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Korea 2008Korea 2008
Česká republika má tři individuální mistry svě-
ta a 17 cenných kovů

Česká reprezentace se vrátila ze 14. MS 
v ROB se ziskem 17 medailí, z toho 6 zlatých, 8 
stříbrných a 3 bronzových. Individuálními mistry-
němi světa se staly Veronika Krčálová a Michaela 
Omová v kategorii žen, v mužích si další zlato do 
sbírky přidal Karel Fučík. Družstvo žen se rovněž 
stalo dvojnásobnými držitelkami zlatých medailí, 
poslední zlato přidali v družstvech muži.

Na asijský kontinent se MS vrátilo po osmi le-
tech, centrem soutěže se stalo město Hwaseong, 
ležící jižně od Seoulu. 365 závodníků z 26 zemí 
Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie se postavilo na 
start letošního vrcholu sezony, Malajsie a Thajsko 
vyslali své pozorovatele.

Po zkušenostech z Číny se očekával velice 
špatně prostupný les a vysoké teploty. V prvním 
závodě bojovali účastníci nejen s časem, horkem 
a vlhkem, ale hlavně s rýžovými poli, bahnem po 
kolena, téměř žádnými lesy, ale převážně nepro-
pustným křovím. Kontroly se ukrývaly v hustém 
porostu a mapa obsahovala řadu nepřesností.

Česká reprezentace získala v pásmu 144 MHz 
čtyři medaile, když Veronika Krčálová zvítězila o tři 
minuty v kategorii D21 ženy. Zcela bez medailí 
vyšly z tohoto závodu mužské kategorie, čest za-
chraňovala ženská část výpravy v soutěži družstev 
– D21 ženy 1. místo (Krčálová, Omová, Novotná), 
D19 juniorky 2. místo (Jelínková, Myslivečková, 
Wurzelová) a D50 veteránky 3. místo (Pátková, 
Voráčková, Omová).

Druhý závod v této daleké a exotické zemi se 
běžel za extrémně těžkých podmínek ve velmi čle-

nitém terénu, kde závodníci nastoupali poměrně 
hodně výškových metrů. Jestliže na dvoumetru se 
přiliš nedařilo, pak závod na osmdesátce se stal 
v seniorských kategoriích záležitostí českých bor-
ců, kteří nezklamali a potvrdili své kvality ve světo-
vé špičce tohoto sportu.

V kategorii mužů se na prvních třech místech 
umístili Karel Fučík, Martin Baier a Jakub Oma 
a nechali za sebou celý svět. V kategorii žen zvítě-
zila Michaela Omová, druhá doběhla Veronika Kr-
čálová. Další dvě stříbrné přidali sourozenci Marek 
a Zuzana Myslivečkovi v juniorských kategoriích. 
V soutěži družstev pak získali pro ČR dvě zlaté 
muži  a ženy (Fučík, Baier, Oma – Krčálová, Omo-
vá, Novotná), tři stříbrné junioři, juniorky a veterán-
ky D35 (Mysliveček, Vlček, Lněnička – Mysliveč-
ková, Jelínková, Wurzelová–Skřivanová, Šrůtová, 
Marečková) a jednu bronzovou medaili veteránky 
D50 (Voráčková, Omová, Pátková), s bramboro-
vou se museli spokojit veteráni do 40 let.

A jak po návratu z asijského kontinentu vzpo-
mínají na proběhlé mistrovství sami sportovci?

Michaela Omová: Byl to výjimečný zážitek, 
závod byl fyzicky i technicky velice náročný, mám 
z titulu obrovskou radost právě proto, že bylo třeba 
se vypořádat s extrémně těžkými podmínkami.

Zuzana Myslivečková: Nezapomenutelný záži-
tek je pro mě běhání v rýžových polích. Do závodů 
jsem rýži znala jenom na talíři. Vidět ji na vlastní 
oči, běhat v ní a občas se v ní i nechtěně vykou-
pat, to se mi už asi nepovede, doufám! 

Šárka Jelínková: Korejci hodně přátelští a chtě-
jí pomáhat i přesto, že neumí anglicky... 

A závod – rýžová pole jsou hodně podmáčená, 
to jsem si sama vyzkoušela a v lese je hodně ošk-
livých a velkých pavouků. Byl to můj prvni svěťák, 
mám dvě stříbrné z družstev a dvě velké bedny 
z indviduálniho. Příště ještě individuální medaili 
a bude to super. 

Ziskem 17 medailí se Česká republika umístila 
na třetím místě za Ruskem a Ukrajinou, medaile 
ze 14. světového šampionátu si odvezlo celkem 14 
zemí. Výsledky najdete na www.2008ardf.org.
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