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Zřejmě jediným třebíčským spor-
tem, který se může pochlubit tím, že 
má v prvoligové soutěži zástupce v 
soutěži mužů i žen, je atletika. 

V atletickém oddíle Spartaku Třebíč 
se zatím obě pohlaví v úspěšnosti stří-
dala: devadesátá léta patřila ženám, 
další desetiletí mužům. V obou přípa-
dech byla vrcholem opakovaná účast 
v kvalifi kaci o extraligu, u mužů navíc 
prvenství v I. lize v letech 2010 a 2011.

Situace, kdy jsou ve stejné soutěži 
zastoupeny oba celky, je možná úspě-
chem ještě větším. Třebíčskou dvoj-
premiéru viděl v dešti, zimě a větru 
husitský Tábor, který všem zúčastně-
ným připravil navíc zkoušku v podobě 
neschopnosti pořadatelů, jimž časový 
pořad nakynul o dvě hodiny. Třebíčští 
se i v těchto podmínkách zorientovali 
a muži skončili čtvrtí za třemi oddíly s 
extraligovou zkušeností, zatímco ženy 
při „návratu po letech“ obsadily šestou 
příčku. Oporami družstev byli vítězo-
vé disciplín Michal Holica (kladivo), 
Jiří Sýkora (dálka), Matej Gašaj (kou-
le) a Veronika Janíčková (100 i 400 m 
přek). Posledně jmenovaní také získa-
li nejvíce bodů (Gašaj 29, Janíčková 
25), k dalším úspěšným členům družs-
tev vedených Janem Vaňkem (muži) a 
Jiřím Klinerem (ženy) patřili překáž-
kář Michal Paďour, výškař Jan Kašpar, 
oštěpař Jiří Dvořák, Bára Dvořáková, 
která si i v mizerném počasí zlepšila 
osobní rekordy v dálce i v běhu na 200 
m, a Monika Sedláčková, bodující ve 
čtyřech disciplínách včetně štafety. 

Na tomto místě je třeba upozornit na 
výkonnostní rozdíl mezi I. a II. ligou, v 
níž třebíčská děvčata do loňska exce-
lovala. V soutěži o třídu výš je úspě-
chem každé bodované umístění. To 
platí i pro nováčky v soutěži mužů Ale-
še Svobodu a Ondřeje Doláka, kteří 
společně zabodovali v trojskoku. Aleš 

dokonce (při svém druhém startu v 
této disciplíně) skončil druhý o jedi-
ný centimetr za vítězným Kotlíkem, 
loni ještě závodníkem Spartaku Třebíč, 
letos členem Olympu Praha. Svobodo-
va prvoligová premiéra může mít zají-
mavé pokračování. Na další kolo, které 
se uskuteční v neděli 1. června v Třebí-
či, je totiž ohlášen návrat jeho staršího 
bratra, mistra Evropy a jednoho z nej-
lepších překážkářů světa Petra Svo-
body. Bratři Svobodové by se tak měli 
setkat v situaci, kdy se od Petra očeká-
vá pomoc při návratu jeho Olympu do 
extraligy a hlavně návrat na meziná-
rodní výsluní. Začátek závodů na měst-
ském stadioně je v 10,30 hod, Petrova 
disciplína 110 m překážek přijde na řa-
du ve 12,25 hod. 

