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2. kolo extraligy pro Univerzitu a USK
...překážek, kde vyhrála Helena Jiranová za 13.34 v protivětru -2.1 m/s.
Tři starty a tři osobní rekordy, to je nedělní extraligová bilance Lady Vondrové, která v Plzni úspěšně otestovala svou rychlostní i vytrvalostní formu. Už
v rozběhu na 100 metrů si zaběhla osobák 11.82. Následně potrápila...
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Judo
Odevzdání diplomky a pódium v Troji. Rohan náročný týden zvládl
...měl olympiáda v Riu a mediální obraz českých sportovců,“ vykládal. „Psal jsem i o Jířovi (Prskavcovi). Pak také o Báře Špotákové a o Krpošovi (Lukáši
Krpálkovi).“ Rohan se netají tím, že po konci sportovní kariéry by se chtěl pustit na dráhu sportovního novináře, ideálně coby televizní...
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Plavání
Horská se naladila na světový šampionát výhrou v Českém poháru
...mistrovstvím světa, které bude za necelé dva týdny v Budapešti.
V Maďarsku poplave i česká reprezentantka a závodnice PK Slávia VŠ Plzeň Kristýna Horská (na snímku).
Č tyřiadvacetiletá olympionička vybojovala bronzovou medaili na trati 50 metrů prsa (32,98 s). Že je před světovým...
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Zdravotně postižení sportovci
Čeští atleti přivezli z Francie z Grand Prix devět cenných kovů
...svými výkony doplnili také Marek Douda a Jan Majo. V Paříži se představil také medailista z posledních Letních paralympijských her v Tokiu Aleš Kisý.
Ten vrhem 8,07m obsadil 2. místo, poté přidal 3. místo v hodu oštěpem. Kisého v koulařské soutěži doplnil jeho reprezentační kolega Jaroslav Brož,...
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Beachvolejbal
Postoupili bez ztráty setu
...si zatím vedou na mistrovství světa v Římě čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner. Ve dvou zápasech neztratili set a před
dnešním zakončením skupiny už mají postup jistý. Naopak Barbora Hermannová s Martinou Williams už skončily.
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Těsně za nejlepší desítkou. Štafeta obsadila v seriálu MS 11. místo
...ze členů štafety čekalo 300 m plavání v jezeře Waterloo, cyklistická část o délce 6,9 km a běh na vzdálenost 1,9 km.
Za Č esko rozjel závod Radim Grebík, který vyplaval na 7. příčce se ztrátou pouhých 9 vteřin. Bohužel pak upadl při naskakování na kolo, ale i přes tuto
komplikaci se mu...
triatlon.cz | 12.06.2022 | autor: Michal Včeliš | URL
O bsahové duplicity: 13.06.2022 - run-m agazine.cz N1 URL

Plné znění

Atletika
2. kolo extraligy pro Univerzitu a USK
atletika.cz | 12.06.2022 | autor: Petr Jelínek, foto: ČA S - Soňa Maléterová | URL

Č eská nejvyšší týmová soutěž pokračovala druhým kolem v Plzni, kde se z celkového vítězství radovali muži brněnské Univerzity a ženy z USK Praha.
Pavel Maslák musel vstup do letošní venkovní sezóny odložit kvůli svalovým problémům. V Plzni si však vedl jako starý mazák, když za sebou nechal
všechny soupeře a vybojoval pro Duklu plný počet bodů v čase 46.35. Pod 47 vteřin stlačil svůj čas ještě druhý Jan Tesař. „Nepočítal jsem s takovým
výsledkem. Šel jsem to spíš tréninkově, abych poznal, co ta noha vydrží. Dneska byly skvělé podmínky a je z toho super čas,“ sdělil vítězný Maslák
Na čtvrtce žen si doběhla pro triumf a skvělý osobák Martina Hofmanová. Svěřenkyně trenérky Martiny Blažkové se poprvé v kariéře dostala pod 53
vteřin, když si osobní maximum vylepšila na 52.74 a byla jasně nejrychlejší z celého startovního pole. „Jsem šťastná a nadšená. Takový čas jsem
nečekala. Věřila jsem si na 53.5. Konečně se všechno sešlo, jak mělo. Mám ráda stadion v Plzni,“ neskrývala radost. To však nebylo z její strany zdaleka
vše. O dvě a půl hodiny později se na dvoustovce blýskla letošním nejlepším českým výkonem a dalším osobákem 23.33 a nechala za sebou vítězku
stovky Nikolu Bendovou (23.64). Mužskou dvoustovku vyhrál za rovných 21 vteřin Eduard Kubelík.
