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Sedm kovů z Ostravy 

 

Naše výprava dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek přivezla z Halového 

mistrovství České republiky, které se konalo v moravsko-slezské metropoli, 

sedm medailí. 

 

Hned úvodní rozběhy a finále na 60m a 60m př. přinesly našim barvám osobní 

rekordy a cenné kovy. Anna Kerbachová získala na 60m př. juniorek bronzovou 

medaili. Na čtvrtém místě pak doběhla Nicoletta Turnerová v novém osobním 

rekordu 8,79s. Sebastian Merta si nejprve v rozběhu zlepšil osobní rekord na 8,07s 

a druhým nejlepším časem postoupil do finále, ve kterém svůj výkon dokonce 

stlačil pod osmisekundovou hranici na 7,98s. Své maximum si tak celkově zlepšil 

o dvě desetiny a získal stříbrnou medaili! Za několik minut poté jsme se radovali 

z dalšího kovu i osobního rekordu. Johana Kaiserová totiž získala bronz na 60m 

v čase 7,63s. Stejného času dosáhla i nakonec druhá závodnice, a o pořadí 

proto rozhodla cílová fotografie. 

Vrcholem prvního dne mistrovství byl výkon a výsledek Amálie Švábíkové, 

která získala mistrovský titul nejlepším tyčkařským výkonem sezóny - 433cm! 

Dařilo se i našim dalším závodnicím a závodníkům. Překvapivé 8. místo získala 

Eliška Veselá ve vrhu koulí dorostenek, když si 3x zlepšila osobní rekord 

až na 12,54m! Mírné vylepšení osobních rekordů se podařilo v trojskoku juniorů 

Jakubu Fiřtovi a v běhu na 3000m Anitě Zikmundové. Výkony nedaleko 

svých osobních rekordů pak předvedli v běhu na 400m dorostenců či juniorů 

František Horký a František Krakl nebo v tyči dorostenek Johana Křepelková 

a Natálie Fridrichová. 

Také druhý den mistrovství byl pro naše barvy úspěšný. V koulařském 

sektoru jsme měli v soutěži juniorek dvojnásobné zastoupení. Anna Kerbachová 

potvrdila svoji výkonnost a výkonem 13,46m vybojovala stříbrnou medaili. 
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Karina Rozhyna však zaostala za svým osobním rekordem a obsadila celkové 

10. místo. Ve finálovém běhu na 400m juniorek jsme měli zastoupení v podobě 

Veroniky Petráskové. Veronika si vytvořila osobní rekord časem 56,97s, kterého 

dosáhla i nakonec druhá závodnice. O výsledném pořadí a třetím místu závodnice 

USK Praha proto opět rozhodla cílová fotografie. 

Skvělý osobní rekord si v juniorské soutěži výškařů vytvořil Lukáš Holoubek, 

který překonal laťku ve výšce 2m. Dělené čtvrté místo je skvělým výsledkem 

a k cennému kovu chybělo jen málo. Na děleném pátém místě v soutěži tyčkařů 

juniorů dokončil soutěž Jakub Fiřt, a to díky osobnímu rekordu! Velmi blízko zisku 

medaile jsme byli v běhu na 1500m dorostenek díky Anně Julii Bell, která obsadila 

4. místo. Mezi juniorkami obsadila ve stejné disciplíně Klára Kačerovská 10. místo. 

Vrcholem mistrovství jsou tradičně soutěže štafet. Naše štafety nastoupily 

v nejsilnějším složení a byla z toho opět skvělá umístění. Juniorky ve složení 

Kaiserová, Petrásková, Turnerová a Kerbachová získaly mistrovský titul a o pouhé 

dvě setiny sekundy zaostaly za českým rekordem v běhu na 4x200m. Jako poslední 

se v oranžovo-černých barvách USK Praha představili na HMČR mládežnických 

kategorií dorostenci ve štafetě, která běžela ve složení Horký, Merta, Škrabák 

a Ruda. Naši borci obsadili pěkné 5. místo a zůstali jen 1,7s od medaile. 

Celkový medailový zisk dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile jsou 

spolu s dalšími finálovými výsledky a celou řadou osobních rekordů skvělým 

výsledkem našich mladých atletů a atletek! 

 

Výbor oddílu gratuluje všem medailistům a děkuje všem účastníkům 

HMČR za skvělou reprezentaci našeho oddílu! 
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