
tohoto výpadku. Stejně jako ostatní přenosy určitě stojí za to podívat se na něj, skvělá 
práce kameramanů, režiséra, výborné výkony komentátorů Kuby Staříka, Tomáše Dlabaji 
a ve studiu Radka Novotného, ale i skvělá grafika. Určitě velká popularizace OB na 
veřejnosti 

 
 

 
 
 



 Pátek 9. 7. 2021 - klasická trať 
* Klasická trať, předzávodní informace: 
Místo: Heřmánky, ženy: 12:48 - 17:35, muži 14:13 - 19:35 
Terén: Typický pískovcový terén Kokořínska, nadmořská výška 280 - 614 m. Jeho složitá 
morfologie se skládá z mnoha údolí korunovaných mohutnými pískovcovými skalními 
útvary. Místy jsou skály přítomny i v několika úrovních. Viditelnost je většinou velmi dobrá, 
omezená je v oblastech mladých borovicových hustníků a v oblastech smíšeného lesa. 
Průběžnost je obecně velmi dobrá, ale často je výrazně omezená strmostí svahů. V 
některých částech je běh omezen vysokými borůvkami (na náhorních plošinách a také na 
některých svazích) a v hustnících. 
Tratě: stavitel Petr Karvánek, ženy: 9.5 km, 690 m, 21 k; předpokládaný vítězný čas: 80 
min.; muži: 13.6 km, 1050 m, 29 k; předpokládaný vítězný čas: 99 min. 
Mapa: 1 : 15 000, (E=5 m), ISOM 2017-2, autoři Aleš Hejna, Jan Drbal a Zdeněk Sokolář, 
tisk Žaket Praha 
Obhájci titulu: Tove Alexandersson (SWE) a Olav Lundanes (NOR) 
Česká reprezentace: Tereza Janošíková, Jana Knapová, Denisa Kosová; Vojtěch Král, 
Tomáš Kubelka, Miloš Nykodým 

 
* Klasická trať ženy:  
Pátý titul pro Tove, Jana Knapová osmá. Náročná trať od Petra Karvánka důkladně 
prověřila formu jednotlivých závodnic, orientačně a fyzicky to bylo náročné. Celou trať 
proběhla nejlépe obhájkyně titulu Švédka Tove Alexandersson, která časem 77 minut 
zaběhla o tři minuty rychleji, než předpokládal stavitel trati. Vedla na všech mezičasech a 
v cíli byl její náskok před Ruskou Natalií Gemperle necelé tři minuty. O 19 sekund za 
stříbrem zaostala třetí Simona Aebersold (SUI), o čtvrté místo se stejným časem podělily 
Andrine Benjaminsen (NOR) a další Švédka Lisa Risby, šesté místo obsadila Britka 
Megan Carter Davies. Při pohledu na mezičasy je zajímavé, že pořadí na jednotlivých 
mezičasech bylo stále skoro stejné jako pořadí v cíli. Jana Knapová obsadila 8. místo se 
ztrátou necelých 10 minut na famózní Švédku. Zpočátku na dvojku nezvolila optimální 
postup, v polovině trati ji doběhla Benjaminsem, trochu ji pomohla, v závěru už zase 
běžela sama a korunovala svůj výborný výkon umístěním v první desítce. Tereza 
Janošíková zašla dobrý závod, po pomalejším začátku zrychlovala, zvláště velmi dobře 
zaběhla závěrečný pytlík, kde se zlepšila o pět míst a výsledkem byla 13. příčka se 
ztrátou necelých 12 minut. Denisa Kosová běžela vyrovnaně, na všech mezičasech byla v 
polovině druhé desítky, byla o půl minuty pomalejší a za Terkou zaostala dvě příčky (15. 
místo). 
 
* Klasická trať muži:  
Suverénní Fosser, Nykodým v TOP10. Na trati mužů jasně dominoval mladý Nor Kasper 
Harlem Fosser, který proletěl trať v čase 95:55 min., tedy o něco lépe než předpokládal 
stavitel tratě. Vedl na všech mezičasech, na trati sebral dva závodníky startující o jeden 
resp. o dva tříminutové intervaly před ním, mistra světa na krátké trati Matthiase Kyburze 
(SUI) a Magne Daehliho (NOR), které s sebou přivedl k druhému a třetímu místu. Těsně 
za medailí zaostal na čtvrtém místě Daniel Hubmann (SUI), páté místo obsadil v úvodu 
hodně chybující Emil Svensk (SWE) a šestý byl další Švýcar Martin Hubmann. Z českých 
závodníků si nejlépe vedl Miloš Nykodým, který si zaběhl osobní maximum v závodě 
mistrovství světa, poprvé se probojoval do TOP10. Skvěle zvládl začátek, kdy se 
pohyboval na 4. místě, pak se trochu propadl a v cíli z toho bylo 8. místo se ztrátou devíti 
minut na vítěze. Vojta Král zpočátku běžel v TOP10, pak nezvolil dobře volbu na dlouhém 
postupu a v cíli skončil na 16. místě se ztrátou 13 minut. Tomáši Kubelkovi premiéra na 
světovém šampionátu nevyšla, skončil až v páté desítce se ztrátou 26 minut. 
 

 * Ohlasy našich nejlepších (8. místo) na klasice (z FB repre OB) - Jana Knapová: "Musím 
být spokojená. Na začátku jsem vzala dvakrát špatnou volbu. Bylo jich na trati hodně a ne 



všechny jsem odhalila správně." - Miloš Nykodým: "Jsem fakt spokojený. Jedna špatná 
volba, ale to na takhle dlouhém závodě, kde těch voleb bylo fakt hodně, je asi docela 
dobrý. Za celý týden se mi dnes běželo nejlíp." 
 
* Celý šampionát byl ukončen medailovými ceremoniály štafet a klasiky a předtím 
poděkováním předsedy IOF Leho Haldny všem organizátorům a především předsedovi 
organizačního výboru Honzovi Pickovi... 
 

 
 

 Sobota 10. 7. 2021 - konec MS 
* Pro většinu pořadatelů MS dneškem končí. Ale hodně jich ještě bude dál pracovat - 
uložení a vrácení materiálu, vyúčtování, závěrečné zprávy, poděkování partnerům, atd. 
Práce bude ještě hodně. 
* Reprezentace postupně odjíždějí domů. 

