
Zlatý double 
Na mistrovství světa v benchpressu a v silovém trojboji, které se minulý týden konalo 
v pražské Areně Sparty, bude úpický silák Petr Hron vzpomínat jako na dosud nejúspěšnější. 
 
Šampionátu se zúčastnilo přes 650 závodníků z celého světa. Petr Hron přišel na řadu 
závodem v benchpressu v dresu ve čtvrtek. Zakládal na 240 kg, druhým pokusem úspěšně 
zdolal 250 kg. V boji o zlato už mu zůstal jen slovenský reprezentant Eduard Šido. Hronovi se 
povedl i třetí pokus, a tak se mohl radovat z obhajoby titulu mistra světa. Dodatkovým 
čtvrtým pokusem si pak Petr Hron ještě nechal naložit hodnotu nového evropského rekordu 
261 kg. Před zraky mezinárodních rozhodčích přetíženou činku zvedl. Ke zlatu tak přidal do 
tabulek maximálních výkonů starého kontinentu další úctyhodný zápis. 
 
V pátek notně vyčerpaného Petra Hrona, a jeho parťáka Radka Rosu z Batňovic, čekal ještě 
závod v silovém trojboji bez dresů. Hned v první disciplíně se Petrovi nepovedl první pokus  
v dřepu (240 kg). Napodruhé už byl úspěšný. I třetí pokus (250 kg) zvládl. Druhá disciplína 
byl benchpress, kde „dal“ 185 kg. Trojboj završil mrtvým tahem, kde do posledního pokusu 
bojoval s německým protivníkem o zlato. A výkon 270 kg v druhém pokusu mu ho 
definitivně zajistil. Pak si ještě nechal naložit 280 kg, což by znamenalo pokoření světového 
rekordu. Skutečnost, že ho „nedal“, už nic nemění na tom, že Petr Hron se prvně ve své 
kariéře mohl radovat ze zlatého double! Radek Rosa skončil v kategorii nad 140 kg bronzový.  
 
„Dvě zlaté medaile na krku, to jsem ještě nezažil. Je to jednoznačně vrchol mé sportovní 
kariéry. Byl to jeden z nejhezčích závodů. Musím také vyzdvihnout pořadatele, kteří 
zorganizovali mistrovství s největší profesionalitou, kterou jsem kdy zažil.“ Tak zhodnotil 
Petr Hron pražský šampionát, který mu dodal chuť do dalšího zápolení.  
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Autorka přiložených snímků: Lucie Hronová 
 
Popis snímků: 
1. Stupně vítězů – MS v benchpressu: 1. Petr Hron (Česko), 2. Eduard Šido (Slovensko),  
    3. Radovan Kaděra (Česko).  
2. Petr Hron (vpravo) a jeho trenér Jiří Ondráček. 
3. Celkový pohled do Areny Sparta v Praze, kde se šampionát konal. 
 
 


