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Představujeme OK Lokomotiva Pardubice

Historie orientačního běhu v Pardubicích se datuje 
od roku 1959, letos tedy slavíme 60 let OB v našem 
městě. Orienťák začal v TJ Lokomotiva Pardubice, 
nejdříve v rámci turistického odboru, poté jako sa-
mostatný oddíl. V roce 2002 vznikl samostatný klub 
OK Lokomotiva Pardubice.

V současné době je klub nejpočetnějším o-klubem 
v České republice, má skoro 500 členů. Činnost klubu 
je velmi rozmanitá, tradicí je velmi dobrá práce s žac-
tvem a dorostem, v současné době je v klubu v mlá-
dežnických kategoriích skoro 200 závodníků. Po-
stupně se naši závodníci začali prosazovat na přední 
místa v celostátních soutěžích a posléze i do repre-
zentace. Za všechny jmenujme juniorskou mistryni 
světa a poté medailistku z mistrovství světa Mar-
tinu Zvěřinovou (Dočkalovou) či v poslední době naši 
nejlepší závodnici Janu Knapovou. Řada našich členů 
se ale věnuje orientačnímu běhu jen rekreačně.

OK Lokomotiva Pardubice je tradičně pořadatelem 
různých závodů. Z těch nejdůležitějších jmenujme:

1984 Mistrovství ČSSR jednotlivců a štafet 
(Vápenný Podol)

1993 Mistrovství ČR v nočním OB (Míčov) 
1999 Mistrovství ČR štafet a klubů (Slatiňany)
2001 Mistrovství Evropy dorostu (Seč)
2005 Mistrovství ČR na klasické trati (Janov)
2009 Mistrovství ČR ve sprintu (Kutná Hora)
2009 Mistrovství ČR na krátké trati (Zdechovice)
2013 Mistrovství ČR ve sprintu (Chrudim)
2016 Mistrovství ČR na klasické trati (Pustá Rybná)

Jsme rádi, že jsme dostali možnost připravit pro vr-
cholové orientační běžce další dva české šampionáty 
(sprint v Čáslavi a sprintové štafety v Pardubicích), 
věřím, že se vám budou líbit.

Petr Klimpl, předseda OK Lokomotiva Pardubice



VÍTEJTE na Mistrovství České republiky  
ve sprintu!

Vážení účastníci závodu,

vítáme vás v královském městě Čáslav, kde pro vás klub OK Lokomo-
tiva Pardubice připravil Mistrovství České republiky v orientačním běhu 
ve sprintu. Šampionát se koná v krásném prostředí historického centra 
města a ve sportovním areálu Vodranty. 

Věříme, že si závod užijete a na jeho konci budete odjíždět spokojeni ne-
jen se svými výkony, ale i s celým průběhem závodu. Chtěl bych podě-
kovat všem partnerům Mistrovství ČR, zejména městu Čáslav, za pomoc 
při organizaci akce. 

Za organizační tým vám přeji šťastný směr a krásné májové dny.

Dušan Stránský, ředitel závodu

Úvodní slovo starosty města Čáslav

Vážení orientační běžci,

jsme velice rádi, že se klub OK Lokomotiva Pardubice rozhodl uspořádat 
Mistrovství České republiky ve sprintu právě u nás a vy tak díky tomu 
máte možnost objevit krásy našeho města. 

Čáslav je typické raně gotické město s velkým centrálním náměstím, kte-
rému dominuje radnice a síť pravoúhlých ulic. I tam vás jistě pořadatelé 
v průběhu šampionátu zavedou, stejně jako k městským hradbám, go-
tické Otakarově baště nebo kostelu sv. Petra a Pavla. V závodní rychlosti 
si všechny naše památky asi prohlédnout nestihnete, ale třeba si uděláte 
čas po závodě a strávíte v Čáslavi příjemné odpoledne.

Čáslav je spojena se dvěma známými jmény české i světové atletiky – 
Jarmilou Kratochvílovou a Ludmilou Formanovou. Přeji vám, abyste měli 
stejně rychlé nohy jako tyto dvě sportovní legendy a stejně rychle se 
i v Čáslavi orientovali. 