 

 
 

 Neděle 11. 7. 2021 - pár slov na závěr 
* 37. šampionát v orientačním běhu je minulostí. 
* V historii to bylo čtvrté MS, které se konalo v České republice. 
* Původně se mělo závodit jen v lesních disciplínách, po zrušení sprintového MS 2020 v 
Dánsku byly přidány ještě sprint a sprintové štafety. Celému šampionátu to rozhodně 
prospělo (politika IOF rozdělit MS na lesní a sprintové disciplíny rozhodně není správná). 
Ročně jen tři disciplíny je málo (srovnejte to s počtem medailových příležitostí dalších o-
disciplín, třeba MTBO; není paradoxem, že "vlajková o-loď", tedy OB, má těch závodů 
skoro o polovinu méně?). 
* Na startu byli závodníci ze 40 zemí (to rozhodně nebyl rekord, protože řada zemí kvůli 
Covidu nepřijela). Běželi i závodníci exotických zemí, kteří výkonnostně na MS nepatří, 
zvláště na klasice. Směšně působí třeba postupový klíč do finále na krátké trati.... 
* Mistrovství se organizačně velmi podařilo. Organizační tým pod vedením Honzy Picka 
odvedl výbornou práci. A nebylo to díky covidovým opatřením vůbec jednoduché. Dala by 
se tady vyjmenovat celá řada lidí, kteří odvedli výbornou práci, ale hlavní uznání patří 
těm, kteří se přípravou MS zabývali 3-4 roky, zvláště poslední půlrok byl hodně hektický - 
Dann Wolf, Jana Kubátová, David Procházka, Dominika Pachnerová, Áda Havlová, ale 
taky třeba "covidová" Katka Matějů. A určitě jsem na někoho hodně pracovitého 
zapomněl. 
* Na pořádání se podílelo 350 pořadatelů a takový počet lidí není rozhodně jednoduché 
ukočírovat. Ale podařilo se. 
* Bohužel musely být zrušeny doprovodné závody pro veřejnost, na které bylo přihlášeno 
přes 2500 lidí, v arénách tak pak nebylo tolik lidí, jak by bylo za normálních okolností. 
Přesto ti, kteří se přijeli podívat na nejlepší světové závodníky, vytvořili v arénách velmi 
pěknou kulisu. 
* Na MS se podařilo napojit řadu sponzorů (především lokálních z Libereckého kraje), 
řadu institucí (především Liberecký kraj, obce, kde se závody konaly, Krajskou 
hygienickou stanici, ale třeba i Policii ČR). 



* Pro jednotlivé závody byly vybrány rozmanité terény, rozhodně ne všechny na jedno 
"kopyto" jako tomu bylo v roce 2019 v Norsku. Těm nejlepším se hodně líbily (chodí řada 
velmi pozitivních ohlasů ze zahraničí). Otázkou je, zda především terén krátké tratě nebyl 
pro průměrné závodníky až za hranou (běhat se tam moc nedalo - a náš sport se nazývá 
orientační běh), zvláště při tom, kdy při tomto závodě byly překročeny časy vítězů jak v 
kvalifikaci, tak ve finále. 
* Mapy byly výborné kvality, podařil se tisk v Žaketu (po delší době se tratě štafet netiskly 
digitálně, ale ofsetem), při deštivém počasí na štafetách si někteří (především Poláci) 
stěžovali na prodření mapy, ale to bylo jejich zavinění. 
* Časový program byl hodně ovlivněn požadavky televize (konkurence jiných 
„významnějších“ sportovních podniků). Při štafetách mužů se díky nízké oblačnosti a dešti 
udělala tma a to ovlivnilo průběh závodu. Podle Pravidel IOF ale bylo vše dodrženo 
(doběh hodinu před západem slunce). Třeba druhý den při klasické trati bylo ve stejné 
době, kdy se dobíhaly štafety, ještě hodně světlo. 
* A když jsme u televize. Přenosy byly skvělé. Kdo z vás je neviděl, tak se na ně podívejte 
ze záznamu. Díky grafice, režii, kameramanům, výběru TV kontrol, ale i díky 
komentátorům jak v přenosu, tak ve studiu to byla skvělá propagace orienťáku. Nechci 
tady jmenovat moc lidí, ale určitě musím vedle režiséra Karla Jonáka vyzdvihnout 
komentátora Jakuba Staříka, který do přenosů nastoupil na poslední chvíli a vše zvládl na 
jedničku s hvězdičkou. 
* Vedle televize jsme pronikli i do dalších masmedií. Snad je na stránky seznam.cz jsme 
se neprosadili, všude jinde jsme byli vidět (třeba i na idnes.cz, což je skoro zázrak). 
* Po sportovní stránce vše proběhlo dobře - vyhráli favorité. Výsledkově naprosto 
dominovali Švédi, z 9 titulů si jich odvezli sedm. Mají famózní Tove Alexandersson (všech 
pět titulů), ale i řadu dalších výborných závodníků, velký podíl má na jejich výsledcích 
trenér Thierry Gueorgiou. V ženách ještě zaujaly Ruska Natalie Gemperle, Švýcarka 
Simona Aebersold a Norka Andrine Benjaminsen. O tituly se v mužích podělili tři 
závodníci - mladíci Isac Von Krusenstierna (SWE), Kasper Harlem Fosser (NOR) a 
zkušený Matthias Kyburz (SUI). 
* O medaile se podělili závodníci ze 7 států, medailové pořadí je následující - SWE 7-1-0, 
NOR 1-4-2, SUI 1-2-4, RUS 0-2-0, NZL 0-0-1, UKR 0-0-1 a DEN 0-0-1. 
* Naše výsledky? V České televizi jsem je ohodnotil školní známkou 2. Stále patříme k 
širší světové špičce (ta je už hodně široká), ale když v domácím terénu zůstaneme 
poprvé bez medaile, tak to jako skvělý výsledek počítat nemůžeme. Všechny štafety byly 
páté (vždy kousek od medaile), osmá místa vybojovali Denisa Kosová, Jana Knapová a 
Miloš Nykodým, devátí byli Jakub Glonek a Adéla Indráková. Na krátké trati kousíček k 
medaili chyběl Janě Knapové, disk za vedlejší kontrolu a sen o medaili byl tatam. 
* V roce 2022 je sprintové mistrovství v Dánsku, v roce 2023 lesní šampionát ve 
Švýcarsku. Repre tým zřejmě čeká generační výměna, řada závodníků byla zaměřená na 
domácí MS. Zatímco v mužích je vidět nějaká jména za současnými oporami, v ženách to 
bohužel moc růžové není. 
* A úplný závěr: Velké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci MS, ale i našim 
reprezentantům (a jejich realizačnímu týmu) za předvedené výkony. 

