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Atletika

MČR v atletice: Špotáková má 15. titul, Vondrové byl osobák málo. Zářil Krsek
...Pavel Maslák, který se teprve nedávno vrátil k závodům po zranění. Časem 46,05 si zaběhl nejlepší výkon v sezoně.

Mezi ženami si Lada Vondrová o setinu vylepšila osobní rekord na 51,13. Měla trochu rozporuplné pocity. „Chtěla jsem pod 51. Přišlo mi, že mi to v konci
jelo. Myslím si, že...
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Judo

Judistka Zemanová skončila na Grand Slamu v Mongolsku sedmá
...judistka nedávného mistrovství Evropy Věra Zemanová obsadila na Grand Slamu v Ulánbátaru sedmé místo. Bronzová medailistka z ME do 23 let z
roku 2019 zahájila soutěž ve váze do 57 kilogramů vítězně, ale ve čtvrtfinále prohrála a následně neuspěla ani v opravách. Zbývající dva Češi David
Klammert...
sport.iDNES.cz | 24.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Kanoistika - slalom

Kajakář Přindiš dojel na SP v Tacenu druhý v extrémním slalomu
...Vít Přindiš obsadil druhé místo v extrémním slalomu na Světovém poháru v Tacenu. Tereza Fišerová skončila ve Slovinsku čtvrtá. Všech pět kanoistů
vypadlo v semifinále a nezopakovalo úspěchy z předchozích závodů. Nejblíže k finálové desítce z nich měla Fišerová, která na 11. místě zaostala za...
sport.cz | 26.06.2022 | rubrika: Vodní sporty | URL

Kajakář Prskavec vyhrál závod v Tacenu a vyhoupl se do čela Světového poháru
...Jiří Prskavec vyhrál závod Světového poháru ve vodním slalomu v Tacenu a dostal se do čela hodnocení seriálu. Úřadující olympijský šampion a mistr
Evropy dosáhl na úvodní pohárový triumf v sezoně, pátý v kariéře a první jinde než na domácí vodě v pražské Troji. Devětadvacetiletý Prskavec
postoupil...
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Šerm

Fleretisté vyhráli na mistrovství Evropy v šermu tři zápasy a skončili devátí
...českých fleretistů obsadilo na mistrovství Evropy v Antalyi deváté místo. Šermíři v čele s bronzovým olympijským medailistou Alexanderem
Choupenitchem po osmifinálové porážce se Španělskem uspěli ve všech třech následujících zápasech proti Gruzii, Nizozemsku i favorizovanému
Maďarsku. Kordistky...
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Cyklistika

Cyklistka Neumanová znovu vládne domácímu šampionátu, do sbírky přidala už svůj třetí titul
...Tereza Neumanová obhájila na společném mistrovství Česka a Slovenska prvenství v silničním závodě. V jihočeské Mladé Vožici dosáhla díky
úspěšnému finiši na třetí titul, vedle loňského se třiadvacetiletá závodnice radovala již v roce 2019. V juniorské kategorii byli nejrychlejší Martin Bárta a...
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Atletika

MČR v atletice: Špotáková má 15. titul, Vondrové byl osobák málo. Zářil Krsek
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Ze souboje olympijských medailistů v hodu oštěpem na mistrovství republiky v Hodoníně vyšel vítězně místní rodák Vítězslav Veselý. Majitel bronzu z
loňských her v Tokiu poprvé v sezoně přehodil 80 metrů a díky výkonu 85,97 porazil letošní domácí jedničku Jakuba Vadlejcha (83,72). Již patnáctý titul
mezi oštěpařkami získala Barbora Špotáková.

Po neplatných úvodních dvou pokusech se Veselý zachránil v soutěži hodem do vzdálenosti 82,07. V další sérii se zlepšil na 83,12 a následně přidal
nejdelší hod dne. Byl to jeho nejlepší pokus od roku 2015. „Nevím, čím jsem si to zasloužil, že něco takového ještě zažívám. Je to prostě úžasný a člověk
to v hlavě nevymyslí. Jsem dojatý, je to nádherné,“ uvedl devětatřicetiletý oštěpař.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch, který letos v Dauhá poprvé v kariéře hodil za 90 metrů, dnes pětkrát překonal 81 metrů, ale musel se spokojit s
druhým místem za svým kolegou z pražské Dukly.

Ženskou oštěpařskou soutěž vyhrála světová rekordmanka Špotáková, která si jediným platným pokusem vylepšila sezonní maximum na 60,90 metru.
„Užila jsem si hlavně to publikum. Závod mi zas až tak nevyšel, ale stačil jeden hod, který jsem si užila. Začíná to šestkou, patnáctý titul, takže super,“
řekla dvojnásobná olympijská vítězka.

