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Sport

Atleti bilancovali rok 2022
V pondělí 12. prosince se v Městském divadle a kině 
Ostrov konalo slavnostním zakončení sezóny a vyhlášení 
Atleta roku 2022. Pro ceny si atleti přišli v sedmi indivi-
duálních kategoriích a ve dvou kategoriích týmových:
V kategorii minipřípravka dívky (2013 a mladší) zvítězi-
la letos suverénní Veronika Hubáčková před Veronikou 
Pytlíkovou. Třetí místo si pak společně odnesly Lucie 
Brychtová a Alice Plachá.
Celé družstvo minipřípravky dívek (20 děvčat) si pak od-
neslo cenu za nejlepší týmový výkon v ženské kategorii, 
jako ocenění za celou sezónu, kdy byly na Vysočině nej-
úspěšnějším družstvem ve své kategorii. 
Kategorie minipřípravek chlapců byla velmi vyrovnaná, 
o pořadí rozhodovala celková vyrovnanost výkonů. Zví-
tězil Kryštof Harazím, před Kryštofem Mištou a Maxmili-
ánem Melechovským.
Kategorii přípravka dívky (10–11 let) letos ovládla Vikto-
rie Nováková, vítězka krajského přeboru v přespolním 
běhu a pátá v krajském atletickém čtyřboji. Na druhém 
místě skončila Zuzana Brigantová, třetí byla Nikola Pe-
trlíková. Stejnou kategorii chlapců pak vyhrál Lukas Ku-
čera, druhý v krajském atletickém čtyřboji si v průběhu 
sezóny odnesl ze závodů neuvěřitelných 21 medailí – 13 
zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové. Z druhého místa se 
radoval o rok mladší Prokop Fridrich, rovněž druhý ve 
čtyřboji, třetí potom byli opět dva chlapci – Michal Hu-
báček a Stanislav Ludvík. Oba prokazovali celou sezónu 
velmi vysokou úroveň a pravidelně se rovněž umísťovali 
„na pódiu“. Štafeta chlapců na 4 × 60 m si pak odnesla 
ocenění za nejlepší týmový výkon v kategorii mužů – 
suverénně ovládli všechny štafetové běhy přípravek na 
Vysočině, jsou mistry kraje a v závodě v Humpolci pak 
zaběhli nejlepší letošní čas v ČR 36,70 s. Ostatně ne na-
darmo hned 3 z nich okupují 2.–4. místo nejrychlejších 
chlapců své generace. 
Kategorie mladšího žactva letos přinesla velkou radost 
i překvapení – vítězkou se stala Adéla Karasová, kte-
rá v letošním roce překonala letitý oddílový rekord ve 
skoku vysokém mladších žákyň, když hned dvakrát pře-
konala 151 cm, čímž se zařadila na 5. místo v ČR v hale 
a 18. na dráze. Zároveň obsadila konečné druhé místo 
v Běžeckém poháru mládeže Vysočiny. 
Celý Běžecký pohár pak dokonce vyhrál Filip Koreček, 
který obsadil druhé místo v anketě. Filip rovněž dvakrát 
reprezentoval kraj v mezikrajových utkáních a je na tře-
tím místě v ČR na 200 m př. v letošních tabulkách. Třetí 
místo překvapivě, ale zaslouženě získal Vojtěch Doležal, 
který navzdory tomu, že je druhý v krajských tabulkách 
ve vrhu koulí, dokázal doběhnout na čtvrtém místě 
v Krajském přeboru v přespolním běhu.
V kategorii staršího žactva bylo napjaté očekávání, ze 
kterého nakonec odešla vítězně Barbora Moravcová, 
třetí na Mistrovství kraje na 200 m př. Rovněž byl oceněn 
její progres v hodu oštěpem, kde letos překonala hranici 
30 metrů. Z druhého místa se pak mohl radovat Ladislav 
Jelínek, vrhačské disciplíny pak vynesly na sdílené třetí 
místo Ondřeje Koubka a Kateřinu Moravcovou.
Dorost, junioři a dospělí pak měli společnou kategorii, 
kterou opanoval nestárnoucí Jiří Brychta. Brodský běžec-
ký guru, organizátor Havlíčkobrodského půlmaratonu 
a úspěšný trenér běžecké veteránské a hobby skupiny 
letos přivezl ze světových veteránských mistrovství hned 