 
 

 
 
 



A na závěr ještě jeden článek, který vyšel v Chrastavských listech č. 6/2021: 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB a OK CHA 
 

Šestitisícová Chrastava. Nějaké bezvýznamné městečko na severu Čech při hranicích 
s Německem a Polskem. Co tam může být pozoruhodného? A JE! Opomeneme-li historické, 
kulturní, industriální, sportovní…i jiné zajímavosti, máme pro vás další informaci, se kterou se 
nemůže pyšnit jen tak někdo. 

Po 13 letech se největší svátek orientačních běžců, jejich mistrovství světa (WOC), vrátí 
v r. 2021 do České republiky. Od 3. do 9. července budou soutěžit o medaile nejlepší světoví 
závodníci v tomto sportu. Centrem pro ně se stanou Doksy u Máchova jezera. Poběží se 
v jedněch z nejtěžších českých lesních terénů – v Heřmánkách na Kokořínsku (klasika a 
štafety) a u Smržovky v Jizerských horách (krátká trať). Sprint a sprintové štafety se podívají do 
Terezína a Doks. Proto tedy k organizaci MS byly zainteresovány místní oddíly, mezi něž patří i 
náš klub OK Chrastava. 

A teď se dostáváme zpět k Chrastavě. V našich klubových řadách jsou dvě ženy, které 
se staly důležitým článkem při přípravě tohoto mistrovství a jsou členkami organizačního výboru 
MS. Kdo to je? Ing. Dominika Pachnerová, předsedkyně OK CHA, a  Janča Kubátová M.A., 
dcera ze Zeleniny Valeš Chrastava. Položila jsem jim několik otázek k osvětlení jejich činnosti. 
Tady jsou odpovědi.  
 

 
 
Nejdříve Janča. 
 
1. Jakou funkci zastáváš v organizačním výboru Mistrovství světa v OB v ČR v r. 2021 a 
co je náplní tvé práce? 
Jsem tajemníkem celé akce a mám na starosti závodní kancelář. K tomu jsem na začátku 
covidové pandemie neprozřetelně kývla na administrativu spojenou s touto nemocí. Přibyla mi 
proto operativa spojená s příjezdem týmů na tréninkové kempy, testování závodníků i 
pořadatelů, komunikace s Krajskou hygienickou stanicí nebo Národní sportovní agenturou. 
2. Co pro tebe bylo, je, bude nejtěžší v rámci své činnosti ve výboru? Bojíš se nějakého 
problému v souvislosti s MS? Z čeho se naopak těšíš? 
Na mém úseku je rozhodně největším strašákem pozitivní test kohokoliv ze zúčastněných. A 
radost mám třeba z toho, že jako sport ukazujeme, že to jde, a snažíme se hledat cesty i v této 
nelehké době. Taky mě těší, že přes přísná opatření už 160 sportovců z různých zemí tu 
absolvovalo tréninkový kemp. 
3. Jakou otázku by sis položila sama pro sebe ohledně MS? 
Šla bys do toho v budoucnu znovu? 
4. Jak budou podle tebe závodníci a účastníci MS vzpomínat na tento šampionát? 
Jako na jedinečný. Ať už dobou, ve kterém se odehrává, tak nádhernými terény, které náš 
region pro orientační běh nabízí. 
5. Věříš, že cinkne medaile pro naši republiku při MS? 
Věřím dokonce v medaili regionální, spousta reprezentantů se sem totiž přestěhovala. U 
některých to vypadá dokonce na přestěhování trvalé. Hory za domem, nádherné terény pro 
orienťák i pracovní příležitosti, co víc si sportovec může přát? 
6. A teď se ve mně nezapře učitelka českého jazyka. Vím, že máš ráda, jak jinak, 
orientační běh. Co pro tebe znamená „orienťák“. Vyjádři: 
-jedním podstatným jménem - láska 
-jedním přídavným jménem - přírodní 



-jedním slovesem – běhej 

 
 
A teď Dominika. 
 
1. Jakou funkci zastáváš v organizačním výboru Mistrovství světa v OB v ČR v r. 2021 a 
co je náplní tvé práce? 
Jsem členem organizačního výboru, a to znamená, že řídím jednu sekci, která zahrnuje několik 
úseků. Moje funkce se nazývá HR Manager, což se odvíjí od toho, že do mé sekce spadá úsek 
dobrovolníků. Máme tedy na starost všechny dobrovolníky, jejich zařazení na pořadatelské 
pozice, zajišťujeme jim stravu, ubytování, dopravu a oblečení. 
Mimo to jde ale o takovou servisní sekci, kam patří mnoho činností, které jsme nezařadili jinam. 
Tak například ceremoniály (tedy slavnostní zahájení MS a vyhlašování medailistů), dále 
materiál a logistika (zajištění pořadatelského materiálu a jeho přeprava do jednotlivých arén, 
stejně jako přeprava závodníků do arén a předstartů). Důležitý je také úsek ubytování, kdy 
obstaráváme závodníkům noclehy a stravu, a to nejen v době samotného mistrovství, ale již 
několik měsíců předem na jejich přípravná soustředění nebo nominační závody.  
Do této sekce náleží i IOF klinika, což je speciální program pro závodníky ze zemí, kde 
orientační běh není tolik rozšířen a nemá náležitou finanční podporu. Mezinárodní federace na 
základě přihlášek vybrala určitý počet závodníků, kterým zajistíme ubytování, stravu, dopravu a 
především pak tréninky před samotným mistrovstvím a určitý servis během závodů, který by 
bez svých chybějících realizačních týmů neměli. 
A nesmím zapomenout i na úsek banketu, tedy slavnostní večeře pro závodníky, která by měla 
celé mistrovství zakončit.  
2. Co pro tebe bylo, je, bude nejtěžší v rámci své činnosti ve výboru? Bojíš se nějakého 
problému v souvislosti s MS? Z čeho se naopak těšíš? 
Nejtěžší je vyrovnávat se s opatřeními kvůli pandemii COVID-19. A to především proto, že 
nelze dopředu předvídat, jak bude situace a daná opatření vypadat za několik týdnů, natož 
měsíců. Museli jsme tak vlastně třikrát zrušit přípravné mezinárodní závody Euromeeting, které 
měly proběhnout vloni a reprezentační týmy i pořadatelé si měli vše vyzkoušet. Dvakrát jsme 
tyto závody zrušili ve chvíli, kdy bylo již v podstatě vše připravené, což je pro pořadatele velmi 
frustrující. 
Dost složité je i zajišťování ubytování pro týmy v rámci přípravy, kdy byla většina hotelů a 
penzionů přes půl roku uzavřená. A vzhledem k obavám z možné nákazy měly týmy často 
náročné požadavky, s čímž jsme před několika lety, kdy přípravy začaly, nepočítali. 
Bojím se toho, že budeme mít problém mistrovství ufinancovat, protože jsme museli zrušit i 
doprovodné závody pro fanoušky a amatérské sportovce. Příjem bude tedy nulový, ale značná 
část nákladů zůstala. A navíc je to pro fanoušky i značné zklamání. 
Těší mne ale, že reprezentační týmy z celého světa si uvědomují, jak je příprava šampionátu 
náročná, a jsou velmi vděční za to, že se jim snažíme všemožně pomoct (např. zajištění 
povolení, testů, tréninků, ubytování apod.). A nezapomenou nám za to poděkovat, což nás vždy 
zahřeje u srdce. 
3. Jakou otázku by sis položila sama pro sebe ohledně MS? 
Jaké by to asi bylo, kdyby nám do pořádání nezasáhla koronavirová pandemie? To bychom 
nejspíš v poklidu uspořádali přípravné závody v krásných terénech, týmy by jezdily na další 
soustředění, která by byla dlouho dopředu naplánovaná, pořadatelé by byli zacvičení a na 
jednáních organizačního výboru bychom nemuseli neustále řešit zdravotní rizika a související 
opatření. Z pořadatelského hlediska bychom uspořádali prostě další šampionát. Takhle bude 
pro nás organizátory jistě nezapomenutelný, ale věřím, že s odstupem času na všechny ty 
nenadálé překážky a výzvy budeme vzpomínat s úsměvem.  



