
Zpráva o činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj Český Brod v roce 2007 
Členská základnu v roce 2007 tvořilo 12 členů: 
1 muž do 29 let - Lukáš Lipták ze Sadské 
2 muži 30-39 let - Ivan Houžvička z Tuchoraze u Č. Brodu a Petr Lhota z Peček 
3 muži 40-49 let  - Václav Čokrt a Čestmír Hrdinka z Českého Brodu a Ladislav Dobeš z Kostelce n.Č.L. 
1 juniorka  - Eva Čokrtová z Č. Brodu  
1 junior - Václav Čokrt z Č. Brodu 
2 starší žáci  - Jana Čokrtová a Luboš Žitňan z Českého Brodu 
1 mladší žákyně - Kateřina Čokrtová z Českého Brodu 
1 benjamínek na volnou licenci - Kateřina Hrdinková z Č. Brodu 
- DUATLON  
Český pohár pro kategorie žactva nebyl vypsán. 
V kategorii juniorů Václav Čokrt obsadil v Českém poháru 12. místo.   
V kategorii juniorek obsadila Eva Čokrtová v Českém poháru 3. místo a na Mistrovství republiky v Horních 
Počernicích získala bronzovou medaili.    
- TRIATLON: 
V kategorii mladších žákyň se Kateřina Čokrtová v Českém poháru umístila na 8. místě a na Mistrovství republiky 
v Plzni obsadila 7. místo. 
V kategorii starších žákyň skončila Jana Čokrtová v Českém poháru na 13. místě a na Mistrovství republiky v Plzni 
obsadila 12. místo. 
V kategorii starších žáků skončil Luboš Žitňan v Českém poháru na 26. místě. 
V kategorii juniorek obsadila Eva Čokrtová v Českém poháru 11. místo a na Mistrovství republiky v Karlových 
Varech skončila na 10. místě. V celkovém pořadí Českého poháru žen pak obsadila 20. místo z 51 hodnocených 
závodnic. 
V kategoriích mužů bodovali v Českém poháru Petr Lhota - 20. místo v kategorii 30-39 let a Lukáš Lipták – 34. 
místo v kategorii 24-29 let. 
V dlouhém triatlonu se započítávaly 3 závody – ze 106 hodnocených závodníků obsadil Petr Lhhota 27. místo 
(absolvoval 2 závody) a Lukáš Lipták 73. místo (absolvoval pouze 1 závod). Na Mistrovství České republiky na 
Lipně obsadil Petr Lhota 41. místo. 
V soutěži TRI EXPERT Cup (započítávají se čtyři nejlepší výsledky ze sedmi dlouhých duatlonů a triatlonů) 
obsadil Lukáš Lipták 87. místo a Petr Lhota 103. místo z 290 hodnocených závodníků.  
Velkých úspěchů jsme dosáhli ve Středočeském poháru v triatlonu - 1., 3. a 5. místo v kategorii mužů do 39 let 
(Petr Lhota, Lukáš Lipták a Václav Čokrt ml.), 1. a 3. místo v kategorii mužů 40-49 let (Čestmír Hrdinka a Václav 
Čokrt) st.), 1. míso v kategorii žen (Eva Čokrtová), 1 místo v kategorii mladších žákyň (Kateřina Čokrtová), 3. 
místo v kategorii starších žákyň (Jana Čokrtová) a 1. místo v kategorii starších žáků (Luboš Žitňan).    
Pěkných výsledků jsme dosáhli na závodech nezařazených do Českého poháru (duatlony v Horních Počernicích a 
v Čáslavi, triatlony v Lysé nad Labem, Vlkančicích a Chlístovicích u Kutné Hory („Železný Chlíst“). 
Stejně jako v minulých letech byla našemu oddílu poskytnuta mimořádná dotace ČSTT na podporu žákovských 
talentů z programu Sportovní talent v r. 2007 a na trenéry talentované mládeže v péči klubu v roce 2007 ve výši 
odpovídající bodům, získaným závodníky oddílu v roce 2007 v Českém poháru v žákovských kategoriích. Takto 
získané prostředky využíváme pro zdokonalení plavání našich závodníků v kategoriích žactva – konkrétně úhrada 
permanentek do bazénu v Čelákovicích. 
Díky našim výsledkům v žákovských kategoriích byli členové našeho oddílu součástí Středočeského triatlonového 
týmu v roce 2003 na 1. olympiádě pro děti v Litomyšli (Václav Čokrt, trenér – V. Čokrt st.) a v roce 2005 
(Lubomír Žitňan a Jana Čokrtová, trenér – V. Čokrt st.). V roce 2007 nebyl bohužel triatlon do programu 3. 
olympiády v Ústí nad Labem zařazen. 4. olympiáda se bude konat v roce 2009 v Táboře a věříme, že náš kraj 
budou opět reprezentovat i členové našeho oddílu. 

Náš oddíl pořádá každoročně za finanční podpory města čtyři běžecké závody, které jsou přístupné široké 
veřejnosti a těší se mezi běžci stabilně velké oblibě: 
Závody pořádané naším oddílem v roce 2007: 
- 18. března 2007 – uspořádán 14. ročník běhu „Českobrodská pečeť“ – silniční běh na 10 kilometrů pro 
dospělé a běhy od 95 m do 1950 m pro děti a mládež – závodu se zúčastnilo celkem 129 závodníků (2005 – 144, 
2006 - 124).  
- 28. září 2007 – uspořádán 6. ročník akce „Svatováclavský běh“ – tratě od 95 m do 1950 m pro děti a mládež a 
běh pro dospělé na 3250 m – v závodě startovalo 79 závodníků (2005 – 80, 2006 – 96), 



- 28. října 2007 – uspořádán 6. ročník akce „Běh republiky Československé“ – tratě od 95 m do 1950 m pro děti 
a mládež a běh pro dospělé na 3250 m – v závodě startovalo 93 závodníků (2005 – 113, 2006 – 86 závodníků),  
- 16. prosince 2007 – uspořádán 15. ročník běhu „Českobrodská vánoční desítka“ – tohoto silničního běhu se 
na 10 km dlouhé zasněžené trati zúčastnilo 89 běžců (2005 – 47, 2006 – 90). 
Celková účast na bězích: 2005 – 384 úč., 2006 – 396 úč., 2007 – 390 úč. 

V rámci tréninku jsme se tradičně zúčastnili m.j. i mnoha běhů: 
Pečecká desítka, Českobrodská pečeť, Lipanská stezka – Kouřim, Běh Semicemi, Běh osvobození Vinoře, 
Nymburk - Běh lipovou alejí, Běh vítězství zámeckým parkem – Lány, Běh babího léta – D. Počernice, NIGHT 
Mattoni Grand Prix - 3. místo v kategorii tříčlenných družstev žen (Čokrtová Eva, Jana a Kateřina), Mladé 
Běchovice, Běchovice, Svatováclavský běh (Č. Brod), Drozdův lesní běh (Kolín), Lesní běh Říčany, Běh 
Republiky Československé (Č. Brod), Velká Kunratická, Večerní běh městem Čelákovice, Podzimní běh lyžařů – 
Senohraby, Běh kounickou sáňkovačkou, Vánoční běh – D. Počernice, Českobrodská vánoční desítka, 
Silvestrovský běh v Čáslavi a v Kolíně atd. 


