
STRANA  22 TN - ÚNOR 2018Sport

Muži
60 m Tobiáš Dvorský 7,08 
100 m Tobiáš Dvorský 10,90 
200 m Tobiáš Dvorský 21,91 
400 m Tobiáš Dvorský 50,37 
800 m Tadeáš Janík 1:59,22 
1500 m Michael Jakůbek 4:15,96
Míle Josef Rygl 4:34,01
3000 m Michael Jakůbek 9:04,59
5000 m 
Michael Jakůbek 15:55,39 
10000 m 
Michael Jakůbek 34:34,51 
1/2maraton 
Tomáš Nováček 1:18:26
Maraton Tadeáš Mahel 3:08:41
110 m př Martin Nováček 15,53
400 m př Daniel Kincl 66,07
3000 m př 
Michael Jakůbek 10:25,35 
4 x 100 m 
Havel Urbánek Urban Dvorský
43,67
4 x 400 m 
Urban Sekyra Svoboda Růžička
 3:28,45
Dálka Aleš Svoboda 674
Výška Aleš Svoboda 199
Trojskok Martin Bartoš 12,90
Tyč Aleš Svoboda 405 
Koule Tomáš Vilímek 15,49 OR
Oštěp Martin Bartoš 55,18
Disk Jiří Kliner 41,95 
Kladivo Ondřej Tomek 46,04
Desetiboj (junioři) 
Aleš Svoboda 7222 

Ženy
60 m Pavla Kosielská 7,94 
100 m Pavla Kosielská 12,94
200 m Kristýna Všetečková 27,50 
400 m Simona Jonášová 67,07
800 m Aneta Štorková 2:25,84
1500 m 
Nikola Procházková 5:27,12 
Míle Jana Vrbová 6:10,00 
3000 m Jana Vrbová 12:03,0
5000 m 
Radka Březnová 21:14,43 2.

10000 m Jitka Mahelová 45:53
1/2maraton 
Radka Březnová 1:39:05
Maraton Jitka Mahelová 3:57:32
4 x 100 m 
Trojanová Kuthanová Teplanová
Gallová 53,08
Dálka Pavla Kosielská 540 6. 
Výška Andrea Bartoňková 158
Trojskok Nikola Růžičková 10,70 
Koule Monika Sedláčková 10,56
Oštěp Bára Doležalová 32,74
Disk Eliška Krajčová 32,18 9.
Kladivo Lenka Götzová 36,85

Každoroční hledání nejúspěšněj-
šího třebíčského atleta prostřed-
nictvím nejvyššího počtu zápisů 
v tabulkách skončilo v loňském roce 
ve prospěch běžce Michaela Jakůbka. 
Svěřenec trenéra Jiřího Březny uspěl 
na tratích od 1500 m do 10000 m 
včetně překážkového běhu na 3000 
m. V něm jeho čas 10:25,35 min 
znamená navíc šestou příčku histo-
rických tabulek, do kterých pronikl i 
na pětce a desítce. 

O jedno prvenství méně (nepo-
čítáme li štafetu) má sprinter Tobi-
áš Dvorský, který na dvoustovce 
časem 21,91 s dýchá na záda okres-
nímu rekordmanovi Petru Daněč-
kovi (21,48 s z r. 2006), stovkou za 
10,90 s je v dlouhodobých tabulkách 
čtvrtý (rychlejší jsou jen Daněček 
- 10,64, Petr Svoboda – 10,69 a Jiří 
Sýkora – 10,89) a čtvrtkou za 50,37 
s desátý. 

Čtyř prvních míst dosáhl i Aleš 
Svoboda (opět bráno bez štafe-
ty), trénovaný, stejně jako Dvorský, 
Jiřím Klinerem. Třikrát to bylo ve 
skokanských sektorech (z toho 405 
cm v tyči znamenalo sedmou příč-
ku dlouhodobých tabulek), počtvr-
té v desetiboji, který Aleš absolvoval 
s vrhačským náčiním pro juniorskou 
kategorii. 

Třebíčské atletické tabulky 2017

Nejrychlejší muži na 5 km
Kotyza  Daniel  VSK UNI  Brno  2000  D  00:17:36
Janík Tadeáš  TJ Spartak  2001  D  00:18:34
Nezveda  David  TJ Spartak Třebíč  1998  MA  00:18:54

Ženy na 5 km
Procházková  Nikola  TJ Spartak Třebíč  2002  D  0:20:05
Vrbová Komárková  Jana  Tj Sokol Studenec  1984  ŽA  0:20:45
Březnová  Radka TJ Spartak Třebíč  1999  ŽA 00:22:25

Muži 10 km
Soural  Lukáš  VSK UNI Brno  1982  MA  00:34:15
Jakůbek  Michael TJ Spartak Třebíč  1998  MA  00:34:16
Čabala Vojtěch  Rabbits Znojmo  1993  MA  00:34:35

Ženy 10 km
Dvořáková  Kristýna  Perňa systém  1996  ŽA  00:37:38
Indráková  Adéla  SK Žabovřesky Brno  1991  ŽA   00:42:54
Zháňálová  Barbora  SK Žabovřesky Brno  1993  ŽA  00:45:11

Výsledky silvestrovského běhu 5 km a 10 km

Silvestrovský běh ukončil 5. roč-
ník Třebíčského běžeckého poháru 
a vyřešil všechny nejasnosti ohledně 
celkového pořadí v kategoriích. Do 
celkového pořadí běžeckého seriálu 
se započítalo osm nejlepších závodů 
každého běžce a vyhlašovalo se hned 
několik kategorií. První tři obdrželi 
poháry a diplomy. Z vítězství Třebíč-
ského běžeckého poháru se mohou 
těšit Jana Vrbová-Komárková ze Soko-
la Studenec a Michael Jakůbek z míst-
ního oddílu Spartaku Třebíč. 

