
Mistrovství Evropy v ROB patřilo Čechům – přivezli 43 medailí 
Do Chebu putovala dvě zlata a jeden bronz 
 

Jeden z nejlepších výkonů předvedla česká reprezentace v rádiovém orientačním běhu 
na Mistrovství Evropy juniorů, seniorů a veteránů v rumunském Baile Felix u Oradei. 
Pětadvacetičlenný tým závodníků získal v pěti soutěžích na 43 medailí, z toho 22 zlatých, 13 
stříbrných a 8 bronzových, k tomu ještě několik čtvrtých a pátých míst. Chebský oddíl ROB 
reprezentovali junior Roman Borovička a veteráni Miroslav Vlach a Jan Michalec. 

 
Osmnáctého mistrovství starého kontinentu se zúčastnilo 261 závodníků z 25 států. 

Přestože pořadatelská země – Rumunsko – organizovala takovou soutěž poprvé, za vydatné 
pomoci maďarských kolegů a české vysílací techniky se jim závody povedly na jedničku. Na 
letošním šampionátu se mimo klasických závodů a soutěže družstev běžel také závod ve 
sprintu, kde všichni očekávali, jak se s touto novou disciplínou vyrovnají jak organizátoři, tak 
i samotní závodníci. 

 
Česká reprezentace vyrazila do rumunských  termálních lázní téměř o pět dnů dříve, 

aby se zúčastnila tréninkového kempu v samotném centru soutěže. Vzhledem k tomu, že se 
běhalo na české vysílače, neměli naši závodníci výraznější problémy s technikou. Dokonce i 
dvoumetr (pásmo 144 MHz) se choval přívětivěji, než u nás doma. Všechny tratě, jak 
tréninkové, tak i potom soutěžní, stavěl maďarský rozhodčí Venczel Miklos, takže jeho 
rukopis z tréninkových závodů byl podroben pečlivému zkoumání. 

 
Podle mezinárodních pravidel se musí běhat závody křížem, tzn., že některé kategorie 

běží v témže závodním prostoru na dvoumetru a jiné na osmdesátce (pásmo 3,5 MHz). Na 
první klasiku se jelo asi 25 km za Oradeu do mírně zvlněného závodního prostoru. Ten byl 
pro všechny naprosto neznámým, neboť poslední závod v orientačním běhu se na tomto místě 
konal v roce 1969. Většina juniorských a seniorských kategorií startovala na dvoumetru, 
většina veteránských kategorií pak na osmdesátce. První závodní den přinesl českým barvám 
výrazný úspěch v podobě mistrovských titulů v kategorii juniorek, žen, juniorů a veteránů nad 
70 let, kde zvítězili Pavla Horová, Michaela Gomzyk Omová, Jakub Lněnička a Karel 
Koudelka. K tomu je třeba připočítat další čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili 
v jednotlivcích. V soutěži družstev zvítězili juniorky, junioři a ženy, na druhých místech 
skončili ženy D35, D60 a muži M20. Roman Borovička si tak na stupně vítězů došel pro 
zlatou medaili v juniorských družstvech, Miroslav Vlach, Jan Michalec a s nimi Jiří Mareček 
z Bílovic v M50 skončili čtvrtí za Slováky se ztrátou 15ti vteřin.  

 
„Sprint je česká disciplína a Češi si ji prosadili na ME, aby mohli vyhrávat“ bylo 

slyšet některé hlasy před druhým závodem mistrovství. Není šprochu, aby nebylo pravdy 
trochu, říká české přísloví. Pravdou je, že sprint je český vynález a že ho umíme. To se 
potvrdilo i na premiérovém závodě, i když naši borci využili i toho, že soupeři tento závod 
trochu podcenili. Zlaté medaile si odnesli Alžběta Léharová (D19), Michaela Gomzyk Omová 
(D20), Jitka Šimáčková (D35), Ondřej Šimáček (M19), Jakub Oma (M20) a Karel Koudelka 
(M70). Další dvě stříbrné medaile vyběhli čeští závodníci v kategorii mužů a žen. Miroslavu 
Vlachovi, který skončil čtvrtý, scházely na bronzovou medaili 4 a na zlato 12 sekund. 

 
Třetí závod se běžel nedaleko Baile Felix, asi 10 km od centra soutěže. Terén byl 

obdobný jako při předchozí klasice, jen běžela se pásma opačně než v minulém závodě. 
Jestliže první závod byl postaven „zleva doprava“, tak druhý byl naopak, tedy „zprava 
doleva“. Po startu bylo třeba bez váhání zahnout na pravou stranu závodního prostoru, prodrtit 
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nebo oběhnout poměrně velký hustník rychle najít náběhovou kontrolu, mezitím rozměřit 
ostatní vysílače a stanovit pořadí vyhledávání. Osmdesátka je v mužích naše královská 
disciplína a tak nikoho příliš nepřekvapilo, že počtrnácté za sebou zvítězil český reprezentant, 
počtvrté v historii šampionátů obsadili první tři místa naši borci, a to v pořadí Martin Baier, 
Jakub Oma a Karel Fučík. K tomu přidali i zlato ze soutěže družstev. Zbytek výpravy se 
nenechal zahambit a zlaté medaile získali ještě Michaela Gomzyk Omová (D20), Jitka 
Šimáčková (D35), Eliška Voráčková (D60) a Karel Koudelka (M70). Další stříbro a bronz 
získali junioři, juniorky a veteráni M50. V soutěži družstev tentokrát zacinkalo všem a zlato si 
odvezli mimo mužů ještě ženy, juniorky a junioři, stříbro veteránky D35 a D60, bronz 
veteráni M40 a M50. Roman Borovička tak získal svou druhou zlatou medaili a Miroslav 
Vlach s Janem Michalcem pak bronzovou, kdy se umístili těsně za Ukrajinou a Ruskem. 

 
Příští šampionát, tentokrát světový, který se koná v srbských horách, rozšíří svůj 

program ještě o jednu disciplínu, a to foxoring. Doufejme, že nám takém půjde k duhu, je to 
totiž rovněž český vynález. 

 
 
       Miroslav Vlach 
       Oddíl ROB Cheb 
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