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Nejlep�í sportovci
v rádiovém orientaèním
bìhu ÈR 2010
MARCELA �RÙTOVÁ
V pátek 19. listopadu se v podveèerních hodinách se�li na pardubické radnici sportovci
a pøíznivci rádiového orientaèního bìhu, aby vyhodnotili anketu �Sportovec ROB roku
2010.�

Slavnostního vyhlá�ení se kromì nejlep-
�ích bì�cù a jejich pøíznivcù zúèastnili námìs-
tek primátorky mìsta Pardubic Zdenìk Brendl,
øeditel Domu dìtí a mláde�e Alfa Milo� Ada-
mù a majitel známé pardubické perníkáøské fir-
my Pavel Jano�. Pøíjemným zahájením, ale
i zakonèením akce bylo kulturní vystoupení.
Poøádající oddíl SZTM ROB Pardubice sáhl do
svých øad a prostøednictvím Pavly Horové na
klavír a Markéty Ko�aøové na kytaru pøedve-
dl, �e nejen na poli sportovním, ale i hudeb-
ním dosahují skvìlých výsledkù.

V koneèné fázi pøihlá�ek do�lo k pøíjemné-
mu pøekvapení � místo pøedpokládaného po-
ètu max. tøí desítek úèastníkù pøijelo 44 �ákù
s trenérským doprovodem. Nejvìt�ím pøekva-
pením pak bylo 18 startujících v kategorii mlad-
�ích �ákù (M10). Vedoucí vìt�ích oddílù pøi-
vezli nejen �známé borce�, ale i nìkolik
zaèáteèníkù, pro které to byl první mistrovský
závod.

Mistrovství ÈR �ákù
v rádiovém orientaèním
bìhu
MARCELA �RÙTOVÁ
Ji� potøetí v prùbìhu pìti let uspoøádal Radioklub OK1KYP (ASP) �ákovské Mistrovství
ÈR na klasických tratích na poèátku záøí. Po vzdálenìj�ích terénech na Zvùli a v Pøíbrami
byl zvolen pøímìstský Klánovický les.

procházku po na�em hlavním mìstì. V nedìli
ráno po dohodì s vedoucími výprav v�ichni
vstali o nìco døíve, organizátoøi rychle posta-
vili tra� a umo�nili start prvním ji� v 9 hodin.
A proto�e se nikdo moc v lese nezapomnìl,
mohlo probìhnout vyhlá�ení výsledkù brzy po
poledni. Hezkou tradicí dìtského mistrovství
v podání oddílu ASP se stalo vyhlá�ení tzv.

�velké bedny� � tøi nejrychlej�í závodníci v ka�-
dé kategorii si odvezli hezké medaile, ceny
a diplomy, dal�í tøi na 4.�6. místì pak diplomy
a drobné vìcné odmìny. S ply�ovou hraèkou
bylo pamatováno na tøi nejmlad�í úèastníky
mistrovství (roèník 2001!).

3. �árka Jelínková (Radioklub OK1KYP Pra-
ha)

Veterán/veteránka roku:
1. Jitka �imáèková (SZTM ROB Pardubice)
2. Jiøí Mareèek (Radiosport Bílovice n. S.)
3. Karel Koudelka (SZTM ROB Pardubice)

Objev roku:
Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)

Závod roku:
O-SPORT CUP (O-SPORT Kromìøí�)

Stavitel tratí Jaroslav Zach poslal dìti nej-
prve do severní èásti mapy Vidrholec pro 3�5
vysílaèù v pásmu 144 MHz, pro nedìlní 80tku
si pak ponechal u��í ji�ní èást. �eleznièní frek-
ventovaná tra� procházející støedem mapy roz-
dìlila terén na dvì nestejné poloviny a sou-
èasnì se stala nepøekroèitelnou hranicí
závodního prostoru, podobnì jako státní silni-
ce na jihu mapy. V�echny dìti vìdìly, �e ne-
smí vybìhnout z ohranièeného lesa, tak�e ani
nejmlad�í úèastníci se na startu snad nebáli,
�e se ztratí. Pohled do výsledkové listiny uka-
zuje, �e témìø v�ichni zvládli svùj závod na vý-
bornou a do cíle dobíhali s plným poètem vy-
sílaèù.

Sobotní závod vyhráli Jakub �rom (GBM)
s 15-minutovým náskokem pøed druhým Mar-
tinem �imáèkem, Jan Priessnitz (GBM), Ka-
teøina Pape�ová (DCH) a Slovenka Veronika
Dolníková. V nedìlní osmdesátce si pro dru-
hý titul v kat. M13 znovu dobìhl bílovický zá-
vodník Jakub �rom, v dal�ích kategoriích se
na nejvy��ím stupni objevily nové tváøe � Anna
Chmelaøová (D10 � ASP), Petra Sádlová (D13
� FPA) a Robert Polák (M10 � GBM).

