Rádiový orientační běh ČR
Název svazu, zkratka:
Rádiový orientační běh ČR (AROB ČR)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Strahov
e-mail: arob@ardf.cz, internet: www.ardf.cz
Předseda: JUDr. Miroslav Vlach, Mánesova 34,
350 02 Cheb, tel.: 775 192 838, 777 238 227
Generální sekretář: Marcela Šrůtová, viz sídlo, mobil: 602 220 024
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Amateur Radio Union (IARU), 225 Main St. Newington, CT 0611-1494,
USA, 165 zemí, internet: www.iaru.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
International Amateur Radio Union Region 1 (IARU R1), 4 rue Charles Bonnet 1206,
Ženeva, Švýcarsko, internet: www.iaru-r1.org

RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH

PSÍ SPŘEŽENÍ (MUSHING)
144

dě a jedna zvláštní disciplína vznikla na základě pracovního využití v severských zemích
Evropy. Psí zápřah byl v těchto zemích velmi důležitou součástí života a velmi často se bez
něj nedalo ani přežít. Vývoj se ovšem nezastavil, životně nezbytné psí zápřahy nahradila
technika a i když nemůžeme říci, že by jejich pracovní využití zcela vymizelo, je dnes již
velmi malé.
Zároveň s pracovním využitím se stávalo populárním závodění. Ostatně na Aljašce a v
Kanadě již v dobách zlaté horečky každá jízda za zabráním zlatonosného ”claimu” byla
závodem. V době přestávek mezi těžbou se zlatokopové nudili, a tak začali soutěžit pro
ukrácení dlouhé chvíle a postupně se tak začalo závodit ze sportu. Ti nejrychlejší ani nemuseli hledat zlato, stačilo jim dobře připravit své spřežení
a vyhrát. Tehdy neexistovaly různé kategorie, vítěz byl pouze ten nejrychlejší.
Dnes pod pojmem ”mushing” rozumíme ježdění a závodění se psím spřežením ve všech
jeho variacích. Existují kategorie podle délek tratí, podle počtu psů - jeden pes až “unlimited” (neomezené) spřežení, nebo zápřahy složené jen z jednoho plemene psů (také
samostatná kategorie). Evropa je kontinent, kde se mushing rozvinul jako koníček a nemá
kořeny v dávné historii, kdy sloužil jako jediný dopravní prostředek a bez něho se nedalo
přežít. Pouze v severských zemích Evropy se používal dopravní prostředek tažený psem,
kterému se říká Pulka. Jedná se o jakýsi člun do sněhu a byl vždy tažen jedním nebo dvěma psy.
Na rozdíl od Aljašky, kde se mushing jako pracovní nástroj datuje od nepaměti a závodění
se psím spřežením minimálně od
dob zlaté horečky, v Evropě nastal
opravdový rozvoj tohoto sportu
teprve s objevením psů severských
plemen, zhruba začátkem 70 let
minulého století.
V dnešní době se závody psích
spřežení konají v létě na polních
a lesních cestách, při teplotách
nižších než +15 stupňů Celsia, a
v zimě na běžeckých tratích nebo
terénech podobných běžeckým
tratím. Pouze nejextrémnější závody na Aljašce se jezdí volným
terénem. Závodí se na tratích:
krátké, sprint 6-25 km, střední 2070 km, dlouhé 50-150 km, etapové
až 1500 km. Disciplíny jsou individuální (canicross – běžec a pes,
bykejoring – cyklista a pes, skijoring – lyžař a pes a pulka – lyžař
a pes táhnoucí pulku), spřežení
(třídy podle počtu zapřažených
psů - čtyři psi, šest psů, osm psů,
bez omezení počtu psů) a podle
druhu zapřažených psů (1.otevřená, 2.pouze pro SH, 3.pouze pro
AM,G,S).

Výprava České republiky

Vrcholnou akcí roku 2012 bylo pro rádiové orientační běžce 16. Mistrovství světa, které
se konalo v polovině září v srbském Kopaoniku. Na letošní světový šampionát přijelo 338
sportovců z 30 zemí, aby bojovalo o cenné medaile v 11 kategoriích.
Jména českých reprezentantů Fučík a Oma patří mezi absolutní světovou špičku, což svými výsledky znovu potvrdili. Karel Fučík vystoupil na individuální stupně vítězů celkem
4x (2-2-0), zatímco Jakubu Omovi se podařilo zkompletovat celou paletu tří indiduálních
kovů (1-1-1). Společně s Michalem Voráčkem v soutěži družstev zaslouženě získali 2 medaile – zlatou a bronzovou.
Nejúspěšnější závodnicí Mistrovství světa se stala v ženské kategorii Michaela Gomzyk
Omová ziskem 3 individuálních zlatých a 1 stříbrné medaile. Na stupně vítězů doprovodila
Michaelu 2x další česká reprezentantka Hana Fučíková, která vybojovala stříbrnou medaili
ve sprintu a bronz na klasice 3,5 MHz. Společně s Lucií Procházkovou završili českou ženskou nadvládu dvěma medailemi ze soutěže družstev – zlatou a stříbrnou. I čtvrtá česká
reprezentantka Veronika Krčálová běžela výborně v obou svých individálních disciplínách
a za nejvyššími stupínky zaostala jenom minimálně – 4.místo ve sprintu a 6. místo v nové
disciplíně „Foxoring“.
Sestava juniorů a juniorek dělá již třetím rokem radost šéftrenérovi, po loňských 13 evrop-
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Mistři České republiky 2012
Pásmo 2 m (144 MHz) – Klasická trať
Muži
Jakub Lněnička (SZTM ROB Pardubice)
Ženy
Eliška Kuncová (Radioelektronika Cheb)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice

Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Klasická trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Lucie Procházková (Radiospor
Bílovice nad Svitavou)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 2 m (144 MHz) – Krátká trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Krátká trať
Muži
Karel Fučík (O-sport Kroměříž)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Dlouhá trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Veronika Krčálová (SZTM ROB Pardubice)
Junioři
Jakub Šrom (Radiosport
Bílovice nad Svitavou)
Karel Fučík
Juniorky Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Noční závod
Muži
Michal Voráček (Fox-klub Praha)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Sprint
Muži
Oma Jakub (TJ Turnov)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Foxoring
Muži
Oma Jakub (TJ Turnov)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Štafety
Muži
Baier, Gomzyk Omová, Oma (TJ Turnov)
Ženy
Skládanková, Moučková, Procházková (Radiosport Bílovice n.S.)
Junioři
Polák, Bžatková, Šrom (Radiosport Bílovice n.S.)
Juniorky Lněničková, Léharová Horová (SZTM ROB Pardubice)
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ských to letos bylo dokonce 14 světových medailí. Pouze v prvním závodě v pásmu 144
MHz se nedařilo chlapcům juniorům, zatímco juniorky nezaváhaly ani v jedné disciplíně.
Mistry světa se stali Ondřej Šimáček (klasika 3,5 MHz), Jakub Šrom (sprint) a Pavla Horová
(foxoring). Tři další zlaté medaile získala juniorská družstva ve složení Léharová, Horová
a Lněničková (oba závody na klasice) a Šimáček, Šrom, Hladík (3,5 MHz). Nejstabilnější
výkony ale podala Alžběta Léharová, která sice nezískala individuální mistrovský titul, ale
ve všech 4 závodech vyběhla některou z dalších medailí – stříbro ve sprintu a 3x bronz za
klasiky a foxoring. Pavla Horová přidala ke zlatu ještě stříbro a bronz, čímž zkompletovala
celou svoji sbírku individuálních medailí. V poslední disciplíně foxoring znovu překvapil
nováček v juniorech Jakub Šrom, po titulu ze sprintu získal stříbro v této nové disciplíně.
Také třetí juniorka Petra Lněničková, pro kterou bylo letošní Mistrovství světa debutem,
běžela výborně a na pomyslné „velké bedně“ díky svým časům a umístění stanula celke
3x (5, 6. a 6.místo)
Do sbírky rekordních 49 českých medailí nemalou
měrou přispěli i veteráni.. Eliška Voráčková vybojovala 3 zlaté a 1 stříbrnou individuální medaili v kategorii
D60, k tomu zlato a stříbro ze soutěže družstev a stala
se tak společně s nejlepší ženou Michaelou Gomzyk
Omovou nejúspěšnější závodnicí šampionátu. Druhá
závodnice kategorie D60 Jana Omová byla 2x druhá
(sprint a foxoring) a 1x třetí (klasika 144 MHz) a její
celková medailová bilance je 1-3-1. Zárukou kvalitních výsledků v kategorii D35 je Jitka Šimáčková – letošní mistryně světa ve sprintu a druhá na klasice 3,5
MHz. Další individuální medaile získali: Jiří Mareček
(M50 – 2. a 3. místo), Zbyněk Žáček (M40 – 2.místo) a
Alexandra Látalová (D50 – 2.místo. V soutěži družstev
vystoupili čeští veteráni na stupně vítězů celkem 5x
(zlato a stříbro D60, 2x bronz D35, stříbro M50).
Mistrovství Evropy žáků a dorostu do 16 let hostila
Litva. Na 13. MEŽD se našim mladým sportovcům
Jakub Šrom
podařilo vybojovat 12 medaili v konkurenci 11 států.
Pavel Hladík zazářil v kategorii M16, získal titul Mistra
Evropy v pásmu 144 MHz a z druhého závodu přidal bronz. Další individuální medaile
vybojovali: Jan Priessnitz (stříbro 2m), Kateřina Bžatková (bzonz 2m), Kateřina Papežová
(bronz 80m) a Robert Polák (bronz 80m). Celkem 6x vystoupili na stupně vítězů česká
družstva - D16 2x 3.místo, M16 - 2x 2.místo a M14 za 2. a 3. místo
Domácí mistrovství v různých disciplínách se konala od jarních měsíců až do září, často s
účastí zahraničních sportovců. Největší akcí se staly na začátku července 5 denní závody
ve Vidnavě, domácí závodníci museli tvrdě bojovat o tituly v konkurenci osmi zemí.

