
Ondřejnický MTB duatlon 

První  říjnovou neděli se konal již 6. ročník Ondřejnického MTB Duatlonu. I přes 

nehezké vyhlídky meteorologů jsme věřili, že po slunečné sobotě přijde aspoň z poloviny 

slunečná neděle, což se ale bohužel nestalo. Již od brzkého rána pršelo a místo toho, aby 

déšť ustupoval, na síle jen přibýval. I přes tohle nepříznivé počasí si přišlo zazávodit 64 

statečných závodníků ve 12 kategoriích, z toho asi 50 dětí. Nepřízeň počasí určitě mnoho 

dalších odradila, ale nemá cenu plakat nad něčím, co nemůže ovlivnit. 

Mezi předžáky zvítězili Ondřej Horák z Bielecka a Míša Slívová z Kunčic p.O., mezi 

mladšími žáky na nejvyšší stupínek vystoupali Tomáš Obdržálek a Kateřina Hudečková, oba 

z Hulína. Kategorii starších žáků zcela ovládli závodníci TJ Valašské Meziříčí, když se mezi 

chlapci na 1. místě umístil Jan Hynek následován svými kolegy Mullerem a Dreslerem. Mezi 

děvčaty zvítězila Monika Kučerová ze stejného oddílu.  

Dorostenci, muži a ženy se vydali na delší okruh, který v již zmiňovaném počasí určitě 

stál za to. Mezi dorostenci zvítězil Michal Bártek z VRV Teamu, mezi muži obhájil loňské 

vítězství  Nikola Ivanov z Ostravy, muže masters zcela ovládl Tomáš Opíchal z Dolního 

Benešova a mezi ženami se z vítězství radovala Svatava Hanzlová z Frenštátu p. R.. Náš 

oddíl reprezentovali Klára Mrázová, která ve své kategorii skončila 4., Natálie Laura 

Mynářová, která obsadila 2. místo, Vojta Mráz, který se umístil na místě 9. a Kryštof Střálka  

byl mezi muži 6.  

  Celkově se závod i přes nepříznivé počasí vydařil a můžeme jen doufat, že příští rok 

nám počasí bude přát a nebudeme muset mrznout. Zároveň jsme dostali příslib od 

pořadatelů běhu Ondřejnická 15, že si pro svůj závod zvolí jiný termín, aby nedošlo ke 

komplikacím při souběhu obou závodů jako letos.  

Rádi  bychom  poděkovali Beskydskému rehabilitačnímu centru, které nám  umožnilo 

uskutečnit závod v jejich areálu, jehož prostředí a zázemí si závodníci pochvalují. 

Poděkování patří také sponzorům – AVG, Superior, OKD, Remoska, BRC, Sport Radomila 

Bryknarová, Puzzle design by VIN&CO, Skialpin Pustevny, Retigo, Triton s.r.o., Šitavanc 

sport Kopřivnice, Comels, obcím Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem  -  kteří věnovali 

hodnotné ceny a zároveň celoročně podporují náš klub.  „Něco na zub“  jako vždy věnovaly  

pekárny  Lomná  Frenštát p.R. a Turkova pekárna Tichá . V neposlední řadě patří dík také 

pořadatelům, kteří tuto akci připravili a odstáli si mnoho hodin na dešti.  Děkujeme i všem 

závodníkům za účast a bezproblémový průběh závodu a budeme se opět těšit na setkání na 

našem červnovém  Závodu horských kol.  

Velmi pěkné fotografie (děkujeme p. Lubomírovi Mazochovi) a výsledky i dalších závodů 

najdete na  : www.mtbondrejnik.cz. 

      MTB Ondřejník, Jiří Mynář 
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