Mužům foukal na stodesítce překážek velmi silný protivítr o hodnotě -1.9 m/s. Petr Svoboda v něm přesto dokázal zaběhnout velmi solidní čas 13.60,
kterým extraligovému závodu jasně dominoval. „Rozhodně to není čas, který by mě uspokojil, ale vzhledem k podmínkám si z něj ani nějak nedělám
vrásky. Kvůli větrným poryvům jsem udělal v průběhu trati několik chyb. Dnes jsem hlavně rád, že si můžu zazávodit před domácím publikem, to mě
vždy vyhecuje,“ uvedl těsně po doběhu. Ještě hůře na tom byly ženy na stovce překážek, kde vyhrála Helena Jiranová za 13.34 v protivětru -2.1 m/s.
Tři starty a tři osobní rekordy, to je nedělní extraligová bilance Lady Vondrové, která v Plzni úspěšně otestovala svou rychlostní i vytrvalostní formu. Už
v rozběhu na 100 metrů si zaběhla osobák 11.82. Následně potrápila na osmistovce favorizovanou Dianu Mezuliáníkovou, když se před ni vedoucí
závodnice českých tabulek dostala až v cílové rovince a přeci jen zvítězila za 2:02.99. Lada se však mohla radovat z nejlepšího kariérního času 2:03.49.
Ve finále stovky pak srazila svůj rozběhový výkon na 11.74. Těsný souboj o prvenství vyzněl lépe pro Nikolu Bendovou (11.61) před Natálii
Kožuškaničovou (11.62).
Ve výškařském sektoru potvrdil roli favorita Syřan Majd Eddin Ghazal, jenž připsal na konto kladenského týmu plný počet bodů za 223 centimetrů. Dařilo
se ovšem i našim závodníkům. Josef Adámek se hned napoprvé přenesl přes 221, čímž si v této sezóně o další tři centimetry posunul osobní rekord a v
průběžných tabulkách se dorovnal na Jana Štefelu, jenž v Plzni zdolal stejnou hodnotu sice též napoprvé, ale měl horší zápis než jeho parťák z plzeňské
Škodovky. „Dneska to bylo neskutečné. Vyšlo počasí, měl jsem skvělou podporu diváků a dostal se do té správné nálady, což se pak promítlo do
samotného výkonu. Jsem neskutečně šťastný,“ uvedl muž, který udělal velkou radost domácímu publiku. Soutěž výškařek vyhrála v letošním nejlepším
výkonu 181 centimetrů Michaela Hrubá.
Martinu Tučkovi se na extralize daří. Při prvním kole v Ostravě ovládl čtvrtku překážek v osobním rekordu 49.97 a ani v Plzni nenašel přemožitele, když
přidal svůj druhý kariérní čas pod 50 vteřin. Tentokrát mu časomíra v cíli ukázala 49.99. Závod žen vyhrála Ukrajinka Marija Mykolenková hájící barvy
PSK Olymp Praha za 57.70.
V kladivářském prologu, který se konal už v sobotu, předvedla svůj zatím životní závod Adéla Korečková, když si vylepšila osobní rekord a také letošní
nejlepší český výkon na 65.83 a upevnila svou pozici na osmé příčce národních historických tabulek.
