
 
Činnost oddílu triatlonu TJ Slavoj Český Brod v roce 2012 

Oddíl triatlonu měl v roce 2012 pouze 8 členů – 1 člen do 18 let, 4 členové ve věku 
18 - 26 let a 3 členové ve věku 27 - 65 let. Předsedou oddílu byl Ing. Václav Čokrt, 
hospodářem byl Ivan Houžvička. 

Stejně jako v předchozích letech uspořádal oddíl i v roce 2012 čtyři běžecké 
závody, které jsou přístupné veřejnosti a jsou stále oblíbenější. Zúčastnilo se jich 
celkem 751 závodníků, čímž byl vytvořen nový účastnický rekord tohoto našeho 
běžeckého seriálu. 

- 18. března 2012  to byl 19. ročník běhu „Českobrodská pečeť“, kterého se celkem 
zúčastnilo 299 běžců:  

      - dopoledního silničního běhu na 10 kilometrů (start u Podviničního rybníka a 
obrátka v Dolánkách) se zúčastnil rekordní počet 220 běţců (179 muţů a 41 ţen), 

      - odpoledního běhu pro děti a mládeţ v českobrodském parku a v okolí 
Pivovarského rybníka se zúčastnilo 79 závodníků (42 chlapců a 37 děvčat).    

  - 28. září 2012 se v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka uskutečnil 
11. ročník  akce „Svatováclavský běh“. Tohoto běhu pro děti a mládeţ (tratě od 95 m 
do 1950 m), běhu pro dospělé (3250 m) a běhu „Buď fit“ pro ţeny (1650 m) se 
zúčastnilo 146 závodníků - 102 závodníků v dětském a dorosteneckém věku (45 
chlapců a 57 děvčat) a 44 dospělých (35 muţů a 9 ţen).  

- 21. října 2012 se konal 11. ročník akce „Běh Republiky Československé“. Na 
stejných tratích jako při Svatováclavském běhu startovalo 186 závodníků - 136  
závodníků v dětském a dorosteneckém věku (62 chlapců a 74 děvčat) a 50 dospělých 
(42 muţů a 8 ţen).   

- 16. prosince 2012 byl náš běţecký seriál zakončen 20. ročníkem silničního běhu 
„Českobrodská vánoční desítka“. Tohoto 10 km dlouhého silničního běhu, se startem 
u Podviničního rybníka, se zúčastnilo 120 závodníků (104 muţů a 16 ţen). 

Běhy byly uspořádány za finanční podpory města Český Brod a pana Igora Sládka z 
Prahy. 

Články o našich závodech jsme publikovali v měsíčníku „Českobrodský zpravodaj“ a ve 
čtrnáctideníku „Náš region“. 



Členové našeho oddílu startovali v roce 2012 na několika triatlonových a 
duatlonových závodech:  

Jan Rybář : 

- 10.6.2012 na závodě Českého poháru v triatlonu v Račicích získal 5. místo v 
kategorii starších ţáků (0,4 m plavání – 10 km cyklistika – 3 km běh), 

- 24.6.2012 startoval v triatlonovém závodě v Nymburku (0,2 km – 5 km – 2 km), 
kde v kategorii starších ţáků obsadil 1. místo a stal se přeborníkem 
Středočeského kraje v triatlonu. 

Lenka Cibulková : 

se v roce 2012 soustředila na závody v terénním triatlonu – v Českém poháru XTERRA 
obsadila v celkovém pořadí ţen 3. místo : 

- 9.6.2012 startovala na závodě XTERRA LÁZNĚ BĚLOHRAD (1 km plavání – 21 
km horské kolo – 9 km běh) a obsadila 3. místo v celkovém pořadí ţen,  

- 7.7.2012 na závodě DĚČÍN ZEDNÍČEK XTERRA (0,8 km – 18 km – 5 km) 
obsadila 4. místo v celkovém pořadí ţen,  

- 21.7.2012 na závodě XTERRA ŠPINDLERŮV MLÝN (0,8 km – 24 km – 6 km) 
obsadila  v celkovém pořadí ţen 3. místo, 

