Chodecké závody na Mistrovství ČR juniorstva a dorostu v Jablonci nad Nisou, 24.6.2017
Vedro, dusno a silnější vítr, podmínky, které charakterizovaly sobotní mistrovské dopoledne,
výkonům chodců neprospěly. Ale i bez nich by se dlouhotrvající krize české sportovní chůze
projevila. Minimální počet mladých chodců, nízká výkonnost nejen v mezinárodním srovnání,
ale i proti předchůdcům z let 2007-2010, natož před 20-30 lety... Tento závěr neubírá nic na
uznání záslužné činnosti osvědčených trenérů, jejichž svěřenci udržují mládežnickou chůzi
stále ještě při životě, i na poděkování vedením oddílů, které chodce podporují nebo tolerují.
A obdiv patří i těm mladým, kteří náročnou a podceňovanou disciplínu, patřící mezi základní
v atletice již od XVII. století, trénují, i když mají proti ostatním atletům jen několik startovních
příležitostí v roce a jsou zbaveni možnosti podílet se na klubovém životě při soutěžích
družstev. V Jablonci startovali pouze tři junioři, tři juniorky, sedm dorostenců a pět
dorostenek, méně než v při únorovém halovém mistrovství-na zvládnutí delších letních
mistrovských tratí je totiž zapotřebí odvaha k systematičtějšímu tréninku, která tzv.
"příležitostným" chodcům chybí. Rozhodčí v čele s JUDr. Zdeňkem Simonem, bývalým
mistrem ČR na 50 km, dbali na dodržování pravidel a rozdali řadu návrhů na vyloučení ("red
card"-viz připojené fotografie). V kategorii juniorek na 10 000 m nebylo pochyb o vítězství
Veroniky Janošíkové (57:39.25 min s jednou "red card") z AK Šternberk, klubu, kde se nyní
vytvořila úspěšná mládežnická skupina. Druhá skončila stejně jako v hale Hana Schromová
(62:51.97 min) z AK Olymp Brno a třetí Adéla Johanová (65:59.82 min)z SK Nové Město nad
Metují. Pro děvčata byl závod velmi namáhavý a za jarními okruhovými výkony zaostaly o
řadu minut. Závod juniorů na 10 000 m přinesl vítězství s náskokem 9 min mistru z haly a
reprezentantu na Evropském mistrovství družstev s osobním rekordem 45:28 min Vojtěchu
Libnarovi (48:53.52 min) z SK Nové Město nad Metují; o 9 min zpět došel nováček Kryštof
Schubert (57:50.01 min) ze stejného oddílu, když v druhé polovině trati předešel
zkušenějšího Karla Hevessyho (59:19.18 min) z A. C. TEPO Kladno; ten doplatil na rychlé
počáteční tempo. Dorostenkám na trati 5 000 m dominovala výborně připravená Tereza
Kotásková (27:54.92 min) z TJ Slezan Frýdek-Místek; tempo stupňovala po celý závod a i s
úroky vrátila porážku z haly Sabině Bočkové (30:04.32 min) z AK Hodonín. Bronzovou medaili
pro "chodecký" AC Rumburk stejně jako v hale vybojovala Veronika Fürstová (31:10.12 min),
osobní rekord 31:42.81 min si zapsala Stella Sobotková z TJ Lokomotiva Beroun na čtvrtém
místě a pátá skončila Martina Typltová (34:10.25 min) z Atletiky Jižní Město, kterou v
tréninku omezují zdravotní problémy. Favorit mezi dorostenci Rostislav Rožnovský z SSK
Vítkovice potvrdil svou suverenitu (25:34.56 min s 1 "red card"), druhý došel Ukrajinec Míša
Hetsyanyn (26:48.54 min s 1 "red card") z domácí TJ LIAZ Jablonec mimo soutěž bez nároku
na medaili, kterému se podařilo po prvé porazit "stříbrného" Jana Švejdu (27:14.32 min) z
Atletiky Jižní Město (ten doplatil úplným vyčerpáním na pokus udržet se aspoň 1 km
Rožnovského, takže pak nezvládal nejen tempo, ale ani chodeckou techniku-2 "red card").
Bratr Míši Kolja Hetsyanyn (28:45.44 min) byl mimo soutěž čtvrtý (1 "red card"), páté místo a
"bronz" patří nováčkovi Janu Zástavovi (29:45.26 min) z SK Nové Město nad Metují a šestý
došel domácí Jan Šoufek (32:06.35 min). Martin Jakubčík z AK AHA Vyškov byl po zásluze
diskvalifikován-chůzi speciálně netrénuje, od startu nasadil rychlé tempo, kterému podlehl a

i ve stavu vyčerpání trvale porušoval chodecká pravidla. Nejúspěšnějším trenérem byl bývalý
reprezentant David Šnajdr z Nové Města nad Metují (medaile 1-1-2). Petr Brandejský