4. Jak budou podle tebe závodníci a účastníci MS vzpomínat na tento šampionát? 
Doufám, že závodníci budou vzpomínat na krásné a obtížné terény, kde je čekaly náročné tratě, 
na kterých prožili sportovní nadšení. A snad budou povoleni i diváci v arénách a závodníkům 
tak připraví úžasnou atmosféru. 
5. Věříš, že cinkne medaile pro naši republiku při MS? 
Každá země samozřejmě pořádá šampionáty i s myšlenkou na to, že domácí závodníci budou 
mít v rámci fair play přece jen větší šanci na lepší umístění. A my máme pár želízek v ohni, 
takže si přejeme, aby to cinklo i pro českou výpravu. Byla by to jistě skvělá forma odměny i pro 
všechny pořadatele. 
6. A teď se ve mně nezapře učitelka českého jazyka. Vím, že máš ráda, jak jinak, 
orientační běh. Co pro tebe znamená „orienťák“. Vyjádři: 
   -jedním podstatným jménem - rodina 
   -jedním přídavným jménem - lesní 
   -jedním slovesem - hledat 
                                                                                Děkuji. 
 

Jsme rádi, že máme mezi sebou tak schopné lidi. Na jejich aktivity jsme patřičně hrdí a 
moc jim za to děkujeme. Svou prací reprezentují nejen náš klub, naše město, ale i Českou 
republiku. 

Někteří členové z OK CHA se objeví při MS i na dalších postech, sice ne tak 
významných, ale také potřebných pro zdárný průběh MS. Můžete nás najít v administrativě, 
v karanténě pro závodníky, na parkovišti, občerstvení, při roznášení i hlídání kontrol…, zkrátka 
tam, kde je třeba. I náš klubový materiál bude využit. 

Držte nám palce, ať se mistrovství hlavně uskuteční a ať světu ukážeme, že si naše 
republika zasloužila pořádat tuto velkolepou akci. Škoda, že při ní nebudou davy diváků! 

Eva Kašková, OK CHA 
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
→ Stále je pro nás důležitý termín 25.-26.9.2021, kdy pořádáme se Žitaváky SAXBO, my na 

Ovčáku. 
 
→ Mládežnická skupinka ve složení Bára Lipenská, Týna Matyášová, Sofi Tomanicová a 

Karel Březina roznesla po bedřichovském lese 23 fáborků s čísly, na kterých jsme si 
mohli zatrénovat. Díky, děcka! 

 
→ V rámci MS v OB byly v našem okolí vydány dvě mapy – Důl Kristýna s pevnými 

kontrolami (díky, Ivane) a Chrastava s fotoorienťákem. Obě jsou naše. 
 
 

 



ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE  
 

Pandemický home office přináší výsledky – viz následující dva mejly. 
 
Mejl 22.4.2021: 
Ahoj,  
s radostí vám oznamujeme, že se nám v pátek 16.4. narodila Josefína. Měla pouhých 3760g a 
51cm.  
Všechny vás zdravíme. 
4 Hradcovi 
 

 
 
Mejl 19.7.2021  
Ahoj, 
tak hlásíme další letošní přírůstek (Johana s dlouhýma nohama – 4040g, 52cm ), můžete ho 
Kytlici pořádně zapít :-). 
Petr Kadavý  
 

   
 

Tak aspoň k něčemu je ta pandemie dobrá. 
Samozřejmě, miminkům, rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme hlavně to 

zdravíčko, a taky konečně hojnější setkávání se na závodech a podobných akcích. 
 



Na korespondenční členské schůzi klubu byli vyhlášeni nejúspěšnější sportovci klubu 
roku 2020 ve složení Katka Kašková a Týna Matyášová. Holky, gratulujeme a doufáme, že 
vám budou brzo další šlapat na paty. 
 

Díky velmi nepravidelnému vydávání Chacháčku se musíme vrátit do minulosti a omluvit 
se oslavencům za pozdní gratulaci. Věříme, že narozky oslavili důstojně i bez nás. 
 