Celý víkend probíhal v pohodovém stylu.
Po vlastním závodì vìt�ina mimopra�ských
úèastníkù odjela v sobotu odpoledne vlakem
kam jinam ne� do centra Prahy a podnikla pì�í

O výsledcích ankety rozhodlo 79 platných
hlasovacích lístkù èlenù Asociace ROB a spor-
tovnì technické komise ROB.

Ve tøech vìkových kategoriích a dal�ích
dvou vyhlá�ených kritériích bylo rozhodnuto
takto:

Sportovec roku:
1. Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov)
2. Martin Baier (TJ Turnov)
3. Jakub Oma (TJ Turnov)

Junior/juniorka roku:
1. Pavla Horová (SZTM ROB Pardubice)
2. Ondøej �imáèek (SZTM ROB Pardubice)

Petra Sádlová (FPA), vítìzka kategorie D13 v pásmu
80 m.

Sada medailí na MÈR �ákù v ROB.

Sportovec roku 2010: Michaela Gomzyk Omová.

Ocenìní sportovci � zleva: Jitka �imáèková, akub Oma,
Karel Koudelka, �árka Jelínková, Michaela Gomzyk Omo-
vá a Pavla Horová.

Perníkové ocenìní pro nejlep�ího juniora/juniorku.
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V Chorvatsku ji� dlouho existuje radioklub
s názvem Radioklub Louis Braille, který sdru-
�uje nevidomé radioamatéry � mají jich tam
hodnì, øada z nich pøi�la o zrak i bìhem vá-
leèných událostí, které tam probìhly v dobì
nepøíli� vzdálené. I v Chorvatsku jsou ji� mno-
ho let poøádány rùzné mìstské, oblastní i ce-
lostátní pøebory v �honu na li�ku�, u nás dnes
nazývané rádiový orientaèní bìh (ve svìtì
známé pod zkratkou ARDF) a tam pøi�li na
ideu uspoøádat takové závody i v kategorii pro
nevidomé.

Nelze pochopitel-
nì pou�ít bì�né pro-
pozice a nevidomé
�vypustit� do libovol-
ného terénu. Prvý ta-
kový závod �na zkou�-
ku� byl zorganizován
na velkém rovném
høi�ti bez pøeká�ek
a vzdálenost od star-
tu k hledané stanici
byla jen 70 m. Bylo to
27. èervna 1995 a po-
prvé se závodu zú-
èastnilo sedm nevido-
mých.

Zpráva o nové
mo�nosti jak se se-
tkávat a srovnávat
své mo�nosti se stejnì posti�enými se roznes-
la a za rok pøi dal�ích závodech ji� nastupo-
valo 13 nevidomých, vyhledávaly se tøi vysíla-
èe, mezi kterými bylo tøeba pøekonat cca
300 m. Sestavili pravidla pro takové soupeøe-
ní a zhotovili potøebné vysílaèe s velmi malým
výkonem. HRS pak na celostátním mistrovství
22. kvìtna 1996 v Bjelovaru ji� vyhlásila kate-
gorii nevidomých pro kategorii jednotlivcù
i dru�stev.

V roce 1999 pak bylo uspoøádáno prvé
evropské mistrovství nevidomých, kde se zú-
èastnily i dru�stva ze Slovinska, Bosny a Her-
zegoviny, Makedonie a Chorvatska, bylo do-
statek úèastníkù i v kategoriích juniorù a vete-
ránù. Závody se brzy staly velmi populární

Zajímavá radioamatérská aktivita
JIØÍ PEÈEK, OK2QX
Na�i spoluobèané posti�ení ztrátou zraku nemají mnoho pøíle�itostí ke sportovnímu vy-
�ití. Pravda, organizace jako SONS (Sdru�ení obèanù nevidomých a slabozrakých) nebo
regionální TyfloCentra poøádají rùzné akce � u nás je napø. na slu�né úrovni rozvinuto
soutì�ení ve støelbách (nejèastìji laserovou pistolí � zamìøení na støed terèe umo�òuje
akustická indikace kam paprsek dopadá a na jednotlivé akce se sjí�dìjí zájemci z celé
republiky), rùzné výukové programy (internet, práce s poèítaèem), ale ka�dá dal�í mo�-
nost vzájemných kontaktù je vítaná.

a od roku 2000 se
pravidelnì poøádají
v Chorvatsku i soutì-
�e juniorù a zaèali do-
konce soutì�it i nevi-
domí na invalidních
vozících.

