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Instituce - UNIS
Kampus ZČU se opět promění v běžeckou trať. Je tady běh s rektorem
...pauze se obzvlášť těším – nejen na běh, ale hlavně na to, jak se kampus zaplní studenty, kteří si tu užijí příjemné odpoledne,“ říká
rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček, s nímž letos ve štafetě poběží studentka Fakulty ekonomické Lucie Zavadilová,
juniorská mistryně republiky 2021 v běhu...
zcu.cz | 27.04.2022 | URL

Atletika
V Otrokovicích padaly rekordy. Titul získali Zajíc a Stewartová
...Své kariérní maximum srazila o téměř šest vteřin a radovala se již ze sedmé zlaté medaile z tohoto šampionátu. Triumfovala už
šestkrát v řadě. Tereza Hrochová úspěšně obhájila stříbro z loňského roku. Obě závodnice s přehledem pokořily limit pro start na
květnovém Evropském poháru v běhu na 10...
Slovácký deník | 25.04.2022 | rubrika: Sport | autor: (lk) | N1
Obsahové duplicity: 25.04.2022 - Kroměřížský deník N1, Zlínský deník N1, Valašský deník N1

Judo
Cena Krpálkovi
...ME v Sofii kvůli rekonvalescenci nestartoval, přesto si Lukáš Krpálek odvezl trofej. Dvojnásobný olympijský vítěz byl jako první
Čech vyhlášen za rok 2021 nejlepším judistou Evropy.
„Krásný pocit, moc si toho vážím. Evropa je v judu nejsilnější kontinent,“ říkal Radiožurnálu. Z aktivních...
Právo | 02.05.2022 | rubrika: Sport | autor: (sob) | N1

Judistka Zachová na mistrovství Evropy prohrála duel o bronz a skončila pátá
...Renata Zachová napodobila Věru Zemanovou a obsadila na mistrovství Evropy pátou příčku. V souboji o bronz v kategorii do 63
kilogramů na šampionátu v Sofii podlehla Maďarce Szofi Özbasové.

Pokračuje tak české čekání na ženskou medaili z ME, které trvá už osmnáct let. Dva zápasy...
sport.iDNES.cz | 30.04.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL
Obsahové duplicity: 30.04.2022 - sport.cz N1 URL

Judo má novou halu v Praze. Krpálek ji otevřel tak, že hodil trenérem
...Novou sportovní arénu na Praze 9 SA Rokytka. Včera se tam konal první slavnostní reprezentační sraz, na místě byl přítomen
olympijský vítěz Lukáš Krpálek, ale i Pavel Petřikov, Jaromír Ježek, Jaromír Musil, David Klammert a další.
O vznik sportovní haly se zasloužil tenisový funkcionář Ivo...
isport.cz | 27.04.2022 | rubrika: ostatní | URL
Obsahové duplicity: 27.04.2022 - Sport - Volejbal N1, Sport - Volejbal N1

Kanoistika - rychlost
Vsadili jsme se o HOLÍNKY

...závodů na Světové poháry v rychlostní kanoistice. Svátek práce i den zamilovaných tak pro ně představoval hlavně pořádnou dřinu.
Lépe si vedla Anežka Paloudová, zatímco Josefu Dostálovi se tolik nedařilo. Ale i díky tomu, že se věnují stejné sportovní disciplíně, si
navzájem zlepšují náladu a...
Sport | 02.05.2022 | rubrika: kanonistika | autor: ONDŘEJ NĚMEC | N1

Kanoistika - slalom
Na place: Kajakář Jiří Prskavec: Čtení vody je specifická vlastnost, kterou člověk zdokonaluje během kariéry
...si podcast Hostem Davida Novotného ve sportovní talkshow Na place je vodní slalomář Jiří Prskavec. Český kajakář získal zlatou
olympijskou medaili v Tokiu, bronz vybojoval na Hrách v Riu a zároveň je několikanásobným mistrem světa i Evropy. Do jakých
destinací olympijský vítěz jezdí trénovat? Co...
talk.youradio.cz | 27.04.2022 | URL

Plavání
Tomáš Franta s Janem Mickou vyhráli na mítinku v Grazu Vytvořeno: 26. duben 2022
...Graz Trophy každým rokem láká k účasti české plavce, kteří se do Grazu vydali i letos a přivezli domů celkem pět medailových
umístění.
Tomáš Franta vyhrál znakovou stovku a na poloviční trati skončil druhý. Na osmistovce dosáhl na vítězství Jan Micka. Oba se chtěli
pokusit o překonání...
czechswimming.cz | 26.04.2022 | URL

Zdravotně postižení sportovci
Musím si uvědomit, že všichni nechtějí na paralympiádu, říká Drahonínský o trénování lukostřelců
David Drahonínský se řadí ke světové špičce v paralukostřelbě. Na hrách v Tokiu získal zlato mezi jednotlivci v kategorii W1 a stříbro
vystřílel se Šárkou Musilovou v mixu. Prvenství si připsal i v anketě Nejlepší handicapovaný sportovec roku. Teď si navíc udělal
trenérskou licenci II. třídy, aby...
paralympic.cz | 25.04.2022 | URL

Beachvolejbal
Období plné změn. Česká jednička mění parťačku i trenéra. V beachvolejbale si musíte sednout i lidsky, říká
Hermannová
...jednička plážového volejbalu Barbora Hermannová zažívá období plné změn. Na podzim loňského roku musela hledat novou
parťačku, když se její dlouhodobá spoluhráčka Markéta Nausch-Sluková rozhodla přerušit kariéru kvůli zakládání rodiny. Volba padla
teprve na jednadvacetiletou Marii-Sáru Štochlovou....
zitrek.cz | 27.04.2022 | autor: Tomáš Smetana | URL

Tenis
Kachna se zelím a statek s hodně zvířaty. Co na sebe práskla Tereza Martincová?
...fanoušci během posledních čtyřiadvaceti hodin mohli blíže poznat Terezu Martincovou. Aktuálně 49. hráčka žebříčku dvouhry ve
„stories“ oficiálního instagramového účtu prozradila, na jakém jídle ujíždí, nebo zda někdy měla chuť seknout s tenisem.
Martincová s tenisem začínala v osmi letech,...
tenisovysvet.cz | 27.04.2022 | autor: Radek Štohl, Pavel Lebeda | URL

Triatlon

ME v super sprintu se blíží. Kdo bude reprezentovat?
...
Evropský šampionát se termínově kryje se závodem Světového poháru v Arzacheně, kterému dali přednost Vendula Frintová, Petra
Kuříková a Radim Grebík. Tereza Zimovjanová zahájí sezonu později, a tak vynechává Arzachenu i mistrovství Evropy.
„Složitější je situace u juniorů, kde je...
triatlon.cz | 27.04.2022 | autor: Michal Včeliš | URL
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Instituce - UNIS
Kampus ZČU se opět promění v běžeckou trať. Je tady běh s rektorem
zcu.cz | 27.04.2022 | URL