několik úspěchů – od 5. místa na 5 000 m na dráze ve 
finském Tampere či 7. místa v krosu tamtéž, po úžasný 
týmový bronz spolu s kolegou Jiřím Markem z MS v hor-
ském běhu z Irska. Současně je pak letos několikanásob-
ným veteránským mistrem ČR v dlouhých bězích.
Stříbrnou pozici pak naopak obsadila nastupující hvěz-
da brodské atletiky juniorka Kateřina Douchová, kterou 
letos dělilo pouhých 19 cm od republikového bronzu 
v hodu oštěpem, kdy čtvrté místo získala v novém oddí-
lovém rekordu juniorek i žen 42,31 m.
Na bronzový stupínek se mezi dospělými postavil Jiří 
Dvořák, který v nejsilnější české atletické disciplíně hodu 
oštěpem stále drží v tabulkách první třicítku – s výkonem 
61,68 m mu patří 27. příčka.
Atletika v posledních dvou letech zažívá v Havlíčkově 
Brodě obrovský boom a renesanci. Skvělé zázemí spolu 
s mnoha nadšenci z řad rodičů-trenérů či rodičů-rozhod-
čích pak přináší do Brodu opět atletické závody krajské 
úrovně a především přitahují velký zájem mladých na-
dějí. Věříme, že se můžeme těšit, co přinesou další léta! 
 Foto: Jakub Fridrich

Úspěch posádky dračích lodí z Brodu a okolí
V polovině listopadu byla ukončena další sezóna Seriálu 
závodů dračích lodí Vysočiny. Ženská posádka Dragon-
board – ladies nasbírala nejvíce bodů a po šesti letech 
existence se umístila v samotném čele poháru. Po zisku 
titulu nejlepší sportovní kolektiv města Havlíčkův Brod 
je to další velký úspěch v tomto roce. Pro nadcházející 
sezónu navíc tato partička žen hledá posily. Nové „drači-
ce“ se mohou hlásit na čísle 733 541 292.

Závěr roku patřil pohárovým soutěžím
S blížícím se závěrem roku se chýlí ke konci také první po-
lovina soutěžního ročníku 2022/2023 celostátních sou-
těží ve stolním tenisu. Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův 
Brod zakončili letošní boje v Extralize hladkou výhrou 
3:0 nad Havířovem. Obhájci mistrovského titulu vedou 
průběžnou extraligovou tabulku o dva body před svými 
největšími rivaly SF SKK El Niňo Praha a SKST Cheb.
Stolní tenistky HB Ostrov Havlíčkův Brod si jako nová-
ček české extraligy žen vedly se střídavými úspěchy. 
V posledním dvojkole letošního roku neuspěly, když 
bez svých opor Lindy Záděrové a Egypťanky Adel Fagr 
Shoumanové v domácí Birell Aréně podlehly SK Dobré 
1:6 a SVS Hradec Králové 0:6. V průběžné tabulce je ex-
traligový nováček z Havlíčkova Brodu na osmém místě, 
stále ale drží reálnou šanci na postup do nadstavbového 
play-off.
Závěr roku patří pohárovým soutěžím. Pěkného úspě-
chu dosáhly v Europe Trophy stolní tenistky HB Ostrov. 
Trojlístek hráček Linda Záděrová, Tereza Pytlíková, Daria 
Kiselová pod vedením trenéra Františka Kanty si v Bra-