Vlastní nejlepší český výkon této sezóny posunula také koulařka Markéta Červenková, když v Plzni zvítězila za 17.64. Tereza Hrochová pro změnu
zaběhla časem 9:23.85 letošní nejrychlejší trojku. Na čele letošních českých tabulek ve skoku o tyči mužů jsou momentálně dva borci, a to Dan Bárta a
Matěj Ščerba. Oba se v Plzni přenesli úspěšně přes 552 centimetrů. Lepší zápis vynesl vítězství Bártovi. Mezi ženami potvrdila úspěšným skokem na 431
centimetrech dobrou formu Zuzana Pražáková.
Po celkovém sečtení bodů se v kategorii mužů radovali z vítězství atleti z Univerzity Brno, kteří tak zopakovali primát z Ostravy. Další dva týmy si oproti
prvnímu kolu pořadí prohodily, a tak druzí skončili reprezentanti Dukly Praha a třetí byla pořádající Škodovka.
Mezi ženami vyhrály atletky z USK Praha, před vítězkami prvního kola AK Škoda Plzeň a Olympem Brno, které si o jednu příčku pohoršilo.
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Na nedávném mistrovství Evropy se mu nedařilo a po semifinálovém výpadku skončil zklamaný. To při Světovém poháru v pražské Troji kanoista Lukáš
Rohan prožíval odlišnější emoce. Neobhájil sice loňský triumf, ale za třetí místo byl rád. „Jsem spokojený, jak jsem to zvládl,“ povídal.

Spokojený ale nebyl jen se svým sportovním výkonem. V týdnu zdárně zvládl i jednu z vysokoškolských povinností.
Rohan studuje magisterský obor mediální studia a ve čtvrtek na tiskové konferenci líčil: „Před závody ještě musím odevzdat diplomku.“
Podařilo se, práci odevzdat stihl.
„Téma jsem měl olympiáda v Riu a mediální obraz českých sportovců,“ vykládal. „Psal jsem i o Jířovi (Prskavcovi). Pak také o Báře Špotákové a o
Krpošovi (Lukáši Krpálkovi).“
Rohan se netají tím, že po konci sportovní kariéry by se chtěl pustit na dráhu sportovního novináře, ideálně coby televizní komentátor.
Lukáš Rohan s bronzovu medailí ze Světového poháru v pražské Troji.
„C htěl bych být tím, kdo ty momenty zprostředkovává,“ vysvětloval. Tak jaká slova by volil, kdyby se měl do této role přenést už nyní a hodnotil by svůj
vlastní výkon?
„Začal bych asi tím, že jsem tu neobhájil vítězství, ale že i tak jsem dost spokojený a rád, jak jsem to zvládl,“ usmál se.
Rohan v dopolední kvalifikaci obsadil se dvěma trestnými sekundami šesté místo a po ní povídal, že ho vysoké teploty vyčerpávaly.
„V semifinále jsem byl dole úplně koženej,“ říkal.

Po jízdě se proto odebral do chladu a nabíral síly na závěrečné boje. Raději se ani nešel podívat na to, jestli se nějak změnily podmínky na trati.
C ož si posléze trochu vyčítal.
Na nevyzpytatelný vodní tok už v sobotním programu upozorňoval kajakář Jiří Prskavec. „Máme poslední dobou problém, že do Prahy vtéká extrémně
malé množství vody, proto sebemenší změna průtok docela dost ovlivní. Najednou se voda začne vylévat a je to jiné,“ líčil.
A voda se změnila i v závodě kanoistů.
První indicie, že je v trojském kanále něco jinak, zaznamenal Rohan při jízdě Slovince Luky Božiče, jenž tratí prosvištěl v nejrychlejším čase dne 97,75

sekundy.
Pak si změn všiml i na startu, ale ještě si říkal, že to takový rozdíl nebude.
