Jakub Holuša

Agentura

:

Top Athletics

Disciplína

:

1500m, 800m

Datum narození

:

20. 2. 1988

Oddíl

:

Dukla Praha

Trenér

:

Tomasz Lewandowski

Rekordy

-

:

800 m - 1:45.12
(2012,Doha)
1000 m - 2:16.79 (2014, Ostrava)
1500m - 3:32.49NR (2018, Monaco)
Míle - 3:53.46
(2015, Oslo)
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-

3000m - 7:51.39 (2017, Montgeron)
3000 Metres Steeplechase - 8:50.30 (2007, Hengelo)

{tab=Profil}

Stříbrný medailista v běhu na 800m z Halových mistrovství světa v Istanbulu 2012, pátý z ME v
Helsinkách. Opavský rodák Jakub Holuša má už stálou pozici mezi českými běžci. Začal jako
běžec nad pevnými překážkami a příkopem, v seniorské kategorii se začal věnovat středním
tratím, zejména osmistovce. V roce 2005 na mistrovství světa do 17 let v Marrákeši doběhl ve
finále na sedmém místě (2000 m př.). O dva roky později se stal v nizozemském Hengelu
juniorským mistrem Evropy na trati 3000 metrů s překážkami.

Od roku 2008 je jeho specializací zejména běh na 800 a 1500 metrů. Účastnil se halových MS
2008 ve španělské Valencii a ve stejném roce reprezentoval na letních olympijských hrách v
Pekingu, kde skončil v rozběhu na celkovém děleném 41. místě z 61 závodníků. V roce 2009
získal na mistrovství Evropy do 22 let v litevském Kaunasu bronzovou medaili v závodě na
1500 metrů. Na světovém šampionátu v Berlíně však nestartoval.

O rok později doběhl na halovém MS v katarském Dauhá ve finále běhu na 800 metrů na pátém
místě v čase 1:47,28. 5. místo na stejné trati vybojoval také na evropském šampionátu v
Barceloně. Cílem proběhl v čase 1:47,45 a na bronzového medailistu Adama Kszczota z Polska
ztratil 23 setin. V sezoně 2011 ho z boje o cenné kovy na Mistrovství světa v korejském Tegu
vyřadilo zranění.

Představil se i na Olmypijských hrách v Londýně 2012 v rozbezích na 800m. Halovou sezonu v
roku 2013 vynechal.
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2017 MS London - 1500 m

(5)
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2016 OH Rio de Janeiro - 1500 m

(sf)

2016 HMS Portland - 1500 m

(2)

2015 MS Peking - 1500 m

(roz.)

2015 HME Praha - 1500 m

(1)

2014 HMS Sopot - 1500 m

(5)

2012 ME Helsinky - 800 m

(5)

4x400 m

(5)

2012 HMS Istanbul - 800 m

(2)

2011 HME Paříž - 1500m

(5)

2010 ME Barcelona - 800 m

(5)

2010 HMS Dauha - 800 m

(5)
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2009 MEC23 Kaunas - 800 m

1500 m

(roz.)

(3)

2008 OH Peking -800 m

(roz.)

2008 HMS Valencie - 800 m

(roz.)

2007 MEJ Hengelo - 3000 m př.

2005 MS17 Marrakéš - 2000 m př.

(1)

(7)
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{youtube}RZHQaKkhPko{/youtube}
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{youtube}aRv2ZrIARlU{/youtube}
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