Po dvouleté odmlce vynucené pandemií se v úterý 3. května uskuteční tradiční Běh s rektorem.
Studenti, akademici, ale také běžci z řad absolventů a veřejnosti už popáté poměří svoji běžeckou zdatnost ve štafetovém závodě
dvojic. Kromě běhu se mohou těšit na jarní piknik, kapely a sportovní aktivity.
Závodníci vyběhnou na trať v 16:30 hodin, po úvodním čtyřsetmetrovém zahřívacím kole. Trasa o délce 1,5 km povede okolo celého
kampusu, start a cíl bude před tělocvičnou. Okruh poběží každý z dvojice dvakrát. Závodit může kdokoli, účast je bezplatná, běžci se
pouze musejí zaregistrovat na webu katedry tělesné výchovy a sportu , která se na pořádání akce podílí. Registrace jsou otevřené do
pondělí 2. května do 22 hodin. Ti, kdo nepoběží, mohou přijít svým kolegům a kamarádům alespoň fandit.
„Běh s rektorem je pro mě vždycky vítaným vytržením z pracovních aktivit. Po dvouleté pauze se obzvlášť těším – nejen na běh, ale
hlavně na to, jak se kampus zaplní studenty, kteří si tu užijí příjemné odpoledne,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav
Holeček, s nímž letos ve štafetě poběží studentka Fakulty ekonomické Lucie Zavadilová, juniorská mistryně republiky 2021 v běhu na
4x400 m a stipendistka programu UNIS , kterým MŠMT, resp. jeho resortní sportovní centrum Victoria podporuje duální kariéru
vysokoškolských sportovců.
Prvních padesát přihlášených dvojic obdrží po doběhnutí pivo na osobu zdarma, nejrychlejší tři dvojice budou oceněny. Zároveň bude
vyhlášen vítěz celouniverzitní soutěže O pohár rektora, v níž v uplynulých měsících soupeřily fakultní týmy v individuálních i
kolektivních sportech. Rektor Miroslav Holeček také v kampusu přivítá hokejisty týmu ZČU Akademici Plzeň , kteří v letošní Univerzitní
lize ledního hokeje vybojovali stříbro.
Kromě toho je pro účastníky Běhu s rektorem i všechny ostatní návštěvníky připraven pestrý sportovní a kulturní program . Zájemci si
vyzkouší nejrůznější sportovní aktivity – bouldering, slackline, golf a mnoho dalších. Informační a poradenské centrum ZČU, které vždy
na začátku akademického roku organizuje festival Rok jedna, při němž nové studenty seznamuje s univerzitou, připravilo prohlídky
kampusu . Ještě před závodem zahraje od 15 hodin kapela Ed Rosenthal a po sportovních výkonech se pak areál univerzity promění v
relaxační zónu, kde bude probíhat jarní piknik – bude se grilovat, k zakoupení bude nefiltrované a nepasterizované pivo Záškolák a
chybět nebude ani hudba. V 18 hodin vystoupí skupina China soup , kterou v 19.20 vystřídá Island Mint . O úplný závěr se až do 21
hodin postará DJ.
Galerie
Celouniverzitní
Šárka Stará
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Atletika
V Otrokovicích padaly rekordy. Titul získali Zajíc a Stewartová
Slovácký deník | 25.04.2022 | rubrika: Sport | autor: (lk) | N1

Otrokovice – Hranice třiceti minut odolala, přesto sobotní mistrovství České republiky v běhu na 10 000 metrů na dráze, které hostily
Otrokovice, přineslo skvělé výkony i časy.
Nejrychlejším vytrvalcem mezi muži byl Martin Zajíc z Univerzity Brno, který v závěru předčil favorizovaného oddílového kolegu Jiřího
Homoláče a díky novému osobnímu rekordu 30:00.39 si připsal premiérový triumf na této trati.
„Výsledek je nad očekávání, protože mám za sebou horší týden. V úterý jsem si odřel paty v tretrách, pak jsem si natáhl zadní stehenní
svaly. Ale snažil jsem se pošetřit síly a běžet co nejrychleji. Bylo to těžkých pětadvacet kol, ale jednou za rok se to dá vydržet,“ usmíval
se v cíli vítěz.
Homoláč bral tentokrát stříbro, Vladimír Marčík zopakoval bronz z před dvou let.
Mezi ženami získala už sedmé zlato Moira Stewartová, jež finišovala v novém osobním rekordu 32:51.74.
„Ze závodu jsem nadšená, vždyť jsem si na dráze připsala osobní rekord,“ usmívala se očekávaná vítězka.
„Čas je pro mě fakt super. První půlka byla docela lehká, ale taky svižnější. Možná jsem to trošku přepálila, protože mi ke konci
docházely síly, ale trenér mi hlásil mezičasy a nějak jsem to už domlela,“ přidala. „Chtěla jsem to zvládnout pod třiatřicet minut, což se
mi splnilo,“ dodala šampionka.
Svěřenkyně trenéra Václava Janouška nakonec přemohla i nepříjemný vítr a díky parádnímu výkonu na Zlínsku překonala dva roky
starý osobní rekord z Evropského poháru v Londýně.
Své kariérní maximum srazila o téměř šest vteřin a radovala se již ze sedmé zlaté medaile z tohoto šampionátu. Triumfovala už
šestkrát v řadě.
Tereza Hrochová úspěšně obhájila stříbro z loňského roku. Obě závodnice s přehledem pokořily limit pro start na květnovém
Evropském poháru v běhu na 10 000 metrů ve francouzském Pacé.
Třetí bronz v řadě vybojovala Julia-Anna Lily Bell.
Mezi juniory zvítězil reprezentant pražského Olympu Jan Máša v čase 31:54.48. Na stupně vítězů ho doprovodili příbramský Matěj

Placatka (32:23.89) a Ivan Brejška z Českých Budějovic (33:21.29).
Ve stejné kategorii děvčat se z vítězství radovala Natálie Furchová z Olympu Brno za 38:28.86 před přerovskou Michaelou Brtníčkovou
(38:49.19) a Eliškou Hostkovou ze Sušice (39:05.03).
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Judo
Cena Krpálkovi
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Na ME v Sofii kvůli rekonvalescenci nestartoval, přesto si Lukáš Krpálek odvezl trofej. Dvojnásobný olympijský vítěz byl jako první
Čech vyhlášen za rok 2021 nejlepším judistou Evropy.
„Krásný pocit, moc si toho vážím. Evropa je v judu nejsilnější kontinent,“ říkal Radiožurnálu. Z aktivních účastníků ME si vedly nejlépe
ženy, na páté místo Věry Zemanové navázala stejným výsledkem do 63 kg Renata Zachová, boj o bronz prohrála s Maďarkou
Özbasovou.
ME v judu v Sofii – muži, do 73 kg: 1. Hejdarov (Ázer.), do 81 kg: 1. Grigalašvili (Gruz.), …Kopecký vypadl ve 3. kole, Svoboda (oba
ČR) vypadl ve 2. kole, do 90 kg: 1. Maisuradze (Gruz.), …Klammert (ČR) vypadl ve 2. kole, do 100 kg: 1. Korrel (Niz.), nad 100 kg: 1.
Spijkers (Niz.). Ženy, do 63 kg: 1: Howellová (Brit.), …5. Zachová (ČR), do 70 kg: 1. Gahieová (Fr.), do 78 kg: 1. Böhmová (Něm.),
nad 78 kg: 1. Dicková (Fr.), …Paulusová (ČR) vyřazena v 1. kole.

