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Mist i sv ta se vrátili z Austrálie
Taekwon-do ITF
Výrazného úsp chu dosáhli taekwondisté eské republiky na 14. mistrovství sv ta v
australské Calound e. Ziskem 7 zlatých, 2 st íbrných a 5 bronzových medailí se umístili
celkov na druhém míst za bezkonkuren ní Koreou. Na tomto obrovském úsp chu se velkou
rou podílelo i p t zástupc naš
eho regionu z oddílu Taekwon-do I.T.F. Frýdek-Místek.
Po dubnovém mistrovství Evropy v irském Dublinu se pozornost vš
ech taekwondist upínala
k hlavnímu vrcholu sezóny, MS, tentokrát konanému v mimo ádn atraktivní zemi –Austrálii.
Sítem náro ných výb rových soust ed ní, která probíhala v jiho eské T eboni, nakonec
proš
lo sedm senior a osm seniorek, kte í se tak mohli t š
it nejen na vynikající Taekwon-do,
ale i na nevš
ední záž
itky z této exotické zem . Pocty reprezentovat naš
i vlast se nakonec
dostalo i zástupc m naš
eho oddílu, konkrétn Michalu Koš
átkovi, Martin
ezá ové, Jan
Ho kové a Jan Žylové. Tuto tve ici dopl oval ješ
t Kamil Vyvial, p sobící jako trenér
muž
ského seniorského týmu.
Po náro ném 36 hodinovém letu s krátkými p estávkami ve Frankfurtu a Singapuru dosedla
naš
e výprava na letiš
ti v Brisbane a odtud pak pokra ovala autobusem do místa konání,
ste ka Caloundra, lež
ícího na jihovýchodním pob ež
í Austrálie. ty denní aklimatizaci si
eský tým zpest il n kolika zajímavými výlety, nap . do australského ZOO, i do p vodního
deš
tného pralesa. A koli v Austrálii zrovna vrcholí zima, teploty zde p ekra ovaly dvacet
stup , cožn kterým reprezentant m sta ilo k tomu, aby okusili koupání v Tichém oceánu.
První sout ž
ní den nastal 10.7. a na programu byly technické sestavy jednotlivc . Jako jediný
z frýdecko-místeckých zástupc se ten den p edstavil Michal Koš
átko, který sout ž
il v
kategorii druhých dan . První dv kola Michal s p ehledem zvládnul, kdyžporazil zástupce
Kazachstánu a Nizozemí. Ve tvrtfinále pak narazil na silného soupe e z Ruska a opakovalo
se tak finále z mistrovství Evropy. Stejn jako v Irsku Michal zacvi il skv le a to mu vyneslo
ast v semifinále. Tam narazil na nejv tš
ího z favorit , Korejce Kim Kum ola a i p es
výborný výkon se z postupu do finále nakonec radoval Korejec. O dominanci Korejc v této
disciplín sv
í fakt, ž
e z osmi sout ž
ních kategorií „
posbírali“vš
ech osm zlatých medailí!!!
Na Michala tak zbyl „
pouze“bronz, avš
ak jeho chvíle na š
ampionátu m ly teprve p ijít…
Druhý sout ž
ní den bylo totižna programu MATSOGI (sout ž
ní boj), které je Michalovou
silnou disciplínou. Nejd íve se vš
ak na tatami objevila druhá zástupkyn naš
eho oddílu, Jana
Žylová, která sout ž
ila v kategorii -63kg. Bohuž
el los byl k ní krutý a tak Jana nastupovala
hned v prvním kole proti pozd jš
í vít zce Korejce Song Hui Ro. Svoji k ž
i vš
ak neprodala
lacino a cestu dál si Korejka musela tvrd vybojovat. Ani Michalovi vš
ak los nebyl nijak
naklon n a tak hned v prvním kole narazil na mistra Evropy Vitalije Pynkina z Ruska. Jelikož
se oba soupe i velmi dob e znali ze semifinále evropského š
ampionátu, byl to spíš
e taktický
boj a ekání na chybu soupe e. Michal vš
ak nakonec ukázal v tš
í p ehled a zaslouž
en
zvít zil. Sm la s losem ho vš
ak neopouš
t la a tak ve druhém kole nastupoval proti dalš
ímu
favoritovi, Korejci Song Jin Puovi. Tento zápas by se dal klidn ozna it jako jeden z vrchol
celého š
ampionátu. Oba borci p edvád li spoustu krásných technik a zápas tak byl divácky
mimo ádn atraktivní. Nakonec slavila úsp ch Michalova nezdolná v le, a tak si Michal zajistil
postup do semifinále a užjistou medaili.Tam se mu postavil soupe z Anglie, ale Michal byl k
neudrž
ení. Celý zápas byl jasn lepš
í a o postupu do finále tak nebylo pochyb. To se pak
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prom nilo v exhibici, kdyžsoupe i z Nizozemí nedovolil jediný bod a po spoust svých
nádherných zásah jasn zvít zil. Postaral se tím tak o sv j nejv tš
í úsp ch své dosavadní
kariéry a taky nejlepš
í individuální výsledek v historii naš
íš
koly.