Ať se vám u nás líbí!

Vlastislav Málek, starosta města Čáslav



NUDA to rozhodně nebude,  
říká stavitel tratí Zbyněk Štěrba

OK Lokomotiva Pardubice pořádá již třetí MČR ve sprintu. Po Kutné 
Hoře a Chrudimi nyní v Čáslavi. Čím se tento šampionát bude lišit od 
těch předchozích?

Tak bude se lišit hlavně tím, že bude v Čáslavi, že. To tedy mimo jiné zna-
mená, že závodníci tentokrát poznají v podstatě celé město, protože Čá-
slav je celkem malá. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude i ochut-
návka tartanu, na kterém lízaly kilometry Jarmila Kratochvílová či Lída 
Formanová. Myslím, že vůbec není třeba váhat s účastí.

Jak bys charakterizoval terén závodu?

No, jak už jsem řekl, tak závodníci se proběhnou v podstatě celým měs-
tem – během několika minut tak stihnou nádhernou exkurzi do architek-
tury několika posledních staletí. Pod nohama se jim bude měnit povrch 
kočičí, asfaltový a hliněný, a když bude pršet, tak to asi občas i uklouzne. 
Nuda to nebude, variabilita zajištěna!

Co bude podle tebe při závodě hlavně rozhodovat?

Těžká otázka. Ale řekl bych, že bude důležité najít všechny terčíky a bě-
žet co nejrychleji. Zejména bez té rychlosti to asi určitě nepůjde.

Měl jsi při stavbě tratí nějaká omezení?

Ne.

Budou v závodě použity umělé ploty?

Tak přece nebudu prozrazovat zápletku před začátkem filmu, ne?

Máš nějaký speciální tip pro závodníky, jak se na závod co nejlépe 
připravit?

Asi nečíst podobný rozhovory se stavitelem, ale spíš se kouknout na ně-
jakou mapu města a jít si trošku do rychlosti.

prostor závodu

ukázky mapy



Město ČÁSLAV
Uprostřed širokého výběžku polabské nížiny, který je jako rozlehlý záliv od 
severovýchodu ohraničen pásmem Železných hor a od jihozápadu Horno-
sázavskou pahorkatinou, se nachází starobylé město Čáslav. Město zalo-
žené někdy kolem poloviny 13. století Přemyslem Otakarem II.

Dnešní Čáslav je městem střední velikosti – v roce 2008 byla překročena 
hranice deseti tisíc obyvatel – které svým návštěvníkům, krom řady pa-
mátek, nabízí i muzeum, galerii, divadlo, kino, koupaliště a řadu moderních 
sportovišť. Celý katastr města měří přes 26 km₂, samotné město má roz-
lohu 3,5 km₂. Od roku 2003 je město Čáslav pověřenou obcí třetího stupně 
a jako taková má za povinnost výkon státní správy i samosprávy v míře ná-
ležející těmto obcím. 

Čáslav, někdy rovněž nazývaná branou k cestám do Železných hor, je ale 
také město mažoretek, jejichž místní skupiny již řadu let získávají na do-
mácích i zahraničních soutěžích jednu medaili za druhou, je to město vyni-
kajícího Dechového orchestru mladých. Z Čáslavi pochází a svoje sportovní 
začátky s ní spojuje mnoho vynikajících sportovců. Za všechny lze jme-
novat ty zřejmě nejznámější, kterými jsou běžkyně Jarmila Kratochvílová 
a její neméně slavná svěřenkyně Ludmila Formanová – obě mistryně světa 
v běhu na 800 m. V Čáslavi se narodili také režisér Miloš Forman, kosmo-
naut Vladimír Remek, skladatel a klavírista Jan Ladislav Dusík a řada dal-
ších osobností. 

