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Při letošním Mistrovství světa vete-
ránů v orientačním běhu (WMOC), 
které se konalo od 6. do 13. srpna v 
maďarském městě Velence, zavlála 
naše národní vlajka. 

To na počest vítězky kategorie 
W65 ve sprintu, žďárské veteránky 
Aleny Rosecké. 

Nebyl to její první úspěch, doma 
má sbírku mistrovských trofejí ze 
závodů v orientačním běhu. Na krát-
ké trati pak Alena Rosecká obsadila 
výborné 5. místo. 

Při WMOC poměřilo svoji vytrva-
lost, rychlost i orientační dovednos-
ti přes 1300 běžců ze 38 států celého 
světa. 

Alena Rosecká byla členkou čtyř-
členné skupinky žďárských orientač-
ních běžců, kteří do Maďarska vyra-
zili s podporou Kraje Vysočina hájit 
barvy své vlasti.

Jak sportovkyně později uvedla, 
WMOC se koná každý rok a účast-
nit se mohou běžci od věku 35let. 
Letos byl nejstarším účastníkem 
Adolf Kempf ze Švýcarska v katego-
rii M95. 

Dle vysvětlení Aleny Rosecké finá-
lovým soubojům o medaile před-
chází kvalifikační závody (pro sprint 
a lesní disciplíny). 

Do finálové skupiny A, v níž se 
bojuje o medaile, pak může postou-
pit maximálně 80 závodníků nebo 
polovina startovního pole. Početněj-
ší kategorie jsou rozděleny i pro kva-
lifikace. 

Kvůli covidu byly letos počty nižší, 
přesto nejpočetnější kategorie byly 
v ženách W65 (což byla kategorie 

žďárské závodnice, kde měla konku-
renci 64 závodnic) a v kat. W70, kde 
vyběhlo 64 závodnic. V mužích byla 
nejpočetnější kat. M70 (143 závod-
níků).

„Oba závody ve sprintu se konaly v 
Székesfehérváru – kvalifikace v sever-
ní části města, finále pak přímo v his-
torickém centru města, kde jsme se kro-
mě mapových nástrah museli vyrovnat 

místy i s velkým množstvím turistů,“ 
ohlíží se závodnice.

Alena Rosecká zaběhla dobře kvali-
fikaci (7. místo). Ve finále pak zrych-
lila a zvítězila velkým rozdílem 35 
sekund.

Na lesní disciplíny pozvali pořada-
telé účastníky do prostorů severně 
od Velence. 

„V terénu bylo hodně terénních tvarů, 

velké množství remízků, méně souvis-
lých lesních porostů, hodně otevřeného 
prostoru a minimum cest,“ přibližu-
je Alena Rosecká a dodává, že hod-
ně vyčerpávající byly i vysoké tep-
loty, které panovaly po celý závodní 
týden.

Na stránky závodů se lze podívat na 
https://wmoc2021.hu/en/news/.
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ČERSTVÁ mistryně světa veteránů v orientačním běhu Alena Rosecká s národní vlajkou.  Foto: archiv A. R.

Veteránka přivezla mistrovské zlato

Letošek je Rokem svaté Lud-
mily. Dne 15. září 2021 si při-
pomeneme 1100. výročí smrti 
patronky Čech, ale i babiček, 
matek a křesťanských vycho-
vatelů.
� Lenka Kopčáková

Svatá Ludmila, česká kněžna a 
babička knížete Václava, je nejstar-
ší českou světicí. Bývá vyobrazová-
na se šálem, který je atributem její-
ho zavraždění. Více o ní se dozvíme 
na stránkách spolku Svatá Ludmila, 
na Wikipedii a církevních webech, 
z nichž vybíráme. 

Také Ludmilin vnuk, pozdější sva-
tý Václav, zemřel mučednickou smr-
tí. Oba jsou symbolem počátků čes-
ké státnosti. Lidé se k nim obraceli 
zejména v dobách národního obro-
zení. Kněžna Ludmila proslula svou 
dobročinností, za což se jí dostalo 
označení „matka chudých“. 