ZPĚT
Judistka Zachová na mistrovství Evropy prohrála duel o bronz a skončila pátá
sport.iDNES.cz | 30.04.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Judistka Renata Zachová napodobila Věru Zemanovou a obsadila na mistrovství Evropy pátou příčku. V souboji o bronz v kategorii
do 63 kilogramů na šampionátu v Sofii podlehla Maďarce Szofi Özbasové.

Pokračuje tak české čekání na ženskou medaili z ME, které trvá už osmnáct let. Dva zápasy vyhrál v jednaosmdesátce Adam
Kopecký, který nestačil až na bronzového olympijského medailistu z Tokia Shamila Borschashviliho reprezentujícího Rakousko. Jan
Svoboda vypadl v téže kategorii v prvním kole.
Jednadvacetiletá Zachová při druhé účasti na mistrovství Evropy vylepšila předloňský výsledek z Prahy už výhrou v prvním kole, v
němž zdolala Chorvatku Ivu Oberanovou, stříbrnou medailistku z letošní Grand Prix v Portugalsku. Pak si v prodloužení poradila s
Turkyní Ayten Yeksanovou a postoupila do čtvrtfinále.
V něm nestačila na kosovskou vrstevnici Lauru Fazliuovou, kterou před dvěma lety porazila ve finále juniorského mistrovství Evropy.
Jejich duel se protáhl na téměř šest minut, než Fazliuová dostala českou reprezentantku na bok a díky wazari ukončila prodloužení. Ani
oprava se pro Zachovou nevyvíjela dobře. Vicemistryně Evropy z roku 2020 Magdalena Krssakovová z Rakouska zabodovala jako první
necelou minutu před koncem. Závěr ale patřil mladé české reprezentantce, která v rychlém sledu předvedla dvě bodované techniky a
devět sekund před vypršením času zápas ukončila.
Její soupeřkou v boji o evropskou medaili byla dvacetiletá Özbasová, která vedle nedávných úspěchů v mládežnických kategoriích
získala letos medaile na grandslamech v Tel Avivu a Antalyi. Česká reprezentantka se snažila útočit, ale mladá Maďarka jejím nástupům
odolávala a naopak sama si těsně před polovinou zápasu připsala wazari. Obrat se Zachové na rozdíl od oprav nepodařil a zařadila se
na pátou příčku.
S Özbasovou se dobře znají. „Možná tak pětkrát, šestkrát už jsme se spolu praly na soutěžích. Ona má takový styl juda, že je to těžké
uchopit. Věděla jsem, co mám dělat, ale pak jsem tam zaspala to kouči maki komi jednou, nechala jsem tam levou nohu vepředu a ona
to potrestala,“ popsala Zachová Radiožurnálu rozhodující okamžik zápasu.
Podobně jako u Zemanové je páté místo jejím nejlepším výsledkem na velké seniorské akci. „Teď mě to mrzí, ale myslím, že to můžu
hodnotit pozitivně. Nemyslím si, že to byl úplně ten top den. Už od rána jsem se necítila moc dobře. Nemyslím si, že to byl top turnaj,
kdy všechno jde, jak má. Měla jsem hodně goldeny (zlaté skóre), trochu jsem se trápila,“ přemítala. Doufá, že až bude mít svůj den,
tak by z toho mohla být medaile.
Devatenáctiletý Kopecký na úvod porazil o rok staršího Božidara Vucureviče z Bosny a Hercegoviny. Od začátku duelu byl aktivnější, na
konci třetí minuty poprvé bodoval a dvacet sekund dalším povedeným chvatem ukončil zápas. Pak si poradil i s Portugalcem Joaem
Fernandem, který letos skončil třetí na turnaji European Open v Praze. Postoupil pak do třetího kola, v němž ho čekal úspěšný
olympionik Borschashvili. Šestadvacetiletému favoritovi vzdoroval a navzdory dvěma varováním dostal zápas do prodloužení, ale v něm
po 45 sekundách prohrál.
Svoboda měl obtížný los, na úvod turnaje ho čekal mistr světa z roku 2019 Sagi Muki z Izraele. Držel s ním krok a zápas dospěl až do
prodloužení. V úvodu „zlatého skóre“ se ale povedla favoritovi zteč a díky wazari po 26 sekundách nastavení zápas ukončil.
Foto:
Nadějná judistka Renata Zachová.
Profimedia.cz
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Judo má novou halu v Praze. Krpálek ji otevřel tak, že hodil trenérem
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České judo má další prostor, kde budou růst hrdinové této disciplíny. Novou sportovní arénu na Praze 9 SA Rokytka. Včera se tam konal
první slavnostní reprezentační sraz, na místě byl přítomen olympijský vítěz Lukáš Krpálek, ale i Pavel Petřikov, Jaromír Ježek,
Jaromír Musil, David Klammert a další.
O vznik sportovní haly se zasloužil tenisový funkcionář Ivo Kaderka, který ve svém projevu zmínil, že výstavba probíhala během dvou
„covidových roků“ a má už za sebou hvězdnou návštěvu. „Vloni se nám podařilo do České republiky dostat finále Billie Jean King Cupu,
a tohle byla tréninková aréna. To znamená, že tu už byly všechny nejlepší tenistky světa,“ pochvaloval si šéf Českého tenisového
svazu.
„Jsem hrozně moc rád, že zde můžeme společně trénovat. Dovolte mi, abych poděkoval mému tchánovi Ivu Kaderkovi, že můžeme
využít tohoto prostoru a zase posunout české judo dál,“ uvedl dvojnásobný olympijský šampion Krpálek.
Navíc prozradil, že právě na tomto místě bude fungovat i jeho judistická akademie. „K otevření dojde v nejbližších měsících. Chtěl bych
pomoci zrodu nějakého nového šampiona. A věřím, že mě to bude bavit. Tím neříkám, že moje vrcholová sportovní kariéra končí. To
rozhodně ne,“ pousmál se nejúspěšnější český judista. „Moje vidina je, jet na olympiádu do Paříže a pak se uvidí.“
A co říká Krpálek na novou halu? „Je to jedna z nejkrásnějších hal, co jsem kdy viděl. Líbí se mi, jak je tu vše vymyšlené do detailů,
včetně posilovny a zázemí. Těším se na to, až to bude dodělané.“
Aréna zevnitř připomíná obří moderní hangár. Pod jejím stropem visí velké vlajky několika států: česká, slovenská, francouzská,
americká, španělská a další. Prostor pro jednu vlajku je ale očividně prázdný… Krpálek nakonec zahájil provoz haly pro účely judistů
tím, že ukázkově hodil na tatami trenéra Petra Lacinu.