Vítězi už byli dřív, než se běžel 
poslední závod poháru - Silvestrov-
ský běh, ale přesto byl poslední závod 

zajímavý, protože v hodně kategori-
ích nebylo jasno ani v ženách, ani v 
mužských kategoriích.

Vítězové se k celému poháru vyjá-
dřili pochvalně a shodli se, že  pohár 
je dobře připraven, s různými typy 
závodů, což je pro běžce atraktivnější. 
Oba dva, i ostatní ocenění v kategori-
ích, přislíbili účast v novém ročníku a 
pokusí se své umístění obhájit. 

Za celým pohárem udělalo hezkou 
tečku slavnostní vyhlášení a předání 
pohárů z rukou představitelů města a 
sponzorů, kteří se podíleli na organi-
zaci i propagaci letošního Třebíčského 
běžeckého poháru 2017. -zt-

Tradičnímu Silvestrovskému běhu 
na Klučovskou horu loni na sklonku 
roku přálo počasí. Teplota překroči-
la nulu, a kromě několika blátivých 
úseků trať nabídla příznivé podmín-
ky. Loni se poprvé hlavního pořada-
telství ujala, po třebíčském běžec-
kém nestorovi Arnoštu Korešovi, 

Zuzana McBain. „Doufám, že všech-
no klapne, Až závod skončí a rozdáme 
ceny, zhluboka si oddechnu,“ pravila 
těsně před startem. Velice ji potěšila 
účast na 37. ročníku - 198 sportov-
ců. Běhu se zúčastnilo nevídaných 
31 dorostenců, a nejmladšímu účast-
níku běhu bylo devět let. -zt- 

Skončil Třebíčský běžecký pohár

Vrhač Tomáš Vilímek byl sice nej-
lepší jenom ve vrhu koulí, zato to 
bylo s jediným okresním rekordem. 
Svěřenec Jana Herese vymazal 16 
let starý výkon Pavla Peňáze, když 
k jeho 15,35 m přidal 14 centimetrů. 
Do první desítky se dostal i v disku, 
kde však jeho 41,47 m přehodil sko-
ro o půl metru Jiří Kliner. 

O poslední změnu v historických 
tabulkách se postaral dorostenec 
Tadeáš Janík. Osmistovkař tréno-
vaný Janem Nechvátalem zaběhl 
svou trať za 1:59,22 min, což zna-
mená desátou příčku. Z vyjmenova-
ných závodníků se hned čtyři obje-
vili v tabulkách poprvé: Dvorskému, 
Jakůbkovi i Janíkovi to sice ulehčila 
dlouhodobá zranění Zuzáka a Ryg-
la, zejména první dva však prokázali 
tak velký výkonnostní skok, že by se 
prosadili i při jejich účasti. 

Totéž platí o Vilímkově zlepše-
ní v kouli, kde za ním druhý v pořa-
dí, Kliner, zaostal přesně o 2 metry. 
Ve zbývajících disciplínách vesměs 
vládli premianti z roku 2016, jen na 
vysokých plotech se do role překáž-
kářského krále vrátil Martin Nová-
ček, a nejlepší maratonský výkon 
si připsal Tadeáš Mahel, jehož čas 
3:08:41 hod je devátým nejrychlej-
ším maratonem zaběhnutým tře-
bíčským běžcem. Tadeáš společně 
s Tomášem Nováčkem jsou jedinými 
zástupci klubu Atletic Třebíč, ostatní 
uvedení jsou členy třebíčského Spar-
taku.  

V omlazených ženských tabulkách 
se na první pohled střídá více jmen, 
než v mužských. Jedním z důvodů 

je skutečnost, že bezkonkurenčně 
nejlepší třebíčská atletka Veronika 
Janíčková strávila letní část sezony 
v brněnském Olympu a její výko-
ny nemohou být do našich tabulek 
zapsány. 

Na uvolněná místa aspirovalo více 
závodnic, větší počet prvenství má 
však jen mladičká sprinterka a dál-
kařka Pavla Kosielská (trenér Vrati-
slav Fišera), která na stovce i v dálce 
pronikla do historické první desít-
ky. Totéž se podařilo diskařce Eliš-
ce Krajčové (trenér Josef Vomela) i 
výškařce Andree Bartoňkové (trenér 
Vratislav Fišera). 

Nejkvalitnějším výkonem z tohoto 
pohledu je ale čas Radky Březnové 
(trenér Jiří Března) na pět kilometrů. 
Jejích 21:14,43 min je druhou nej-
rychlejší třebíčskou pětkou po nedo-
stižných 17:56,0 min Jitky Hekrdlo-
vé z roku 1983. Radka navíc zaběhla 
půlmaraton za 1:39:05 hod, což je o 
šest minut lépe, než loni Jitka Mahe-
lová. Jitka zas zrychlila při maratonu, 
když časem 3:57:32 hod prolomila 
čtyřhodinovou hranici. 

Protože se ženské výkony na těch-
to dvou nejdelších tratích evidují 
teprve od loňska, lze v obou přípa-
dech s opatrností hovořit o ženských 
okresních rekordech v maratonu i 
půlmaratonu. Potřebnou vytrvalec-
kou injekci třebíčské ženské atletice 
poskytl Atletic Třebíč, jehož členkou 
je Mahelová, a spartakovský oddíl 
triatlonu, za který závodí Březnová. 
Mimo blok členek atletického oddí-
lu Spartaku stojí ještě studenecká 
Jana Vrbová.  Milan Zeibert

START SILVESTROVSKÉHO BĚHU se tradičně uskutečnil v Demlově ulici.
 Foto: Antonín Zvěřina

Dorostenci se běhu nevyhýbají


