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Letošní mistr republiky Milan 
Kocourek z AK Kroměříž zvítězil 
ve 32. ročníku Velké ceny Třebíče v 
běhu na 10 000 m. Časem 31:09,18 
sice zvýšil úroveň závodu v porov-
nání s předcházejícími ročníky, za 
svým letošním mistrovským časem 
však zaostal o více než jeden a půl 
minuty. 

Totéž platí o jeho týmovém kole-
govi Jiřím Homoláčovi, který v Tře-
bíči i při zmíněném MČR v Jičíně 
skončil druhý. Pro třebíčský mítink 
je to jasná zpráva: ani při účasti nej-
lepších českých vytrvalců překonání 
Zátopkova času 29:29,8 z roku 1951 
nehrozí. Z ostatních disciplín zaslu-
huje pozornost dálka s Polákem Švi-
derským či disk s pardubickým Jirás-
kem. 

Zajímavý souboj slibovaly ženské 
překážky, kde si Kateřina Dvořáková, 
dcera slavného desetibojaře Tomáše 
Dvořáka, brousila zuby na skalp tře-
bíčské Veroniky Janíčkové, která se 
bohužel zranila a závod nedokončila. 
Pro zranění dovezené z ME v Cury-
chu vůbec nestartoval čerstvý juni-
orský mistr světa Jiří Sýkora.  

Svěřenec trenéra Pavla Svobo-
dy tam musel po třetí disciplíně 
odstoupit z klání desetibojařů, takže 
jediným, byť nepřímým zástupcem 
třebíčské atletiky při evropském 
šampionátu, byl odchovanec naše-
ho atletického oddílu překážkář 
Petr Svoboda. Ten se po třech letech 
zdravotních trablů úspěšně vrátil na 
dráhu, aby se výbornými časy v roz-
běhu (13,50) a semifi nále (13,39) 
probil do fi nále, kde výkonem 13,63 
obsadil páté místo. Vzhledem ke 
všem problémům, které musel pře-
konat, je i pátá příčka ve fi nále jeho 
vítězstvím. 

Z výsledků Velké ceny Třebí-

če: 60 m žactvo: 1. Houzar 8,28, 
2. Peštál 8,50, 3. Sláma 8,72 (všich-
ni Spartak Třebíč – 1. Šimůnko-
vá (Havlíčkův Brod) 8,54, 2. Gal-
lová 8,92, 3. Růžičková 8,94 (obě 
Spartak Třebíč). 100 m: 1. Pírek 
(Kroměříž)11,12, 2. Horák (Spar-
tak Třebíč) 11,97 – 1. Homolová 
(Velké Meziříčí) 12,43, Doležalo-
vá (Spartak Třebíč) 12,87. Míle: 
1. Rygl 4:37,33, 2. Janíček 4:51,93 
(oba Spartak Třebíč). 10 000 m: 
1. Kocourek 31:09,18, 2. Homoláč 
31:14,04 (oba Kroměříž), 3. Pod-
roužek (Liberec) 33:47,74, 4. J. 
Bohuslav (Spartak Třebíč) 40:34,31 
– 1. Nováková (Havlíčkův Brod) 
38:10,19. 100 m přek: 1. K. Dvořá-
ková (Dukla) 14,51. Dálka: 1. Švi-
derski (Polsko) 732, 2. Pírek 717, 3. 
Jirovský (Spartak Třebíč) 654 – 1. 
Homolová 531, 2. Doležalová 518. 
Dálka žáci: 1. Houzar 514, 2. Slá-
ma 428, 3. Peštál 422 – 1. Šimůnko-
vá 468, 2. Gallová 446, 3. Růžičková 
442. Výška: 1. Šutera (Dukla) 190, 
2. Hrubý (Tábor) 190 – 1. - 2. Stra-
chová (Olymp Praha) a Vojtěchová 
(Tábor) 170. Výška žáci: 1. Gru-
lich 150 – 1. Jůzová 140, 2. Melicha-
rová 125, 3. Bartoňková 120 (všich-
ni Spartak Třebíč). Disk: 1. Jirásek 
(Pardubice) 52,60, 2. Peňáz (Kolín) 
45,92, 3. Kliner 38,99 – 1. Štěpán-
ková 31,25, 2. Bendová 23,34. Disk 
dorost: 1. Svoboda 39,15, 2. Tomek 
38,27, 3. Dolák 38,15 (všichni Spar-
tak Třebíč). Oštěp: 1. Dvořák (Spar-
tak Třebíč) 58,38, 2. Doucha (Hav-
líčkův Brod) 46,84 – 1. Bažantová 
(Tábor) 39,50, 2. Mocharová ( Jem-
nice) 39,32. Dorost: 1. Dolák 49,65, 
2. Svoboda 42,19, 3. Vilímek 40,85 
– 1. Tabačková (Poruba) 48,71, 2. 
Hübschová 30,22 (Spartak Třebíč).
 Milan Zeibert