FOTO:
Pavel Lebeda
Lukáš Krpálek otevřel novou halu tak, že ukázkově hodil se svým trenérem
Pavel Lebeda
Ivo Kaderka při otevření sportovní haly na Rokytce v Praze
Pavel Lebeda
Nová sportovní aréna Rokytka v Praze bude sloužit judistům
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Kanoistika - rychlost
Vsadili jsme se o HOLÍNKY
Sport | 02.05.2022 | rubrika: kanonistika | autor: ONDŘEJ NĚMEC | N1

Paloudová a Dostál promluvili o vztahu v jednom sportu
Včera spolu absolvovali finále nominačních závodů na Světové poháry v rychlostní kanoistice. Svátek práce i den zamilovaných tak pro
ně představoval hlavně pořádnou dřinu. Lépe si vedla Anežka Paloudová, zatímco Josefu Dostálovi se tolik nedařilo. Ale i díky tomu,
že se věnují stejné sportovní disciplíně, si navzájem zlepšují náladu a motivují se. Takže žádné splíny nehrozily.
* RAČICE – Nastoupila na třech kajakářských tratích na 300, 500, 1000 metrů, ve všech Anežka Paloudová triumfovala. To její přítel
Josef Dostál si představoval, že zaznamená víc výher. Zvítězil pouze na kilometrové trati. Na půlkilometru byl druhý, na 300 metrech
dokonce čtvrtý. Pro deník Sport pak promluvili o tom, jaké to je žít společně stejným sportem. Máte za sebou kvalifikační závody, co
říkáte na výsledky? Dostál: „Na výsledky Anežky říkám, že byly výborný. A na svoje… Bylo vidět, že jsem neměl formu. Ale dobrý je, že
to může být lepší.“ A čím to, že chyběla forma? Dostál: „Bylo to způsobené řadou faktorů. Jedním z nich bylo, že jsem měl po
olympiádě delší volno, nenatrénoval jsem tak brutální podzim jako každý rok. Před jarním soustředěním v Kalifornii jsem měl covid, po
návratu a aklimatizaci jsem chytil chřipku. Nemoci se mi zkrátka nevyhnuly. A rozhodně jsem na závody neodjížděl s plnou formou, ale
spíš s tím, že jsem se trochu rozjezdil a jel to z fl eku.“ U vás, Anežko, ale asi forma byla. Paloudová: (usmívá se) „Já chřipku chytla od
Pepy, takže jsem dva týdny před závody najednou ležela v posteli. Když jsem tedy měla po návratu z Kalifornie najet ty největší
tréninkové objemy tady v Čechách, tak jsem zrovna nedělala nic. Měla jsem proto docela velký strach, jak se to projeví při závodech…
Navíc jsem během loňského roku udělala dost progres, co se pádlování týká, a byla jsem trochu psychicky nalomená, že vše, co jsem
nasbírala, najednou zazdím tím, že jsem ulehla s chřipkou. Ale nakonec se na tom nemoc tolik nepodepsala a zvládla jsem se za týden
zotavit.“ Jak prožíváte své závody navzájem? Paloudová: „Jelikož jsme startovali dost po sobě, dozvídala jsem se Pepovy výsledky až
po tom, co jsem sama dojela. Ale hodně jsem prožívala závod, když kluci jeli na deblu a já jela vedle nich po břehu na koloběžce. Když
jsem stála na startu, došlo mi, že jsem vlastně nervóznější, než když jedu svůj závod. Tam, když je člověk nervózní, to vlastně
ventiluje fyzickou aktivitou. Prostě se rozjede a myslí na něco jiného.“ Dostál: „Já jsem Anežčiny závody prožíval tak, že jsem jí vždy
viděl dojet. Protože jely vždy pár minut po nás. Líbilo se mi, jak absolvovala všechny tři tratě. Na kilometrový závod jsem měl i čas se
jít podívat, protože startovala až čtyřicet minut po nás. Její projev na lodi je velmi sympatický. A líbí se mi, že má progres a stále se
zlepšuje.“ V Kalifornii jste strávili společné soustředění. Jaké to tam bylo? Měli jste na sebe čas, nebo jste se kvůli tréninkům míjeli?
Paloudová: „Každý trénoval sám, ale sdíleli jsme společný pokoj, takže během dne jsme spolu jezdili do loděnice, na snídani, trávili
spolu dobu mezi tréninky. A měli jsme stejně nastavený program, i co se týče volných dní. A tím, že Pepa tam byl po několikáté, tak mi
to tam během volna co nejvíc ukazoval a bral mě na výlety.“ Josefe, vy jste vždy býval na pokoji s parťákem a kolegou Pavlem
Davídkem. Jaký to je rozdíl? Musel jste teď víc uklízet? Dostál: (usmívá se) „Právě že uklízet si musím míň, protože když jsem měl moc
velký bordel, Anežka sama uklidila, což teda Pavel rozhodně nedělá.“ Máte třeba sen, cíl být spolu i na olympiádě? Paloudová: „Určitě
jsem nad tím, jako nad společným cílem, ještě nepřemýšlela.“ Dostál: „Jak nemáme v kanoistice mixy, bereme to každý za jiný konec
provazu, ale přesto vlastně spolu. Myslím si, že jsme pro sebe oba přínosem. S tím, že já občas Anežce pomůžu s technikou, občas jí
řeknu, co by mohla dělat jinak. A ona mi zase tím, že spolu jezdíme i na soustředění, dodává větší zábavu, impulz. Takže si navzájem
pomáháme a jsme rádi, že se nám daří.“ Ale že byste si přímo slíbili, že spolu budete na Hrách, to ne? Dostál: „To myslím není ještě na
pořadu dne. Bylo by to samozřejmě moc fajn, promo by se na tom postavit dalo. (rozesmějí se) Byl bych moc rád, kdyby se tam
Anežka podívala. A byl bych samozřejmě rád, kdybych tam byl taky.“ A co to zkusit na smíšené lodi? Už se začínají pomalu zavádět,
třeba hned na nadcházejícím mistrovství světa. Dostál: „Program není zas tak dlouhý, aby si člověk vybíral, kolik chce disciplín.
Většinou jdou kombinovat maximálně dvě. S tím, že já bych se rád představil na deblkajaku s Radkem Šloufem. A že bych se tam
představil i s Anežkou, asi možné nebude. Reprezentační trenér, který skládá nominaci, není nakloněn tomu, aby se tahle posádka