Výkony závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč v I. kole I. ligy v 
Táboře: 100 m: 5. Netymach 11,27 
(v rozběhu 11,05), 10. Sobotka 11,12 
- 9. Tesařová 12,84. 200 m: 10. Nety-
mach 22,93 - 4. Doležalová 25,68. 400 
m: 6. Kroupa 50,08 - 10. Beránková 
62,85. 800 m: 12. Janíček 2:00,23, 16. 
Rygl 2:01,26 - 4. V. Sedláková 2:22,41, 
9. Beránková 2:26,78.1500 m: 4. V. 
Sedláková 4:54,83. 100 m př: 1. Janíč-
ková 14,37, 3. Sedláčková 15,14, 5. 
Dobrovolná 15,51, 11. Sylvestrová 
18,29.110 m př: 4. Paďour 15,68. 400 
m př: 3. Paďour 55,22 -1. Janíčková 
63,28, 9. Březnová 67,35. 3000 m př: 
2. M. Sedláková 11:24,68, 5. Mokrá 
15:59,89. 4 x 100 m: 5. Tesařová Dob-
rovolná Sedláčková Doležalová 51,66. 
4 x 400 m: 8. V. a M. Sedláková Berán-
ková Doležalová 4:18,89. Chůze 20 
km: 6. Zeibert. Dálka: 1. Sýkora 737, 
11. Dolák 622 - 2. Doležalová 551, 8. 
Janíčková 500, 14. Vaníčková 468, 15. 
Sylvestrová 468. Výška: 2. Kašpar 196, 
9. Dvořák 175 - 11. Vaníčková 146. 
Trojskok: 2. A. Svoboda 13,49, 7. Do-

Atleti a atletky budou poprvé 
v historii společně závodit v I. lize

Po dvou letech se vrátil na kvadriatlo-
nový závod na španělskou Ibizu závod-
ník oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč Petr 
Mejzlík. Letošní XIV.  ročník Memo-
riálu Vincenta Yerna byl Mistrovstvím 
Evropy na dlouhé trati - 1,5 km plavání 
- 7 km na kajaku - 40 km cyklistiky a 10 
km běhu. 

Sedmdesát jednotlivců a 33 týmů ze 
Španělska, Anglie, Řecka, Německa, 
ČR, Itálie, JAR se postavilo na start mis-
trovského závodu v zátoce Cala Bassa 
u Sant Antony. Kromě délky závodu se 
do cesty závodníkům postavilo vedro, 
silný vítr a nepříjemné medúzy, které ne 
všem umožnily závod dokončit, tři star-
tující díky nim cíl neviděli.

Rozhodující částí závodu byla jízda 
na kajaku, kde nejeden startující absol-
voval nedobrovolnou koupel díky vel-

kým vlnám a následná ztráta se jen 
těžko smazávala. P. Mejzlíkovi se ovšem 
závod vydařil hlavně po taktické stránce 
a zkušenostem z předešlých pěti účas-
tí. Plavání ve skupině bylo rozhodně 
výhodou, kajakářská část proběhla bez 
velkých problémů, kdy rychlý, méně 
stabilní kajak nebyl výhodou, a díky 
tradičně silné cyklistice se mu podařilo 
proběhnout cílovou metou na 17. místě 
v celkovém pořadí a v kat. nad 50 let se 
stal vícemistrem Evropy. Lepší byl pou-
ze Angličan Duncan Person a stupně 
vítězů doplnil Němec Lahr Henning.       

Překvapivým vítězem závodu se stal 
Španěl Albert Bertran před dvěma favo-
rity - Němcem Stefanem Teichertem /
vítězem SP 2013/ a Leošem Roušavým 
z ČR. „Závod, na který rozhodně dlouho 
nezapomenu,“ konstatoval Mejzlík. -zt-

PETR MEJZLÍK vystoupil na druhý stupínek po závodech ve španělské Ibize. 
 Foto: archiv P. Mejzlíka

Triatlonista skončil druhý 
na Mistrovství Evropy

lák 12,81, 10. Kašpar 12,62 -10. Sed-
láčková 10,44. Koule: 1. Gašaj 14,96, 
10. Kliner 12,96, 11. Holica 12,77, 12. 
Běhounek 12,63 - 4. Sedláčková 10,73. 
Disk: 2. Gašaj 53,51, 3. Holica 49,87, 
6. Sýkora 42,68, 11. Kliner 38,67 - 9. 
L. Nováková 32,05, 11. M. Nováko-
vá 30,32, 16. Mokrá 23.54. Kladivo: 
1. Holica 58,02, 2. Gašaj 55,73, 15. 
Běhounek 31,01 - 14. M. Nováko-
vá 32,96, 16. L. Nováková 31,51, 17. 
Mokrá 31,06. Oštěp: 4. Dvořák 59,29, 
8. Kliner 47,61, 14. Kašpar 40,79, 15. 

