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Hrochová obhájila prvenství v anketě Atlet Plzeňského kraje
...atletické akademie.

V nejprestižnější kategorii dospělých byli dokonce nominováni pouze škodováci - 22 atletů. Zvítězila běžkyně Tereza Hrochová, sedmnáctá žena ze
světového šampionátu v maratonu a devátá z MS v běhu do vrchu. Šestadvacetiletá atletka obhájila prvenství již podruhé. Druhý...
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Kompletní sada medailí pro Vondrovou
...České republiky pod střechou.

Svou formu na něm testovala i řada českých reprezentantů v čele s účastníky nedávného ME v Mnichově Ladou Vondrovou, Terezou Petržilkovou a
Josefem Adámkem. 
Stejný trojboj jako v minulém roce zvolila pro „Akademičky“ Lada Vondrová, pro kterou se jednalo...
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Lehečka a Svrčina senzačně zahájili Australian Open. Zázračné české dívky ale končí
...Kvitová a Karolína Muchová postoupily do druhého kola Australian Open. Turnajová patnáctka Kvitová vyřadila Belgičanku Alison van Uytvanckovou
7:6, 6:2, olomoucká rodačka Muchová porazila pro změnu Lesju Curenkovou z Ukrajiny 6:2, 6:1. Uspěli i Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina, kteří si poradili
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Hrochová obhájila prvenství v anketě Atlet Plzeňského kraje
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Zcela podle předpokladů dominovala AK Škoda Plzeň vyhlášení ankety Atlet Plzeňského kraje 2022. Škodovka získala napříč kategoriemi devět ocenění. Z
celkového počtu šedesáti nejlepších atletů, kteří byli nominováni jich 48 obléká plzeňský dres nebo patří do škodovácké atletické akademie.

V nejprestižnější kategorii dospělých byli dokonce nominováni pouze škodováci - 22 atletů. Zvítězila běžkyně Tereza Hrochová, sedmnáctá žena ze
světového šampionátu v maratonu a devátá z MS v běhu do vrchu. Šestadvacetiletá atletka obhájila prvenství již podruhé. Druhý skončil sedmý výškař z
mistrovství Evropy Jan Štefela a bronzový post z loňského roku obhájila Tereza Petržilková, která se na mistrovství Evropy probojovala do semifinále
na trati 400 metrů a skončila na 18. místě.
Nadvládu dokázala plzeňská Škodovka potvrdit také v kategorii juniorů. Na prvním místě skončil Michal Haidelmeier, který se probojoval na juniorské
mistrovství světa v běhu na 400 metrů a byl členem české štafety, která vytvořila nový český rekord na 4x400 m a obsadila 8. místo. Stříbrný skončil
chodec a účastník světového šampionátu Jaromír Morávek a třetí byla oštěpařka Petra Sičaková, která startovala na mistrovství světa a reprezentovala
Českou republiku na mezistátním utkání.

Dorosteneckou kategorii ovládl Jan Škarban, který na trati i 2 000 m př. vybojoval stříbro na Evropském festivalu olympijských nadějí (EYOF) a z
dorosteneckého ME odjížděl jako sedmý nejlepší. Druhé místo patří Viktorii Jánské, mezi jejíž největší úspěch uplynulé sezony patří bronzová medaile ve
skoku dalekém a páté místo na 100 metrů překážek na Evropském festivalu olympijských nadějí. Třetí místo patří další medailistce ve vrhu koulí z EYOF
Karolíně Machové, která obléká dres Atletiky Klatovy.
V kategorii žactva skončila na třetím místě Andrea Bieliková ze Škody Plzeň. Druhá skončila atletka Baníku Stříbru Kristýna Záhořová. Vítězkou se stala
Kristýna Hozmanová z Atletiky Klatovy.

Foto:
Jan Štefela (vlevo), Tereza Hrochová (druhá zleva) a Tereza Petržilková.
Jaromír Morávek (vlevo) a Petra Sičaková.
Zleva v popředí: Kristýna Záhořová, Kristýna Hozmanová a Andrea Bieliková.
Atleti a atletky Škody Plzeň.
Zleva: Viktorie Jánská, Jan Škarban a Karolína Machová.

