mezinárodní statistiky nevedou. Ovšem
Mazurová již figuruje vysoko v mezinárodních tabulkách starší kategorie U18.
Ve vrhu koulí 3 kg okupuje 23. místo v Evropě i mezi o dva roky staršími dívkami. Královna v koulařském kruhu žákyň
ovládla s přehledem MČR v hale i venku.
Je také vynikající v hodu diskem. Celou
sezonu atakovala český rekord a při jejím
nejlepším výkonu této sezony 45,17 m
chybělo pouhých 55 cm.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSLEDKOVĚ
POVEDENOU ATLETICKOU SEZONOU
Atletická sezona 2020 skončila a nastal
čas bilancování. I přes nestandardní průběh loňského roku na dráze a značná
omezení v možnostech tréninku se atletům Atletického klubu Olomouc dařilo.
Olomoučtí atleti napříč kategoriemi vybojovali 11 mistrovských medailí a 24 finálových umístění na Mistrovstvích České
republiky na dráze. V hodnocení jednotlivců je rozhodující umístění olomouckých
atletů v mezinárodních tabulkách. V sezóně, ve které se neuskutečnila žádná vrcholná mezinárodní soutěž, lze alespoň takto
zprostředkovaně dostat porovnání závodníků v evropské či světové konkurenci.

Eva Kubíčková
Jednoznačně nejúspěšnější závodnicí klubu byla Kubíčková. Ta šokujícím výkonem
11,62 s v běhu na 100 metrů získala ve
svých 17 letech stříbrnou medaili na MČR
žen. Tímto výkonem drží aktuálně třetí
pozici v neredukovaných evropských tabulkách kategorie U18. Ve stejné kategorii
je na neuvěřitelném 7. místě v neredukovaných světových tabulkách v obležení
mladých sprinterek z Jamajky.
Tento čas znamenal také pohodlné splnění nominačního kritéria „A“ pro
Mistrovství Evropy U18 a také na setinu
přesně vyhovoval přísnému „A“ limitu pro
Mistrovství světa U20. Je jenom škoda, že
se žádná z těchto akcí neuskutečnila.
Na stejné distanci pak Eva vybojovala
titul mistryně ČR kategorie dorostenek.
K překonání českého rekordu této kategorie chybělo pouhých 0,06 s Ještě lepší
tabulkové postavení drží v běhu na 100
metrů překážek. V této disciplíně odešla
neporažena. Získala pohodlně titul české
mistryně. Navíc výkonem 13,40 s ve finálovém běhu na MČR překonala rekord
mistroství a přiblížila se na 0,09 s českému rekordu dorostenek. Tímto časem se
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stala nejrychlejší Evropankou a třetí nejrychlejší v této disciplíně na světě. Předzvěst famózní sezony na dráze dávaly
tušit již výkony z haly, které ji vynesly
titul Mistryně ČR dorostenek v běhu na
60 m překážek za výkon 8,37 s, který znamenal 4. místo v evropských a světových
halových žebříčcích kategorie U18.

Vojtěch Horák
V mužských složkách drží nejlepší postavení v mezinárodních tabulkách Vojtěch
Horák, který se v průběhu sezony na dráze postupně zlepšoval a jeho forma vyvrcholila ve správnou dobu na Mistrovství
ČR dorostu. Již v rozběhu využil ideálních klimatických podmínek a vylepšil si
kariérní maximum v běhu na 100 metrů
na 10,78 s. Tímto výkonem splnil „A“ limit
pro ME U18 a figuruje na 15. místě v evropských tabulkách dorostenecké kategorie. Ve finálovém běhu potvrdil roli
favorita a bral titul mistra ČR. Na dvojnásobné trati prolomil hranici 22 sekund
a za výkon 21,94 s drží 18. pozici v evropských dorosteneckých tabulkách.

Lucie Mičunková
Velký výkonnostní progres zaznamenala Lucie Mičunková a vybojovala
několik medailí z MČR včetně titulu na
stometrové trati juniorek, kde zvítězila
s obrovským náskokem a byla tak jasnou jedničkou. Čas 11,77 s znamená 23.
mezi nejlepšími juniorkami v Evropě.
Mičunková byla také společně s Kubíčkovou oporami reprezentační štafety
juniorek. Štafeta absolvovala několik
tréninkových startů a dosáhla nejlepšího času 45,47 s, který je jen 0,22 s za
českým rekordem U20.

Martina Mazurová
Věkem je Martina Mazurová teprve žákyně v kategorii U15. V této kategorii se
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Jiří Novotný
Ve skoku o tyči lámal Jiří Novotný loni
osobní rekordy a zastavil se až na výborných 458 cm. Za tuto metu mu patří 32.
místo v evropských statistikách kategorie
U18. Porci smůly si Novotný vybral, když
na MČR v hale i venku bral nepopulární
„bramborovou“ medaili.

Michal Hroch
Nejúspěšnějším běžcem na střední
a dlouhé tratě sezony byl Michal Hroch.
Nejlepšího tabulkového postavení v mezinárodních statistikách dosáhl v běhu na
1500 m. Prolomení magické hranice 4 minut znamenalo také splnění výkonnostního kritéria „B“ pro ME U18. Výkonem
3:59,26 drží 41. příčku v neredukovaných
evropských statistikách dorostenců.

Jonáš Pospíšil
V hale překvapil senzačním titulem mistra ČR v kategorii juniorů v sedmiboji Jonáš Pospíšil. Bodový součet 5118
znamenal konečné 29. místo v halových
statistikách U20 v Evropě i na světě.
V sezoně pod otevřeným nebem překonal oddílový rekord klubu v juniorském
desetiboji a za výkon 6673 drží 38. místo
v evropských tabulkách.

Jan Šalman
V hale se dařilo Janu Šalmanovi. V běhu
na 400 metrů dokázal prolomit hranici
50 sekund a za skvělý výkon 49,93 s. obsadil 36. místo evropských tabulek. Na
vynikající výkony z haly již ve venkovní
sezoně nenavázal a koketoval také s během na 300 m překážek, kde se mu již
tak nedařilo.

Jakub Héža
Po úspěšných sezónách v mládežnických kategoriích se Jakub Héža přesunul
do kategorie seniorské. I přesto dokázal
jako „prvoročák“ kategorie můžu vybojovat v hale bronzovou medaili na MČR
mužů. Výkony za 17 metrů v hale i venku
jesou těsně za hranicí první stovky evropských tabulek mužů. deš
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