Poděbrady 2020 - jak uspěli domácí závodníci?
Po dlouhých odkladech kvůli epidemii COVID-19 proběhl další ročník legendárního závodu na
okruhu lázeňské kolonády až v polovině října za nevlídného a deštivého počasí, které
částečně ovlivnilo výkony. Zahraniční účastníci na 20 km trati, byť v omezeném množství z
důvodu obtížného cestování v době epidemie, podali výkony světové úrovně (první tři ženy
pod 1:30 hod, první dva muži pod 1:20 hod, třetí za 1:20:19 hod). V závodě žen na 20 km
došlo k vyrovnanému souboji chodkyň, ve kterém zkušená vytrvalkyně Tereza Ďurdiaková,
AK Olymp Brno, nová tvář české chůze s několika měsíci specializovaného tréninku u I.
Pitáka, v posledním kilometru připravila po srpnové dráhové dvacítce v Rumburku druhou
letošní porážku mezinárodně úspěšné Anežce Drahotové, USK Praha, (1:33:54 hod - pátý
nejlepší čas v historii - proti 1:33:59 hod). Na vysvětlenou: Drahotová před rokem po
mnohaleté spolupráci přešla od I. Pitáka k australskému trenérovi a v lednu během
soustředění zašla v Melbourne slibný čas na 10 000 m na dráze (44:34.5 min); po
březnovém návratu do ČR se však zranila a po celé zbývající období měla jak zdravotní
problémy, tak pouze distanční kontakt se svým trenérem. Její schopnosti jsou prověřené a
jistě od ní můžeme očekávat světové výkony; k tomu může pomoci i soupeření s
Ďurdiakovou. Podle očekávání vybojovala bronzovou medaili na MČR výborná juniorka Eliška
Martínková (1:42:39 hod - jedenáctý čas historie), i když nebyla zcela fit, následovaná svou
oddílovou kolegyní z Turnova, juniorkou Jana Zikmundovou (1:45:21 hod - šestnáctý čas
historie); obě vede nynější svazová trenérka K. Čermáková. Výrazné zlepšení zaznamenala i
královéhradecká Štěpánka Pohlová Kučerová (1:46:18 hod - sedmnáctý čas historie), která
obsadila čtvrté místo, podobně jako mezi muži její trenér T. Hlavenka. Osobním rekordem je
na pátém místě čas veteránky Naděždy Duškové, SAK Rumburk (1:53:41 hod), trenér M.
Dušek; šesté místo za 2:02:32 hod patří juniorce Michaele Baklíkové ze ŠKODY Plzeň, trenér
J. Malysa, která šla tak dlouhou trať poprvé. Desítku chodkyň při dosud největší účasti po
dobu trvání MČR na 20 km uzavřely veteránky v pořadí Lenka Borovičková, SK Nové Město
nad Metují (2:06:37 hod), Lenka Slabáková, AC Moravská Slavia Brno (2:07:34 hod) a Martina
Netolická, AC Slovan Liberec (2:10:55 hod). Závodu mužů na 20 km se zúčastnilo pouze
sedm domácích chodců z 25 startujících a potvrdil se jak velký odstup českých reprezentantů
od mezinárodní úrovně, tak kritická situace v této kategorii. Mistrem ČR se stal Lukáš Gdula,
Hvězda Pardubice, trenér I. Piták (17. místo - 1:27:07 hod) před Vítem Hlaváčem, A. C. TEPO
Kladno, trenér I. Piták, (19. místo - 1:28:21 hod); výkon Gduly byl vzhledem k jeho zranění z
červnového závodu v Milovicích překvapivý, zatímco Hlaváč, který byl na trati aktivnější,
ztratil dvě minuty v "penalty zone" za tři návrhy na vyloučení. Velký souboj skvělých
veteránů pro sebe rozhodl na posledních 1500 m a bronz z MČR získal rumburský Martin
Nedvídek před brněnským Tomášem Hlavenkou (1:33:33 hod proti 1:33:46 hod); oba se
trénují sami. Páté místo na MČR vybojoval Rostislav Kolář, SK Hranice, trenér P. Brandejský; s
časem 1:39:37 hod po 10 km za 46:33 min nebyl vůbec spokojen; příčinou neúspěchu byly
jak nezvládnutá taktika, tak svalové problémy z velkého chladu a deště. Veteráni Josef
Smola, SMOLA CHUZE Praha a Tomáš Vojtíšek, AC Moravská Slavia Brno, se snažili, ale pro

nesplnění limitu 1:25 hod na 15 km byli staženi z tratě. Závod juniorů na 10 km měl na startu
jen čtyři závodníky z ČR a čekal se souboj dorosteneckého rekordmana Jaromíra Morávka,
SMOLA CHUZE Praha, trenér I. Piták, letos 43:48 min, se slovenským reprezentantem
Ľubomírem Kubišem. K tomu ale nedošlo, jelikož Morávek již neměl takovou výkonnost jako
v srpnu a došel za Kubišem (42:53 min OR) s velkým odstupem (46:27 min); je ale třeba
připomenout, že jeho přemožitel je dva roky starší a v jeho věku měl osobní rekord 44:54
min. Na třetím a čtvrtém místě si vylepšili OR porubský dorostenec Adam Zajíček, trenér K.
Ketner (48:03 min) a Daniel Balicz, AC Mladá Boleslav, trenér J. Prückner (54:20 min).
Juniorka na 10 km byla jen jedna, Kristýna Vejšická, Atletika Jižní Město, trenér D. Šnajdr,
která dlouhodobě bojuje se zdravotním problémy (65:44 min). Závodu veteránů na 5 km
mezi deseti chodci dominoval nejmladší z nich Filip Hejkrlík, AC Ústí n/L. (24:26 min) před
Josefem Smolou, SMOLA CHUZE Praha (26:08 min) a Luďkem Šolcem, AC Mladá Boleslav
(26:26 min); nejstarší, Stanislav Marek, Spartak Třebíč, zašel 37:38 min. Ze dvou veteránek
na 5 km byla rychlejší Miloslava Reinová, AC Rumburk, za 31:25 min před Corou Kruse z
Německa (33:13 min). Závod na 5 km dívek měl sedm účastnic; zvítězila s náskokem
mnohonásobná medailistka z mládežnických MČR Katka Nedvídková, AC Rumburk, trenér
M. Nedvídek (27:17 min); za ní se opakovalo pořadí z MČR žákyň v Třinci - po třetím km se z
dvojice osamostatnila Lucie Krinwaldová, AC Mladá Boleslav, trenér J. Prückner (28:24 min
OR) a předčila Alžbětu Franklovou, A.C. Sparta Praha, trenér V. Molva (29:04 min OR). Závod
chlapců na 5 km (tři na startu) byl jasnou záležitostí dorostence Romana Hanyka, AC Turnov,
trenér D. Šnajdr (24:04 min OR), na druhém místě si vytvořil OR žákovský mistr Tomáš
Endršt, USK Praha, trenér P. Brandejský (25:16 min s rezervou) a třetí po několikaměsíčním
výpadku (nemoc, zranění) došel talentovaný mladší žák Matěj Piták, Spartak Vrchlabí SMOLA
KONSTRUKCE, trenérky K. Maternová a K. Čermáková (28:15 min).
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