obsazovala.“ Řešíte spolu kanoistiku i ve volném čase, nebo se tomu snažíte vyhýbat? Paloudová: „Asi v přiměřené míře. Ne že bychom
si třeba řekli: Přijdeme domů a nepromluvíme o kanoistice ani slovo. Ale pro oba není kanoistika jediným tématem v životě, takže
probíráme mnoho jiných věcí.“ Dostál: „Ale jinak asi na každodenním pořádku je.“ Můžete říci, jaké to má výhody i nevýhody, že děláte
stejný sport? Paloudová: „Všichni moji partneři byli kluci od vody, takže nemám s ničím jiným zkušenost.“ (směje se) Dostál:
„Nevýhody? Možná teď na závodech pro moje ego, protože vždy soutěžíme na domácích závodech o to, kdo o kolik vyhraje. Loni jsem
to vyhrál já. A letos mě Anežka se třemi výhrami naprosto převálcovala.“ Sázíte se o něco? Dostál: „Sázeli jsme se akorát o rybářské
papíry a holínky.“ Paloudová: „Mám asi šest dní papíry. Loni jsem byla párkrát s Pepou na rybách, kdy mi občas půjčil prut, ať si to
zkusím. No a štěstím začátečníka ve chvíli, kdy Pepa odcházel bez ryby, tak já jsem jednu ulovila.“ Takže i v rybaření dostává někdy
ego zabrat? Dostál: „Ano.“
JOSEF DOSTÁL Narozen: 3. března 1993 (29 let) Největší úspěchy: 2. na OH (K1 1000 metrů – 2016), 3. na OH (K4 1000 metrů 2012 a 2016, K2 1000 metrů – 2021), čtyřnásobný mistr světa (K1 1000 metrů a K4 1000 metrů – 2014, K1 500 metrů – 2017 a
2018), 2. na MS (K1 1000 metrů – 2015 a 2019), 3. na MS (K1 1000 metrů – 2017 a 2018, K4 1000 metrů – 2015)
ANEŽKA PALOUDOVÁ Narozena: 19. ledna 1999 (23 let) Sjezd na divoké vodě – kajak: v dlouhém závodě v hlídkách mistryně světa
(2016, 2018), ve sprintu 2. na MS na singlu (2015, 2019), v hlídkách mistryně světa (2018, 2019), 2. na MS (2015), 3. na MS (2016),
kánoe: mistryně světa na singlu (2016), v hlídkách mistryně světa (2018), 2. na MS (2019), na deblu 2. na MS (2017) Rychlostní
kanoistika – K1: 4. na MS na 1000 metrů, 9. na MS na 500 metrů (2021), vicemistryně světa do 23 let (1000 metrů -2021), 3. na MS
do 23 let (1000 metrů - 2019), letos na mistrovství republiky byla s pěti zlatými a dvěma stříbrnými medailemi nejúspěšnější závodnicí

ZPĚT

Kanoistika - slalom
Na place: Kajakář Jiří Prskavec: Čtení vody je specifická vlastnost, kterou člověk zdokonaluje během kariéry
talk.youradio.cz | 27.04.2022 | URL

Poslechněte si podcast Hostem Davida Novotného ve sportovní talkshow Na place je vodní slalomář Jiří Prskavec.
Český kajakář získal zlatou olympijskou medaili v Tokiu, bronz vybojoval na Hrách v Riu a zároveň je několikanásobným mistrem světa
i Evropy. Do jakých destinací olympijský vítěz jezdí trénovat? Co ho baví na závodech hlídek? Čeho by chtěl ještě ve vodním slalomu
dosáhnout? Poslechněte si celý rozhovor se sympaťákem "Jířou".
Popis podcastu
Aktuální události ze sportu. Rozhovory se sportovci, trenéry a manažery.
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Plavání
Tomáš Franta s Janem Mickou vyhráli na mítinku v Grazu Vytvořeno: 26. duben 2022
czechswimming.cz | 26.04.2022 | URL

Mítink ATUS Graz Trophy každým rokem láká k účasti české plavce, kteří se do Grazu vydali i letos a přivezli domů celkem pět
medailových umístění.
Tomáš Franta vyhrál znakovou stovku a na poloviční trati skončil druhý. Na osmistovce dosáhl na vítězství Jan Micka. Oba se chtěli
pokusit o překonání limitu pro mistrovství světa v Budapešti, ale ani jeden nebyl v této snaze úspěšný. Druhá místa pak přidal na 200
metrů znak Tomáš Ludvík a Michaela Svobodová v polohovém závodě na 400 metrů.
Každý z reprezentantů na začátku sezóny určil po dvou závodech, na nichž se bude snažit o splnění limitů pro evropský a světový
šampionát. Tomáš Franta a Jan Micka vybrali právě mítink v Grazu jako místo, kde se pokusí kvalifikovat na mistrovství světa. Ani
jednomu ze zkušených reprezentantů se ale limity pokořit nepodařilo. I tak ale předvedli výkony, které jim zajistily vítězství a Frantovi
navíc i jedno druhé místo.
Tomáš Franta nejprve zkoušel štěstí na trati 100 metrů znak, na níž se A limit pro Budapešť přesně na setinu kryje s českým
rekordem 54.03. Znakař Slávie Chomutov s osobním rekordem 54.16 závod v Grazu vyhrál časem 54.44 a k naplnění kvalifikačních
kritérií mu tak scházelo 41 setin sekundy. Na znakové padesátce už má Franta v kapse limit pro srpnový evropský šampionát, když v
Eindhovenu zaplaval čas 25.22. Na limit pro MS je potřeba být rychlejší o dalších 5 setin sekundy. Franta v Grazu skončil na padesátce
druhý o 5 setin za domácím Rakušanem Simonem Bucherem a k nominaci do Budapešti mu chybělo 25 setin sekundy.
V minulé sezóně se Jan Micka trápil a letos dělá maximum, aby se vrátil zpět mezi světovou a evropskou elitu. V Grazu se přihlásil do
jediného závodu, kterým byla kraulová osmistovka. V cíli se Micka objevil v čase 8:18.56 jako vítěz, ale dosažený čas na splnění limitu
pro mistrovství světa nestačil.
Češi si v Grazu připsali ještě další dvě stříbrná umístění. Tomáš Ludvík na 200 metrů znak dohmátl za 2:02.56, když rychlejší byl v cíli
jen Primož Pavletič Senica ze Slovinska. Na 400 metrů polohově se pak na pódium prosadila výkonem 5:03.09 Michaela Svobodová,
kterou porazila jen domácí Fabienne Pavlik.

