Favorité MČR na krátké trati 2014
Vrchol jarní sezóny se mílovými kroky blíží a my můžeme pomalu pomýšlet na to, kdo si z Adršpachu odveze
cenné kovy. Oproti loňskému roku se na startu s výjimkou Evy Juřeníkové objeví téměř celá domácí reprezentace, a proto můžeme očekávat světové výkony. Ale popořadě.
Začněme hlavní ženskou kategorií. Mezi favoritky patří především úderné pardubické trio Iveta Duchová,
Martina Zvěřinová a také Jana Knapová. Tato trojice rovněž dominuje Českému poháru. Pozadu nebude ani
juniorská mistryně světa Vendula Horčičková či další reprezentantka Míša Omová. Velmi dobře běhá letos
i Martina Spurná, ale mezi favority můžeme řadit i další závodnice, například Evu Kabáthovou, Denisu Kosovou, Radku Brožkovou či mladší ze sester Knapových Lenku. Na startu letos nevidíme Danu Šafka Brožkovou, která letos přerušila kariéru a čeká přírůstek do rodiny.
V mužích je situace poněkud více komplikovaná. Hlavní favority hledejme opět mezi reprezentanty jedoucími
na mistrovství světa, tedy převážně členy stříbrné štafety z ME Vojtu Krále, Honzu Procházku a Honzu Petrželu. Avšak První dva jmenovaní pravděpodobně nebudou vzhledem ke zdravotním komplikacím v nejlepší
formě, na druhou stranu není radno takto špičkové závodníky podceňovat. Své slovo budou jistě chtít říci
i Honza Šedivý či Štěpán Kodeda, a na startu nechybí ani loňský obhájce Miloš Nykodým, který však dokáže
být velmi nevyzpytatelný. Velkou šanci na úspěch má i middlař Adam Chromý. Při pohledu do startovky ale
vidíme spoustu dalších jmen – Dan Hájek, Martin Poklop, Adam Chloupek, Dan Wolf, Michal Smola, David
Procházka, Petr Losman a další. Překvapení rozhodně nejsou vyloučena, o to více, že se poběží v opravdu
velmi členitém a náročném terénu.
V juniorkách je situace poměrně nepřehledná. Hlavní favoritky hledejme v reprezentantkách Katce Chromé a
Markétě Novotné, dále potom Pavla Horová, Lenka Svobodová či Markéta Tesařová. Zato v juniorech je mezi
favority jasno – letos dominují Ondra Semík a Marek Minář. Mezi další favority pak patří juniorští reprezentanti Patrik Horák, Jonáš Hubáček a Petr Horvát, ale také Jan Grundmann.
Dorosteneckým kategoriím suverénně dominují jihlavští sourozenci Čechovi, ale popořadě. Mezi dorostenkami je jasno – všechny čtyři hlavní favoritky nás kromě MEDu budou reprezentovat i na juniorském MS,
jmenovitě Anička Štičková, Simona Chládková, Eliška Kulhavá a Gábina Hiršová. Jak již bylo zmíněno, jihlavský Honza Čech zcela panuje mezi staršími dorostenci, za což si vysloužil nominaci na juniorské MS. Bohužel
se Honza minulý týden zranil, a tak ho na startu M ČR neuvidíme. Pole adeptů na medaile je tedy širší Matouš Fürst, Vojta Kettner, Štěpán Mudrák a Šimon Navrátil.
Mladší dorostenky mají hlavní favoritku rovněž jasnou – je jí Terka Čechová, která běhá letos fantasticky.
O medaile se budou prát i Bára Vyhnálková, Anička Kopecká či Terka Jánošíková. Mezi kluky jsou hlavními
favority Dan Vandas a Vojta Sýkora, a dále pak Ota Hirš, Ondra Vystavěl či Honza Gebrt.
Jako vždy ale nelze věřit pouze papírovým předpokladům a navíc ne každý ustojí extrémně náročné terény
Broumovska s množstvím skal. Proto buďme připraveni na mnohá překvapení, radosti a zklamání. Favoritů a
adeptů na zisk cenných kovů tu máme mnoho, kdo je ale doopravdy získá, na to si budeme muset počkat až
do víkendu.

