
2. závod 8. ročníku Znojemského běžeckého poháru

MARKUSBERG kros
pořádaného BK Znojemské běhání  

www.znojemskebehani.ic.cz

V sobotu 5.11.2011 pokračoval závodem Markusberg kros seriál Znojemského běžeckého poháru na trasách 9,3 km pro 

muže a 3,1 km pro ženy. Závod Markusberg kros byl po letošní jarní premiéře, kdy nahrazoval zrušený závod  Kolisova 

desítka, na základě ohlasů samotných závodníků zařazen znovu, tentokrát jako podzimní. Trasy vedly ze Spáleného 

mlýna dolů Gránickým údolím a poté výrazným stoupáním po křížové cestě až na Hradiště. Po proběhnutí Hradiště 

pokračovali běžci po staré hradišťské cestě zpět dolů do Gránického údolí. Trasa pro ženy  končila po náročném jednom 

okruhu s převýšením 100m u Spáleného mlýna, muže čekaly náročné tři okruhy s celkový stoupáním 300m.  Počasí se 

naštěstí pro celý sobotní závod umoudřilo, a i když sluníčko vidět nebylo, alespoň se mírně oteplilo a nemrholilo.  

Pěkné  běžecké  počasí  přivítalo  na  startu  33  účastníků  ve  velmi  solidním  výkonnostním  složení  doplněným  pro 

organizátory určitě hodně potěšitelnou účastí běžců ze Znojma a jeho okolí. Při probíhání Hradištěm byla  místy vidět 

dokonce i divácká podpora místních, která určitě povzbudila bojující závodníky k lepším výkonům. Samozřejmě není 

možné zapomenout na proběhnutí kolem Spáleného mlýna, kde byla divácká podpora nejsilnější.

V kategorii žen si vedla nejlépe Horáková Šárka z Prštic v čase 15:25 a za ní se zařadily dvě znojemské závodnice, 

Bulantová Tamara v čase 16:30 a  Marková Monika v čase 19:11. Z mužů si závod vychutnal nejlepší Palko Aleš z VSK 

UNI Brno  v čase 37:39, který vyhrál zároveň i kategorii mužů MB (40-49 let), za ním v kategorii skončili  Nožka Jiří z 

Dinosportu Ivančice v čase 42:28 a Šrámek Milan ze SV Stříbro v čase 43:57. Za svůj výkon se nemusí stydět ani 

celkově druhý mladý a nadějný vítěz kategorie MA (do 39let) Čabala Vojtěch z TJ Znojmo  časem 39:25, za nímž se 

umístili Michalec Josef ze Znojma v čase 40:00 a Fučík Karel z Černína v čase 41:44. Také ve třetí kategorii MC (50-59 

let) se odehrál významný souboj mezi vrchařským veteránským specialistou Kolínkem Františkem a jedním z nejlepších 

českých veteránských běžců Kratochvílem Pavlem. Nakonec v tomto souboji v kategorii zvítězil (celkově  třetí) ve velmi 

solidním čase pod 40 minut Kratochvíl Pavel ze Sokola Rudíkov v čase 39:45, Kolínek František z AK Perná v čase 
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41:01 doběhl v této kategorii druhý a třetím místem je doplnil Podzimek Karel z TK Znojmo v čase 45:06. V kategorii MD 

(60 a více let) zvítězil  nestárnoucí Koreš Arnošt z Atletiku Třebíč v čase 47:34 a za ním druhý Kubíček František z 

Relaxu Dobré pole v čase 52:47.

Pro všechny závodníky, kteří se všichni výborně porvali s náročnou tratí a ani jeden z nich nevzdal, byl v restauraci 

Spálený mlýn připraven horký čaj a vynikající zahřívačka a posilovačka ve formě česnekové polévky - vše podávané v 

režii majitele této restaurace a kromě toho poskytnuto i teplé přístřeší pro vyhodnocení závodu, za což jejímu majiteli 

organizátoři a závodníci děkují.

Je třeba ocenit nejen výkony čelních běžců, ale i výkony ostatních, protože žádný z nich určitě nezklamal a dokázal 

vyhrát svůj fyzický boj s krutým stoupáním, ale i ten psychický se svou vůlí a na konci mít dobrý pocit, že to dokáže. 

Poděkování patří  hlavnímu sponzorovi závodu - firmě Markusberg - za podporu, která pomohla, aby mohl být tento 

závod uskutečněn, dále firmě Suncone a technické pomoci Cykloklubu Kučera – jmenovitě Čestmíru Valovi + 1  při 

ochraně unavených běžců a řízení dopravy při přebězích silnic.

Podrobné výsledky a informace k dalším závodům jsou na webových stránkách Běžeckého klubu Znojemské běhání 

www.znojemskebehani.ic.cz.

Zde se pokusíme umísťovat odkazy na fotogalerie ze závodu:
http://dino-sport.rajce.idnes.cz/5.11.2011_Markusberg_kros_-_Znojmo/     
http://lmlmlmlm.rajce.idnes.cz/2011-11-05_Markusberg_kros_-_2.z.-_8.r._ZBP_CA     
http://lmlmlmlm.rajce.idnes.cz/2011-11-05_Markusberg_kros_-_2.z.-_8.r._ZBP/     

http://lmlmlmlm.rajce.idnes.cz/2011-11-05_Markusberg_kros_-_2.z.-_8.r._ZBP/
http://lmlmlmlm.rajce.idnes.cz/2011-11-05_Markusberg_kros_-_2.z.-_8.r._ZBP_CA
http://dino-sport.rajce.idnes.cz/5.11.2011_Markusberg_kros_-_Znojmo/