Dolák 36,67 - 11. Sylvestrová 30,77, 
12. Hübschová 29,42. Družstva 
mužů: 1. Olymp Praha 158,5, 2. Ško-
da Plzeň 150, 3. Spartak Praha 4 147, 
4. Spartak Třebíč 133, 5. Stará Boleslav 
127, 6. Domažlice 124, 7. Bílina 108, 
8. Sparta Praha 69,5. Družstva žen: 
1. Slavia Praha 188,5, 2. Tábor 171,5, 
3. Stará Boleslav 165, 4. Spartak Pra-
ha 4 153, 5. Sokol Plzeň-Petřín 133, 6. 
Spartak Třebíč 109,5, 7. Beroun 54,5, 
8. České Budějovice 12. 

 Milan Zeibert

Úvodní podnik Českého poháru v 
olympijském triatlonu se uskutečnil 
Bratislavě na trati 0,75-20-5,4 km, byl 
zároveň Slovenským pohárem, Mis-
trovstvím Slovenska ve sprintt riatlonu 
a součástí velké triatlonové události s 
názvem Prestigio City Triathlon Bra-
tislava 2014, v jehož rámci se zde jel 
závod evropského poháru 2014. 

Celý závodní víkend doprovázela vel-
ká nepřízeň počasí, déšť, teplota okolo 
10 °C a voda   měla pouhých 14 °C, 
tedy jeden jediný stupeň od teplotní 
hranice, při které by muselo být zruše-
no plavání. 

Sobota byla věnována třem semifi -
nálovým rozjížďkám /na stejných tra-
tích/, do kterých nastoupilo celkem 
181 mužů. Postupový klíč byl násle-
dující: prvních 20 z každého semifi -
nále a dalších 15 na čas do nedělního 
fi nále. Nečekaný kousek se povedl Pet-
ru Mejzlíkovi /TJ Sp.Třebíč/, přestože 
patřil do kategorie 55+, tak si z ní jako 
jediný ze 7 startujících zajistil časem 
1:16,16 h /27. místo ve 3 nejrychlej-

ším semi/ start v nedělním fi nálovém 
závodu. 

V jemu vyhovujícím počasí prakticky 
zopakoval výkon ze soboty/1:16,52h/ 
a umístil se na 58. místě. Vítězství v 
kategorii měl jisté již po sobotním 
semifi nále. Vítězem se stal Australan 
Wigell Chris /1:01,59h/ před Rakuša-
nem Daniele Schetllem a naším Jaku-
bem Powadou.

Starším žákům byl vzhledem k tep-
lotě vody závod změněn na duatlon 
1,5 - 5 - 2,5 km. Hodnotného výsled-
ku dosáhl Jan Trutna, který časem 
25:24 min obsadil 3. místo. Lepší byli 
jen Martin Semerád /ČR-24,37min/ 
a Slovák Juraj Hric za 25:20 min. Rad-
ka Březnová na stejné trati mezi st. 
žačkami uzavřela první desítku časem 
30:47min a poslední zástupkyně odí-
lu triatlonu Třebíč Klára Maloušková 
v kat. dorostenek na trati 0,75-20-5,4 
km časem 1:24,04 h obsadila 6. místo. 
I přes nepřízeň počasí se závody usku-
tečnily za nebývalé podpory nádherně 
fandících diváků. -zt-

Mejzlík zvítězil v Bratislavě, 
mladý závodník Trutna třetí


