
 

 

 

MČR starších žáků a žákyň 
 

Očima vedoucího výpravy trenéra  Martina Olšana: 

Mistrovství ČR žactva proběhlo 20-22.9.2019 v Kolíně a pro letošní rok jsme měli hned tři želízka v ohni s 

těmi nejvyššími ambicemi. Všechny tři starty byly naplánovány na sobotní dopoledne. Jako první se na 

start v 9hod dopoledne postavila Majda Teplá na trať 1500m překážek, která byla podle výsledků v 

letošním roce považována za jednu z favoritek závodu. Pozdější termín letošního mistrovství ale poukázal 

na to, jak se žáci dokáží připravit přes prázdniny. Majda bohužel zaměřila tréninky přes prázdniny hlavně 

na plavání a běh byl vynechán. Proto se jí nepodařilo potvrdit skvělou formu na začátku sezóny a doběhla v 

druhé půlce startovního pole. Necelou hodinu po startu žákyň se na stejnou trať postavil také Honza 

Hejsler, který byl velkým otazníkem jak se s nabitou konkurencí popere. Díky strojovému tempu a silnému 

závěru Honza obsadil kvalitní deváté místo v novém osobním rekordu a naplnil tak očekávání trenérů. Jako 

poslední nastoupilo na trať 3000m naše největší želízko v ohni a to Jakub Krejčíř. Cíl byl jasný a to přivézt 

"placku" z mistrovství. Jakub obětoval přípravě vše a na závod byl skvěle připraven. Soupeři ve startovním 

poli byli velmi kvalitní a očekával se velký boj. Plán byl jasný. Vystupňovat postupně tempo a setřást 

všechny závodníky. A tak přesně Jakub běžel. Postupným zrychlováním až do cíle setřásl své 

pronásledovatele a doběhl nakonec na skvělém druhém místě. Jediný ho dokázal porazit největší favorit 

závodu, který běžel stylem start-cíl a to Jan Odehnal. Veliký osobní rekord a druhé místo na MČR 

znamenalo také pozvánku na reprezentaci ČR na mezistátním utkání na Slovinsku. 

V roli vedoucího družstva považuji letošní mistrovství ČR za velmi úspěšné a těším se na další úspěchy 

našich závodníků.    

Martin Olšan 

Očima nejúspěšnějšího našeho závodníka Jakuba Krejčíře: 

20-22.9.2019 se v Kolíně konalo MČR na dráze. Já jsem se zapsal na trať 3000m, kterou považuji za svoji 

nejlepší disciplínu. Den před závodem proběhlo ještě lehké rozcvičení a proběhnutí. Cítil jsem se dobře, 

což mi dodalo trochu toho sebevědomí do sobotního závodu. Nervozita však byla už i den před závodem 

poměrně velká. V sobotu jsem ráno vstal a vyrazil na kolínský stadion. Po cca hodině rozcvičení nás ze 

svolavatelny odvedli na start závodu. Tam jsem ještě probral pár věcí ohledně soupeřů a taktiky s mým 

trenérem Martinem Olšanem. Za pár chvil byl závod odstartován. Už na začátku se vedení ujal Jan Odehnal 

z VSK Univerzity Brno, s čímž jsem však počítal. Celý závod běžel první on a za ním jsem byl já společně 

se dvěma dalšimi soupeři. Během závodu jsme se střídali na 2.-4.místě . Rozhodla až poslední 300ka, ve 

které jsem zabral a doběhl tak na 2.místě v novém osobáku 9:27,26. Radost z medaile byla obrovská, v 

podstatě jsem tomu nechtěl věřit...ale povedlo se :-). Díky druhému místu jsem byl také nominován na 

 



mezistátní utkání ČR-Slovensko-Maďarsko-Slovinsko-Chorvatsko konané ve slovinské Ptuji o týden 

později, tj. 28.9. 

Zde jsem doufal, že se poběží rychle a že si dám další osobák, to se však nepovedlo. Závod byl hodně 

taktický. Nakonec z toho bylo 4.místo za Honzou Odehnalem a dvěma Maďary v čase 9:35. Celkově však 

Česká republika vyhrála, což považuji za nejdůležitější :-). Po těchto úspěších jsem si opravdu potvrdil, že 

dřina se vyplácí a ta medaile a pocit, pro který jsem trénoval, byl úžasný. Tímto bych chtěl poděkovat všem 

trenérům a kamáradům v Újezdě, kteří mě na mé dlouhé cestě již od dětství doprovázeli.  

Díky Vám všem! 

Jakub Krejčíř  

 


