28.6.2019, Olomouc, Mistrovství ČR mládeže v atletice, chodecké disciplíny
Chodecké závody se konaly první den mistrovství za vysoké zevní teploty okolo
30 st. C, přestože start na 5 000 m byl v 18,15 a na 10 000 m v 19,00 hodin. To
vytrvalostním výkonům nevyhovuje a výkony byly do určité míry nepříznivě
ovlivněny. Celkem startovalo 19 závodnic a 10 závodníků, necelých 40 % proti
zimnímu halovému mistrovství na kratších tratích. Nejvíce účastnic soutěžilo na
trati 5 000 m chůze dorostenek (16) a k žádnému překvapení na medailových
místech nedošlo. Suverénně zvítězila turnovská Eliška Martínková, trenérka
Čermáková, v osmém nejlepším čase všech dob (OR 25:18.50 min) o téměř 2 min
před letošním objevem kladenskou Klárou Hlaváčovou, trenérka Větrovcová?
(OR 27:08.31 min); třetí místo si dalším minutovým zlepšením na 27:28.55 min
vybojovala frýdecko-místecká Denisa Pánková, trenér Nejezchleba, když porazila
turnovskou Janu Zikmundovou, trenér Šnajdr, která ale startovala necelý měsíc
po operaci slepého střeva a čas 28:18.55 min za těchto okolností svědčí o jejích
kvalitách. Do první šestice se podle očekávání dostaly i chomutovská Kristýna
Denková, trenér/ka ??, (OR 28:38.90 min), a rumburská Karolína Holičová, trenér
Dušek (OR 28:59.46 min). Časů pod hranicí 30 min ještě dosáhly frýdeckomístecká Amálie Mynářová, trenér Nejezchleba (OR 29:30.79 min) a vítkovická
Anna Machačová, trenér Černý?? (29:48.11 min). Účast na 5000 m chůze
dorostenců (6) byla nízká, ale to je následek trvajícího nezájmu chlapců; ze
systematicky trénujících totiž chyběl jediný (pražský Havelka po dlouhodobém
výpadku pro nemoc a zranění se nestačil dostat do potřebné výkonnosti).
Očekávaní favorité se s přehledem prosadili; vítězný brněnský Jaromír Morávek
(trénuje na SG v Jilemnici s I. Pitákem) překvapil velmi kvalitním časem (OR
22:58.64 min), což je )dvacátý čas v dlouhodobých tabulkách; také druhý
porubský Adam Zajíček, trenér Ketner, se výrazně zlepšil (OR 23:25.94 min. Třetí
místo si s velkým náskokem (1:43 min) zajistil trutnovský Robert Hurdálek, trenér
Šnajdr, časem 26:11.44 min (dráhový OR); kvůli dlouhodobým zdravotním
potížím se ale nemohl připravit lépe (v dubnu na okruhu v Poděbradech již zašel
24:56 min). Další došli mladoboleslavský Daniel Balicz, trenér Prückner (27:54.61
min) a kladenský Kryštof Alexa, trenér?? (OR 28:30.53 min), diskvalifikován byl
vítkovický Jan Poruba. Juniorky na 10 000 m chůze (3) byly oslabeny neúčastí
očekávané favoritky Sabiny Bočkové, trenér Malysa. Zvítězila rumburská
Veronika Fürstová, trenér Dušek, čas 60:51.41 min a zlatá medaile jsou jí
odměnou za více než roční boj se zdravotními problémy. Druhé místo vybojovala
liberecká Pavla Cinkánová, trenér Párys (OR 64:04.54 min) před berounskou
Stellou Sobotkovou, trenérka Šafránková (OR 64:52.00 min). Juniorům na 10 000

m (4) dominoval vítkovický Rostislav Rožnovský, trenér Černý, časem 50:26.22
min, druhé místo získal rumburský Petr Dušek, trenér Nedvídek (OR 51:36.46
min); oba však o řadu minut zaostali za jarními časy z okruhových závodů. Zato
třetí, Jan Červenka ze Sokola Praha Královské Vinohrady, trenér Sonnek, se o
několik minut zlepši na OR 53:59.90 min. Diskvalifikován byl porubský Filip
Kašťovský, trenér Ketner. Nejkvalitnějšími výkony byly časy dorosteneckých
vítězů, mírný optimizmus do budoucnosti dovoluje jen počet dorostenek (a také
žákyň, pokud vydrží….).
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