
Avanti běh znamenitě suploval dřívější běh na Kraví horu

 
Dvojnásobnou radost  měli  účastníci  třetího závodu ZBP pod novým názvem 
„Avanti běh“ – jednak z hojné účasti celkově vydařeného „ přespoláku“ přímo 
ve městě Znojmě a také ze zlepšeného počasí. Po řadě velice nepříjemných a 
nepříznivých inverzních dnech, kdy se doporučovalo pokud možno omezovat 
pohyb  venku  natož  v tom  smogu  intenzivně  trénovat,  se  jako  mávnutím 
kouzelného proutku (anebo že by na objednávku pořadatelů přímo tam nahoře?) 
oteplilo, povolila námraza a hned bylo všechno o.k. I přesto hlavní organizátor 
Avanti  běhu Petr  Halbrštat  neponechal nic náhodě a nebezpečná místa raději 
posypal. 
Trať  vedla  od  mostu  přes  Dyji  u  Obří  hlavy  po  pravém břehu  řeky  až  ke 
studánce s pitnou vodou, odtud pak stoupáním od železničního mostu vzhůru na 
Kraví horu, částečně po vrstevnici a následně úsek nejméně příjemný, čímž byl 
mezi  vytrvalci  nenáviděný  prudký  sešup  dolů  k řece.  Ženy  po  prvním kole 
(2 700 m) končily, muži ho absolvovali dvakrát.   Hlavně před obrátkou bylo 
zajímavé sledovat jejich počínání, každý na to šel trochu jinak. 
Z celkového  počtu 42 závodníků se prezentovalo devět žen, mezi muži byla 
potěšitelná solidní účast těch věkově mladších, ambiciózních běžců. První dvě 
místa  v celkovém  pořadí  obsadili  vytrvalci  USK  Univerzita  Brno  –  1.  Petr 
Kotyza (19:12 min.), druhý Aleš Palko (19:31),  třetí doběhl jedenapadesátiletý 
nezmar Pavel Kratochvíl ze Sokola Rudíkov (okres Třebíč) za 19:38, jako čtvrtý 
se v cíli objevil nejmladší a největší „znojemský“ talent posledních let Vojtěch 
Čabala (19:45), ostře sledován   naturalizovaným Brňanem  z USK Univerzita - 
leč  znojemského  původu  -  Lukášem  Souralem   (19:55),  dvacetiminutovou 



hranici atakoval také další Znojmák Josef Michalec (20:07). Uznávaný borec a 
bývalý reprezentant  v  orientačním běhu Karel  Fučík z Černína  byl  o  minutu 
pomalejší.  Z dalších  známých tváří  se  po delší  zdravotní  odmlce  vrátil  mezi 
závodníky ostřílený běhající pedagog Luděk Gross (22:58), který ovšem nestačil 
na stále se lepšícího Karla Podzimka (22:06). Z ostatních nadějí potvrdil svoje 
kvality  Čabalův  souputník  a  kamarád  Josef  Hrubý  (21:58)  ,  z těch  úplně 
nejmladších pak Samuel Motin  (23:01) a Ondřej Seitl (24:28), oba ročník 1996. 
V kategorii žen - jako už tradičně - zvítězila  Kateřina Doubková (nyní běhající 
za  AK Perná)  z Moravského  Krumlova  časem 11:40  min.  na  2,7  km,   před 
Šárkou Horákovou (11:57) . Po nich pak s menšími či většími odstupy dobíhaly 
další  krasavice:  3.  Sivila Shannon,  4.  Tamara Bulantová,  5.  Sendy Motin,  6. 
Světlana Motin, 7. Hana Veselá, 8. byla hodně viditelná a hlavně slyšitelná Ida 
Holíková  z pořádajícího  „Znojemského  běhání“  a  devátá  výtvarnice  Jana 
Krčmářová.  
Hlavním partnerem běžeckého závodu byl atraktivní hotel Avanti z Brna, což se 
také  odpovídajícím  způsobem  projevilo  při  předávání  zajímavých  cen.  O 
vlastním průběhu se více dozvíte a lepší  představu si  uděláte při  pohledu na 
fotoreportáž. 
Na závěr ještě informační dodatek, že kategorii mužů nad 60 let vyhrál třebíčský 
Arnošt  Koreš  (23:47),  přičemž  jeho  odvěký  znojemský  rival  Josef  Bobek 
(společně  s Lukášem  Havránkem)  dali  přednost  rovinatější  trati  rakouské 
Crosslaufserie na 7 400 metrů ve Schwarzenau,  kde ovšem pořádně zaváleli. 
Havránek skončil v kategorii M20 šestý (32:30) a Bobek v kategorii M60 druhý 
(36:16) za dalším ze svých tradičních soupeřů Václavem Svobodou z Českých 
Budějovic. Běžecká sobota se tedy vydařila jak ve Znojmě, tak i v sousedním 
Waldviertelu a to je moc dobře.                  
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