Jenže když vyrazil, záhy poznal, že je vše jinak. „Když jsem najel do dvojky, tak jsem si říkal: Aha, tak jo, už chápu, že jel Luka takhle rychle. Byla to
jiná trať a závod než v semifinále. Č ase se nedají vůbec porovnávat. Když jsem najížděl do dvojky, tak jsem ji měl někde tady (ukazuje vysoko) a to je
hodně nezvyklé na takový závod.“
Nižší hladina ale Rohana nerozhodila. Rychle změnil strategii a pokračoval dál.
„Řekl jsem si, že je to dobré a že musím riskovat a jezdit brány co nejvíc natěsno,“ povídal. „Když si to člověk uvědomí na desáté sekundě, tak je to
trošku jiné, než kdyby s takovým plánem jel od začátku, ale myslím, že mě to nerozhodilo. Spíš mě to vyklidnilo a motivovalo, abych zkusil ten čas
porazit.“
Brankami se propletl bez jediného trestného puntíku a když se po dojezdu ohlédl po výsledkové tabuli, rozsvítilo se na ní průběžné třetí místo.
Ještě se ale z pódiové příčky radovat nemohl. Uvědomoval si, že jeho výkon 99,88 sekundy je velice slušný, zároveň ale věděl, že na startu zbývá další
pětice silných závodníků.
„Byli tam třeba Sideris Tasiadis a Benjamin Savšek, tak jsem čekal, že mě někdo z nich odšoupne a budu spíš čtvrtý nebo pátý,“ říkal. „Už tak jsem byl
ale s jízdou spokojený, takže jsem nějak nervózní nebyl. Č ekání bylo v pohodě, prostě jsem čekal na ostatní, jak pojedou.“
Kanoista Lukáš Rohan na trati vodního slamu na mistrovství světa v Bratislavě.
Postupně pozoroval, jak Tasiadis i Savšek končí až za ním. A když se čelní pozice nezměnily ani po dojezdu posledního muže – Slováka Marka
Mirgorodského –, Rohan se mohl začít usmívat.
Poprvé od stříbra na olympijských hrách v Tokiu se znovu v mezinárodním závodě probojoval na stupně vítězů. Navíc na domácí scéně před bouřlivou
kulisou.
„Jsem rád, že jsem ukázal, že jsem zpátky,“ vyprávěl. „Nejde vyhrávat vždycky. Na druhou stranu těch závodů od olympiády zase tolik nebylo. Mrzelo mě
jen mistrovství Evropy, kde se mi to nepovedlo.“
V následujících týdnech se bude moci soustředit hlavně na sport. Státní zkoušky totiž plánuje až na září.
„Nechci to hrotit. C hci jet Svěťáky, tak jsem do toho nechtěl tlačit,“ vykládal. „Navíc jsem měl s diplomkou trochu zpoždění, takže bych ji jen tak tak
odevzdával v prvním termínu. C hci se teď spíš soustředit na Svěťáky a mistrovství světa. To beru jako vrchol sezony.“
A v Troji ukázal, že může pomýšlet vysoko.
Foto:
Lukáš Rohan během finálové jízdy na Světovém poháru v pražské Troji.
Č TK
FotoGallery:
Martina Satková, Tereza Fišerová a Lukáš Rohan pózují s medailemi ze Světového poháru v pražské Troji.
Č TK
Č eský kanoista Lukáš Rohan na Mistrovství Evropy ve vodním slalomu.
Č TK
Kanoista Lukáš Rohan v semifinále evropského šampionátu v Liptovském Mikuláši.
Barbora Reichová
Lukáš Rohan v závodě Č eského poháru Skupiny Č EZ na Trnávce.
Č eský svaz kanoistů
Lukáš Rohan s bronzovu medailí ze Světového poháru v pražské Troji.
Č TK
Lukáš Rohan během finálové jízdy na Světovém poháru v pražské Troji.
Č TK
Lukáš Rohan na evropském šampionátu v Liptovském Mikuláši.