Vítězem Velké ceny Třebíče se 
stal mistr republiky Kocourek Sedmou zastávku z jedenácti měl 

Světový pohár v kvadriatlonu, letos 
podruhé v polském Wolstynu, poprvé 
to bylo letos v červnu na polovičních 
vzdálenostech a s horským kolem. V 
sobotu 16. srpna se tam konal závod 
s názvem PolskaMan 2014. Závodní-
ci vedle objemů 1,5 - 40 - 8 - 10 km /
plavání-kolo-kajak-běh/ se potýkali s 
proměnlivými povětrnostními pod-
mínkami. Ty činily největší potíže při 
kajakářské části závodu.

 V méně početném startovním poli 
téměř 40 závodníků z Německa, Švý-

carska, ČR a Polska se nejlépe vedlo 
Leoši Roušavému /ČR/, který pro-
běhl cílem za 3:00,33 h, před Stefa-
nem Teichertem /GER/ a Polákem 
Michalem Garskiewiczem. Z oddílu 
TT  TJ Sp.Třebíč startoval Petr Mejzlík, 
který časem 3:28,54 h skončil na 13. 
místě a v kat. nad 50 let to znamenalo 
umístění těsně pod stupni vítězů /za 
vítězným Krzysztofem Machiňskim 
z Polska, Zdeňkem Skalickým z ČR a 
třetím Němcem Rudolfem Kai-Diete-
rem/. Celkově obsadil 13. místo.   -zt-

Mejzlík skončil bramborový

Mistrovství Slovenské republi-
ky a Mistrovství České republi-
ky v dlouhém triatlonu, FORD 
CZECHMANTOUR 2014, 5.kolo 
Českého poháru v dlouhém triat-
lonu a 2.kolo Česko – Slovenské-
ho poháru - takový byl statut závo-
du s názvem Slovakman 226, který 
proběhl v sobotu 2. srpna 2014 na 
Slňavě v Piešťanech.

Královská disciplína triatlonu s 
objemy 3,8 - 180 - 42,2 km, tzv. 
IRONMAN, přilákala na start toho-
to triatlonového svátku na Slovensku 
226 jednotlivců a 33 štafet z dvanác-
ti zemí celého světa /mj. USA, Itálie, 
Španělsko, Th ajwan, Švýcarsko,.../ v 
čele s největším favoritem a legendou 
tohoto triatlonového odvětví Petrem 
Vabrouškem /vítězstvím svoji pozici 
potvrdil v čase 8:45,15 h/. 

Úvodní plavání se startem v sedm 
hodin proběhlo ve Váhu ve třech 
okruzích, následných 180 km cyklis-
tiky po rovině v 6ti okruzích a závě-
rečný maraton také v 6ti okruzích 
po 7 km. Počasí s teplotami přesa-
hujícími 30 stupňů zamíchalo řádně 
startovním polem /73 závodníků z M. PROCHÁZKA  A P. MEJZLÍK se na Slovensku v závodě neztratili.

 Foto: archiv P. Mejzlíka

Procházka a Mejzlík skončili druzí
tohoto důvodu buď vzdalo nebo se 
nepostavilo na start/.

