
DNES KAŽDODENNí PŘílOHA PRO VÁŠ KRAJ

PARDUBICE Rádiový orientační
běh rozhodně nepatří mezi sporty,
které bychom denně vídali na ob-
razovkách televízí. Přesto i v tomto
sportu bojují běžci o nejcennější
medaile. Právě probíhá Mistrov-
ství světa v této disciplíně v chor-
vatské Opatiji.

Po středečním prvním indivídu-
álním závodě mají pardubičtí spor-
tovci zásluhou Pavly Horové a Jit-
ky Šimáčkové hned dvě zlata. Do-
kládá to skvělou úroveň místního
oddílu. "Člověk se u toho příjem-
ně unaví, pohybuje se na čerstvém
vzduchu a poznáspoustu skvělých
lidí s podobnými zájmy," popisuje

.Jiří Rudinský, jeden z trenérů par-
dubického oddílu, .

Laik si jenom -sotva představí,
jak můžou podobné závody vypa-
dat. Orientační běh za§e tak vel-

kou neznámou není, ale jak do
toho vpasovat ještě rádio?

"V lese je schovaných pět kont-
rol s vysílači a závodník se je snaží
s pomocí příjimače, to jest rádia,
mapy a buzoly, najít v libovolném
pořadí a v co nejkratším čase. Jak
se přibližuje ke kontrole, zvyšuje
se hlasitost signálu vysílače. Tak
'pozná, že má správný směr," vy-
světlil Rudinský.

Klasická závodní trať má délku
osm až deset kilometrů. Liší se
podle náročnosti terénu. Běhají se
ale také sprinty na dva kilometry, .
štafety a podobně.

S jakými cíli vyrazila do Chorvat-:
ska česká výprava?

"Češi dlouhodobě patří v tomto
sportu ke světové špičce, každoroč-
ně přivážejí medaile z mistrovství
světa nebo Evropy,"uvedl Rudin-
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ský. Na Balkán tedy reprezentanti
zamířili s těmi nejvyššími ambice-
mi. Pod vedením .trenéra Andriye
Gomzyka jich do dějiště šampioná-
tu odjelo celkem dvacet čtyři.

Kdo by mohl na závodech pře-
kvapit? .

"V juniorské kategorii by to
mohli být pardubičtí zástupci Ja-
kub Lněnička a Ondřej Šimáček. Ši-
máček bylloni mistrem Evropy ješ-
tě mezi žáky," prozradil Rudinský.

Pardubice mají slušné vyhlídky
i mezi dívkami a v kategoriích žen.
Vedle vynikajícího úspěchu Horo-
vé si vyběhla jedenácté místo Alž-
běta Lehárová, Obě jsou z dřívějš-
ka medailistkami z Mistrovství Ev-
ropy v téže kategorii. V kategorii
nad 35 let získala druhé zlato pro
českou výpravu Jitka Šimáčková,
Veronika Krčálová obsadila v kate-

•• .... -
"

Rádioví běžci zatím' se dvěma zlatými na. krku
gorii žen do 35 let osmou pozici.

Je jasné, že rádiový běh nemá ši-
rokou členskou základnu.

"Je to samozřejmě malý sport,"
příznal'Rudínský. "Registrovaných
členů je v ČR přes tisíc, ale aktiv-
ních závodníků je pouze několik
set," dodal Rudinský.

V Česku probíhá v tomto odvět-
ví liga.

.Existuje několik stupňů soutě-
ží. Nejvýš stojí celorepubliková,
pak následují krajské a rnistllí. Nej-
úspěšnějším klubem je v posled-
ních dvou letech jednoznačně náš
pardubický oddíl SZ TM ROB Par-
dubíce," pochlubil se Rudinský .
Oddíl se schází dvakrát týdně,
běhá se v Iesích v okolí Pardubic.
Reprezentantům trenér píše tré-
ninkový plán a účastní se soustře-

-,dění. . l.uděk Votava


