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Do kroniky Jihlavského půlma-
ratonu přibyl 5. ročník. Ulicemi 
krajského města Vysočiny proběh-
lo druhou zářijovou neděli na 450 
účastníků. V cíli byl nejrychleji Jiří 
Šacl. Certifikovanou trať, dlouhou 
21.097 m, zdolal v čase  1:15:06.

„Běhám spíše kratší distance, ale 
tento závod se mi hodil do trénin-
kového programu, a tak jsem se při-
hlásil,“ uvedl Šacl, jenž startoval v 
jihlavském závodě vůbec poprvé. 

Druhé místo vybojoval Leoš Pe-
louch, třetí skončil Jakub Exner, 
obhájce loňského a předloňského 
prvenství.

O největší překvapení se postarala 
Lucie Maršánová, suverénní vítězka 
ženské kategorie. Pár týdnů po zra-
nění, způsobeném ošklivým pádem 
na evropském šampionátu v běhu 
do vrchu, zaznamenala na půlma-
ratonu celkově šestý nejlepší čas 
1:24:51. A to neběžela naplno…

„Ještě regeneruji, a při běhu to po-
řád není ono, tak jsem pošetřila síly. 
Čeká mě totiž ještě mistrovství světa 
v běhu do vrchu,“ prozradila.

Organizátoři hlásili spokojenost 
na všech frontách. „Byli jsme na-
pjatí, co udělá pátý ročník s účastí. 
Závodníků bylo více než minulý rok, 
takže jsme pochopitelně rádi,“ řekl 
ředitel závodu Jiří Holoubek.

Dodejme, že v charitativním Ro-
dinném běhu pro nemocnou šes-

tiletou Leontýnku se vybralo 25 
tisíc korun.

Celkové pořadí Jihlavského 
půlmaratonu 2018 – muži: 1. Jiří 
Šacl (Natural Jihlava) 1:15:06.6, 
2. Leoš Pelouch (SK Chotěboř) 
1:17:42.5, 3. Jakub Exner (Pteam 
Jihlava) 1:19:50.3, ženy: 1. Lu-
cie Maršánová (Natural Jihlava) 
1:24:51.5, 2. Kateřina Zvolánko-
vá (-) 1:29:18.6, 3. Olga Krčálová 
(Polenský team) 1:31:43.9. -cio-

Půlmaraton ovládl debutant Šacl

BĚŽEC Jiří Šacl je historicky třetím celkovým vítězem Jihlavského půlmaratonu. 
 Foto: 2x Michal Boček

ÚČASTNÍCI závodu opět zaplnili jihlavské ulice.

V extralize se jim líbilo. Žádný div, 
že chtějí zpátky. Hokejisté jihlavské 
Dukly vstoupili do nového ročníku 
Chance ligy s postupovým cílem.

„To jsme ostatně deklarovali již po 
jarní neúspěšné baráži. Na tomto cíli se 
nic nemění,“ řekl jednatel klubu Bed-
řich Ščerban.

Dukla je v hokejových kruzích pova-
žována za hlavního favorita první ligy. 
Do skupinky nejbližších pronásledo-
vatelů patří České Budějovice a Klad-
no. Tyto celky by si to měly v play off 
rozdat o dvě místa v prolínací soutěži.

Po sestupu doznal jihlavský kádr 
řady změn. Nejcitlivější otázkou byl 
před sezonou post brankáře. Dukla 
vsadila na Švéda Niklase Lundströ-

ma, který zatím chytá spolehlivě. 
V prvním soutěžním utkání udržel 
čisté konto. Defenzivní řady vyztu-
žili Jan Pohl, Petr Štindl a navrátilec 
Miha Štebih, v útoku by měli být 
tahouny střelci Vlastimil Dostálek 
s Matějem Pekrem. Oba již chytili 
střeleckou slinu.

„Kádr je stabilizovaný a dobře dopl-
něný. Vyhnou-li se nám zranění, věřím, 
že budeme úspěšní,“ uvedl hlavní kouč 
Petr Vlk, jehož svěřencům patřilo po 
pěti odehraných kolech 6. místo ta-
bulky. V domácím prostředí rozdrtili 
České Budějovice a Kadaň shodně 
7:0, venku prohráli v Přerově (4:5), 
respektive Prostějově (2:3), a pora-
zili Kladno (3:2 na nájezdy).  -cio-

Dukla chce extraligu zpět

BRANKÁŘ Niklas Lundström je jedním ze dvou cizinců v prvoligovém kádru 
jihlavské Dukly. Druhým je slovinský obránce Miha Štebih.  Foto: Michal Boček Z vítězné vlny spadli dolů, a stej-

ně tak tabulkou. Druholigovým 
fotbalistům FC Vysočina se od 
poloviny srpna do poloviny září 
nedařilo. Vybojovali pouze dva 
body a jejich výkony vůbec neby-
ly přesvědčivé.

„Já to řeknu, jsme v herní krizi,“ při-
znal hlavní kouč Martin Svědík. Co 
ji způsobilo? Důvodem číslo jedna 
je špatná defenzivní činnost. Jihlava-
né inkasují branky po vlastních chy-
bách. „Neuhrajeme vzadu nulu, což je 
hlavní problém. V obraně nejsme dů-
slední,“ zlobil se trenér.

Druhým důvodem je nesehranost. 
Jakmile Svědík našel optimální sesta-
vu, došlo k prodeji dvou jejích opor, 
krajního obránce Tilla Schumache-
ra (Bohemians 1905) a ofenzivního 

středopolaře Jozefa Urblíka (Puskás 
Akadémia/Maďarsko). Do toho při-
šla zranění…

„Bohužel se opožděně projevu-
jí změny, které se v mužstvu v létě 
udály,“ litoval ředitel FC Vysočina 
Jan Staněk. „Na druhou stranu hrá-
či vědí, že tento mančaft by měl hrát 
lépe,“ dodal.

Klub, jenž není, kvůli finančním 
problémům dlouholetého hlavní-
ho partnera, v optimální ekonomic-
ké kondici, přivedl před koncem 
přestupního termínu několik posil. 
Ale… „Honíte-li hráče na poslední 
chvíli, a zadarmo, jejich kvalita nebu-
de taková, jakou bychom si představo-
vali,“ podotkl Martin Svědík.

Kdepak, návrat mezi tuzemskou 
elitu nebude jednoduchý…  -cio-

Na fotbalisty dolehla krize

KOUČ FC Vysočina Martin Svědík má o čem přemýšlet… Foto: Michal Boček  