V roce 1998 byl
natoèen film namluve-
ný chorvatsky a ang-
licky, který byl zaslán
na v�echny radioama-
térské organizace
Evropy, do Kanady
a USA s výzvou ke
spolupráci.

Radioklub Louis
Braille do roku 2010 uspoøádal celkem 76 sou-
tì�í pro nevidomé �li�kaøe�, poøádají kurzy, kde
vy�kolili ji� 240 závodníkù, z toho 80 mladých
�kolákù. Obdr�eli zvlá�tní ocenìní IARU za
tyto aktivity a od roku 2008 ji� obdobné sou-
tì�e poøádají i v USA.

Je pochopitelné, �e organizace takových
závodù se neobejde bez úèasti vidoucích zá-
vodníkù ROB, pøípadnì dal�ích aktivistù. Ra-
dioklub, o kterém je øeè, má dlouholetou spo-
lupráci s jednou z místních �kol a pomáhají jim
profesoøi i �áci.

Samotní závodníci udávají, �e úèast v ta-
kovém závodì jim dává podnìty i pro bì�ný
�ivot a zbavují se nepøíjemných pocitù z ne-
známého prostoru. Vydávají publikace (na in-
ternetu jsou volnì ke sta�ení � napø. �Amater-
ska radiogoniometrija za slijepe�), na webových
stránkách radioklubu najdete i instruktá�ní zá-
bìry ze soutì�í v AVI formátu, uspoøádali vý-
stavu fotografií pod zá�titou primátora Zagre-
bu atp. I webové stránky radioklubu jako celek
jsou díky informacím zajímavé.

Co u nás � myslíte, �e by pøi dobré vùli
ROB aktivistù nebyl zájem ze strany nevido-
mých? Zkuste kontaktovat nìkteré nejbli��í
TyfloCentrum a nabídnout jim takovou mo�-
nost!

Co na to aktivní ROBáci?

Odpovídá sekretáøka Asociace ROB ÈR
Marcela �rùtová, pøímá úèastnice leto�ního Mi-
strovství v Chorvatsku:

AROB má zájem o spolupráci s nevidomý-
mi sportovci (nejen radioamatéry). Letos pøed
prázdninami jsem kontaktovala tajemníka ÈRK
Josefa OK1ES i prezidenta Èeského svazu
nevidomých sportovcù p. Jaroslava Patu. Bylo
to v dobì, kdy pøi�el aktuální bulletin o 1. ofi-
ciálním Mistrovství svìta v ROB nevidomých.
Nabízená mo�nost spoleèného výjezdu na mi-
strovství do Chorvatska bohu�el nakonec ne-
byla vyu�ita � a� u� z dùvodu krátkého termí-
nu pøed akcí, finanèní nároènosti nebo i malé
popularizace mezi mo�nými úèastníky.

O prvním �MS blinds ARDF 2010� mù�e-
me tedy konstatovat, �e probìhlo bez èeské
(i slovenské) úèasti, ale bylo úspì�né. Na star-
tu se ve 3 kategoriích utkalo 19 sportovcù
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie,
Nìmecka a USA. Na fotbalovém stadionu bylo
nainstalovano 5 vysílaèù, nejrychlej�í nevido-
mí závodníci je dokázali dohledat za 2 minuty
� èas vítìze seniorské kategorie Davora Bu-
ni�e, 9A3ADB byl 1:52,17, ale ani �eny a ve-
teráni se nedali zahambit. �e nebylo dùle�ité
zvítìzit, ale hlavnì zúèastnit se, dokazují èasy
pøes 30 minut a poèty 2-3 nalezených kontrol
úèastníkù z druhého konce výsledkové listiny.

A co dál do budoucna? Po prvních osob-
ních kontaktech s ÈSNS se rýsují mo�nosti
vzájemné spolupráce, vùle zde urèitì je. U� na
jaøe se chystá uspoøádat pra�ský oddíl Radio-
klub OK1KYP první ukázku ROB ve spolupráci
s pra�skými �kolami pro nevidomé a slabozra-
ké.

Nevidomá závodnice z Nìmecka obsadila na MS blinds
ARDF 2010 druhé místo v kategorii �en.

Publikaci �Amaterska radiogoniometrija za slijepe� si mù-
�ete volnì stáhnout na internetu � http://www.rks-louis
braille.hr/images/_pdf/2005-arg_za_slijepe_1995_2005.pdf.

1. oficiální Mistrovství svìta v ROB nevidomých se uskuteènilo letos v Chorvatsku.

Soutì�ící na jedné ze soutì�í, které organizoval Radioklub Louis Braille.