Červen:       
1.6.  Vojta Tomanica 
5.6.  Dan Krupka 
8.6.  Matouš Brzoň 
10.6.  Martina Vejstrková 
10.6.  Štěpán Danko 
16.6.  Matouš Just 
22.6.  Vašík Schröter 
24.6.  Martina Krupková 
25.6.  Michal Slavík 
26.6.  Jirka Kryšpín Vokál 
27.6.  Pavluška Vokálová 
30.6.  Jana Matyášová 
 

Červenec: 
6.7.  Vojta Matyáš 
7.7.  Ája Němcová 
8.7.  Pavla Pavlíková 
9.7.  Ališka Lišková 
10.7.  Honza Březina 
12.7.  Eva Kadavá 
13.7.  Eliška Gorčicová 
16.7.  Víťa Houda 
19.7.  Anika Justová 
23.7.  Katka Kašková 
24.7.  Míša Krtičková 
28.7.  Michal Kočárek 
30.7.  Majda Ježková 

 
Srpen:       
5.8.  Věrka Bradnová 
5.8.  Jarda Polák 
6.8.  Pavel Gorčica 
8.8.  Ruda Kaška 
13.8.  Beatka Němcová 
19.8.  Bětka Legátová 

 
Září: 
2.9.  Vojta  Vokál 
3.9.  Vašek Bradna 
5.9.  Vojta Tůma 
7.9.  Žofka Hradcová 
11.9.  Adéla Schröterová 
13.9.  Štěpka Diener 
14.9.  Tomáš Tesař 
21.9.  Honza Štverák  
21.9.  Verča Šulcová 



26.9.  Eva Lipenská 
27.9.  Eva Kašková 
27.9.  Dan Vejstrk 
28.9.  Jáša Krtička 
30.9.  Honza Štěrba 

 
A teď výčet těch zakulacených, seřazených datumově: 
Vojta Tomanica, Martina Vejstrková, Jana Matyášová, Honza Březina, Eliška 

Gorčicová, Beatka Němcová, Štěpka Diener, Tomáš Tesař, Verča Šulcová, Eva Kašková, 
Dan Vejstrk a Honza Štěrba. Mezi dospěláky pak vstoupil Štěpán Danko.  

Minulým i budoucím oslavencům gratulujeme a přejeme hodně příjemných chvil mezi 
námi gratulanty. 
 
 

AUTOR OBÁLKY  
 

Zajíčka v své jamce, vlastně pařízku, nám poslal Toník Lankašů, kterému děkujeme a 
těšíme se na další obrázky. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
13 000,- Kč – tolik jsme zaplatili za autobus na jarní tréninky (kryto z dotací) 
 
 

ŽEBŘÍČEK AKTIVITY 2020 
 

Přestože aktivity byly v roce 2020 značně omezeny pandémií, přesto by se určitě u 
některých Klubaček a Klubáčků našly a je škoda, že zapomněli poslat hlášení na naší stránku 
nebo přímo Báře Lankašové. Takže žebříček vypadá následovně: 
 
VYSVĚTLIVKY: 
příprava doplňkových závodů 
hlavní organizátor: 4 body za přípravy + 2 body za den závodu 
pomoc v den závodu = 2 body 
pomoc na soustředění = 5 bodů za každé soustředění 
 
Ruda Kaška   - lesní brigáda (16 hod), organizace 5 tréninků pro děti, pomoc ve  

skladu při opravě věci a úklidu, pomoc na dětském soustředění v 
Bedřichově 

    35 bodů 
Eva Kašková   - organizace dětského soustředění v Bedřichově, kronika, skladník,  

trenér dětí, vývěsní skříňka, lesní brigáda (12 hod), příspěvky do 
Chrastavských listů (5 x) 

    82 bodů 
Pavel Pachner  - stavba mapového tréninku v Bedřichově 
    4 body 
Dominika Pachnerová - předseda klubu, SAXBO 2020 – podzim – rozpis, ORIS, roční  

příprava akce (nakonec zrušena) 
    31 bodů  
Jirka Vokál    - tajemník klubu, vydávání Chacháčků a Ročenky, příprava a  

organizace tréninků v Bedřichově  
    50 bodů 



Pavla Vokálová  - vedení účetnictví, granty, trenér dětí, příprava a organizace tréninků  
dětí, organizace dětského soustředění v Bedřichově  

    60 bodů 
Hodnota bodu – 20 Kč. 
 
 

PRVNÍ NÁSTŘEL 
 
Zatím předběžná podzimní oblastní termínovka (čeká se na potvrzení od pořadatelů): 
 
11.9.  DOK  KT + KT 
12.9.  VLI  KL 
25.-26.9. CHA  KT, KL (SAXBO) 
3.10.  TUV  KT 
16.10.  LIT  S + S 
23.10.  TUR  KT 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTOVÝ POHÁR V OB – 13.-16.5.2021 – NEUCHÂTEL, 
ŠVÝCARSKO  
 

 
 
Smíšené štafety 

1. SUI 56,55, 2. SWE 57,50, 3. NOR 58,24, 4. CZE (Knapová, Nykodým, Král, 
Janošíková) 59,18 

 
Vyřazovací závod - finále 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 6,49, 2. Aebersold (SUI) 6,57, 3. Benjaminsen (NOR)  

7,07, 6. Janošíková 7,32 
 
Muži  1. Kyburz (SUI) 6,30, 2. Hadorn (SUI) 6,31, 3. Harlem (NOR) 6,33, 5. Král 6,37 
 
Sprint  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 16,10, 2. Roos (SUI) 16,15, 3. Aebersold (SUI) 16,16,  

12. Janošíková 17,29, 27. Kosová 18,02, 54. Horčičková 18,46, 55. Čechová 
18,54, 71. Štičková 19,23 

 
Muži  1. Svensk (SWE) 16,06, 2. Michiels (BEL) 16,19, 3. Harlem (NOR) 16,28, 9. Král  

16,48, 23. Hubáček 17,14, 31. Glonek 17,20, 44. Křivda 17,31, 46. Nykodým 
17,35, 64. Minář 18,02, 71. Sýkora 18,06 



MISTROVSTVÍ SVĚTA A JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 10.-18.6.2021 – 
KUORTANE, FINSKO  
 

Hromadný start 
Ženy  1. Foliforova (NEU) 68,39, 2. Pesu (FIN) 70,00, 3. 
Tichovská 70,05, 7. Kubínová V. 71,23, 23. Nováková 76,25, 30. 
Kubínová R. 79,12, 34. Musilová 82,26 
Muži  1. Pokala (FIN) 66,33, 2. Hradil 66,35, 3. Foliforov (NEU) 
66,59, 9. Ludvík 68,04,  
14. Bogar 68,52, 24. Hašek 70,04, 37. Kamaryt 72,00, 39. Chmelař 
72,42, 48. Laciga 76,00  
 
Juniorky 1. Nurminen (FIN) 60,40, 2. Nedomlelová 61,35, 3. 
Ylihietanen (FIN) 64,29, 4. Stránská 64,30, 23. Štréglová 73,02 
Junioři 1. Jorgensen (DEN) 58,59, 2. Demaret (FRA) 60,57, 3. 
Shvedov (RUS) 61,18, 5. Tůma 62,08, 6. Wohanka 62,09, 23. Černík 
69,34 

 
Sprint  
Ženy  1. Hara (FIN) 22,04, 2. Foliforova (NEU) 22,29, 3. Tiderman (SWE) 22,52, 6. 