ZPĚT

Zdravotně postižení sportovci
Musím si uvědomit, že všichni nechtějí na paralympiádu, říká Drahonínský o trénování lukostřelců
paralympic.cz | 25.04.2022 | URL

David Drahonínský se řadí ke světové špičce v paralukostřelbě. Na hrách v Tokiu získal zlato mezi jednotlivci v kategorii W1 a stříbro
vystřílel se Šárkou Musilovou v mixu. Prvenství si připsal i v anketě Nejlepší handicapovaný sportovec roku. Teď si navíc udělal
trenérskou licenci II. třídy, aby tento sport poznal lépe z druhé strany.
David Drahonínský už jednu trenérskou licenci vlastní. Udělal si ji krátce po paralympiádě v Pekingu v roce 2008. Teď se ale rozhodl
absolvovat kurz na vyšší úroveň. S touto licencí už trenéři mohou provozovat například lukostřelecký areál. „Já už jsem během své
lukostřelecké kariéry občas pracoval s nováčky. Teď mi ale primárně nešlo o to, abych si udělal trenérský kurz, nastoupil někde jako
trenér a učil lidi, ale spíš jsem se chtěl sám rozvíjet. Já jsem nikdy neměl to štěstí, že bych nějak systematicky pracoval s trenérem,
tedy kromě začátku s Julií Králíkovou a Ivanem Králíkem. Tak jsem se o tom chtěl něco dozvědět,“ popisuje svou motivaci Drahonínský.
Kurz absolvoval dvojnásobný paralympijský vítěz u Hany Bauerové, která se školením lukostřeleckých trenérů dlouhodobě zabývá.
„Říkal jsem si, že je to dobrá šance, absolvovat kurz u paní Bauerové, která v lukostřelbě sama něco dokázala a je hodně aktivní. Věděl
jsem o této možnosti ještě před pandemii koronaviru, ale tenkrát se mi to s něčím krylo. Takže čas uzrál až nyní.“
Při trénování musí člověk polevit ze svých nároků
„Žádná speciální licence pro paralukostřelbu není,“ vysvětluje Drahonínský. Zájemci tak absolvují stejný kurz jako trenéři
nehandicapovaných sportovců. „Co se týče para lukostřelby, tak jsem asi před čtyřmi lety absolvoval trenérský kurz v Srbsku. Byl to
víkendový seminář, kam se dostavilo několik zájemců o práci s handicapovanými. Potkal jsem se tam třeba i s jednou Švédkou, která
jezdí po závodech s paralukostřelci. Zaštítila to Mezinárodní lukostřelecká organizace a přednášeli nám tam lidé třeba z britského
týmu.“
David Drahonínský nemá v plánu věnovat se trénování naplno, ale spolupracuje s oddílem v Odolene Vodě. „Vedou ho manželé
Růžičkovi, a pokud mají zájemce o kladkový luk, tak mě kontaktují. Mám totiž vybavení, které půjčuji zájemcům o tento sport. Ti se
pak mohou lépe rozhodnout, jestli v lukostřelbě chtějí pokračovat dál. V současnosti začal z kladkového luku aktivně střílet jeden pán
kolem padesáti a jeden mladý kluk, kterému je tak šestnáct,“ popisuje své působení. „Baví mě to, ale člověk nesmí mít takové nároky.
Jako úspěšný reprezentant vím, co musím udělat pro to, abych konkuroval světu. Ale na druhou stranu si musím uvědomit, že ne
všichni chtějí jet na paralympiádu a dělají sport jen pro radost. A to je na tom možná ještě hezčí než vyhrávat medaile na
mezinárodních závodech.“
Po paralympiádě si nastavil volnější režim
Zlatý medailista z Tokia trénoval nejintenzivněji před paralympiádou. „V té době jsem byl na lukostřelnici každý den, někdy i dvakrát,
třikrát. Po paralympiádě jsem se rozhodl, že tenhle rok budu mít volnější. Netrénuji každý den, ale myslím si, že trénuji dost,“ popisuje
sportovec svůj nynější režim. „Ale i když každý den nestřílím z luku, tak každý den pro lukostřelbu něco dělám, ať už je to fyzická
příprava nebo rehabilitace. Spíš teď víc posiluji a cvičím, aby mě nebolela záda, protože poslední dva roky jsem tomu dával opravdu
hodně. Naštěstí se to přetavilo v nějaké cenné kovy,“ dodává.
Začátky jsou často hodně těžké
David Drahonínský nastartoval kariéru už několika lukostřelkyním. Se Šárkou Musilovou se dvakrát dostal na stupně vítězů na
paralympijských hrách. S českou reprezentantkou se seznámil na úplném začátku jejího sportovního působení. „Kdysi dávno jsme se
setkali v Parapleti a pomohl jsem jí s tím, aby se mohla lukostřelbě věnovat,“ popisuje Drahonínský, který je, stejně jako Musilová,
kvadruplegik. Oběma tedy ochrnuly končetiny z důvodu poškozené míchy v dolní krční oblasti. Kromě Šárky Musilové přivedl k
lukostřelbě také Terezu Brandtlovou, se kterou si z nedávného mistrovství světa přivezl bronz. „ Kdybych čekal, až se někde najde
kvadruplegička nebo holka, která by mohla střílet v kategorii W1, tak bych se nedočkal. Ti lidé mají totiž často postižené i ruce. Je
komplikované takového člověka vůbec najít, přivést k lukostřelbě a vysvětlit mu, že ty začátky jsou často hodně těžké. Naštěstí jak
Šárku, tak i Terezu to neodradilo a vydržely. Dneska už jsou to samostatné jednotky a trénují beze mě. Z toho mám možná větší radost
než z některých vavřínů.“
Závody dvojic s sebou ale přinášejí podle Drahonínského i větší tlak. „ Na jednu stranu mě to baví, na druhou stranu si člověk
uvědomuje tu zodpovědnost a bojí se, aby to nepokazil. Ty holky mi věří. Ví, že patřím k těm nejlepším na světě. Se Šárkou i s Terezou
jsem už vyhrál velké závody. Se Šárkou jsme získali medaile na paralympiádách, s Terezou jsme zvítězili například v Evropském
poháru. Já jsem rád, že se nám daří. A přál bych si, aby ty úspěchy holky zvládly i v individuálních kategoriích.“
Autorka: Markéta Plešková
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Beachvolejbal
Období plné změn. Česká jednička mění parťačku i trenéra. V beachvolejbale si musíte sednout i lidsky, říká
Hermannová
zitrek.cz | 27.04.2022 | autor: Tomáš Smetana | URL

