
Mistrovství ČR v orientačním běhu ve sprintu 
 
Chtěl zkompletovat hattrick, a povedlo se! 
 
Kutná Hora – Potřetí za sebou vyhrál mistrovství České republiky v orientačním běhu ve 
sprintu Tomáš Dlabaja z brněnských Žabovřesk. V Kutné Hoře dnes vůbec nedal soupeřům 
šanci a vyhrál s náskokem 22,5 vteřiny před druhým Štěpánem Kodedou (SC Jičín). Ženský 
závod ovládlo duo pardubických závodnic. O jednu desetinu vteřiny zvítězila Iveta Duchová 
před Martinou Dočkalovou. 
 
Opava, pražské Bohnice, Kutná Hora – to jsou místa posledních tří šampionátů ve sprintu, a 
to jsou i místa, kde všude dokázal zvítězit závodník SK Žabovřesky Brno Tomáš Dlabaja. 
Loni šestý muž mistrovství světa suverénně dominuje domácím šampionátům. „To bylo to 
zásadní, proč jsem chtěl dnes uspět, abych zkompletoval hattrick,“ radoval se ze svého třetího 
vítězství v řadě Dlabaja. „Kutná Hora, to byla výzva. Tratě byly velmi zajímavé, bylo to 
hodně o volbách postupů a ty jsem pravděpodobně vybral dobře,“ komentoval trať i svůj 
výkon čerstvý absolvent VUT v Brně.  
Druhý za Dlabajou skončil jičínský Štěpán Kodeda, úřadující juniorský mistr světa v této 
disciplíně. „S výkonem i s výsledkem jsem spokojený. Neudělal jsem žádné větší chyby, jen 
malé chybičky,“ řekl po doběhu Kodeda, který si stříbro zajistil až rychlým doběhem. Na 
poslední kontrole byl ještě druhý Jan Procházka z Pragy Praha, v cíli se však musel spokojit 
se třetím místem, 0,9 sekundy za Kodedou. „Moc spokojený nejsem. Udělal jsem dvě chyby. 
Kdybych se jich vyvaroval, tak jsem mohl bojovat o titul,“ litoval v cíli bronzový medailista. 
 
2,6 km dlouhý závod žen byl soubojem pardubických závodnic. Mezičasy byly vyrovnané a 
rozhodlo se až na konci. Martina Dočkalová na  předposlední kontrole uklouzla na mokré 
dlažbě, ztratila několik vteřin a v cíli se tak z prvenství radovala Iveta Duchová. Vyhrála 
o pouhou jednu desetinu vteřiny. „Super, v to jsem ani nedoufala,“ smála se v cíli Duchová. 
„Mrzí mě to, fakt škoda toho pádu,“ litovala naopak její oddílová kolegyně Dočkalová. 
Jedenáct vteřin za pardubickým duem skončila na třetím místě Šárka Svobodná z Kotlářky. 
„Přála jsem si nezkazit to jako na předchozích sprintových závodech, takže dobrý,“ byla 
spokojena se svým výsledkem jednadvacetiletá závodnice.  
Předloňská i loňská vítězka Radka Brožková skončila sedmnáctá. „Udělala jsem chybu a pak 
už to vypustila,“ řekla po doběhu obhájkyně zlata. 
 
Další mistrovské tituly v orientačním běhu, tentokrát na krátké trati, se budou rozdělovat 
v neděli ve Zdechovicích. 
          Lenka Klimplová 
 
Ženy (2,6 km): 

1. Duchová Iveta (OK Lokomotiva Pardubice)  15:52,0 
2. Dočkalová Martina (OK Lokomotiva Pardubice)  15:52,1 
3. Svobodná Šárka (Kotlářka Praha)    16:03,7 
4. Panchártková Jana (OK 99 Hradec Králové) 16:34,0 
5. Brožková Dana (SC Jičín)    16:36,9 
6. Spurná Martina (SK Praga Praha)   16:52,5 

 
Muži (2,8 km): 

1. Dlabaja Tomáš (SK Žabovřesky Brno)   13:59,8 
2. Kodeda Štěpán (SC Jičín)    14:22,3 



3. Procházka Jan (SK Praga Praha)   14:23,2 
4. Mrázek Jan (AC Sparta Praha)   14:36,2 
5. Losman Petr (OK 99 Hradec Králové)   14:36,6 
6. Smola Michal (SKOB Zlín)     14:50,3 

 
 


