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Světový pohár v Praze je tady! 

Praha, Turnov a Mladá Boleslav se stanou  v 
následujících dnech dějištěm finálové série 
Světového poháru v orientačním běhu. Při 
této jedinečné události v Česku je celý 
říjnový Newsletter věnován právě nastávající 
akci. 

Informace pro diváky

Čtvrtek 4. října

Čtvrteční závod je úplnou novinkou na poli 
mezinárodních závodů. Knock-Out sprint byl 
vytvořen pro účely třetí sprintové disciplíny a 
bude na programu MS od 2020. Dopoledne je 
na Olympu kvalifikace a čtvrtfinále, 
odpoledne pak na Výstavišti semifinále a 
finále.  Pokud dorazíte na Olymp, čeká vás i 
doprovodný program – bludiště s  řadou 
zákeřností. Odpolední část naopak kromě 
fandění v  aréně můžete sledovat na Live 
Orienteering a iVysílání ČT.

Vše přehledně v mapě: 
https://mapy.cz/s/35RQj

Jak přijet MHD? Dopoledne hledejte cílovou 
zastávku Goetheho (jezdí tu autobus 131), 
poté zbývá asi 400 m pěšky. Automobily lze 
omezeně také přijet (parkoviště dle mapky), 
respektujte ale pokyny parkovačů, parkování 
je hned vedle arény (vjezd bránou č. 4). Na 
odpolední závod se můžete buď přesunout po 
svých krásným parkem Stromovka nebo také 
MHD – zastávka Výstaviště Holešovice (zde 
jezdí linky 6, 17, 12, 5, 30, 25). Parkovišť 
v blízkosti Výstaviště je dostatek. 
Možná máme pro vás ještě jeden tip – stavitel 
tratí Jan Flašar jezdí do prostoru a na 
všechny organizační schůzky zásadně na 
Rekole!

Časový harmonogram:

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nominace českého týmu

 

 

 

muži - Jakub Glonek AOP), Otakar Hirš 
(ZBM), Vojtěch Kettner (KAM), Vojtěch Král 
(SSU), Tomáš Křivda (CHC), Pavel Kubát 
(PHK), Tomáš Kubelka (LPU), Marek Minář 
(ASU), Šimon Navrátil (PGP), Miloš Nykodým 
(ZBM), Jan Petržela (PHK), Vojtěch Sýkora 
(LCE), Jan Šedivý (PGP) 

ženy - Petra Aschermannová (KAM), Tereza 
Čechová (KAM), Vendula Horčičková (LCE), 
Barbora Chaloupská (PHK), Adéla Indráková 
(ZBM), Tereza Janošíková (SSU), Jana 
Knapová (LPU), Denisa Kosová (PHK), Lenka 
Mechlová (SHK), Karolína Šiková (LPM), 
Anna Štičková (SSU)

3 otázky pro... 
Davida Aleše, 

předsedu OV SP 2018 a 
místopředsedu ČSOS

 

David Aleš v hloučku hlavních pořadatelů SP v 

Praze. Foto: Petr Kadeřávek.
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9:30 – 12:40 Knock-Out Sprint kvalifikace + 
čtvrtfinále (Praha – Olymp)

15:30 – 17:05 Knock-Out Sprint semifinále + 
finále (Praha – Výstaviště)

17:35 Knock-Out Sprint – slavnostní vyhlášení 
(Praha – Výstaviště)

Pátek 5. října

Češi sprintové štafety umí, v  posledních 
mezinárodních závodech byli vždy jen kousek 
od medaile. Povede se jim získat cenný kov 
právě v  okolí Petřína? Přijďte fandit 
k  legendární rozhledně postavené v  roce 
1891. Přímo do arény nelze dojet autem, 
nechte jej u strahovských kolejí nebo 
dojeďte MHD. Závod také můžete sledovat na 
ČT sport v  přímém přenosu, včetně řady 
zajímavostí – studia, pozávodní rozhovory, 
ohlasy atd. 
 
Vše najdete v přehledové mapce:  
https://mapy.cz/s/35RTs

Časový harmonogram: 
15:30 – 16:30 Sprintové štafety (Praha – 
Petřín) 
 
17:00 Sprintové štafety – slavnostní vyhlášení 
(Praha – Petřín)

 Sobota 6. října

V  sobotu se celé dějství přesune na hrad 
Valdštejn, závodníky čeká jediná lesní 
disciplína, a to krátká trať v  náročném 
kopcovitém skalnatém terénu. I na Turnovsku 
bude řada dopravních omezení – auto lze 
nechat pouze 1600 m od arény a poté jít po 
fáborkách. Dopoledne je kromě SP na 
programu také veřejný závod (kapacita byla 
ale již rychle vyprodána). 