Česká jednička plážového volejbalu Barbora Hermannová zažívá období plné změn. Na podzim loňského roku musela hledat novou
parťačku, když se její dlouhodobá spoluhráčka Markéta Nausch-Sluková rozhodla přerušit kariéru kvůli zakládání rodiny. Volba padla
teprve na jednadvacetiletou Marii-Sáru Štochlovou. Novou ambiciózní dvojici vede do sezony argentinský trenér Sebastian
Menegozzo. Jak těžké je sehrát se s novou parťačkou a je potřeba, aby volejbalový pár tvořily kamarádky?
Koncem loňsk ého roku jste musela vymě nit parťačku, jak jste zatím s Marií spokojená
Změna to byla velká ve spoustě aspektech. Trochu jsem se toho bála, ale nakonec jsem zjistila, že mě vlastně baví tvořit si nové
vztahy jak s Maruškou, tak s novým trenérem. A jelikož jsou oba povahově přátelští lidé, tak vůbec nebylo komplikované náš vztah
rychle rozvíjet. Takže ano, jsem spokojená.
Marie je přeci jen stále velmi mladá. V čem jsou její kvality?
Právě v tom faktu, že je mladá. Co se týče beache, má za sebou už několik let dřiny na písku a odrazilo se to na jejich výsledcích v
loňském roce. Má velký herní potenciál, a protože se chce učit a je otevřená radám trenéra, tak má určitě dobře nakročeno k dalšímu
hernímu růstu.

Jak těžk é je sehrát se s někým novým, jak dlouho to zabere?
Není žádná časová linka, která by dokazovala, že po x měsících či letech jsou páry sehrané. Jde o to, aby si společně prošly co nejvíce
herními situacemi s různými výsledky. Ty pak pomáhají k lepšímu poznání se v těžkých momentech, kdy jsme pod tlakem a ve stresu.
Tam se ukazují jednotlivé charakteristiky hráče, které je pak potřeba sladit k co nejúspěšnějšímu výsledku. Je to těžké, a proto je
potřeba trenér, který pomáhá hráče sladit.
Jak je v plážov ém volejbalu důležit é, abyste byly zároveň kamarádky?
Je podstatné si sednout alespoň v nějakých aspektech. Pokud to ta dvojice chce dělat s nějakým dlouhodobějším cílem, tak spolu stráví
více času než s vlastní rodinou. Když máte nějakou harmonii mimo hřiště, propíše se to později i do tréninku a následně do zápasu.
Představa, že hraju s někým, koho nemůžu vystát, je pro mě nepředstavitelná.
Dva roky zpátky vás s Mark étou Marie porazila, vracely jste se k tomu teď nějak, alespoň v legraci?
Ano, párkrát jsme se nad tím zasmály. Hlavně když mi Maruška ukázala, kolik má fotek v mobilu, kdy mě na síti zablokovala. ( smích
Marie mě la Mark étu v mládí za vzor, teď ji v podstatě nahradila. Řešily jste spolu tohle?
Tohle je spíše otázka na Maru. Ale role Markéty a Marušky je jiná a myslím, že by se to takhle nemělo srovnávat.
Oslovila jste argentinsk ého tren éra, proč právě jeho?
Protože se mi líbilo, jakou práci udělal se svými předchozími týmy, ať už to byly Němky, Slovenky nebo Španělky. Taky jsem zažila
několik tréninků pod jeho vedením a líbily se mi jak herně, tak i povahově, co se koučování týče. Je na tour už několik let a zkušeností
má hodně.
Jak náročn é to bude logisticky, bude jezdit za vámi do Prahy, nebo budete tr énovat jinde?
Žije už 20 let na Tenerife, a protože je to vyhlášená tréninková lokalita, nebylo potřeba nic náročného vymýšlet. U nás je v zimě
postavená hala a musely bychom pinkat uvnitř, což je daleko k ideálu, tedy ke hře venku. Když budou finanční prostředky, budeme v
přípravné fázi hodně na Tenerife. Sebastian ale nemá žádný problém být i v Praze, a tak jsme to v letošní přípravě střídali.
Nová parťačka, nový tren ér… Jak vnímáte změny a první měsíce v jin é m režimu a kolektivu, než jste byla poslední roky zvyklá
Měla jsem samozřejmě trochu strach z neznáma, ale musím říct, že hned od začátku jsme si všichni sedli. S trenérem i Maruškou mám
hned od začátku velice blízký vztah a dost k tomu pomáhají naše povahové vlastnosti.
Jak é jsou plány na sezonu? Co vás všechno čeká
Letos máme jako highlight Mistrovství světa a Evropy. Změnil se nám herní systém na turnajích a není nijak lehký. Každopádně chceme
hrát na těch nejvyšších turnajích, které se ve světě konají. Za dva týdny nás čeká turnaj v Kataru.
Mark éta v lednu říkala, že se chce po mateřsk é vrátit, ale že to nebude s vámi. Řešily jste, proč
Ano, řešily jsme to už v době, kdy jsme spolu hrály. Situace byla jasná, Maki chtěla rodinu, já chtěla hrát dál, takže bylo jasné, že když
si dá pauzu, budu si muset najít novou parťačku. Věděla jsem, že se bude vracet, ale že už nebudeme hrát spolu. To jsme si řekly už
dřív. Prožily jsme spolu krásné a úspěšné roky, ale teď už máme každá další projekty, já hraju s Maruškou, Maki bude hrát s někým
jiným.
Zůstáváte s Mark étou v kontaktu, kamarádky?
Ano. Není důvod, proč by to mělo být jinak.
V tomto článku:
Může se Vám líbít
Foto: Barbora Hermannová Foto: Barbora Hermannová
Foto: Barbora Hermannová Foto: Barbora Hermannová
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Tenis
Kachna se zelím a statek s hodně zvířaty. Co na sebe práskla Tereza Martincová?
tenisovysvet.cz | 27.04.2022 | autor: Radek Štohl, Pavel Lebeda | URL