Barbora Reichová
Semifinálová jízda Lukáše Rohana na evropském šampionátu v Liptovském Mikuláši.
Barbora Reichová
Lukáš Rohan v závodě Č eského poháru Skupiny Č EZ na Trnávce.
Č eský svaz kanoistů
Lukáš Rohan na tiskové konferenci před sezonními vrcholy
Třasák/Sportegy
Lukáš Rohan na tiskové konferenci
Třasák/Sportegy
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Plzeň – V bazénu v pražském Podolí se konalo 3. kolo Č eského poháru Arena C up v plavání. Tento mítink byl generálkou před mistrovstvím světa, které
bude za necelé dva týdny v Budapešti.
V Maďarsku poplave i česká reprezentantka a závodnice PK Slávia VŠ Plzeň Kristýna Horská (na snímku).
Č tyřiadvacetiletá olympionička vybojovala bronzovou medaili na trati 50 metrů prsa (32,98 s). Že je před světovým šampionátem v solidní formě, ukázala
Horská v prsařské dvoustovce, v níž vyhrála časem 2:28,51 minuty. Druhý český reprezentant v barvách plzeňské Slávie Ondřej Gemov, který ale bude
chybět v Budapešti, skončil třetí v závodě 50 metrů motýlek časem 25,25 s. Mnohem lépe dopadl na čtyřstovce volným způsobem (3:59,19 min.) a na
motýlkářské dvoustovce (2:03,30 min.), protože v obou případech vyhrál.
Plavkyně Nicole Harmašová a Michaela Svobodová získaly dvě medaile.
Harmašová byla druhá na trati 100 metrů prsa (1:12,79 min.) a 200 metrů polohově. Svobodová vyhrála závod 200 metrů motýlek v čase 2:22,29 minuty
i 400 metrů polohově (5:03,36 min.).
Lukáš Tauchman si vylepšil osobní rekord v polohové čtyřstovce, což mu stačilo na druhé místo (4:39,27 min.).
Stříbrnou medaili bral i Šimon Korčák z prsařské dvoustovky (2:25,74 min.).
Třetí skončila Tereza Kinterová na trati 800 metrů volným způsobem (9:25,68 min.) a bronz brala i Kateřina Č ervenková.

Zdravotně postižení sportovci
Čeští atleti přivezli z Francie z Grand Prix devět cenných kovů
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Ve dnech 9. a 10. června se ve Francii uskutečnilo atletické Grand Prix Paris. Šlo o nejvíce obsazenou letošní akci, na které změřilo síly přes více než 700
sportovců z 58 států z celého světa. Závody byly rovněž zkušebním startem pro zjištění připravenosti organizátorů a sportovišť před nadcházejícím
mistrovství světa, které se bude konat na stejném místě příští rok, a také letní paralympiádou, která se v Paříži uskuteční v roce 2024.
Naši zemi reprezentovalo celkem 19 sportovců. Č eští atleti vybojovali celkem devět medailí, což nás vyneslo na úžasné 13. místo v celkovém pořadí zemí.
První závodní den zahájila Anna Muziková, která výkonem 17.74m v hodu kuželkou F31/32 obsadila 4. místo.
Hned vzápětí své síly změřili také oštěpaři kategorie F34. Nejvíce se dařilo nováčkovi Lukáši Hirkovi, který vytvořil nový národní rekord 21.05m a obsadil
6. místo. Deváté místo bral Martin Dvořák. Jeho disciplína – vrh koulí – přišla až následující den. Dvořák posunul národní maximum na 8.54m a bral 4.
místo. Oba sportovce svými výkony doplnili také Marek Douda a Jan Majo.
V Paříži se představil také medailista z posledních Letních paralympijských her v Tokiu Aleš Kisý. Ten vrhem 8,07m obsadil 2. místo, poté přidal 3. místo
v hodu oštěpem. Kisého v koulařské soutěži doplnil jeho reprezentační kolega Jaroslav Brož, který vybojoval 7. místo v osobním rekordu.
