
Běžecký desetiboj statisticky 

Osobní prožitky z 30. ročníku Mezinárodního běžeckého desetiboje v Trutnově ve dnech 9. až 12. 

května 2013 nám popsal ve svém článku Jirka Soukup. Já to vezmu jen stručně z pohledu statistika, 

který především cítí povinnost zmínit se o všech našich veteránech a veteránkách, kteří se závodu 

zúčastnili. Nejprve to smutné: 

Pár dní před startem vypadala startovní listina velmi nadějně. Bohužel do závodu nenastoupili tři naši 

renomovaní běžci Rudolf Cogan, Zdeněk Vencálek a Miroslav Kravčík, kteří již v minulosti dokázali 

v tomto závodě ve své kategorii vyhrát anebo docílit pěkného výsledku. Zúčastnit se nemohl ani Karel 

Šklíba, známý organizátor běžeckých závodů. Po prvém dni museli ze zdravotních důvodů odstoupit 

Petr Jindra a Ludvík Šteinc, běžci, kteří v minulosti docílili prvenství ve své kategorii. 

A nyní již jen to dobré: 

Závod dokončilo 14 našich veteránů a 4 veteránky. Přehledně o tom vypovídá následující tabulka: 

Kategorie 
Veteráni a veteránky ČR, kteří závod dokončili, 

v závorce je jejich umístění 

Vítěz kategorie, pokud 
nezvítězil náš závodník nebo 

závodnice 

M35 Vodička Oldřich (1), Hurdálek Robert (2), Kaše Jan (3) x 

M40 Pour Jiří (1), Toman Václav (3) x 

M45 Holubec Luboš (1), Karlík Michal (6), Krejzl Henrich (7) x 

M50 Osladil Václav (4) Fritsche Andreas (D) 

M55 Horák Jiří (1) x 

M60 Binter Karel (3), Čalovka Vasil (4) Rochau Lothar (D) 

M65 Dvořák Ladislav (2) Warmuth Walter (D) 

M70 x Linzbichler Helmut (A) 

M75 Merta Jaroslav (1) x 

M80 x Hohmann Leo (D) 

M85 Soukup Jiří (1) x 

W35 Podjuklová Iva (2) Wirgler Sonja (A) 

W40 Kadeřábková Vanda (1), Ernestová Zuzana (2), x 

W45 x Linke Silvia (D) 

W50 x Műller Heidrun (D) 

W55 x Gamel Alyne (F) 

W60 x x 

W65 Keprtová Miloslava (1) x 

 

Shrnuto: 8 našich vítězství v 18 kategoriích, dále 4 druhá místa a 3 třetí místa. Poznamenejme, že 

v tomto závodě je rozdělení do kategorií určeno pouze ročníkem, Robert Hurdálek se stane 

veteránem ve smyslu dráhové statistiky až dne 15. 7. 2013. 

Závodníci a závodnice ze zahraničí získali 9 prvenství (Německo 6, Rakousko 2 a Francie 1). Závodů se 

zúčastnili sportovci ze šesti zemí (CZ, SK, D, A, F a NL). Závod dokončilo (včetně neveteránů) celkem 

62 mužů a 26 žen. Je to celkem o deset osob více než v Nové Pace v roce 2010, kde se tento tradiční 

závod konal poprvé na našem území. Tehdy dokončilo 57 mužů a 21 žen. Lze tedy říci, že dobrá 

propagace trutnovského závodu přispěla i ke zvýšení celkové účasti. O akci byla včas i informace 

v naší Veteránské atletice č. 4/2012. 

Ladislav Dvořák, 30. května 2013 