FotoAuthors:
AK Škoda Plzeň
AK Škoda Plzeň
AK Škoda Plzeň
AK Škoda Plzeň
AK Škoda Plzeň
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V nafukovací hale na Strahově proběhlo akademické mistrovství České republiky pod střechou.
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Svou formu na něm testovala i řada českých reprezentantů v čele s účastníky nedávného ME v Mnichově Ladou Vondrovou, Terezou Petržilkovou a
Josefem Adámkem. 
Stejný trojboj jako v minulém roce zvolila pro „Akademičky“ Lada Vondrová, pro kterou se jednalo o letošní první start. Zahájila třetím místem na
šedesátce, kde si i přes hrubě nevydařený start vyrovnala časem 7.66 osobní rekord. Ze zlata se radovala v novém kariérním maximu 7.49 Klára
Sobotková. Než Vondrová pak byla rychlejší ještě vítězka druhého běhu Štěpánka Kolářová za 7.63. 
O hodinu později Lada zaklekla do bloků na čtvrtce, kde si s přehledem doběhla v poklidu pro nejcennější kov a navíc časem 53.15 potvrdila výkonnostní
kritérium ČAS pro halové mistrovství Evropy v Istanbulu. Po pouhých pětadvaceti minutách ji čekala ještě osmistovka. V takticky vedeném a kontaktním
závodě už to vypadalo, že si běží po silném nástupu v posledním okruhu pro další primát, těsně před cílem se před ni ovšem o jedinou setinu dostala Anna
Suraková, která tak Vondrové vrátila rok starou porážku stejným rozdílem. Čas vítězky měl hodnotu 2:12.03, Vondrová se předklonila do cíle za 2:12:04.
Bronz brala další čtvrtkařka testující svou vytrvalost Tereza Petržilková v novém halovém osobáku 2:12.41. 
Dvěma atletům se podařilo získat dva individuální akademické tituly. Michaela Hrubá nejprve zvítězila ve výšce za 180 centimetrů a následně vyhrála ze
zkráceného rozběhu i trojskok výkonem 12.89. Králem běžeckého oválu byl Daniel Kotyza, jenž nenašel přemožitele na půlce (1:56.01) ani na
patnáctistovce (3:53.46). 
Velmi kvalitního výkonu jsme se dočkali na šedesátce mužů, kde se blýskl parádním časem 6.73 vítězný Stanislav Jíra. Sprinter, který se od podzimu
připravuje pod vedením Jana Veleby zaostal pouhou setinu za osobním rekordem z minulé sezóny. Na Strahově testoval svou formu také účastník
loňského ME v Mnichově Josef Adámek, jenž dominoval soutěži výškařů. Ač měl na celou soutěž k dispozici pouze sedm pokusů, zapsal na úvodní start
velmi solidních 215 centimetrů. 
V tyči mužů byl podobně suverénní Matěj Ščerba, když úspěšně zdolal laťku o hodnotě 535 centimetrů. O poznání napínavější duel svedly tyčkařky. Nikola
Pöschlová i Zuzana Pražákové shodně skočily 420 centimetrů a o vítězce musel rozhodovat lepší zápis. Ten hovořil pro prvně jmenovanou. Podobně
strhující souboj nabídli na šedesátce překážek vítězný Štěpán Schubert (8.06) a o dvě setiny pomalejší, a nakonec tedy stříbrný vícebojař Vilém Stráský
(8.08). 

Tenis

Lehečka a Svrčina senzačně zahájili Australian Open. Zázračné české dívky ale končí
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Petra Kvitová a Karolína Muchová postoupily do druhého kola Australian Open. Turnajová patnáctka Kvitová vyřadila Belgičanku Alison van
Uytvanckovou 7:6, 6:2, olomoucká rodačka Muchová porazila pro změnu Lesju Curenkovou z Ukrajiny 6:2, 6:1. Uspěli i Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina,
kteří si poradili s favority.

Neuspěla naopak nasazená pětadvacítka Marie Bouzková, která nestačila na Kanaďanku Biancu Andreescuovou 2:6, 4:6. Kateřina Siniaková podlehla
světové sedmičce Američance Cori Gauffové 1:6, 4:6. Šestnáctiletá Sára Bejlek dostala lekci od krajanky Barbory Krejčíkové, prohrála s ní 3:6, 1:6.

Česká jednička Kvitová, která vloni vypadla v Melbourne v prvním kole, nečelila v duelu s Van Uytvanckovou jedinému brejkbolu.
Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce musela přesto o první set hodinu bojovat a uspěla až ve zkrácené hře. Ve druhé sadě se pak brzy ujala vedení 4:0 a
utkání dovedla k vítězství. V další fázi narazí na Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, která porazila Coco Vanderwegheovou 6:3, 6:1.
Loňská čtvrtfinalistka Krejčíková ztratila v duelu s o jedenáct let mladší Bejlek jen čtyři hry. Přišla jen jednou o servis a naopak krajanku pětkrát
"brejkla". Ve 2. kole ji čeká další kvalifikantka C lara Burelová z Francie.
V případě postupu může poté Krejčíková narazit na Kvitovou.
Šestadvacetiletá Muchová byla v duelu s Curenkovou lepší hráčkou. Předloňská semifinalistka sebrala ukrajinské soupeřce všech osm servisů a narazí ve
2. kole na turnajovou třináctku Američanku Danille Collinsovou. Loňská finalistka vyřadila Rusku Annu Kalinskou 7:5, 5:7. 6:4.
Č tvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková, která plnila poprvé na grandslamovém turnaji roli nasazené hráčky, nezískala v duelu s vítězkou US Open
z roku 2019 Andreescuovou ani jeden brejk. Sama o servis přišla třikrát a prohrála za hodinu a 42 minut.

