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JIHLAVA – Závodníci, kteří pláno-
vali útok na první místo, měli smů-
lu. 4. ročník Jihlavského půlmarato-
nu, jenž se běžel v ulicích krajského 
města Vysočiny druhou zářijovou 
neděli, vyhrál – stejně jako loni – 
domácí vytrvalec Jakub Exner.

„Obhájit je těžší něž poprvé zvítězit, 
proto jsem rád, že se mi to podařilo,“ 
řekl Exner. Dva desetikilometrové 
okruhy, a kousek, zdolal za hodinu 
a sedmnáct minut. „Mohl být ještě o 
minutu lepší, ale vzhledem k podmín-
kám, kdy běžíme táhlý kopec nahoru, 
je dobrý,“ dodal absolutní vítěz.

Na trati měl jediného konkurenta 
– Libora Eremku z Humpolce. Tato 
dvojice brzy po startu zbytku pelo-
tonu utekla. „Do devatenáctého kilo-
metru jsme vydrželi spolu. Poté jsem 
trochu zrychlil,“ přiblížil dění Jakub 
Exner, který Eremkovi oplatil po-
rážku z pražského maratonu.

Zatímco Exner kraloval muž-
ské kategorii, v ženách byla jasně 
nejlepší polenská Olga Krčálová. 
A nyní pozor. V absolutním pořa-
dí jí patřilo fantastické 14. místo 
(1:29:31,3). „Je neuvěřitelné, že jsem 
dosáhla tak krásného času. Vůbec 
jsem to nečekala,“ zářila spokojenos-
tí.

Pořadatelé naopak čekají, že jak 
Krčálová, tak Exner, nebudou chy-
bět na startu Jihlavského půlmara-
tonu ani příští rok.

Výsledky – muži A: 1. Jakub Exner 
(Pteam) 1:17:20,5, 2. Libor Erem-
ka (BassoBike) 1:18:31,2, 3. Martin 
Oberreiter 1:21:12,7, muži abso-
lutně: 1. Jakub Exner 1:17:20,5, 2. 
Libor Eremka 1:18:31,2, 3. Jiří Ju-
řička (Tri Catus Team Havlíčkův 
Brod) 1:21:03,4, ženy A: 1.   Petra 
Novotná 1:36:47,3, 2. Vilma Kne-
tlová 1:48:41,7, 3. Dita Floriánová 
1:49:51,4, ženy absolutně: 1. Olga 
Krčálová (Polenský team) 1:29:31,3, 
2. Petra Novotná 1:36:47,3, 3. Věra 
Malínková 1:37:42,7.  -cio-

Půlmaraton opět patřil Exnerovi

JAKUB EXNER zaznamenal na Jih-
lavském půlmaratonu druhé prvenství 
v řadě.  Foto: Michal Boček

NA ÚČASTNÍKY půlmaratonu čekala trať o délce 21.975 metrů. 
 Foto: Michal Boček   

JIHLAVA – I když fi gurují ve spod-
ních patrech tabulky, za otloukánka 
rozhodně nejsou. Naopak. Po sedmi 
odehraných kolech již celá extraliga 
ví, že si musí dávat na hokejisty Jihla-
vy dobrý pozor.

Dukla dává soupeřům zabrat

DUKLA má ježka nejen v logu na dre-
su, ale i jako nového maskota. 
 Foto: Michal Boček

„Dukla se prezentuje bruslivým hou-
ževnatým hokejem. Hlavně v domácím 
prostředí dá nejednomu soupeři za-
brat,“ chválil nováčka nejvyšší sou-
těže hlavní kouč Třince Václav Vara-
ďa. „U nás zahrála opravdu výborně,“ 
souhlasil trenér Chomutova Vladi-
mír Růžička starší.

Jihlava se vrátila na extraligovou 
scénu po dvanácti letech, a hned na 
úvod brala na Horáckém zimním 
stadionu dva body za vítězství 4:3 
v prodloužení. Následující výsled-
ky? Těsné porážky na Spartě (3:4), 
doma s Třincem (0:2), respektive 
Chomutově (3:4 p), domácí triumf 
nad Zlínem po velkém obratu (3:2) 
a nezdary v Pardubicích (5:7) a Brně 
(2:4).

Dukla zatím doplácí na individu-
ální  hrubky. „Většinu utkání začíná-
me tak, že po těchto chybách, které 
s nám opakují, dáme soupeři dvou-
brankový náskok. Zápas nás poté 
stojí jednou tolik sil,“ řekl hlavní 
kouč Petr Vlk. „Kluci se postupně učí, 
a věřím, že to bude lepší a lepší,“ do-
dal.

Minulý týden nováček ulovil za-
jímavou posilu do ofenzivy. Roční 
smlouvu podepsal s klubem sedma-
dvacetiletý útočník Tomáš Kubalík,  
jenž má za sebou krátké angažmá v 
kanadsko-americké NHL v dresu 
Columbusu. „Věřím, že zapadnu a na 
ledě nám to bude fungovat,“ hlásil bý-
valý mládežnický reprezentant. Do 
extraligy se vrátil po osmi letech v 
zahraničí. -cio-