Žádná jiná oštěpařka se přes 60 metrů nedostala. Stříbro překvapivě získala Nikol Tabačková, která si vylepšila osobní rekord na 59,06 metru a porazila
Nikolu Ogrodníkovou. Úřadující vicemistryně Evropy se stejně jako na Diamantové lize v Paříži trápila a zapsala jen 57,48 metru.

Mistrem republiky v běhu na 400 metrů se stal Matěj Krsek v rekordu šampionátu 45,55. Zároveň splnil limit pro účast na mistrovství Evropy. To se
dozvěděl až pár minut po doběhu. Čas předčil jeho očekávání. „Říkal jsem si, že budu strašně šťastný, když to bude pod 46, ale ani tím jsem si nebyl
úplně jistý,“ poznamenal.

Druhý skončil favorizovaný Patrik Šorm za 45,86 a bronz získal český rekordman Pavel Maslák, který se teprve nedávno vrátil k závodům po zranění.
Časem 46,05 si zaběhl nejlepší výkon v sezoně.

Mezi ženami si Lada Vondrová o setinu vylepšila osobní rekord na 51,13. Měla trochu rozporuplné pocity. „Chtěla jsem pod 51. Přišlo mi, že mi to v konci
jelo. Myslím si, že když trochu rozběhnu první dvoustovku, tak to pod těch 51 bude,“ řekla. Obhájkyně titulu Barbora Malíková finále nedokončila.

První start po zranění kotníku absolvoval koulař Tomáš Staněk. K sedmému titulu mu stačil výkon 20,76 metru. Po třech pokusech raděj ze soutěže
odstoupil. „Závod mi ukázal, že kotník drží. Bohužel jsem musel tu hlavu přidržet, protože chcete házet dál, chcete se dostat přes těch 21. Nemůžu do
toho jít pořád naplno, hlavně uprostřed, protože se z té nohy ještě nezvednu. Jsem hrozně šťastný za ty metry,“ řekl.

Patnáctistovku jasně vyhrál reprezentant domácího klubu Filip Sasínek. „Byla to velká zodpovědnost. Jednak mám nejlepší čas v tabulkách, je to doma,
potřeboval jsem zabojovat o mistrovství světa, kdy se to teď uzavírá. Povedlo se to,“ radoval se po závodě, v němž finišoval za 3:38,06. To je sice více
než tři sekundy za ostrým limitem pro MS, ale znamená to značný přísun bodů do světového žebříčku.

Rekordní osmý titul ve skoku do dálky získal Radek Juška. Osmimetrovou hranici tentokrát atakoval marně, zvítězil výkonem 795 centimetrů.

FOTO:
ČTK / Uhlíř Patrik
Lada Vondrová sprintuje do cíle čtyřstovky na MČR v Hodoníně
ČTK / Uhlíř Patrik
Běh mužů na 400 m na mistrovství republiky: zleva Pavel Maslák, Patrik Šorm a Matěj Krsek.
ČTK / Uhlíř Patrik
Lada Vondrová sprintuje do cíle čtyřstovky na MČR v Hodoníně
ČTK / Uhlíř Patrik
Lada Vondrová startuje do čtyřstovky žen na mistrovství republiky v Hodoníně
ČTK / Uhlíř Patrik
Vít Müller v běhu na 400 m překážek na MČR v Hodoníně
ČTK / Uhlíř Patrik
Jakub Vadlejch v oštěpařském souboji na mistrovství republiky
ČTK / Uhlíř Patrik
Jakub Vadlejch v oštěpařském souboji na mistrovství republiky
ČTK / Uhlíř Patrik
Vítězslav Veselý a jeden z jeho hodů na mistrovství republiky v Hodoníně

Judo

Judistka Zemanová skončila na Grand Slamu v Mongolsku sedmá
sport.iDNES.cz | 24.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Pátá judistka nedávného mistrovství Evropy Věra Zemanová obsadila na Grand Slamu v Ulánbátaru sedmé místo. Bronzová medailistka z ME do 23 let z
roku 2019 zahájila soutěž ve váze do 57 kilogramů vítězně, ale ve čtvrtfinále prohrála a následně neuspěla ani v opravách. Zbývající dva Češi David
Klammert (do 90 kg) a Markéta Paulusová (nad 78) se budou prát v neděli.

