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Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019
Třebíčští překážkáři století

Krátké i dlouhé překážky jsou nejúspěšnějšími disciplínami stoleté historie třebíčské atletiky. Její odchovanec Petr Svoboda jednou vyhrál
halové ME a dvakrát získal bronzovou medaili, dvakrát byl v olympijském semifinále a jednou ve finále
mistrovství světa.
Další odchovanec Alois Krul na
ME v Oslo v r. 1952 těsně nepostoupil do semifinále. Jaroslav Růža ještě v třebíčském dresu postoupil v r.
2003 do semifinále ME do 22 let, v
dresu Dukly pak na následujícím ME
dvaadvacetiletých v Erfurtu skončil
čtvrtý. Martin Hošek vyhrál v r. 2006
MČR juniorů na 400 m překážek, na
čemž bylo cenné to, že jen 40 minut
předtím vyhrál i finále osmistovky.
Té dal v dalších letech přednost a
čtvrtku překážek už běhal jen v ligových kolech. Nejlepších časů v třebíčském dresu dosáhli z této hvězdné sestavy Petr Svoboda na vysokých
a Jaroslav Růža na dlouhých plotech,
přes ručně měřené a na škváře zaběhnuté výkony Aloise Krula se dostali ještě Jiří Sýkora, Martin Hošek a
Josef Chyba.
Celou svou kariéru o to usiloval
také Pavel Beroun, nejlepší sprinter a
překážkář devadesátých let. Podařilo
se mu to až v době, kdy přestoupil do
Moravské Slavie, takže v třebíčských
tabulkách nemůžou být jeho maxima

zapsána. Podobně nemá svou nejlepší čtvrtku nad plůtky uznanou několikanásobný medailista z evropských
veteránských soutěží Petr Veleba.
Zaběhl ji totiž jako student sportovního gymnázia v dresu Rudé hvězdy Praha. Stejně jako u sprintů je na
krátkých překážkách nutný přepočet
ručních časů na elektrické. Sýkora s
14,94 s je tak lepší než Krul s 15,0 s a
Kliner s 15,25 s než Beroun s 15,1 s.
V ženských tabulkách sledujeme v
posledních sezonách ataky semifinalistky MEJ v Grossetu z r. 2017 Veroniky Janíčkové na ještě nedávno neotřesitelné postavení nejlepší atletky
devadesátých let Lucie Sichertové.
Někdejší mistryně republiky na
dlouhých překážkách zatím přišla o
své prvenství na stovce, na delší trati své postavení drží stejně jako Iva
Skorocká, která jako první z třebíčských děvčat získala v této disciplíně medaili na MČR a jako první také
oblékla reprezentační dres.
Na rozdíl od mužských tabulek
nenajdeme v ženských žádné vysloveně historické časy: výkony zmíněné Skorocké a dále Ivy Kratochvílové, Gabriely Křivánkové, Evy
Heralecké a Dany Sichertové pocházejí z devadesátých let, ostatní jsou
z doby relativně nedávné. Kromě už
jmenovaných je třeba k nim přidat

� Antonín Zvěřina

So 4.5. ve 13 a 16 h.
Skokani Olomouc
So 11.5. ve 14 h.
Draci Brno
Ne 19.5. v 15 h.
Kotlářka Praha
So 25.5. ve 13 a 16 h.
Tempo Praha
Rozpis nadstavbové části
najdete na webu:
https://extraliga.baseball.cz/
Generální partner:

Mediální
partner:

Hlavní partneři:

110 m překážek: 13,87 Petr Svoboda 2004, 14,56 Jaroslav Růža
2003, 14,94 Jiří Sýkora 2014, 14,9
Alois Krul 1950, 15,0 Jiří Winterling 1967, 15,25 Jiří Kliner 2003,
15,1 Pavel Beroun 1996, 15,41 David
Veselý 2010, 15,45 Martin Nováček
2015, 15,52 Josef Chyba 2010
400 m překážek: 50,58 Jaroslav
Růža 2003, 53,37 Martin Hošek
2007, 53,71 Josef Chyba 2007, 55,0
Alois Krul 1949, 56,32 Pavel Beroun
2001, 58,13 Jan Papírník 2005, 58,3
Jiří Obršlík 1968, 58,7 Karel Dobro-

volný 1998, 59,04 Petr Veleba 1991,
59,15 Josef Bednář 2008
3000 m př: 9:33,5 Petr Nožička 1996, 9:41,6 Pavel Dudr 1994,
10:05,08 Michael Jakůbek 2018,
10:11,7 Josef Schwarz 1980, 10:16,9
Jaroslav Bohuslav 1990, 10:17,4
Karel Šerka 1990, 10:36,88 Martin
Hošek 2003, 10:36,95 Tomáš Nováček 2010, 10:45,3 Petr Motálek
1995, 10:46,2 Arnošt Koreš 1996
100 m překážek: 14,32 Veronika
Janíčková 2016, 14,39 Lucie Sichertová 2002, 14,65 Petra Ludanyiová
2003, 14,9 Iva Skorocká 1997, 15,14
Monika Sedláčková 2014, 15,2 Anna
Kostihová 2001, 15,46 Renata Procházková 2016, 15,93 Bára Doležalová 2014, 15,9 Gabriela Křivánková
1995, 16,4 Iva Kratochvílová 1992
400 m překážek: 58,3 Lucie
Sichertová 2001, 61,34 Iva Skorocká 1997, 61,39 Veronika Janíčková
2016, 64,28 Petra Ludanyiová 2004,
64,98 Dana Sichertová 1999, 65,76
Klára Kovářová 2008, 65,81 Tereza
Březnová 2014, 67,02 Renata Procházková 2016, 67,12 Klára Vejmelková 2014, 68,86 Eva Heralecká
1997
3000 m překážek:13:09,48 Petra
Mandátová 2009, 15:59,89 Hedvika
Mokrá 2014
Milan Zeibert

Baseballisty posílili hráči ze zámoří
Extraligový tým třebíčských
baseballistů se pokusí vybojovat
play off.

Stadion Na Hvězdě
Třebíč Nuclears vs.:

i všestrannou Petru Ludanyiovou,
která uměla nejen obojí překážky,
ale především oštěp a další disciplíny
víceboje.
Jako bonus přidáváme tabulky ve
steeplu, byť patří k vytrvaleckým disciplínám. Mezi muži dodnes kraluje
Petr Nožička, za pozornost stojí čas
Martina Hoška, který zaběhl ve svých
devatenácti letech. V té době už ho
ale trenér Pavel Svoboda směroval k
jiným disciplínám a původní Martinovo zaměření na steepla považuje
dnes za svoji největší chybu. Ženského steepla nejrychleji zaběhla všestranná Petra Mandátová, a tak na to,
že si ho někdy zkusí nějaká specializovaná vytrvalkyně, tato mladá disciplína ještě čeká.

Postup do play off, to je cíl, který si
dal před začátkem extraligy v baseballu
trenér třebíčského oddílu Nuclears Jan
Gregor. Tým posílili čtyři hráči, dva
nadhazovači a dva vnitřní polaři.
Na tiskové konferenci Gregor představil dva hráče z USA, Daltona Erba, ročník 1994, a Brenta Gillespie,
ročník 1992, výrazné posily, následně
pak Miroslava Křivánka, juniorského
reprezentanta, ročník 2001, a českého
reprezentanta Lukáše Hloucha, ročník
2000.
Gregor trénuje třebíčský tým devátým rokem, před tím v něm působil
jako hráč, a trénuje také český juniorský výběr. „Musím jen upozornit, že
máme nejnižší věkový průměr v extralize, 21,3 let,“ poznamenal Gregor.
Doplnil, že ostatní týmy mají průměr 27 let a výš. Zdůraznil, že velkou
roli při přípravě sehrála nová hala, kde
se mohly odehrávat kvalitní tréninky.
„My se s nízkým věkovým průměrem
musíme poprat. Uvědomujeme si, že u
mladých hráčů ještě není psychika na té
nejlepší úrovni,“ poukázal Gregor.
Účast v play off třebíčským baseballistům zajistí šestá příčka v nejvyšší soutěži. Loni tým skončil sedmý.
Gregor odtajnil i ztráty, kariéru v třebíčském týmu ukončil Jiří Novotný
z důvodu pracovního vytížení a také
přestěhování do Brna.
„Je to sportovec tělem i duší, a jelikož