Zdroje: http://www.meucaslav.cz/zakladni-informace/d-1040/p1=1946;  

https://caslav.fenomens.cz/kralovske-mesto-caslav-mesto-bojovnych-husitu-i-znamych-osobnosti/



FAVORITKY  závodu – D21

Tereza Čechová (1998) 
OK Kamenice

MČR 2018 sprint 
2. místo (D20)

MSJ 2018 štafety 
2. místo

Adélka Indráková (1991) 
SK Žabovřesky Brno

MČR 2018 sprint 
4. místo

MS 2017 sprint 
22. místo

Denisa Kosová (1991) 
OK 99 Hradec Králové

MČR 2018 sprint 
3. místo

MS 2015 sprint 
11. místo

 
Černí koně 

Tereza Novotná (1992) 
OK 99 Hradec Králové

MČR 2018 sprint 
21. místo

MSJ 2009 sprint 
2. místo

Vendula Horčičková (1993) 
OOB TJ Slovan Luhačovice

MČR 2018 sprint 
1. místo

MS 2017 krátká trať 
8. místo

Tereza Janošíková (1999) 
SK Severka Šumperk

MČR 2018 sprint 
1. místo (D20)

MSJ 2017 a 2018 sprint 
2. místo

Anna Štičková (1996) 
SK Severka Šumperk

MČR 2018 sprint 
5. místo

SP 2018 krátká trať 
9. místo

 

Karolína Šiková (1996) 
OK Lokomotiva Plzeň

MČR 2018 sprint 
6. místo

Foto: Kade (Petr Kadeřávek)



FAVORITÉ  
závodu – H21

Daniel Hájek (1989) 
SK Žabovřesky Brno

MČR 2018 sprint 
2. místo

 

Pavel Kubát (1991) 
OK 99 Hradec Králové

MČR 2018 sprint 
9. místo

SP 2018 krátká trať 
4. místo

Marek Minář (1994) 
SK Žabovřesky Brno

MČR 2018 sprint 
4. místo

MS 2018 sprint 
25. místo

 
Černí koně

Jakub Glonek (1996) 
OK Kamenice

MSJ 2016 sprint 
28. místo 

Vojtěch Král (1988) 
SK Severka Šumperk

MČR 2018 sprint 
1. místo

MS 2016 a 2017 sprint 
6. místo

Vítěz dvou závodů SP ve sprintu

Tomáš Kubelka (1993) 
OK Lokomotiva Pardubice 

MČR 2018 sprint 
8. místo

SP 2017 sprint 
20. místo

Miloš Nykodým (1990) 
SK Žabovřesky Brno

MČR 2018 sprint 
3. místo

MS 2018 sprint 
12. místo

Vítěz závodu SP 2018 na KT

 

Daniel Vandas (1998) 
OK 99 Hradec Králové

MSJ 2018 klasika a štafety 
3. místo

MSJ 2018 sprint 
26. místo 

Foto: Kade (Petr Kadeřávek)



Z HISTORIE MČR  
ve sprintu

Šampióni let minulých
  Muži Ženy
1999 Konopiště Ropek Rudolf Cieslarová Jana
 USK Praha (Dukla Liberec) (TŽ Třinec)
2000 Jihlava Ropek Rudolf Klapalová Marcela
 OK Jihlava (Dukla Liberec) (Spartak Rychnov)
2001 Rožnov p.R. Zřídkaveselý Libor Stará Zdenka
 SKOB Zlín (SK Žabovřesky) (Tesla Brno)
2002 Nový Dvůr Ropek Rudolf Klechová Vendula
 SK Jamnice (Dukla Liberec) (Tesla Brno)
2003 Havlíčkův Brod Ropek Rudolf Stará Zdenka
 Jiskra Havlíčkův Brod (Dukla Liberec) (Tesla Brno)
2004 Josefov Švihovský Jaromír Štěrbová Marta
 Slavia Hradec Králové (Dukla Liberec) (OK Lokomotiva Pardubice)
2005 Třebíč Dlabaja Tomáš Brožková Dana
 OOB Třebíč (SK Žabovřesky) (SC Jičín)
2006 Luhačovice Matějů Luboš Novotná Petra
 Slovan Luhačovice (SK Praga) (OK 99 Hradec Králové)
2007 Opava Dlabaja Tomáš Brožková Radka
 POBO Opava (SK Žabovřesky) (SC Jičín)
2008 Bohnice Dlabaja Tomáš Brožková Radka
 OOB Kotlářka (SK Žabovřesky) (SC Jičín)
2009 Kutná Hora Dlabaja Tomáš Duchová Iveta
 OK Lokomotiva Pardubice (SK Žabovřesky) (OK Lokomotiva Pardubice)
2010 Zlín Mrázek Jan Gregorová Kamila
 SKOB Zlín (OK Sparta Praha) (SK Chotěboř)
2011 Boskovice Dlabaja Tomáš Šafka Brožková Dana
 KOB Konice (TJ Turnov) (Sportcentrum Jičín)
2012 Děčín Dlabaja Tomáš Duchová Iveta
 KOB Děčín (TJ Turnov) (OK Lokomotiva Pardubice)
2013 Chrudim Král Vojtěch Šafka Brožková Dana
 OK Lokomotiva Pardubice (SK Severka Šumperk) (Sportcentrum Jičín)
2014 Znojmo Král Vojtěch Duchová Iveta
 SK Žabovřesky Brno (SK Severka Šumperk) (OK Lokomotiva Pardubice)
2015 Valašské Meziříčí Chloupek Adam Kosová Denisa
 Magnus Orienteering (SK Žabovřesky) (OK 99 Hradec Králové)
2016 Uherský Brod Král Vojtěch Kosová Denisa
 Slovan Luhačovice (SK Severka Šumperk) (OK 99 Hradec Králové)
2017 Brno Král Vojtěch Knapová Jana
 SK Žabovřesky Brno (SK Severka Šumperk) (OK Lokomotiva Pardubice)
2018 Tábor Král Vojtěch Horčičková Vendula
 SC vebr-sport (SK Severka Šumperk) (Slovan Luhačovice)