Kubínová V. 23,18, 7. Tichovská 23,26, 13. Kubínová R. 24,50, 15. Nováková 
24,55, 22. Musilová 26,30 

Muži  1. Bogar 22,05, 2. Braendli (SUI) 22,53, 3. Glukhov (NEU) 23,04, 14. Hašek 24,15, 
19. Hradil 24,41, 28. Chmelař 25,06, 31. Laciga 25,19, 47. Ludvík 28,12 

 
Juniorky 1. Nurminen (FIN) 18,07, 2. Pauly (FRA) 18,52, 3. Aksenova (RUS) 18,57, 11. 

Nedomlelová 20,57, 19. Štréglová 23,05   
Junioři  1. Noergaard (DEN) 20,30, 2. Jorgensen (DEN) 20,14, 3. Rieder (SUI) 20,51, 12. 

Tůma 22,03, 16. Černík 22,38, 31. Wohanka 26,56 
 
Krátká trať  
Ženy  1. Foliforova (NEU) 52,32, 2. Tichovská 53,00, 3. Hara (FIN) 53,14, 8. Kubínová V. 

54,59, 17. Nováková 57,50, 24. Musilová 59,30. 33. Kubínová R. 64,23 
Muži  1. Pokala (FIN) 48,22, 2. Braendli (SUI) 49,09, 3. Bogar 49,49, 6. Hradil 50,41, 10. 

Ludvík 51,40, 23. Laciga 54,37, 26. Hašek 55,06, 34. Kamaryt 56,10, 40. Chmelař 
57,34 

Juniorky 1. Nurminen (FIN) 40,38, 2. Linnus (EST) 42,29, 3. Aksenova (RUS) 42,57, 14. 
Nedomlelová 46,59, 23. Štréglová 48,43, 26. Stránská 50,06 

Junioři  1. Jorgensen (DEN) 43,01, 2. Noergaard (DEN) 43,31, 3. Niebielski (POL) 43,55, 
7. Tůma 46,33, 21. Wohanka 49,56, 28. Černík 52,27 

 
Klasika  
Ženy  1. Soegaard (DEN) 88,23, 2. Kubínová V. 90,14, 3. Hara (FIN) 92,53, 13. Musilová 

101,40, 22. Kubínová R. 106,11, 25. Nováková 106,50  
Muži  1. Haga (FIN) 96,07, 2. Niemi (FIN) 96,49, 3. Braendli (SUI) 97,44, 5. Hašek 

98,40, 11. Ludvík 101,23, 17. Bogar 103,19, 23. Hradil 105,10, 55. Chmelař 
131,23 

 
Juniorky 1. Nedomlelová 75,29, 2. Riis (DEN) 78,03, 3. Palm (SWE) 79,41, 21. Stránská 

93,28  
Junioři  1. Jorgensen (DEN) 77,48, 2. Shvedov (RUS) 78,27, 3. Noergaard (DEN) 81,09, 

6. Tůma 84,58, 19. Černík 91,41  
 
 



Štafety  
Ženy  1. DEN 108,54, 2. FIN 110,32, 3. NEU 115,56, 5. CZE (Nováková, Kubínová V., 

Tichovská) 124,33  
Muži  1. FIN 117,08, 2. NEU 120,45, 3. SUI 126,23  
 
Juniorky 1. RUS 98,21, 2. FIN 100,20, 3. FIN 100,21, 4. CZE (Štréglová, Stránská, 

Nedomlelová) 11,43 
Junioři  1. DEN 95,22, 2. RUS 103,07, 3. FIN 109,43, 4. CZE Wohanka, Černík, Tůma) 

110,52 
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 3.-9.7.2021 – DOKSY, ČESKÁ REPUBLIKA  
 

 
Sprint – finále  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 14,03, 2. Gemperle (NEU) 14,12, 3. Alm (DEN) 14,20, 

14. Janošíková 15,07, 16. Indráková 15,14, 22. Horčičková 15,29  
Muži  1. Krusenstierna (SWE) 13,46, 2. Fosser (NOR) 13,53, 3. Robertson (NZL) 13,59, 

9. Glonek 14,12, 11. Král 14,18, 31. Křivda 15,28 
 
Smíšené štafety 

1. SWE 62,19, 2. NOR 62,45, 3. SUI 62,48, 5. CZE (Knapová, Nykodým, Král, 
Janošíková) 63,50 

 
Krátká trať – finále  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 38,12, 2. Benjaminsen (NOR) 40,33, 3. Aebersold (SUI) 

41,33, 8. Kosová 43,42, 9. Indráková 43,50  
Muži  1. Kyburz (SUI) 39,31, 2. Bergman (SWE) 40,11, 3. Glibov (UKR) 40,18, 14. Kubát 

44,40, 21. Nykodým 48,32, 36. Křivda 51,53 
 
Štafety  
Ženy  1. SWE 105,45, 2. SUI 108,18, 3. NOR 112,46, 5. CZE (Indráková, Kosová, 

Knapová) 113,14 
Muži  1. SWE 113,06, 2. NOR 113,57, 3. SUI 115,06, 5. CZE (Kubát, Nykodým, Král) 

117,25 
 
Klasika  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 77,11, 2. Gemperle (NEU) 80,09, 3. Aebersold (SUI) 

80,28, 8. Knapová 87,04, 13. Janošíková 88,57, 15. Kosová 89,29 
Muži  1. Fosser (NOR) 95,55, 2. Kyburz (SUI) 99,00, 3. Daehli (NOR) 101,53, 8. 

Nykodým 105,08, 16. Král 109,20, 42. Kubelka 122,03 
 
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
→ ukázka mapy z našeho mistrovství světa v OB – mapa s tratí mužské kvalifikace 

na krátké trati ve Smržovce  
 
 



ZAJÍMAVOSTI  
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 

Možná to je už pro někoho dávná historie, ale Chrastava se dostala na jaře i na stránky 
O-news. 
 