- 4.8.2012 v závodě s mezinárodní účastí XTERRA CZECH - PRACHATICE (1,2 
km – 36 km – 10 km), který byl i závodem Světového poháru a Evropského 
poháru, obsadila v celkovém pořadí ţen 5. místo (2. místo z českých závodnic), 

- 1.9.2012 na závodě XTERRA KRUŠNOMAN TRIATLON (1,5 km – 40 km – 11 
km) obsadila v celkovém pořadí ţen 3. místo, 

startovala ale i na závodech v terénním duatlonu : 

- 26.5.2012 na Mistrovství ČR v Praze (3 km běh – 26 km horské kolo – 6 km běh) 
získala mezi ţenami stříbrnou medaili, 

- 29.9.2012 na terénním sprint duatlonu v Mělníku (2,5 km – 22 km – 5 km) 
obsadila 2. místo v celkovém pořadí ţen. 

Eva Čokrtová :  

- 24.6.2012 na triatlonovém závodě v Nymburku (0,6 km – 26 km – 6 km) obsadila 
8. místo v celkovém pořadí ţen a v přeboru Středočeského kraje v triatlonu 
získala stříbrnou medaili, 

- 21.7.2012 na 12. ročníku triatlonu „Ţelezný Chlíst“ (0,6 km – 28 km – 7,2 km) 
obsadila mezi ţenami 3. místo, 

- 4.8. 2012 obsadila na 23. ročníku Vlkančického triatlonu (0,2 km – 6 km – 2 km) 
1. místo v celkovém pořadí ţen,  

- 12.8.2012 na triatlonu DOKSY MAN 2012 (1,9 km plavání – 90 km cyklistika – 
21,1 km běh) obsadila v celkovém pořadí ţen 6. místo (2. místo v kategorii 20 – 
29 let) v pěkném čase 5:33:21,5, 



- 21.9.2012 zvítězila mezi ţenami na 19. ročníku Čáslavského duatlonu (3 km běh 
– 25 km cyklistika – 3 km běh) a stala se přebornicí Středočeského kraje 
v duatlonu. 

Jana Čokrtová : 

- 24.6.2012 dokončila triatlon v Nymburku na 13. místě v celkovém pořadí ţen, 

- 21.7.2012 na triatlonu „Ţelezný Chlíst“ obsadila mezi ţenami 8. místo, 

- 4.8. 2012 obsadila na Vlkančickém triatlonu 6. místo v celkovém pořadí ţen (4. 
místo v kategorii do 30 let), 

- 21.9.2012 obsadila 5. místo  mezi ţenami na duatlonu v Čáslavi. 

Kateřina Čokrtová : 

- 21.7.2012 na triatlonu „Ţelezný Chlíst“ obsadila mezi ţenami 12. místo, 

- 4.8. 2012 obsadila na Vlkančickém triatlonu 11. místo v celkovém pořadí ţen (7. 
místo v kategorii do 30 let), 

- 21.9.2012 obsadila 6. místo  mezi ţenami na duatlonu v Čáslavi. 

Členové oddílu se zúčastnili i mnoha běžeckých závodů : 

Novoroční běh v Horních Počernicích, Pečecká desítka, Běh lipovou alejí v Nymburku, 
Lipanská stezka v Kouřimi, půlmaratóny v Dráţďanech a v Praze, Běchovice, Velká 
Kunratická, Večerní běh městem Čelákovice, Běh kounickou sáňkovačkou, 
Předvánoční běh v Dolních Počernicích, Silvestrovský běh v Kolíně atd. 

Hodnotný byl hlavně výkon Evy Čokrtové na půlmaratónu v Dráţďanech - 1:35:14.  

V roce 2013 uspořádá oddíl čtyři tradiční běţecké závody pro veřejnost. Naši členové 
se zúčastní soutěţí (triatlony, duatlony, běhy) alespoň ve stejném rozsahu jako v roce 
2013. 

Informace o oddílu jsou k dispozici na www.triathloncb.ic.cz 

 

http://www.triathloncb.ic.cz/