 Foto: Helena Hudečková



Medailisté Mistrovství ČR 2018 – 19. 5. 2018 Tábor, SC vebr-sport

Kat. Zlato  Stříbro  Bronz
D21 Horčičková Vendula (LCE) Knapová Jana (LPU) Kosová Denisa (PHK)
H21 Král Vojtěch (SSU) Hájek Daniel (ZBM) Nykodým Miloš (ZBM)
D16 Chrástová Tereza (STH) Blažková Kateřina (SJH) Karlová Anna (JIL)
D18 Nechanická Klára (OSN) Thýnová Nikola (SHK) Opálková Martina (BBM)
D20 Janošíkova Tereza (SSU) Čechová Tereza (KAM) Chaloupská Barbora (PHK)
H16 Malačka Milan (DKP) Mareček Šimon (OSN) Synek Petr (DOK)
H18 Roudný Martin (LPU) Filipek Sebastian (TRI) Féder Medard (LCE)
H20 Křivda Tomáš (CHC) Sýkora Vojtěch (LCE) Horčička Vít (STE)

Medailisté Veteraniády ČR 2018 – 19. 5. 2018 Tábor, SC vebr-sport

Kat. Zlato  Stříbro  Bronz
D35 Kašková Kateřina (CHA) Hojná Silvie (SCP) Špičáková Barbora (DKP)
D40 Grycová Petra (TBM) Šimšová Jana (MFP) Teringlová Martina (VCB)
D45 Eckardt Cornelia (GER) Křivdová Lenka (CHC) Kožinová Jana (PGP)
D50 Novotná Petra (PHK) Barcíková Renáta (AOP) Poklopová Ivana (UOL)
D55 Zuzánková Růžena (TJN) Kavková Dana (SCP) Králová Zdenka (SSU)
D60 Kuleva Angelina (GER) Rosecká Alena (PZR) Fantová Libuše (EKP)
D65 Procházková Helena (TBM) Úlehlová Ivana (BOR) Křížová Zdenka (PZR)
D70 Kubíková Květa (LPU) Haňkovská Jana (PGP) Lohrová Jarmila (SCP)
H35 Horyna Roman (LCE) Srb Vladimír (SJI) Kazda Ondřej (SJC)
H40 Matějů Luboš (PGP) Matějů Michal (VLI) Švadlena Pavel (CHC)
H45 Vítek Jaroslav (SJI) Chupek Jozef (SVK) Venhoda Milan (SJI)
H50 Barcík Peter (AOP) Pospíšil Vítek (PGP) Vydra Ivan (CHA)
H55 Němeček Jan (VSP) Leibiger Jens (GER) Nieke Hagen (GER)
H60 Procházka Antonín (DCE) Hausvater Karel (SHK) Milota Josef (MLA)
H65 Přinda Oldřich (VLI) Hickethier Manfred (VLI) Zabloudil Pavel (ZBM)
H70 Kříž Pavel (PZR) Gurka Jiří (TUV) Buriánek Jaromír (SCP)
H75 Šmelík Ĺudo (LCE) Láznička Alois (TZL) Frey Jaromír (ONO)
H80 Havlík Jaroslav (SJC) Mikulecký Jan (PHK) Křtěnský Jaroslav (BOR)