Šestadvacetiletá Siniaková nezopakovala proti Gauffové triumf z listopadového Poháru Billie Jean Kingové. Rodačka z Hradce Králové vypadla na prvním
grandslamovém turnaji sezony v úvodní fázi popáté za sebou a poosmé celkově.
V prvním setu přišla Siniaková dvakrát o servis a ztratila jej za třiadvacet minut. Ve druhé sadě sice Češka získala brejk na 4:2, ten ale nepotvrdila a poté
přišla o podání ještě jednou. V závěru jí nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů.
Nejmladší účastnice turnaje Brenda Fruhvirtová, která se dostala do hlavního pavouka díky dvěma obratům v kvalifikaci, svedla s o třináct let starší
Sasnovičovou sympatický souboj.
Teprve patnáctiletá Češka vedla v prvním setu nad 38. hráčkou světa 3:1, poté ale přišla třikrát o podání a sadu ztratila. Ve druhém setu si už Běloruska
servis pohlídala a ukončila sérii pěti porážek. Příště vyzve světovou trojku Jessicu Pegulaovou z USA.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:
Sinner (15-It.) - Edmund (Brit.) 6:4, 6:0, 6:2, F. Cerúndolo (28-Arg.) - Pella (Arg.) 6:4, 6:4, 6:3, Watanuki (Jap.) - Rinderknech (Fr.) 6.3, 6:3, 6:2,
Hurkacz (10-Pol.) - Martínez (Šp.) 7:6 (7:1), 6:2, 6:2, Shapovalov (20-Kan.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1, Korda (29-USA) - Garín (Chile) 6:4, 1:6,
6:3, 6:2, Nišioka (31-Jap.) - Ymer (Švéd.) 6:4, 6:2, 7:5, Van de Zandschulp (32-Niz.) - Ivaška (Běl.) 6:3, 3:6, 7:5, 6:3, Šang Ťün-čcheng (Č ína) - Otte
(Něm.) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, Etcheverry (Arg.) - Barrére (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4, Moutet (Fr.) - Wu I-ping (Č ína) 6:4, 5:7, 6:2, 4:6, 7:5, Griekspoor
(Niz.) - Kotov (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3, Chačanov (18-Rus.) - Zapata (Šp.) 7:6 (7:3), 6:2, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:
Gauffová (7-USA) - 
Siniaková
(ČR) 6:1, 6:4, Andreescuová (Kan.) - 
Bouzková
(25-ČR) 6:2, 6:4, 
Kvitová
(15-ČR) - Van Uytvancková (Belg.) 7:6 (7:3), 6:2, 
Muchová
(ČR) - Curenková (Ukr.) 6:2, 6:1, 
Krejčíková
(20-ČR) - 
Bejlek
(ČR) 6:3, 6:1, Sasnovičová (Běl.) - 
B. Fruhvirtová
(ČR) 7:5, 6:2, Azarenková (24-Běl.) - Keninová (USA) 6:4, 7:6 (7:3), Čeng Čchin-wen (29-Č ína) - Gálfiová (Maď.) 6:0, 6:2, Bondárová (Maď.) -
Bogdanová (Rum.) 6:2, 2:6, 6:3, Sakkariová (6-Řec.) - Jüan Jüe (Č ína) 6:1, 6:4, Collinsová (13-USA) - Kalinská (Rus.) 7:5, 5:7, 6:4, Ostapenková (17-
Lot.) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:2, Burelová (Fr.) - Gibsonová (Austr.) 6.3, 6:4, Peraová (USA) - Učijimaová (Jap.) 2.6, 6:3, 6:1, Kalininová (Ukr.) -
Vandevewegheová (USA) 6:3, 6:1, Pegualová (3-USA) - C ristianová (Rum.) 6:0, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Anisimovová (28-USA) 6:3, 6:4, Gadecká
(Austr.) - P. Kuděrmetovová (Rus.) 7:5, 6:1, Raducanuová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:2, Šnajderová (Rus.) - Kučová (SR) 7:6 (8:6), 7:5,
Buscaová (Šp.) - Lysová (Něm.) 2:6, 6:0, 6:2.
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