Zemanová nejprve na ipon porazila Leylu Umidovou z Turkmenistánu, pak ji zastavily dvě domácí judistky. S Mongolkou Enchrílen Lchagvatogoo prohrála
na ipon a v opravách po třetím napomenutí i s Ičinchorloo Munchcedev.

Na turnaji v Ulánbátaru už mohli startovat i ruští judisté, ale kvůli válečné agresi jejich země na Ukrajinu jen coby neutrální sportovci. Na protest proti
jejich účasti na turnaj neodjeli právě Ukrajinci, kterým vadí mimo jiné to, že 11 ruských judistů startujících v Mongolsku je aktivními členy ruských
ozbrojených sil. 

„Každý, kdo jen trochu sleduje sport, ví, že sportovci jsou klíčovou součástí ruské agresivní propagandy,“ napsal v otevřeném dopise prezident Ukrajinské
judistické federace Mychajlo Košljak.

Foto:
Mistrovství Evropy v judu, 19. listopadu 2020 v Praze. Váhová kategorie do 57 kg - ženy, 1. kolo. Věra Zemanová z ČR (vpravo) a Eteri Lipartelianiová z
Gruzie.
ČTK

Kanoistika - slalom

Kajakář Přindiš dojel na SP v Tacenu druhý v extrémním slalomu
sport.cz | 26.06.2022 | rubrika: Vodní sporty | URL

Kajakář Vít Přindiš obsadil druhé místo v extrémním slalomu na Světovém poháru v Tacenu. Tereza Fišerová skončila ve Slovinsku čtvrtá. Všech pět
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kanoistů vypadlo v semifinále a nezopakovalo úspěchy z předchozích závodů. Nejblíže k finálové desítce z nich měla Fišerová, která na 11. místě zaostala
za postupem o více než sekundu. Zvítězili Slovák Alexander Slafkovský a Britka Mallory Franklinová, která nově vede SP kanoistek před Fišerovou.

Přindiš ve finále extrémního slalomu těsně nestačil pouze na Švéda Isak Öhrströma a po vítězství v klasickém závodě v Krakově se podruhé v sezoně
prosadil na stupně vítězů. Fišerovou odsoudila ke čtvrté příčce neprojetá úvodní branka, přesto se ujala průběžného vedení v seriálu. Vyhrála Britka
Kimberley Woodsová. 
Fišerová, jež v závodě kanoistek vyhrála úvodní SP v Praze a na mistrovství Evropy získala bronz, předtím na trati zkrácené kvůli nízkému stavu vody
doplatila na tři dvousekundové penalizace za dotek branky. Do finále se vinou velkého zaváhání a dvou doteků nedostala ani hvězdná Australanka Jessica
Foxová, která skončila hned za Fišerovou. 
"To 11. místo není úplně hezké. Nicméně ta jízda byla docela dobrá. Akorát tam přišly tři doteky s tím, že se dvěma souzním, s jedním ne, tak je to
takové hořké," uvedla Fišerová v tiskové zprávě svazu. 
Dosud vedoucí žena seriálu Martina Satková minula tři branky a v semifinálové třicítce obsadila předposlední místo. "Mně se dneska nepodařil skok. Asi
tam byl velký náklon, který mě srazil z vlny dolů, a minula jsem první dvě brány. Ale řekla jsem si, že tu jízdu dojedu," řekla Satková, jež v průběžném
hodnocení seriálu klesla na čtvrté místo. 
Z trojice českých kanoistů dopadl nejlépe devatenáctý Jan Větrovský, který v Tacenu zastoupil Václava Chaloupku, jenž se rozhodl raději trénovat před
obhajobou titulu na červencovém mistrovství světa v Augsburgu. Adam Král sice zajel čistě, ale pomalejší čas jej srazil na 22. místo. Stříbrný olympionik z
Tokia Lukáš Rohan si připsal čtyři šťouchy a uzavřel semifinálovou třicítku. 
"Z mé strany se tam stala velká chyba, po které jsem se musel hodně vracet do brány. Měl jsem tam už hodně dlouhou stopu a v tu chvíli bylo jasné, že
to na finále stačit nemůže. Což mě mrzí, ale bohužel se to stane," uvedl Rohan. 

Kajakář Prskavec vyhrál závod v Tacenu a vyhoupl se do čela Světového poháru
irozhlas.cz | 25.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK | URL

Kajakář Jiří Prskavec vyhrál závod Světového poháru ve vodním slalomu v Tacenu a dostal se do čela hodnocení seriálu. Úřadující olympijský šampion
a mistr Evropy dosáhl na úvodní pohárový triumf v sezoně, pátý v kariéře a první jinde než na domácí vodě v pražské Troji.