 Foto: Helena Hudečková



VÍTEJTE na Mistrovství České republiky  
sprintových štafet!

Krásné jarní dny všem příznivcům orientačního běhu,

jménem pořádajícího klubu OK Lokomotiva Pardubice Vás srdečně ví-
tám na letošním Mistrovství a Veteraniádě České republiky sprinto-
vých štafet. 

Snahou celého pořadatelského týmu je uspořádat závod tak, aby všichni 
účastníci odjížděli domů spokojeni a bez ohledu na vlastní výsledek si 
mohli po závodě říci: „Tenhle závod se mi líbil na trati i v aréně.“ Pevně 
věříme, že zvoleným závodním prostorem a zajímavou stavbou závod-
ních tratí vám nabídneme i v rámci jen „krátkého sprintového formátu“ 
vše, co k dobře připravenému sprintovému závodu patří – více proměn-
livých typů „sprintových terénů,“ rychlé běžecké pasáže, zásadní volby 
postupu i krátké postupy vyžadující maximální pozornost, koncentraci 
a přesné čtení mapy. 

Akční souboje čtyřčlenných smíšených štafet žen a mužů se odehrají 
v  přímém přenosu České televize. Velmi aktivní a vstřícná technická 
i programová spolupráce s týmem České televize má jediný cíl – ukázat 
orientační běh jako moderní, dynamický a divácky atraktivní sport pro 
21. století. 

Za pořádající klub OK Lokomotiva Pardubice mnohokrát děkujeme za 
veškerou pomoc a podporu hlavním partnerům závodu – Statutárnímu 
městu Pardubice, Pardubickému kraji, provozovateli areálu Letního kina 
Pardubice, spolku Pardubice Zelená brána Polabí, společnostem Služby 
města Pardubic, Rozvojový fond Pardubice, Dostihový spolek a ČSOB 
Pojišťovna.

Všem závodníkům přejeme správný směr a rychlou volbu postupů na 
tratích jednoho z jarních vrcholů domácí orienťácké sezóny.

Karel Haas, ředitel závodu

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického  
a náměstka primátora města Pardubice Jakuba Rychteckého.

 



 
Úvodní slovo hejtmana Pardubického kraje

Vážení sportovní přátelé,

jsem nesmírně rád, že se do našeho regionu daří neustále lákat vrcholová 
sportovní klání a závody nejen národní, ale i nadnárodní úrovně. Mist-
rovství České republiky v orientačním běhu se do našeho kraje vrací po 
třech letech, kdy se uskutečnilo v Pusté Rybné, a jsem přesvědčený, že 
bude organizačně znovu zvládnuté na výbornou. Chtěl bych proto po-
děkovat organizátorům, kteří se v rámci svého volného času věnují pří-
pravě tratí, ale především všem náročným organizačním náležitostem, 
které nemusí být na první pohled ani patrné.

Vám, kteří se postavíte na start některého ze závodů, přeji nejen hodně 
štěstí a fyzických sil, ale také požitek ze závodu samotného. Slavný 
český běžec Emil Zátopek kdysi řekl: „Bylo to to nejhezčí vyčerpání, 
které jsem kdy cítil,“ a já pevně věřím, že stejný pocit budete mít po do-
běhnutí závodu i vy. Vítěz může být jen jeden, ale dobrý pocit ze svého 
vlastního výkonu můžete mít vy všichni, kdo se na start mistrovství re-
publiky postavíte.