Jen katastry okresů, ale co hranice obce? 
(14.4.2021, Matěj Burda) 
 

Že se na orienťácké scéně v době pandemie nic neděje? Možná to tak na první pohled 
vypadá, ale orienťák se dá zažít i jinak než závoděním po lese. Více píše ve svém komentáři 
Eva Kašková z OK Chrastava. 
 

 Obálka Chacháčku od Týny Matyášové 
 

Už minulost ukázala, že nás hned tak nic nezlomí. O tom vědí moc dobře dávno čeští 
bratři. Hecířský nápad „Oběhni katastr okresů“ možná inspiroval i jiné třeba v menším rozsahu. 
U nás v Chrastavě to bylo Komunikativní centrum Bétel Jednoty bratrské, které vyhlásilo 
rodinnou hru „Poznejte hranice Chrastavy“. A že to nebyla jen procházka po bulvárech města 
vám dokazuje mapa. Je na ní znázorněno 36 bodů nalézajících se na hranicích města 
Chrastavy, na kterých byly umístěny cedule s textem “Tady končí naše veliká Chrastava“. 
Účastníci mohli poslat cílovou fotografii… Toto napsala pro účastníky hlavní koordinátorka paní 
Maruška Justová, která všechno zajišťovala nejen se svou rodinou, tedy i s Anikou i Matoušem, 
dětmi z našeho klubu. “Katastr našeho města je nejen docela velký, ale v rámci území 
Chrastavy nejdete civilizaci i divočinu, údolí řeky i vrcholky lákající k výstupu, hluboké lesy i 
louky s krásnými výhledy do okolí. Proč se tedy nepotěšit obyčejnou krásou naší obce a 
nezkusit dojít až na její hranice?“ 

My jsme tuto možnost využili - jak děti, tak i dospělí. Bylo to moc fajn. A vůbec nevadilo, 
kdo to připravil, ale přesto jim patří velký dík. Je prima, že to nemusí být vždy „tvrdý orienťák“, 
ale ta vůně z toho byla cítit. Už aby to bylo! 
 

 

http://www.mapy.cz/s/gotorodede


CHVILKA POEZIE  
 

A u jarní historie chvilku ještě zůstaneme, a to dokonce poeticky. Pár velikonočních a 
pandemických básniček. 
 
Od Jirky Bartáka: 
 
Hody, hody, doprovody 
já jsem ten Váš zajíček, 
co Vám nosil na jaře 
vždycky spoustu vajíček. 
 
Letos nikde v okolí není žádná slípka, 
protože je skolila asi čínská chřipka. 
 
Takže na mě nečekejte, 
nemám, s čím bych chodil, 
budu ležet v pelíšku 
a vypínám mobil.  
 

Od Kryšpína: 
 
Hody, hody doprovody, 
dej mi vejce malovaný. 
Dej mi jedno nebo dvě, 
vysmějem se koroně.  
Když mi ale nedáš, drahoušku, 
nakazím tě přes roušku. 

 
Od Pavla Pachnera: 
 
Velikonoční korokoleda 2021 
 
K požehnaným jara svátkům  
posíláme koledu. 
Když nemůžem k vašim vrátkům, 
snad neskončí u ledu. 
Žádné hody do provody, 
pijatiky, žranice, 
vláda klekla na hospody, 
vyklidila ulice. 
Zapomeňte na pomlázku, 
všichni máme zaracha. 
Kdo chce ven - na hubu masku 
a ať s nikým netlachá! 
Velkou radost cítí v duši 
genderový bojovník, 
že pro Covid vláda ruší 
prastarý barbarský zvyk. 
Však vydržme, za půl roku 
naděje tu jistá je, 
že celou tu bandu cvoků 
pošlem sborem do háje. 
 



Od Ševčíků: 
 
Dědeček a vnučka 
  sociální balada 
  
Vyprávěj mi, dědečku, 
co se tenkrát všechno smělo, 
když se ještě na světě 
o covidu nevědělo. 
  
Nebudeš věřit, holčičko,  
dneska je to k nevíře,  
že se tenkrát v hospodách 
jedlo běžně z talíře. 

  
Copak je to hospoda, 
můj dědečku ustaraný ? 
Hospoda je děvenko 
to okénko z druhé strany. 

  
To okénko, dědečku, 
kde je jídlo v krabičce 
co ho nosím v igelitce 
tobě, mámě, babičce? 

  
A tam za tím okénkem 
co se tam dřív vlastně dělo? 
Tam se bylo, jedlo, pilo...… 
A to se dřív všechno smělo? 
  
A Červená Karkulka 
když šla za babičkou k lesu... 
To se tenkrát ještě mohlo 
jít z okresu do okresu? 
  

Je to pravda, dědečku, 
že ani v parku na pěšince 
nemuseli děti mít 
respirátor na pusince? 

  
Bylo to tak, holčičko, 
a možná zas někdy bude, 
že bez hadru přes pusu 
budem jezdit spolu všude. 

  
Sedneme si do hospody 
všichni u jednoho stolu 
najíme se z talíře 
a budeme pořád spolu. 
  
Já se bojím, dědečku, 
že se budu trochu stydět,  
když jsem zvyklá tolik let 
se jen po WhatsAppu vidět.... 



Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 

Zajímavou obálku vytvořila Katka Dlabolová, kdyby se vám z toho zatočila hlava, je to jen 
a jen její vina. 
(Chacháček 4/96) 
 

 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK  
 

JAZYKOVÝ POSED č. 138  
 

Kolo z minulého Chacháčku nás doprovodilo k tělocvičnému nářadí, které anglicky se 
píše TRAMPOLINE, ovšem česky překvapivě TRAMPOLÍNA. Tak zněla správná odpověď a 
ceny taky od TR – trychtýře – získali Věrka Bradnová, Pavel Pachner a Pavluška Vokálová. 
 
A úkol na zbytek prázdnin, případně kus podzimu zní: 
 

K uvedeným frázovým slovesům ve větách (např. switch off) v levém sloupci přiřaďte 
jejich význam z pravého sloupce. Pokud vedle každé věty zapíšete písmeno správného 
významu, tajenku přečtete shora dolů.  
 
