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Z domova 
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme: 

OK1AKU OK1AOI OK1AQN OK1DCM OK1DPA OK1INT OK1JPP OK1KT OK1LV OK1MKB OK1NS 
OK1SP OK1TDE OK1ZJM OK2BEH OK2BIK OK2BUX OK2DAN OK2HKP OK2PDH OK2PDM OK2PDT 
OK2PDU OK2TRW OK2UCC OK2VKK OK2XAF 

● Po letní pauze se vracíme k pravidelnému středečnímu vysílání zpráv ČRK. Rádi bychom obsah 
zpráv obohatili o aktuality, zprávy z činnosti jednotlivých radioklubů, ze zajímavých setkání a 

závodů z domova i ze světa. Uvítáme Vaše příspěvky, podněty a nápady, jak udělat zprávy pestřejší a 
zajímavé. Příspěvky, které byste chtěli odvysílat, zasílejte, prosím, na email: crk@crk.cz. 

● Letošní Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu se konalo v Bulharsku nedaleko Varny v 
letovisku Albena. Hlavním organizátorem byl Viktor Tzenkov, LZ3NN, prezident bulharské organizace 
BFRA. Šéftrenér české výpravy 
Andriy Gomzyk zhodnotil výsledky 
našich závodníků: "První dva 
závody ve foxoringu a sprintu 
výborné, bohužel třetí závodní 
den se nám nedařilo, ale poslední 
závod na klasické trati vše 
napravil.“ Českou republiku 
reprezentovalo 33 závodníků, z 
nichž 27 získalo alespoň jednu 
medaili. Vítězství v hodnocení 
národů letos připadlo Rusům (57), 
naše reprezentace skončila na 
druhém místě (42) před Ukrajinou (39). Celkově se na start postavilo 419 závodníků, z nichž někteří běželi 
pouze jeden vybraný závod, jiní ale startovali ve všech čtyřech disciplínách - foxoring, sprint, klasiky 3,5 a 
144 MHz. Své zastoupení zde mělo 32 států ze všech 3 regionů IARU, nejméně jeden cenný kov získalo 17 
zemí. Nejúspěšnějšími Čechy se stali Jakub Oma a Karel Fučík, oba si odvezli sbírku pěti medailí (2 zlaté, 2 
stříbrné a bronz). 

Velmi úspěšná byla i nejmladší generace juniorů a juniorek. Svoji individuální medaili vybojovali Martin 
Šimáček (zlato sprint a stříbro 80 m), Kateřina Bžatková (zlato 2 m), Vojtěch Bžatek (stříbro 2 m a bronz 

foxoring), Anna Sobotková (2. místo sprint) a Dominik Šrom (3. místo sprint). Čtyřikrát vystoupila na 
stupně vítězů i juniorská družstva v hodnocení na klasických tratích. 

Marcela Šrůtová, generální sekretář AROB 
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