V ženských bězích reprezentovala Č eskou republiku pouze Tereza Jakschová, která v běhu na 100m a 200m obsadila shodně 3. místo. Totožné umístění
obsadil v běhu na 200m v novém národním rekordu Ondřej Bartošek.
Eva Datinská potvrdila ve vrhu koulí své kvality, když výkonem 10.33m brala zlato. V hodu diskem bohužel kvůli třem nezdařeným pokusům nepostoupila
do finále. Skvěle ji však zastoupila Martina Šimonová, která se prezentovala sedmou příčkou.
Vrhačské disciplíny sedících absolvovala Miroslava Obrová, která zopakovala loňské vítězství ve vrhu koulí z evropského šampionátu v Bydhošti také v
Paříži. V hodu oštěpem sice obsadila 5. místo, ale určitě nemusí být zklamaná, protože její hod 16.42m byl novým národním rekordem kategorie F56.
Zlepšení národního rekordu předvedl i Matěj Doležel ve vrhu koulí výkonem 8.72m, bral 9. místo.
V kuželkářské smíšené soutěži F32/51 proti sobě nastoupili Michal Enge a František Serbus. Druhá jmenovaný byl v tomto souboji úspěšnější se ziskem
čtvrtého místa, hned za ním se umístil Enge.
Svou první mezinárodní klasifikaci a závod podstoupili dálkaři Martin Kříž a Tomáš Partík – v dálce získal Partík 3. místo, Kříž skončil čtvrtý.
Ve vrhu koulí kategorie F37 se velmi dobře vedlo Martinu Kuklovi, který si odvezl skvělé 3. místo. Ve startovní listině ho doplnil Michal Vimmer, ten obsadil
5. místo. Vimmer obsadil lepší umístění v disku, kde skončil těsně pod stupni vítězů.
Kompletní výsledkový servis
Zdroj: Aneta Inochovská
Foto: Aneta Inochovská a Florent Pervillé/Didier Echelard – FFH

Beachvolejbal
Postoupili bez ztráty setu
Právo | 13.06.2022 | rubrika: Sport | autor: (sob) | N1

Suverénně si zatím vedou na mistrovství světa v Římě čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner. Ve dvou zápasech neztratili set a
před dnešním zakončením skupiny už mají postup jistý. Naopak Barbora Hermannová s Martinou Williams už skončily.
Mistrovství světa v plážovém volejbale v Římě, muži, sk. F: Perušič, Schweiner (6-Č R)–Berntsen, H. Mol (Nor.) 2:0 (13, 17). Pořadí (po 2 zápasech): 1.
Perušič, Schweiner 4, 2. Schalk, Brunner (USA) 3, 3. Berntsen, Mol 3, 4. Martinho, Monjane (Moz.) 2. Ženy, sk. B: Wang Fan, Sia Sin-i (Č ína)–
Hermannová, Williams (Č R) 2:0 (18, 18), Duda, Ana Patrícia (2-Braz.)–Hermannová, Williams 2:0 (12, 19). Konečné pořadí: 1. Duda, Ana Patricia 6, 2.
Wang Fan, Sia Sin-i 5, 3. Schützenhöferová, Plesiutschnigová (Rak.) 4, 4. Hermannová, Williams 3.

T riatlon
Těsně za nejlepší desítkou. Štafeta obsadila v seriálu MS 11. místo
triatlon.cz | 12.06.2022 | autor: Michal Včeliš | URL

Až do posledního úseku bojovala česká triatlonová štafeta o umístění v nejlepší desítce na závodě mistrovství světa. Nakonec na něho těsně nedosáhla a
v anglickém Leedsu obsadila čtveřice Grebík, Kuříková, Volár a Zimovjanová 11. místo. Zvítězila štafeta Německa.