S úctou

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

 

Úvodní slovo náměstka primátora města Pardubice

Vážení účastníci mistrovského závodu,

orientační běh má v Pardubicích velkou tradici a silnou základnu, proto 
jsem velmi rád, že zde hostíme tak významnou akci, jakou je Mistrovství 
České republiky sprintových štafet, a závodníci ze všech koutů vlasti po-
znají naše krásné město. Závod jako takový pro vás organizátoři z OK 
Lokomotiva Pardubice připravili do luk, remízků a sídliště na pravém 
břehu Labe, rád bych vás však všechny pozval také na levý břeh do his-
torického centra Pardubic – na Pernštýnské náměstí se Zelenou bránou, 
do pardubického zámku či na procházku do Tyršových sadů. A pokud se 
vám v Pardubicích bude líbit, jste určitě vítaní zpět – třeba na letní Spor-
tovní park, který každoročně v srpnu pořádáme.  

Přeji vám všem krásné zážitky!

Jakub Rychtecký, náměstek primátora města Pardubice



prostor závodu

BUDE TO o svižném běhu a rychlé volbě,  
míní stavitelka tratí Zuzana Klimplová

Jak bys charakterizovala terén pro závod sprintových štafet? 

Standardní sídliště s různě dlouhými paneláky, školkami, školou v na-
prosté rovině s loukami v okolí Labe. Tento letecký terén pak rozbíjí slepá 
ramena Labe s přilehlými remízky, které jsou většinou dosti zarostlé, kde 
se ale v těch méně zarostlých partiích nachází zajímavé terénní detaily. 

Co bude podle tebe při závodě hlavně rozhodovat? 

Především rychlý běh a rychlá volba postupu.

Měla jsi nějaká omezení při stavbě tratí? 

Nic zásadního mě nenapadá, takže v podstatě jen směrný čas pro sprin-
tovou štafetu. 

Jak moc se v koncepci tratí promítly požadavky režiséra přímého 
přenosu ČT Karla Jonáka? 

Překvapivě nám to prošlo na první dobrou, snad se to tedy bude líbit i di-
vákům ČT (úsměv).

Bude v závodě tolik diskvalifikovaných štafet jako loni?

Nemyslím si, to by museli být závodníci hodně nepozorní.

Jsi rodilá Pardubačka. Co bys závodníkům a jejich doprovodu dopo-
ručila v Pardubicích před nebo po závodě navštívit? 

Kdo nezná historické centrum Pardubic se zámkem, tak prohlídkou se dá 
strávit pěkná hodinka času včetně výstupu na Zelenou bránu. Po sprintu 
se bude určitě hodit nějaká ta regenerace, k tomu se dá využít celkem 
povedené aquacentrum. A ve stejný termín, jako je mistrovský víkend, 
bude v Pardubicích i Majáles, takže kdo by se chtěl pobavit pěknou pís-
ničkou, bude mít i tuto příležitost.

ukázky mapy



Město PARDUBICE
Vítejte v Pardubicích, sídelním městě Pardubického kraje. Město má roz-
lohu téměř 78 km₂ a přibližně 90 tisíc stálých obyvatel. Leží na soutoku řek 
Labe a Chrudimky, v nadmořské výšce 215–237 metrů nad mořem.

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o existenci Pardubic pochází z konce 
13. století, městem se staly někdy kolem roku 1340. Tehdy náležely rodu 
pánů z Pardubic, jehož nejvýznamnější postavou byl první pražský arcibis-
kup Arnošt z Pardubic. 

O dvě stě let později se v Čechách vžilo úsloví „Skví se jako Pardubice“, 
které nebylo v žádném případě přehnané. O tom nakonec každého dodnes 
nejlépe přesvědčí procházka historickou částí města, která se svým zám-
kem, podzámčím a náměstím obklopeným malebnými uličkami patří ke 
světovým unikátům. 

O středověký rozkvět Pardubic se zasloužil rod pánů z Pernštejna. Vilém, 
který město s okolním panstvím koupil koncem 15. století, přestavěl zdejší 
vodní hrad na pozdně gotickou rezidenci a jeho synové Vojtěch a Jan pak 
pokračovali v přebudovávání již v renesančním duchu. Dnes představuje 
pardubický zámecký komplex s opevněním jeden z mála unikátních pře-
chodů mezi hradem a zámkem, které se na světě dochovaly. 