etí den bylo na programu zaslouž
ené volno, cožn kte í reprezentanti využ
ili k návš
t
podvodního sv ta, kde mohli v proskleném tunelu pozorovat ž
ivot ž
ralok , murén, chobotnic
i mo ských koník v jejich p irozeném prost edí.
Ve tvrtém dnu se poprvé rozb hly týmové disciplíny. Tým tvo í p t len + jeden náhradník
a ti pak absolvují vš
echny ty i disciplíny, ve kterých se v Taekwon-do I.T.F. sout ž
í. Tj.
technické sestavy, sportovní boj, silové p eráž
ení a speciální p eráž
ecí techniky. Jako první se
z naš
ich tým p edstavil tým seniorek, za který mimo jiné nastoupily hned t i d ata z
naš
eho oddílu Martina ezá ová, Jana Ho ková a Jana Žylová.V technických sestavách, kde
hraje velkou roli sehranost celého týmu a taky slož
itost choreografie, se d at m vedlo
skv le a po vít zstvích nad Kazachstánem a Japonskem se eský tým probojoval aždo finále,
kde narazil na bezchybné Korejky. I kdyžholky p edvedly fantastický výkon, za který by na
mistrovství Evropy braly ur it zlato, na korejský tým, který p ipomínal spíštým robot , to
bohuž
el nesta ilo. Holky si vš
ak vš
e vynahradily ve speciálních p eráž
ecích technikách,v nichž
jde o to, aby sout ž
ící p erazil desku umíst nou ve stojanech v ur ité výš
ce, p edepsanou
technikou. Naš
e d ata jako jediná zvládla vš
echny t i techniky napoprvé a stejn jako
pozd ji tým muž, za který sout ž
il i Michal Koš
átko, se zaslouž
en mohly radovat z prvního
místa. To, jak silnou disciplínou je pro eskou republiku silové p eráž
ení, (p eráž
í se desky
umíst né ve stojanech za sebou), p edvedly oba týmy o chvíli pozd ji, kdyžp erazily nejvíce
desek ze vš
ech zú astn ných stát a zkompletovaly tak kone nou sbírku zlatých medailí.
Pátý den byly na programu týmové sout ž
e ve sportovním boji. Los si op t zahrál s ob ma
naš
imi týmy a tak holky nastupovaly proti posledním mistryním sv ta Korejkám a kluci proti
mistr m Evropy z Ruska. I kdyžd ata bojovala ze vš
ech sil, sta ilo to „
jen“na dv remízy.
O jednu z nich se zaslouž
ila i Jana Ho ková, která s Korejkou svedla vyrovnaný zápas a
vít zství ji uniklo ažv samotném záv ru.. Dalš
í dva zápasy holky bohuž
el prohrály a dál tak
postupovaly Korejky. Jak cenné vš
ak byly naš
e remízy, ukázal aždalš
í pr
h sout ž
e, když
Korejky v dalš
ích kolech neztratily ani bod a v pohod si dokrá ely pro zlato. Kluci
nastupovali oslabeni o J. Mra ka, který se v pr
hu š
ampionátu zranil, a proti bezchybn
bojujícím Rus m tak m li hodn slož
itou pozici. Nakonec náštým prohrál a Rus m se tak
otev ela cesta aždo finále, ve kterém porazili i favorizované Korejce. To užale nemohlo nic
zm nit na tom, ž
e muž
ský seniorský tým se stal se dv ma zlatými nejúsp š
n jš
ím týmem MS
a jako v bec první v historii sesadil Koreu z prvního místa.
V celkovém sou tu medailí pak eské republice pat í druhé místo za Koreou, která získala
sedmnáct zlatých. Na t etím míst pak skon ilo Rusko se t emi zlatými. Pro eské Taekwondo I.T.F. tak skon il nejúsp š
n jš
íš
ampionát v celé jeho historii a nás m ž
e jen t š
it, ž
e se o
to výraznou m rou zaslouž
ili i zástupci z naš
eho oddílu.

Kamil Vyvial
5. srpna 2005
zdroj: tkdfm.taekwondo.cz
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