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Rádiové orientační běžce čeká na začátku 
září nejdůležitější soutěž – Mistrovství světa 
v jižní Korei. Do této, pro nás exotické země 
vysílá Asociace ROB velmi silnou reprezen-
taci České republiky v počtu 21 závodníků.

V kategorii mužů bude obhajovat titul Mistra 
světa z r. 2006 Jakub Oma z Turnova. Také dva 
další muži již na některém z minulých MS zvítězili 
v individuálním závodě – Karel Fučík z Brna (MS 
2004) a Martin Baier z Liberce (MS 2002). Karel je 
pak zcela jistě nejúspěšnějším závodníkem – jeho 
sbírka medailí individuálních i z družstev ME a MS 
čítá přes dvě desítky cenných kovů.

Všechny tři nominované ženy – Veronika Krčá-
lová z Pardubic, Michaela Omová a Lenka Novot-
ná (obě Turnov) jsou několikanásobnými držitelka-
mi medailí a titulů z MS a ME.

Poslední start v kategorii juniorů čeká dva de-
vatenáctileté mladíky – Marka Myslivečka (Praha) 
a Jana Vlčka (Bílovice) – oba mají řadu zkušeností 
již od žákovských Mistrovství Evropy, výborně 
reprezentovali ČR na vrcholných závodech  v mi-
nulých letech v Polsku, Bulharsku i Srbsku. Určitě 
budou chtít zakončit svoji juniorskou kariéru nejen 
medailí ze soutěže družstev, ale i ziskem individu-
álního cenného kovu. Trojici doplňuje nováček – 
šestnáctiletý Jakub Lněnička z Pardubic, který pře-
kvapil svými výkony na nominačních závodech.

Z juniorek, které reprezentovaly ČR v loňském 
roce, si nominaci vybojovala pouze Hana Wur-
zelová (Nové Město na Moravě), další dvě dívky 
– Zuzana Myslivečková a Šárka Jelínková (16 

a 17 let – obě Radioklub OK1KYP Praha) mají za-
tím zkušenosti pouze ze žákovských ME. Všechny 
jsou velmi ctižádostivé, zisk jakékoli medaile by 
jim jistě slušel, ale právě tato kategorie je svými 
výsledky nejvíce nevyzpytatelná, překvapit může 
téměř kdokoli. A v nám zcela neznámých podmín-
kách asijského kontinentu to nebude vůbec lehká 
záležitost.

Ve výčtu sportovců nesmíme zapomenout ani 
na starší generaci, která má také svůj podíl na vý-
sledcích a dobrém jménu ČR ve světovém ROBu 
– mezi závodníky kategorie M40, D35 a D50 jsou 
současní i bývalí reprezentační trenéři a funkcio-
náři svazu – Miroslav Vlach (OK1UMY, šéftrenér 
a předseda svazu), Jiří Mareček (OK2BWN, tre-
nér), Jiří Suchý (OK1WAY), Marcela Šrůtová (ex 
OK1VTA, sekretář AROB), Dagmar Skřivanová, 
Iva Marečková (OK2XWN), Jana Omová, Eliška 
Voráčková a Alena Pátková.

14. mistrovství světa v jihokorejském Hwaseon-
gu bude zahájeno 2. září, boj o tituly se rozhoří ve 
dvou soutěžních dnech – 4. září pásmo 144 MHz 
a 6. září pásmo 3,5 MHz. Předběžně je přihlášeno 
365 závodníků z 31 států, nejpočetnější výpravy 
vysílá Rusko, Ukrajina, Čína, Korea, Japonsko, 
Německo, Slovensko, Polsko a Česká republika.
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Nominovaní junioři - Marek Mysliveček a Jan Vlček (foto 
Miloslav Nečas).