V druhé polovině 19. století, krátce po zřízení železnice, se v Pardubicích za-
čal rozvíjet průmysl. Počátek 20. století je v Pardubicích spojen především 
s Janem Kašparem, průkopníkem české aviatiky, který v roce 1911 uskuteč-
nil první dálkový let z Pardubic do Prahy.

K životu současných Pardubic neodmyslitelně patří kultura a sport. Má zde 
sídlo Univerzita Pardubice, najdete zde Východočeské muzeum, Východo-
českou galerii, Komorní filharmonii a Východočeské divadlo. Ve sportu jsou 
Pardubice spojovány s dostihy, zejména s Velkou pardubickou, která se zde 
pravidelně běhá již od roku 1874. Dalšími tradičními sportovními událostmi 
jsou tenisová juniorka, plochodrážní Zlatá přilba a mezinárodní šachový 
turnaj Czech open.

Zdroj: https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/informace-o-meste

 Foto: Tomáš Kubelka  

Zdroj: Magistrát města Pardubic



TĚŠÍME SE  
na MS 2021

Mistrovství světa v orientačním běhu se vrací do České republiky po 
13 letech. V termínu od 3. do 10. července 2021 se sjedou nejlepší ori-
entační běžci do Doks a okolí. Mistrovství světa se sem vrací po tak-
řka 50 letech; v roce 1972 se uskutečnilo MS ve Starých Splavech. Na 
programu budou jen lesní disciplíny – kvalifikace a finále na krátké trati, 
štafety a klasická trať. Závodit se bude ve dvou lokalitách – Kokořínsku 
a Jizerských horách. Pro diváky, rodinné příslušníky i ostatní zájemce bu-
dou připraveny šestidenní závody, kde některé etapy budou v prosto-
rech závodů MS, ostatní etapy také v atraktivních terénech. Velká ge-
nerálka organizátorů proběhne na podzim 2020, kdy se první zářijový 
víkend (4.–6. září) bude konat Euromeeting. Kromě vlastních závodů, 
kde je očekávána účast všech silných týmů, bude součástí i Žebříček A. 
Více informací najdete na webu www.woc2021.cz či sociálních sítích MS. 

Z HISTORIE MČR  
sprintových štafet

Šampióni let minulých

2014 Smiřice, Slavia Hradec Králové
 SK Praga – Martina Tichovská, Jan Šedivý, Martina Spurná, Jan Procházka
2015 Valašské Meziříčí, Magnus Orienteering
 SK Praga – Martina Matějů, Jan Flašar, Martina Tichovská, Jan Procházka
2016 Uherský Brod, Slovan Luhačovice
 OK 99 Hradec Králové – Monika Topinková, Baptiste Rollier, Denisa Kosová, Jan Petržela
2017 Brno, SK Žabovřesky Brno
 OK 99 Hradec Králové – Daniela Čepová, Daniel Vandas, Jan Petržela, Monika Rollier
2018 Zlín, SKOB Zlín
 SK Severka Šumperk – Anna Štičková, Martin Poklop, Vojtěch Král, Tereza Janošíková

Medailisté Mistrovství ČR 2018 – 28. 9. 2018 Zlín, SKOB Zlín

Kat. Zlato  Stříbro  Bronz
DH21 SK Severka Šumperk OK Lokomotiva Pardubice SK Praga
DH18 OK Lokomotiva Pardubice KOS TJ Tesla Brno K.O.B. Choceň

Medailisté Veteraniády ČR 2018 – 28. 9. 2018 Zlín, SKOB Zlín

Kat. Zlato  Stříbro  Bronz
DH140 OK Lokomotiva Pardubice Kotlářka Praha SK Žabovřesky Brno
DH180 SK SKI-OB Šternberk SK Praga SK Praga
DH220 Slovan Luhačovice Slovan Luhačovice SK Prostějov
DH260 MLOK Mariánské Lázně 



DĚKUJEME  
všem partnerům závodů!

Hlavní partner 

 

Partneři ČSOS

Partneři LPU