Vše najdete v přehledové mapce: 
https://mapy.cz/s/35RX1

Časový harmonogram:

10:00 – 13:00 Valdštejn OPEN – závod pro 
veřejnost (Turnov – Valdštejn) 
 
11:30 – 15:30 SP - Krátká trať (Turnov – 
Valdštejn)

15:50 Krátká trať – slavnostní vyhlášení 
(Turnov – Valdštejn) 

Neděle 7. října

Poslední závod celé série, ale také celého 
letošního kolotoče SP, bude mít dějství 

Světový pohár v Česku proběhne na konci 
týdne  s centrem v Praze. Jak vznikla 
myšlenka pořádat tento tuto sérii právě v 
hlavním městě? 
Myšlenka pořádat Světový pohár v Česku 
vznikla díky konstalaci termínové listiny na 
rok 2018, kdy tradiční pořadatel této série - 
Švýcarsko - organizoval letos na jaře 
Mistrovství Evropy, takže zde bylo volno. 
Před dvěma  lety na podzim jsem to bral 
jako výzvu a říkal jsem si, že klasický 
Světový pohár jsme nepořádali už od roku 
2011, což je určitě škoda. Praha byla jasná 
volba, protože se zde běželo naposledy v 
devadesátých letech a byl nějaký 
předpoklad, že by se zde mohlo přijít hodně 
diváků. Podzimní termín SP je obvykle 
sprintově zaměřen, a to byl i náš důraz při 
hledání vhodných terénů. Praha do toho 
parádně seděla.  

Ty jsi velmi zkušený organizátor 
mezinárodních závodů. Jak byla náročná 
příprava ve srovnání např. s MS v 
Olomouci, MED v Jindřichově Hradci nebo 
ME v Jeseníku? 
Špatně se to srovnává. V každé pozici, byť 
jsem byl jako šéf, tak to bylo v jiném 
organizačním složení. Zatímco na MS v 
Olomouci jsem šéfoval technickému úseku, 
což je opravdu velký zápřah, tak na MED v 
roce 2011 jsem velel týmu lidí, a přece 
jenom MED je trochu menší podnik... Na 
předloňském ME jsem se snažil nastavit 
organizační tým tak, abych nemusel řešit 
některé drobnosti a nyní jdeme podobnou 
cestou. Nicméně Světový pohár má dva úhly 
pohledu. Na jednu stranu má už člověk dost 
zkušeností, výborný tým kolem sebe, 
zejména technického ředitele, který řeší 
velké kvantum věcí, na druhé straně je to 
pro mě extrémně náročné, protože všichni 
ví, že ve stejném termínu jsou volby, ve 
kterých kandiduji. Takže se mě seběhly dvě 
akce a je to opravdu masakr.  

Na co se nejvíce těšíš v souvislosti se 
Světovým pohárem? Co bude největším 
lákadlem pro diváky, fanoušky, ale třeba 
také závodníky? 
Na to se nedá odpovědět jednou větou. To, 
co snad ocení závodníci, je to, že se jeden 
závod dostane do Českého ráje, do terénů 
krásných pískovcových skal. Pro diváky by 
mohl být největším lákadlem závod v Mladé 
Boleslavi. Jednak je to nový terén, současně 
je to finále  Světového poháru, které tady 
bylo naposledy v roce 2002, ale trochu v 
jiném pojetí. My jsme se hodně inspirovali 
švýcarskou precizností a zaměřením na 
diváky, aby si to nejvíce užili. Největší 
zaměření proto bude na Mladou Boleslav a 
já se na ni nejvíce těším. Má to samozřejmě 
ještě jeden osobní podtext, protože v tu 

https://mapy.cz/s/35RTs
https://mapy.cz/s/35RX1


v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí. 
V hlavním závodě bude o poslední body 
bojovat 40 nejlepších žen a 40 nejlepších 
mužů, vše v přímém přenosu ČT sport. Pokud 
budete chtít přijet do Boleslavi autem, do 
centra vás nepustí a je potřeba využít k tomu 
určené parkoviště pobočných závodů Škody 
Auto. Dbejte pokynů pořadatelů a do arény 
vás navedou šipky. Na odpolední veřejný 
závod se lze hlásit i na místě.

Více zde: https://mapy.cz/s/35S4h

Časový harmonogram:

10:15 – 12:30 SP – Sprint (Mladá Boleslav)

13:00 Sprint – slavnostní vyhlášení (Mladá 
Boleslav)

13:00 – 15:30 Oblastní žebříček (Mladá 
Boleslav)

chvíli už budu mít za sebou druhou velkou 
akci, takže si to budu moci vychutnat. 
Těším se, že vyhlásíme nejlepší orientační 
běžce v letošním roce a že minimálně v 
první šestce bude jeden český závodník či 
závodnice.  

 
David Aleš bojuje na trati MČR štafet 2015. Foto: 

Petr Horvát.

Další informace       

web závodu 
pozvánka na webu RUN 
pozvánka na webu Svět běhu 

 

https://mapy.cz/s/35S4h
https://www.wcup.cz/
https://run-magazine.cz/hlavni/zavody/svetovy-pohar-v-cesku-zacina-jiz-tento-ctvrtek
https://www.svetbehu.cz/zajimavosti/36668-finale-svetoveho-poharu-v-ceske-republice-jiz-tento-tyden/
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Odhlášení z odběru Newsletteru.
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