____ I made the story up.   s) submitted, gave 
____ He called off the meeting.   n) stopped trying  
____ She found out the price.   e) postponed 
____ I put it off.     d) discovered, learned  
____ They handed their paper in.  e) invented, created  
____ I picked up the coin.   i) omitted, did not include 
____ We finally figured it out.    a) found by chance  
____ We left out number 8.    t) took with my hand  
____ She came across some old photos.  r) found the solution  
____ It was too difficult so I gave up.  p) cancelled 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY  
 

Tatami i zahrady měly samozřejmě i řešení, a taky se jich pár sešlo. Z nich vyšli 
šťastlivci, kteří získali ceny v podobě sady lepidel. Jsou to Eva Kadavá, Pavel Pachner a 
Pavel Schröter. Gratulujeme a zde máte správná řešení. 
 
Tatami       Zahrady 
 

    



A nové úkoly: 

 
Teploměry (Thermo sudoku) 

-  
- Pravidla pro klasické sudoku 
- V mřížce jsou vyznačeny teploměry 
- Číslice umístěné v těchto vyznačených buňkách musejí stoupat ode dna teploměru 

(kolečka) k jeho konci (rostoucí posloupnosti - nemusejí jít po jedné např. 2,4,5,8) 
 

 
 
Kapsle (Capsules sudoku) 
 

- Pravidla pro klasické sudoku pro číslice od 1 do 8 s oblastmi o 8 buňkách 
- Číslice v podbarvených širokých buňkách platí vždy pro 3 sloupce 

 

 
 
Úlohy převzaty z kurzu U3V TUL Záhady a hlavolamy, RNDr. Daniely Bittnerové, CSc. 
 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 

Nerosty jste zvládli taky (aspoň někteří) a ceny – balicí papíry – si odnesou Eva 
Bartáková, Míša Březinová a Anika Justová. A ještě správné řešení pro ostatní - 1C, 2E, 3I, 
4H, 5B, 6A, 7F, 8G, 9D.  
 
 



 
A nyní se podíváme do naší krásné země a představujeme 12 památek UNESCO. Tak 

se pokochejte krásami vlasti. 
 
 
 

   
 

    A                B 
 

   
 

    C               D  
 

   
 

     E               F  
 
 



   
 

     G             H  
 

   
 

     I             J 
 

   
 

     K             L  
1. Vila Tugendhat v Brně    8.   Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 
2. Historické centrum Českého Krumlova 9.   Historické centrum Prahy 
3. Vesnická rezervace Holašovice   10. Historické centrum Telče  
4. Zahrady a zámek v Kroměříži  11. Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 
5. Historické centrum Kutné Hory        vTřebíči 
6. Lednicko-valtický areál           12. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na    
7.  Zámek Litomyšl                  Zelené hoře     



ZNÁTE JE? 
 

A začneme opět správným řešením. Poblíž Albrechtic u Frýdlantu můžete vystoupat na 
Kančí vrch (tak se jmenovala i jedna z prvních lokoťáckých map) a věděly to třeba i Eva 
Bartáková, Míša Březinová a Anika Justová (kupodivu stejná jména jako v předešlé soutěži, 
ale ruka štěstěny je vrtkavá), a ty získaly sadu tužek.  
 
Kančí vrch – německy Schwarzberg, je nejvyšší bod Albrechtické vrchoviny (679,9 m n. m.), 
nejzápadnější části Jizerských hor. Vrchol má podobu kupy širokého hřbetu z ruly, na svazích 
se nacházejí balvany a izolované skalky. Je téměř zcela zalesněn smrkovým porostem, na 
vrcholu se vyskytují také objekty lehkého opevnění. České jméno pochází z hojného výskytu 
černé zvěře. 
 

   
 
Kančí vrch a jeho vršek 
 
Albrechtice u Frýdlantu – německy Olbersdorf, ves byla založena v době kolonizace jako 
lánová ves. První písemná zmínka pochází z roku 1381, v současné době je místní části 
Frýdlantu. Je to zemědělská a pastvinářská obec. Z památek se uvádí barokní kaple sv. Jana 
Nepomuckého se zvoničkou z roku 1729. Na Albrechtickém kopci se rozkládají tzv. chřástalové 
louky s výskytem tohoto chráněného ptáka. 
 
A zase se podíváme za kopec. 

Něco málo přes 1 km jižně od Žibřidic se nachází osamělý čedičový vrch, na který vede i 
turistická cesta. Vrch je vzdálen vzdušnou čarou 3,5 km od hráze Hamerského jezera, 4,3 km 
od hráze Vodní nádrže Stráž pod Ralskem, 6,6 km od hráze Markvartického rybníka, 7,3 km od 
koupaliště v Polesí a 14,1 km od Vodní nádrže Kristýna.  
 
Jaký je název čedičového vrchu nedaleko Žibřidic?  
 

   
 
Žibřidice – kostel sv. Šimona a Judy a škola  



KDO JE TO? 
 
Mladí kluci vyšli z testu téměř bezproblémově, nanejvýš jste si prohodili Jardu Poláka s Milanem 
Pavlíkem, ale myslím, že rodiče mají rozdílné. Diplomy pak převezmou Eva Bartáková, Eva 
Kadavá a Pavel Pachner. 
 
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

KLEKÁNÍ  
(zpívá František Nedvěd) 
 
 E                    A       E 
1. Už klekání zvoní, už díků je čas, 
   H7                  A          E 
   svou hlavu skloní i kraj kolem nás. 
                        A       E 
   Ukládáš k spánku své oči jak len, 
       H7                 A        E 
   a v páleném džbánku se probouzí sen. 
 
        A       H        E 
R1: Den končí a stíny se dlouží, 
       A           E        H7 
   pak soumrak a z lesů jde chlad. 
     E                  A          E 

   Už klekání zvoní, tak přestaň se ptát, 
   H7                 A           E 
   proč máš mě ráda a proč mám tě rád. 
  
2. Já poznám tvůj úsměv, já poznám tvůj dech, 
   znám i tvou chůzi, když stoupáš po schodech. 
   Jak před léty voníš, jak před léty spíš, 
   ale před tím než usneš mi řekneš, vždyť víš. 
 
R2: Jak před léty stejně mě hladíš, 
   jak před léty tišíš můj hlad, 
   už klekání zvoní, tak přestaň se ptát, 
   proč máš mě ráda a proč mám tě rád. 
 
3. Už klekání zvoní, už díků je čas, 
   svou hlavu skloní i kraj kolem nás. 
   Spí chasa z mlejna a usnul i chlív, 
   ty pořád si stejná, si stejná jako dřív. 
 
R3: Jen stříbro tvých vlasů mě mejlí, 
   vždyť bral jsem si blondýnku snad. 
   Už klekáni zvoní tak přestaň se bát, 
   já vlastně nevím, proč mám tě rád. 
 
 