Závod prestižního seriálu opět přivítal Roundhay Park v severovýchodní části Leedsu. Na každého ze členů štafety čekalo 300 m plavání v jezeře
Waterloo, cyklistická část o délce 6,9 km a běh na vzdálenost 1,9 km.
Za Č esko rozjel závod Radim Grebík, který vyplaval na 7. příčce se ztrátou pouhých 9 vteřin. Bohužel pak upadl při naskakování na kolo, ale i přes tuto
komplikaci se mu podařilo dotáhnout vedoucí skupinu a do běhu šel jako člen nejlepší desítky. Po běžecké části předával na 11. pozici se ztrátou 14 vteřin
na vedoucí Německo.
„Velkou radost mi udělalo, že jsem po plavání mohl běžet do depa v kontaktu s vedoucí skupinou. Ovšem kritický moment nastal hned za depem, kdy se
mi při naskakovaní smeklo kolo a já se musel sbírat ze země. Přesto se mi podařilo vstupovat do běhu téměř na čele. Jenže soupeři měli více sil, ale dal
jsem do toho vše. Za mě slušný výsledek,“ zhodnotil svůj závod Grebík.
Ve druhém úseku se na čele vytvořila jedenáctičlenná vedoucí skupina, kterou bohužel nezachytila Petra Kuříková. Č eská reprezentantka naskakovala na
kolo na 13. pozici se ztrátou 15 vteřin, v cyklistické části pak zůstala na trati osamocena, kvůli čemuž její ztráta narůstala. V běhu se ovšem dokázala
posunout dopředu a předávala na 11. místě.
Zatímco na čele závodu se při třetím úseku oddělila dvojice Belgie a Německa, český reprezentant Jan Volár nasedal na kolo s Američanem Sethem
Riderem na 10. a 11. příčce. Společně pak absolvovali celou cyklistickou část. V běhu měl český závodník problémy s dechem, nestačil Riderovi a
předstihl ho také Novozélanďan Wilde, vítěz sobotního individuálního závodu mistrovství světa. Na předávku pak Volár doběhl těsně před týmy Maďarska a
Japonska na 12. pozici.
Finišmankou české sestavy byla Tereza Zimovjanová, která vstupovala do cyklistické části na 11. místě, po chvíli pak vytvořila dvojici s Novým
Zélandem. I když pak její soupeřka vstupovala do běžecké části s náskokem několika vteřin, výborně běžící česká reprezentantka ji předstihla a po
modrém koberci v cílové rovince proběhla na konečném 11. místě. Na vítěznou sestavu Německa ztratilo Č esko 2 minuty a 46 vteřin.
„Věřili jsme, že bychom mohli být kolem 10. místa, nakonec jsme jedenáctí, takže jsme spokojení a myslím, že se dnes nemáme za co stydět,“ zhodnotila
výsledek Zimovjanová. „Radim to dobře rozjel. Péťa měla malou mezeru po plavání, ale bohužel ji nedotáhla, takže kolo pak jela sama. Na běhu ještě
někoho seběhla, ale ta hlavní skupina už byla pryč. Honza pak jel na kole s Američanem, ale při běhu ho bolelo dýchání, takže se mu ten výkon moc
nelíbil. Já se snažila bombit plavání, doplavala jsem holku z Nového Zélandu a i když jsem po kole měla špatné depo a nabrala na ní malou ztrátu, tak
jsem do běhu šla bez respektu a podařilo se mi ji předběhnout. Takže celkově panuje spokojenost a víme, že příště to může být ještě lepší.“
Seriál mistrovství světa bude pokračovat 24.-26. června v kanadském Montrealu.
Výsledky
Seriál mistrovství světa, Leeds (Velká Británie), 12. června 2022
Štafety: 1. Německo 1:28:00, 2. Velká Británie +14, 3. Francie +20 … 11. Č esko (Grebík, Kuříková, Volár, Zimovjanová) +2:46
Kompletní výsledky najdete zde