147

Mistři České republiky 2012
Pásmo 2 m (144 MHz) – Klasická trať
Muži
Jakub Lněnička (SZTM ROB Pardubice)
Ženy
Eliška Kuncová (Radioelektronika Cheb)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice

Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Klasická trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Lucie Procházková (Radiospor
Bílovice nad Svitavou)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 2 m (144 MHz) – Krátká trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Krátká trať
Muži
Karel Fučík (O-sport Kroměříž)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Dlouhá trať
Muži
Andriy Gomzyk (TJ Turnov)
Ženy
Veronika Krčálová (SZTM ROB Pardubice)
Junioři
Jakub Šrom (Radiosport
Bílovice nad Svitavou)
Karel Fučík
Juniorky Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Noční závod
Muži
Michal Voráček (Fox-klub Praha)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Alžběta Léharová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Sprint
Muži
Oma Jakub (TJ Turnov)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Foxoring
Muži
Oma Jakub (TJ Turnov)
Ženy
Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
Junioři
Ondřej Šimáček (SZTM ROB Pardubice)
Juniorky Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Štafety
Muži
Baier, Gomzyk Omová, Oma (TJ Turnov)
Ženy
Skládanková, Moučková, Procházková (Radiosport Bílovice n.S.)
Junioři
Polák, Bžatková, Šrom (Radiosport Bílovice n.S.)
Juniorky Lněničková, Léharová Horová (SZTM ROB Pardubice)

RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH

RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH
146

ských to letos bylo dokonce 14 světových medailí. Pouze v prvním závodě v pásmu 144
MHz se nedařilo chlapcům juniorům, zatímco juniorky nezaváhaly ani v jedné disciplíně.
Mistry světa se stali Ondřej Šimáček (klasika 3,5 MHz), Jakub Šrom (sprint) a Pavla Horová
(foxoring). Tři další zlaté medaile získala juniorská družstva ve složení Léharová, Horová
a Lněničková (oba závody na klasice) a Šimáček, Šrom, Hladík (3,5 MHz). Nejstabilnější
výkony ale podala Alžběta Léharová, která sice nezískala individuální mistrovský titul, ale
ve všech 4 závodech vyběhla některou z dalších medailí – stříbro ve sprintu a 3x bronz za
klasiky a foxoring. Pavla Horová přidala ke zlatu ještě stříbro a bronz, čímž zkompletovala
celou svoji sbírku individuálních medailí. V poslední disciplíně foxoring znovu překvapil
nováček v juniorech Jakub Šrom, po titulu ze sprintu získal stříbro v této nové disciplíně.
Také třetí juniorka Petra Lněničková, pro kterou bylo letošní Mistrovství světa debutem,
běžela výborně a na pomyslné „velké bedně“ díky svým časům a umístění stanula celke
3x (5, 6. a 6.místo)
Do sbírky rekordních 49 českých medailí nemalou
měrou přispěli i veteráni.. Eliška Voráčková vybojovala 3 zlaté a 1 stříbrnou individuální medaili v kategorii
D60, k tomu zlato a stříbro ze soutěže družstev a stala
se tak společně s nejlepší ženou Michaelou Gomzyk
Omovou nejúspěšnější závodnicí šampionátu. Druhá
závodnice kategorie D60 Jana Omová byla 2x druhá
(sprint a foxoring) a 1x třetí (klasika 144 MHz) a její
celková medailová bilance je 1-3-1. Zárukou kvalitních výsledků v kategorii D35 je Jitka Šimáčková – letošní mistryně světa ve sprintu a druhá na klasice 3,5
MHz. Další individuální medaile získali: Jiří Mareček
(M50 – 2. a 3. místo), Zbyněk Žáček (M40 – 2.místo) a
Alexandra Látalová (D50 – 2.místo. V soutěži družstev
vystoupili čeští veteráni na stupně vítězů celkem 5x
(zlato a stříbro D60, 2x bronz D35, stříbro M50).
Mistrovství Evropy žáků a dorostu do 16 let hostila
Litva. Na 13. MEŽD se našim mladým sportovcům
Jakub Šrom
podařilo vybojovat 12 medaili v konkurenci 11 států.
Pavel Hladík zazářil v kategorii M16, získal titul Mistra
Evropy v pásmu 144 MHz a z druhého závodu přidal bronz. Další individuální medaile
vybojovali: Jan Priessnitz (stříbro 2m), Kateřina Bžatková (bzonz 2m), Kateřina Papežová
(bronz 80m) a Robert Polák (bronz 80m). Celkem 6x vystoupili na stupně vítězů česká
družstva - D16 2x 3.místo, M16 - 2x 2.místo a M14 za 2. a 3. místo
Domácí mistrovství v různých disciplínách se konala od jarních měsíců až do září, často s
účastí zahraničních sportovců. Největší akcí se staly na začátku července 5 denní závody
ve Vidnavě, domácí závodníci museli tvrdě bojovat o tituly v konkurenci osmi zemí.

147

