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Orientační závod zdravotně hendikepovaných, pořádaný opavským oddílem orientačního 

běhu TJ Opava, se stal již pravidelnou součástí první májové neděle v roce jak pro 

pořadatele, tak i pro jeho účastníky z mnoha koutů České republiky. V letošním roce se 

místem setkání stalo město Krnov, jehož centrum se ukázalo být pro účely tohoto závodu 

velice přívětivým místem, navíc se jednalo o nový prostor, ve kterém vozíčkáři ještě 

nezávodili. Akce se zúčastnila více než třicítka zdravotně hendikepovaných závodníků, z nichž 

někteří přijeli sami, jiní se svým doprovodem. Nejvíce účastníků bylo z Přerova ze sdružení 

ALFA HANDICAP, jehož manažerka Iva Síbrová dokázala jako obvykle naplnit závodníky celý 

autobus. Další větší skupina byla ze sdružení HANDI JOBS, sídlící v Dětmarovicích, kterou 

přivedla manažerka tohoto sdružení Ing. Karin Klusová,  příjezd závodníků z ÚSP Hrabyně 

organizačně zajistila Alena Sroková. 

Centrum závodu bylo situováno přímo v areálu krnovského zámku v centru města a služby 

pro zúčastněné nabídla tamní Hospoda Pod obrazem, jejíž majitel pan Strnadel byl k akci 

velice vstřícný a nápomocný. Součástí závodu byly i tratě pro příchozí a tréninkové tratě pro 

mládež, takže celkový počet účastníků akce se nakonec blížil k sedmdesáti. O ty se starala 

celá třicítka pořadatelů, protože bylo nutno zajistit hlídání všech kontrol v terénu a asistenci 

pro některé závodníky. Za jejich úsilí jim patří velký dík. 

Startovalo se ve čtyřech hlavních kategoriích, kde si místa na stupních vítězů zajistili tito 

borci. V kategorii mechanický vozík zvítězil David Nanke z Kravař před Alenou Srokovou 

z Hrabyně a Mirkem Špidlenem z Tanvaldu, když rozdíly v dosažených časech byly poměrně 

těsné. V kategorii elektrický vozík zvítězil s mírným náskokem Milan Lučný z Havířova, před 

Petrou Severýnovou z Vrchlabí a Jirkou Michelfeitem rovněž z Havířova, což přesně kopíruje 

pořadí z loňského závodu. Nejvíce zastoupenou kategorii, ve které bylo vyhlášeno prvních 

šest závodníků, ovládl Michal Ondryáš před Kamilem Spáčilem (oba z Přerova) a Pavlou 

Kupkovou z Hrabyně, na dalších místech pak dojeli Marie Kašpaříková (Přerov), Helena 

Stařinská (Hrabyně) a Jitka Kadlecová (Praha). V kategorii mládež zvítězila domácí Lucie 

Hlaváčová před Haničkou Silnou z Opavy.  

Po závodě a zaslouženém občerstvení, které pořadatelé zajistili pro všechny účastníky i jejich 

doprovod, proběhlo vyhlášení nejlepších. Ti byli odměněni diplomy, skleněnými plaketami 

a drobnými věcnými cenami. Pěkné prostředí shromaždiště i prostoru závodu, zajímavé tratě 

připravené zkušeným stavitelem Pavlem Rychlým, příznivé počasí a přátelská atmosféra ještě 

více podtrhly tuto velmi úspěšnou akci. Jedinou nezaviněnou kaňkou na kráse byla neúčast 

Petra Kryštofa Krystka, který na tyto závody jezdí už od počátku jejich existence v roce 1998, 

a za ta léta se stal jejich neodmyslitelnou součástí. Protože se v současné době po těžkém 

zranění podrobuje léčbě v motolské nemocnici, přejeme mu všichni brzké a úspěšné 

uzdravení a rychlý návrat do startovního koridoru. 

Za  TJ Opava      Miloš Rychlý 
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