tislavě vybojovala postup do další fáze této evropské 
klubové soutěže. 
A tým sehrál v závěru roku dva pohárové zápasy, kte-
ré se oba hrály po uzávěrce tohoto vydání. Ve středu 
14. prosince se představil v polském Grodzisku Mazowi-
eckém v utkání 3. kola Ligy mistrů proti domácí Bogorii. 
Poslední významnou událostí roku 2022 byl finálový tur-
naj Českého poháru, který se konal v neděli 18. prosince 
v Kutná Hoře. Za HB Ostrov Havlíčkův Brod se představil 
kromě A týmu i B tým, který ve čtvrtfinálovém kole pře-
kvapivě vyřadil úřadující vicemistry české Extraligy SKST 
Cheb 7:3.

Premiéra starších žákyň  
v celorepublikové žákovské lize

Starší žákyně se kvalifikovaly do žákovské ligy v házené. 
První prosincovou neděli se ve sportovní hale TJ Jiskra 
odehrálo první kolo soutěže. Broďačky statečně bojo-
valy v každém zápase, ale ne vždy se soupeři vyrovna-
ly. Postupně podlehly Sokolu Písek (12:14) a A i B týmu 
Zlína (15:24 a 9:18). Vítězství si připsaly pouze s týmem 
SK Žeravice (24:14). Podle trenéra budou muset Bro-
ďačky v budoucích zápasech více zabojovat, soustředit 
se a porvat se o další body. 

Bruslaři jsou v polovině základní části sedmí
Tří výhry si připsali havlíčkobrodští hokejisté v závěru lis-
topadu. Po domácích výhrách se Slezanem Opava (7:4) 
a Velkým Meziříčím (3:0), bodovali i na ledě Havířova 
(4:3). Následovaly tři prohry na stadionech soupeřů – ve 
Vyškově (3:4), Valašském Meziříčí (4:6) a v Novém Jičíně 
(1:2 sn). Bruslařům tak po jedenadvaceti odehraných 
zápasech patřila s devětadvaceti body sedmá příčka 
druholigové tabulky skupiny Východ. 

Zápasníci Jiskry skončili v lize bronzoví
O posledním listopadovém víkendu se 16 havlíčkobrod-
ských zápasníků pod trenérským vedením Zdeňka Šve-
ce, Tomáše Šimka, Radka Satrapy a Zdeňka Kocmana 
zúčastnilo tradičního turnaje v Praze. Na čtyřech žíněn-
kách se utkalo 275 závodníků z 37 oddílů a 8 států. Své 
zástupce měl Havlíčkův Brod i mezi rozhodčími – Michal 
Zelenka, Artur Sarkisjan, Matěj Zvolánek a Jiří Čapek. 
Brodští zápasníci pak v silné konkurenci vybojovali jednu 
zlatou, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. 
O den později se v brodské Sportovní hale Na Losích 
konalo poslední kolo ligy mužů v zápase řeckořímském. 
Součástí akce bylo rozloučení Petra Nováka se sportovní 
kariérou – devatenáctiletou reprezentaci České republi-
ky a města HB. 
Broďáci už před posledním kolem věděli, že patnáctý ti-
tul Mistra České republiky nezískají, stále ale měli šance 
být druzí. V prvním kole porazili Ostravu 22:15. Ve dru-
hém kole porazili hladce pozdějšího vítěze celé soutěže 
Olymp Praha 26:10. V rozhodujícím utkání s Chomuto-
vem ale brodská Jiskra smolně prohrála 16:18 a mezi 
týmy tak v letošní sezoně obsadila třetí příčku. 
Druhou prosincovou sobotu sklízeli havlíčkobrodští zá-
pasníci medaile na turnaji pořádaném oddílem TJ Sokol 
Olomouc. Mezi 120 zápasníky z Čech a Slovenska získala 
dvaatřicetičlenná brodská výprava 5 bronzových, 6 stří-
brných a jedenáct zlatých medailí. Mezi týmy tak Jiskra 
obsadila první místo. 
 Stránku připravil Ondřej Rázl