Devětadvacetiletý Prskavec postoupil do finále šestým časem, v rozhodující jízdě ale předvedl svůj nejlepší výkon v Tacenu. Díky jízdě bez dotyku branky
porazil na technické trati zkrácené kvůli nízkému stavu vody o 1,37 sekundy domácího Slovince Martina Srabotnika. Třetí Jakub Grigar ze Slovenska ztratil
už téměř pět sekund.

V závodě kajakářek byla šestá Barbora Valíková a zaznamenala životní výsledek v seriálu.

Šerm

Fleretisté vyhráli na mistrovství Evropy v šermu tři zápasy a skončili devátí
sport.iDNES.cz | 21.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Družstvo českých fleretistů obsadilo na mistrovství Evropy v Antalyi deváté místo. Šermíři v čele s bronzovým olympijským medailistou Alexanderem
Choupenitchem po osmifinálové porážce se Španělskem uspěli ve všech třech následujících zápasech proti Gruzii, Nizozemsku i favorizovanému
Maďarsku. Kordistky byly dvanácté.

Choupenitch, Marek Totušek a Jan Krejčík prohráli se Španěly 42:45. „Vnitřně jsme zklamaní, protože jsme byli blízko. S Honzou Krejčíkem jsme proti
Španělům šermovali výborně, ale bohužel jsme těsně prohráli,“ uvedl Choupenitch v tiskové zprávě.

„Se Španělskem si vybral slabší chvilku Marek Totušek, kterému se bohužel zápas nepodařil. Ale to se stává, jsme jeden tým a taháme za jeden provaz,“
dodal Choupenitch, který v Turecku skončil v individuálním turnaji na pátém místě.

Pak už ale česká trojice nezaváhala. Nejdříve porazila Gruzii nejtěsnějším rozdílem 45:44, potom Nizozemsko 45:32 a nakonec Maďarsko 45:41. „Proti
Nizozemcům jsme všichni tři šermovali skvěle, s Maďarskem jsem zase otočil vývoj celého zápasu v úplném závěru. Proti Španělům byla možnost se
dostat do nejlepší osmičky, ale jsem rád, že potom už jsme žádný zápas nepustili,“ dodal Choupenitch.

Kordistky Michala Pěchovová, Veronika Bieleszová a Kateřina Saligerová podlehly Německu, Estonsku i Rumunsku, jediné vítězství si připsaly v duelu s
Finskem.

Foto:
Český fleretista Alexander Choupenitch. (26. července 2021)
AP

Cyklistika

Cyklistka Neumanová znovu vládne domácímu šampionátu, do sbírky přidala už svůj třetí titul
irozhlas.cz | 25.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK | URL

Cyklistka Tereza Neumanová obhájila na společném mistrovství Česka a Slovenska prvenství v silničním závodě. V jihočeské Mladé Vožici dosáhla díky
úspěšnému finiši na třetí titul, vedle loňského se třiadvacetiletá závodnice radovala již v roce 2019. V juniorské kategorii byli nejrychlejší Martin Bárta a
Julia Kopecky.

Společný závod žen a juniorek byl kvůli nepříznivé předpovědi počasí zkrácen na čtyři okruhy místo plánovaných pěti. Nejaktivnější v čele byla vítězka
čtvrteční časovky Denisa Slámová, její pokusy rozhodnout únikem však úspěšné nebyly.

Rozhodovalo se v dojezdu šestičlenné skupiny. Stejně jako loni v Bánovcích nad Bebravou slavila republikový titul Neumanová těsně před Nikolou
Bajgerovou. Loni třetí Nikolu Noskovou tentokrát předčila Kristýna Zemanová, Slámová dojela pátá.

„Když odjela Denisa Slámová, bylo nás tam pořád pět a měly jsme to pod kontrolou, i když měla k dobru i přes dvacet sekund. Je to ale zároveň vítězka
časovky, takže jsme věděly, že ji nemůžeme nechat odjet daleko. Byl to jinak hodně náročný závod, jen mě mrzí, že to bylo zkrácené, ale i tak si myslím,
že ten závod byl hodně spravedlivý,“ uvedla v rozhovoru pro Českou televizi Neumanová.

Zisk juniorského zlata si mohla užít členka vedoucí skupinky Kopecky. Druhá Eliška Kvasničková, vítězka čtvrteční časovky, ztratila 49 sekund.

Třetí byla Barbora Němcová. Mezi juniory dominoval Bárta s náskokem 25 sekund před Milanem Kadlecem, za nímž spurtoval Pavel Novák.
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