nemohl absolvovat tolik tréninků, kolik
by chtěl, tak se rozhodl kariéru ukončit,“ poznamenal Gregor. Chybět bude
také Michal Průša, který má zánět
v rameni.
Trenér také příliš nepočítá s Janem
Urbánkem, nejstarším hráčem, ročník 1976, který je předsedou klubu.
„A kazí nám svým věkem věkový průměr. Kdyby nebyl na soupisce, měli bychom průměr pod dvacet let,“ pousmál
se Gregor.
Podotkl, že během sezóny, která
bude trvat devět týdnů, tým odehraje 27 zápasů, tři za týden. „Musíme si
uvědomit, že profesionálně se baseballem
zabývám já a zahraniční hráči. Všichni
ostatní chodí do práce či studují,“ zdůraznil Gregor.
Pokud jde o Lukáše Hloucha, Gregor věří, že se ho podaří udržet v týmu
co nejdéle. Hráč bude ještě rok a půl
v Třebíči studovat. „Samozřejmě pokud
přijde nějaká solidní nabídka třeba ze
zámoří, nebudeme mu bránit v odchodu,“ připustil Gregor.
Hlouch přiznal, že se mu v Třebíči zatím líbí a odchod není na pořadu
dne. Ke slovu se dostali oba dva zahraniční hráči. Shodli se, že Třebíč je velice hezké město a rádi se procházejí
kolem baziliky a Židovskou čtvrtí.
Pouze si stěžují na chlad, zejména
Dalton Erb, který pochází z Kalifornie,
a když v Třebíči sněžilo, naprosto ho
to vyvedlo z míry. „Snaží se učit česky,
bohužel nejvíc slov je nepublikovatelných.
Ale už umí pozdravit, říct děkuji, káva,
pivo,“ sdělil Gregor.
A z piv si vybrali řezané. Na dru-

hou stranu nechápou, proč je v České republice na pivu pěna. Gregor za
favority extraligy považuje tým Eagles
Praha, kterému se podařilo tým dobře posílit, tým Draci Brno, který posílil
špičkový hráč Australan Peter Moylan,
a tým Arrows Ostrava.
„Všechny týmy letos posílily a soutěž
může mít překvapivý průběh,“ netajil Gregor. Má radost, že v mladších
kategoriích roste dobrý nadhazovač,
šestnáctiletý Lukáš Smejkal, který by
v budoucnu mohl nahradit Hloucha.
Mezi naděje patří i Robin Vávra.
Gregor naznačil, že třebíčský tým
se vždy dokáže vytáhnout proti týmu
Draci Brno, naopak se mu nedaří proti
Arrows Ostrava a Eagles Praha. „Velice
záleží na posilách, aby do týmu zapadli po hráčské i lidské stránce,“ přemítal
Gregor. Letos si je jenom pochvaluje.
Předseda Urbánek se vrátil k tréninkové hale. „O něčem takovém jsme snili léta. Třeba nadhazování vám v žádné
tělocvičně nedovolí. Míčky jsou tvrdé a
ničí se i podlaha,“ prohlásil.
Připomněl, že projekt oddíl připravil
před třemi roky. Nakonec se podařilo
získat dotaci od ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Peníze věnovalo i město Třebíč. „Díky tomu jsme
mohli už letos v zimě trénovat tam a trénují tam všechny kategorie,“ vysvětlil
Urbánek.
Součástí haly je posilovna, automatické nadhazovací zařízení. „Příprava
se velice zkvalitnila, což je pro nás velký
přínos,“ uvedl Urbánek. Výstavba haly
si vyžádala peněžní částku pět milionů
korun.