Rok svaté Ludmily byl slavnostně 
zahájen loni 1. října v Senátu Parla-
mentu ČR a celý rok 2021 se udává 
v duchu výročí patronky. Vrcholnou 
akcí bude od 17. do 19. září 2021 
Národní Svatoludmilská pouť v Tetí-
ně u Berouna. 

Důkazem významu zakladatelky 
dynastie českých vládců je příjezd 
lebky sv. Ludmily na Tetín (17. 9. 
v 17.30) a Národní poutní mše svatá 
celebrovaná papežským legátem (18. 
9. 11-13 hod.). Poutníky čeká i tří-
denní kulturní a hudební program. 

Kdo byla kněžna Ludmila
Svatá Ludmila byla manželkou prv-

ního historicky doloženého Přemys-
lovce a je jedním z hlavních předků 
českých panovníků i českých králo-
ven.

Ludmila se narodila kolem roku 
860. Pocházela z pšovských knížat v 
Čechách. Sotva čtrnáctiletou ji pro-
vdali za knížete Bořivoje I. Oba po 
sňatku r. 874 společně přijali křest 
od svatého Metoděje a tím křesťan-
skou víru. 

Kněžna Ludmila nebyla jen 
manželkou a ochránkyní rodinné-
ho krbu, která přivedla na svět šest 
dětí. Snažila se ovlivňovat i soudo-
bou politickou situaci za vlády synů 
Spytihněva a Vratislava. 

Po smrti knížete Vratislava I. klad-
la babička důraz na vzdělání svého 
nejstaršího vnuka Václava. Vedla jej 
ke křesťanským tradicím, pokoře a 
slušnosti. 

To se ale příčilo její snaše kněžně 
Drahomíře. Měla obavu z velkého 
vlivu tchyně na Václava, předurčené-
ho ke knížecí vládě. Drahomíra byla 
žena výrazně emancipovaná a hrdá, 
synům naopak vštěpovala zásadu 

tvrdosti a nesmiřitelnosti.
Vztah snachy a tchyně se zostřo-

val a jejich spory sílily. Nakonec se 
Ludmila přestěhovala do ústraní na 
vdovské sídlo v Tetíně u Berouna. 
Přesto Drahomíra hledala cestu, jak 
Ludmilin vliv omezit, a nakonec se 
ji dle legendy rozhodla odstranit. Na 
Tetín měla vyslat dva vrahy. Ti však 
dle instrukcí nesměli prolít Ludmili-
nu krev v obavě, aby nebyla prohlá-
šena za mučednici.

Vrazi kněžnu uškrtili jejím vlast-
ním šálem. To se stalo nejspíš v noci 
z 15. na 16. září 921. Kněžně Ludmi-
le bylo v okamžik smrti 61 let. 

Mezi lidmi šly zvěsti, že u Ludmi-
lina hrobu se dějí zázraky. Drahomí-
ra proto nechala nad místem vraždy 
postavit chrám sv. Michala. To pro-
to, aby zázraky nebyly přičítány jí, 
ale světci Michalovi. 

V roce 925 dal mladý vladař Vác-
lav přenést ostatky své babičky z 
Tetína do pražského kostela sv. Jiří 
na Pražském hradě. Postupně byla 
kněžna Ludmila stále více uctívána a 
její kult se rozšířil hlavně ve 12. sto-
letí. Oficiálně za svatou byla potvr-
zena r. 1143 papežským legátem 
během jeho pobytu v Praze. 

SVATÁ LUDMILA, výřez z votivního 
obrazu Jana Očka z Vlašimi, z období 
před rokem 1371. Nachází se v Národ-
ní galerii Praha.  Zdroj: Wikipedie

Svatá Ludmila je symbolem počátků 
naší státnosti. V září má výročí