Tenisoví fanoušci během posledních čtyřiadvaceti hodin mohli blíže poznat Terezu Martincovou. Aktuálně 49. hráčka žebříčku dvouhry
ve „stories“ oficiálního instagramového účtu prozradila, na jakém jídle ujíždí, nebo zda někdy měla chuť seknout s tenisem.
Martincová s tenisem začínala v osmi letech, až do šestnácti trénovala ve sportovním areálu Tenis Cibulka. V letech 2015 až 2020
byla pravidelnou hráčkou druhé stovky žebříčku, do TOP 100 poprvé pronikla před rokem v dubnu.
Z elitní stovky nevypadla, letos v únoru se dokonce vyšplhala na 40. místo žebříčku dvouhry. V polovině dubna si navíc připsala
premiéru v Billie Jean King Cupu, ve kterém prohrála s Emmou Raducanuovou dvakrát 5:7. „Takové soutěže jsem dosud neznala, byla
to pro mě úplná novinka. Bylo to super!“ neskrývala Martincová nadšení na oficiálním Instagramu.
Sedmadvacetiletá tenistka se v ženské týmové soutěži potkala s Markétou Vondroušovou, se kterou ji pojí velké přátelství. „A to
nejen na okruhu. Vycházet se ale snažím se všemi,“ říká Tereza Martincová. „Na druhou stranu se najde i několik méně oblíbených
hráček. Nesmějí mě štvát, pak se mi proti nim špatně hraje,“ směje se.
Česká tenistka se v těchto dnech připravuje na první kolo v Madridu, kde se po necelých čtrnácti dnech znovu utká s Emmou
Raducanuovou. Prestižní turnaj se koná na antuce, která nepatří k jejím nejoblíbenějším povrchům. Dvakrát na něm paradoxně uhrála
semifinále WTA. „Miluji ji moc,“ rozesměje se ironicky. „Příliš se na ní nezdržím, uplynulou sezonu mi na ni stačily jedny tenisky.
Zpravidla ale za antukovou část sezony vyměním čtyři páry tenisové obuvi,“ přibližuje hráčka pocházející z Prahy, která se už nemůže
dočkat travnaté části sezony.
Tereza Martincová by se ráda co nejdéle udržela v tenisové špičce. „Hlavně chci být co nejdéle zdravá. A porážet nejlepší,“ culí se.
Ne vždy jí ovšem v tenisovém prostředí bylo do zpěvu. Myšlenky na konec kariéry přesto sedmadvacetiletou Češku nepopadly. „Člověk
má různá období – chvíli je nahoře, pak zase dole. Někdy je to silnější a delší. Záleží na tom, jak se k tomu postavíte,“ informovala
Martincová své fanoušky.
I po konci profesionální kariéry by ráda zůstala u tenisu. „Ráda bych předávala zkušenosti, tedy jestli o ně někdo bude mít zájem,“
vypráví s úsměvem. Mimo tenisový život by si jednou ráda splnila velký sen. „Chtěla bych mít statek s hodně zvířaty, aby tam hlavně
bylo hodně koní. A penzion s restaurací.“
A na čem si Tereza Martincová ráda smlsne? „Miluji saláty na hodně způsobů, jsem závislá na zelenině a ovoci,“ přiznává Martincová,
která občas i zhřeší. „Oblíbenou ‚prasárnou‘je pivečko, tlačenka s octem, kachna se zelím, ale i smažák,“ říká na rovinu aktuálně 49.
hráčka žebříčku dvouhry.
Tereza Martincová
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Triatlon
ME v super sprintu se blíží. Kdo bude reprezentovat?
triatlon.cz | 27.04.2022 | autor: Michal Včeliš | URL

Přesně měsíc zbývá do zahájení evropského šampionátu v super sprint triatlonu, který přivítá Olštýn. Na severu Polska se bude závodit
od 27. do 29. května, kdy se uskuteční závody elitní kategorie, U23, juniorů i Age Groups.
Během tří dnů se v Olštýně uskuteční mistrovství Evropy v super sprintu (elite, U23, junioři, paratriatlon), mistrovství Evropy
smíšených štafet (junioři) a mistrovství Evropy kategorií Age Group (olympijský triatlon).
Plavecká část se uskuteční v jezeře Ukiel, na jehož břehu bude centrum šampionátu. Cyklistická i běžecká část šampionátu v super
sprintu se odehrají na přilehlé hlavní silnici s velmi dobrou kvalitou asfaltu. Smíšené štafety i závodníci Age Group ovšem poběží po
cestách v parku na břehu na jezera.
Z Česka zamíří do Polska početná výprava závodníků. Kompletní startovní listiny všech závodů si můžete prohlédnout na tomto odkazu
, sportovní ředitel Nikola Štourač ale upozorňuje, že jejich složení není v této chvíli finální a závodníci budou mít ještě možnost o svou
nominaci zabojovat: „V kategorii elite a K23 nás budou určitě reprezentovat Míša Štěrbová a Heidi Juránková. O startu Bety Hruškové
se rozhodne podle výsledku na Evropském poháru v Caorle. U mužů jsou nominováni Tomášové Zikmund a Kříž, Filipové Michálek a
Tlamka. U Lukáše Juránka čekáme, zda se dostane na startovku z wait listu. Nominaci vytvořil hlavní trenér Lukáš Vrobel na základě
závodu ve francouzském Liévinu.“
Evropský šampionát se termínově kryje se závodem Světového poháru v Arzacheně, kterému dali přednost Vendula Frintová, Petra
Kuříková a Radim Grebík. Tereza Zimovjanová zahájí sezonu později, a tak vynechává Arzachenu i mistrovství Evropy.
„Složitější je situace u juniorů, kde je hlavním nominačním závodem Český pohár ve Zlíně. Na mistrovství Evropy se na základě
výsledku nominují dva junioři a dvě juniorky. Dále může být případně uděleno po jedné divoké kartě. Na konkrétní jména si ale musíme
ještě chvíli počkat a závodníci, kteří v tuto chvíli figurují na startovní listině, jsou tam zařazeni pouze provizorně – kvůli slotům a
termínovým požadavkům organizací World Triathlon a Europe Triathlon totiž musela ČTA nahlásit závodníky v době před konáním
nominačního závodu ve Zlíně,“ vysvětluje sportovní ředitel.
Česko budou reprezentovat také dvě závodnice v kategoriích Age Groups. V kategorii 40-44 let je přihlášena Ladislava Marková, v
kategorii 60-64 let nastoupí Dana Hyláková, která je pravidelnou účastnicí evropských a světových šampionátů.
Na loňském evropském šampionátu v super sprintu, který se konal v rakouském Kitzbühelu, si čeští reprezentanti vybírali smůlu,
přesto dosáhli na několik kvalitních výsledků. Finále A měly skvěle rozjeté Zimovjanová s Kuříkovou, kterou ovšem zastavil tvrdý pád
na kole. Zimovjanová si doběhla pro 14. místo. Ve finále mužů Volár vyplaval v těsném závěsu za nejlepšími, pak ale kvůli chybě v
depu ztratil kontakt a cyklistickou částí se protrápil osamoceně. Finišoval na 29. příčce.
Až do posledních metrů se Češi rvali o medaili ve štafetě. Nakonec jim o pár vteřin unikla a obsadili 6. místo. V Kitzbühelu závodili o
evropské tituly také junioři. Hned tři čeští reprezentanti postoupili do finále A: nejlépe si z nich vedl Lukáš Juránek, který bral 12.
místo. Heidi Juránková finišovala jako dvacátá, Dana Přikrylová obsadila 26. příčku.
Časový harmonogram, mapy závodních tras a další praktické informace o šampionátu v Olštýnu najdete na tomto odkazu
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