Sítem byl hlavně závěrečný mara-
ton, kde o kolapsy z horka nebyla 
převážně z důvodu „přepálení“ tem-
pa a následné dehydratace nouze. 

Nic z toho ale nezabránilo závod 
úspěšně dokončit závodníkům oddí-
lu TT  TJ Sp. Třebíč Milanovi Pro-
cházkovi, který je zařazen do kate-
gorie 45-49 let a Petrovi Mejzlíkovi 
55-59 let. 

Milan Procházka /mj. držitel nej-
lepšího okresního času v Ironmano-
vi 10:06 h z roku 2011 z Otrokovic/ 
doběhl v čase 10:42,45 h na skvělém 
2. místě a stejné umístění mu pat-
ří v hodnocení MČR. Petr Mejzlík 
časem 13:07,30 h doběhl na 3. mís-
tě a v hodnocení MČR to znamenalo 
taktéž 2. místo.

V závodu zvítězil jíž zmíněný Petr 
Vabroušek ze Zlína a Slovenka Kris-
tína Neč Lapinová. Co bylo nostal-
gicky hezké, tito vítězové závodu 
převzali dresy mistrů Česko-Sloven-
ska 2014. „Jeden z nejtěžších závodů, 
co jsem jel, kvůli vedru,“ okomentoval 
závod Mejzlík.  Antonín Zvěřina

Již osmý závod Českého poháru v 
olympijském triatlonu se konal v sobo-
tu 9. srpna v Jablonci nad Nisou. Do 
krásného města na severu Čech se 
vrcholový silniční triatlon vrátil po 
pětileté pauze. Oproti předchozím 
ročníkům byl největší změnou přesun 
centra závodu na druhou stranu hráze 
Jablonecké přehrady-největší městské 
vodní plochy ve Střední Evropě s prů-
zračnou vodou.

V hlavním závodě se bojovalo na tra-

tích sprint triatlonu, tedy 750 metrů 
plavání, 20 kilometrů na kole a 5 kilo-
metrů běhu. Oddíl TT  TJ Sp.Třebíč 
zde měl tříčlenné zastoupení. Největ-
šího úspěchu v podobě 3. místa dosáhl 
Tomáš Kříž v kat. st. žáků 14-15 let na 
trati 0,4-12-3 km. Ve stejné kategorii 
v závodu dívek byla Tereza Ciprušo-
vá devátá. V hlavním závodu byl v kat. 
mužů nad 50 let Petr Mezlík pátý. Vítě-
zi závodu se stali domácí Petra Kuříko-
vá a Tomáš Sommer z Prahy. -zt-

Mladý triatlonista Kříž skončil třetí

Mladší bratr překážkáře Petra Svo-
body, Aleš, o sobě dal v dresu třebíč-
ského Spartaku znovu vědět. Svěře-
nec trenéra Jiřího Klinera se stal v 
pražském Edenu mistrem republiky 
v desetiboji, když vyhrál na MČR 
dorostu ve vícebojích výkonem 
6292 bodů. V závodě, který druhý 
den narušil prudký liják, zlepšil své 
nejlepší osobní výkony v dálce (651 
cm) a ve výšce (193 cm) i v bězích 
na 400 m (52,52 s), 110 m přek 
(15,92 s) a 1500 m (4:52,64 min). 

Osobním rekordem je pochopitelně 
i celkový bodový součet. 

Z výsledků MČR ve vícebojích 
v Edenu: Desetiboj dorostenců: 
1. Svoboda (Spartak Třebíč) 6292 
(11,93 – 651 – 12,37 – 193 – 52,54 
– 15,92 – 36,82 – 330 – 42,69 – 
4:52,64), 2. Pleva (Zlín) 6175, 3. 
Bešta (Klatovy) 5941, Němec (Spar-
tak Třebíč) nedokončil pro zraně-
ní. Sedmiboj dorostenek: Janíčková 
(Spartak Třebíč) nedokončila pro 
zranění. Milan Zeibert

Desetibojař Svoboda se stal 
mistrem republiky


