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Oddíl O-sport uspořádal přímo na okraji Zlína 
na počátku května Mistrovství ČR na krátké trati 
v pásmu 3,5 MHz. Na víkend se pak 135 účastníků 
přesunulo do Vizovic, aby zde bojovali o medaile 
a body do Národního žebříčku na klasické trati 
obou pásem 3,5 i 144 MHz. Staviteli Karlu Fučí-
kovi se podařilo díky nabídce osmi kontrol na dvou 
různých frekvencích postavit velmi zajímavé postu-
py pro závodníky s možností volby pořadí kontrol. 
Pohled na okolní kopce a mapu prostoru Spletený 
vrch nenechal nikoho na pochybách, že počet vrs-
tevnic k překonání nebude nikterak malý. 

Na sobotní slavnostní vyhlášení této soutěže 
byli pozváni místní zastupitelé – medaile a ceny 
nejlepším přišly předat poslankyně parlamentu ČR 

Michaela Šojdrová a starostka Vizovic Alena Haná-
ková. Hlavní kategorie žen a mužů svými výsledky 
zcela ovládli sourozenci Michaela a Jakub Omovi 
z Turnova – Kubovi se podařil „zlatý hattrick“, Míša 
jen jednou přepustila nejvyšší stupínek Veronice 
Krčálové z Pardubic. Krátké články o vydařených 
celostátních závodech se objevily nejen na webo-
vých stránkách AROB a skoro všech oddílů ROB, 
ale také v regionálním tisku, např. v Chebském 
deníku.

AVZO Doubravka Teplice – Radioklub OK1KPU 
jako pořadatel dalších červnových celostátních 
závodů „Doubravka 2009“ neponechal nic náho-
dě a o chystané soutěži informoval dlouhodobě 
s předstihem. Už v únoru vychází v Severočes-
kém deníku první článek o MČR ROB v okolí ra-
dioamatérského hradu, následují zprávy na webo-
vých portálech města Teplice a okolí.

Velkým úspěchem je zisk grantu z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj – ZIEL3/CÍL3, který pro 
tuto akci představoval výraznou finanční injekci.
Na soutěži se pořadatelsky podíleli i radioamatéři 
z německé organizace DARC Sachsen.

Běželo se zde Mezinárodní mistrovství ČR na 
krátké trati 144 MHz, a to v terénu, který pro ROB 
nebyl zcela typický – kromě kopce Doubravka byly 
zmapovány i okolní louky, kde se opět ukrývalo 8 
kontrol. Stavitel tratě Jirka Suchý, OK1WAY, zápa-

sil s malým prostorem a nezbylo mu než vyhnat 
závodníky také do nepříjemně zarostlých sadů. 
Všichni se pak těšili na nedělní etapu na klasice 
3,5 MHz do opravdového velkého lesa. Horský zá-
vod v prostoru nad Dubím byl náročnou prověrkou 
fyzických sil, orientačních schopností a technic-
kých dovedností. Potěšující skutečností je, že se 
v dětských kategoriích MD10 objevily nové tváře, 

nejmladším účastníkům 
bylo necelých 9 let. Na 
stupních vítězů se ve 13 
kategoriích vystřídali nej-
lepší běžci 10 českých 
oddílů a také závodníci 
Německa a Slovenska, 
nejvíce medailí putuje 
do Bílovic nad Svitavou.
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Marcela Šrůtová, arob@cstv.cz

ROB – jak o sobě dát vědět
Jak proniknout do podvědomí veřejnosti a do médií? Tuto otázku si klade nejeden „malý sport“ nebo 
spolek. Snaží se o to také rádiový orientační běh i radioamatéři obecně.

Logo Mezinárodního mis-
trovství ROB v Teplicích, 
vyjadřující propojujení obou 
států i EU. 

Reprezentanti ČR Veronika Krčálová (SZTM ROB Par-
dubice) a Jakub Oma (TJ Turnov) - foto Miloslav Nečas


