Tereza Janošíková přivezla do Olomouce dvě stříbrné
medaile z Mistrovství Evropy dorostu v orientačním
běhu
18.7.2016 15:44
Z předchozích šampionátů dorostu v orientačním běhu, které se uskutečnily v Makedonii a
v Rumunsku, se Tereze podařilo přivézt vždy tři zlaté medaile. I v letošním roce mnoho
nescházelo, aby z Mistrovství Evropy dorostu v Makedonii získala ze tří závodů tři medaile.
Tereza však na letošní šampionát odjížděla po tréninkovém výpadku způsobeném únavovou
zlomeninou nártní kůstky a bylo otázkou, zda se tento výpadek na jejích výsledcích projeví.

Tereza Janošíková ( v čele) vybojovala dvě stříbra.

Již při první závodu na klasické trati (5,2 km vzdušnou trasou a 13 kontrol) tato
pohodová starší dorostenka ze Spolku orientačního běhu Olomouc ukázala, že se
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opět může měřit s těmi nejlepšími. Ještě na desáté kontrole běžela na druhém místě se ztrátou
pouhých 9 vteřin za první Norkou Hennum a 2.05 min před pozdější vítězkou, Polkou Morawskou.
Kontrola č. 11 se stala noční můrou pro všechny favoritky závodu. První čtyři závodnice průběžného
pořadí tuto kontrolu nemohly najít a všechny na ní získaly ztrátu minimálně 3 minuty. Šestiminutová
chyba pro Terku znamenala zklamání v podobě 13. místa z 90 startujících ze 30 zemí a ztrátu 4.29 min.
na zlato.
Závod tříčlenných štafet měl již pro Českou republiku příjemnější závěr. Štafeta Finska se dostala do
vedení v průběhu druhého úseku, a přestože soupeřky v závěru mocně stahovaly, bylo z toho zlato

s náskokem více než minuty na stříbrnou štafetu Česka. Ta přitom závod nezačala vůbec ideálně,
Apolena Malinová na prvním úseku předávala s pětiminutovou ztrátou: "Udělala jsem jen jednu malou
chybu, ale hlavně jsem vůbec nemohla." Pak však Barbora Vyhnálková potvrdila pověst specialistky na
druhé úseky a vytáhla štafetu na 3. místo. "Nenechala jsem tam nic zásadního, ale za půlkou už jsem
moc nemohla běžet," potvrdila náročnost závodu. Závěrečný úsek se změnil v galapředstavení české
finišmanky Terezy Janošíkové, která po skvělém výkonu vytáhla štafetu na stříbrnou příčku. "Běžela
jsem celou dobu sama, Polku jsem totiž předběhla už na jedničce, šla jsem to úplně čistě. Pak jsem
v pytlíku zahlédla Fina a myslela si, že je to ta vedoucí Finka. Tak jsem to k němu napálila a mezitím
tam probíhala Finka deset vrstevnic nade mnou,“ popsala dění na posledním úseku česká finišmanka.
Bronzové medaile brala k velké radosti polských kibiců domácí štafeta.
Poslední závod ve sprintu proběhl v samotném centru Jaroslawi. Trať byla 1,9 km dlouhá s 15
kontrolami. Terka ještě na 12 kontrole vedla ve stejném čase s Polkou Krolikovou. Opět se jí však
povedlo těsně před cílem zkomplikovat si cestu ke své medaili z individuálního závodu, tentokrát však
s lepším koncem. Na postupu na předposlední kontrolu měla až devadesátý čas z 92 závodnic, přesto
stříbro uhájila. Na stejné trati v kategorii M16 potvrdil své fyzické kvality Michal Bořánek ze SKI-OB
Šternberk a získal druhé stříbro pro ČR.
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