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Vrcholy halové sezóny 

 

Uplynulý víkend a během něho probíhající Mistrovství České republiky 

v atletice přinesly skvělé výkony zástupců USK Praha. Dařilo se především 

sprinterkám a tyčkařkám, z nichž některé si zajistily i účast na akci evropské 

úrovně. První březnový den tedy odjedou reprezentovat Českou republiku do 

Bělehradu a náš oddíl tak bude mít na halovém mistrovství hned pět „želízek 

v ohni“. 

 

Halové mistrovství České republiky v pražské Stromovce a halové mistrovství 

Evropy v Bělehradě se dají považovat za letošní vrcholy halové sezóny – té 

domácí a evropské. Ve Stromovce se našim barvám dařilo, a navíc Barbora 

Procházková výkonem 7.32s splnila limit na HME v běhu na 60m. Hned za ní 

doběhla Klára Seidlová, která už měla svou účast na HME jistou, a naše sprinterky 

tedy vybojovaly cenný double. 

Skvěle se dařilo i našim tyčkařkám, protože získaly všechny tři medaile – a to 

v pořadí: Romana Maláčová, Amálie Švábíková, Nicol Jiroutová. Amálie navíc 

potřetí v této halové sezóně zlepšila český juniorský rekord, který má nyní 

hodnotu skvělých 440cm. Tento výkon dal naší závodnici možnost startovat 

v Bělehradě, které se ale rozhodla nevyužít.  

USK Praha skvěle reprezentovali i Jana Korešová a Adam Zelinka (trenérka 

a její svěřenec), kteří ve svých kategoriích získali tituly ve skoku dalekém. 

Smůlu měla naopak Alena Ulrichová, která si „odtáhla“ závod na 800m a útočila 

na limit pro Bělehrad. Přibližně 120m před cílem se přes ni však přehnala její 

soupeřka, která získala titul a letenku do Bělehradu. Alena má „jen“ stříbro 

a do srbské metropole se tedy nepodívá.  
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Stejně je na tom i Lucie Koudelová, které chyběly na 60m překážek k limitu 

3 setiny vteřiny. Velmi slušnou formu prokázala Denisa Rosolová, která zvítězila 

v běhu na 200m, když dokázala porazit i soupeřku nejtěžší - Zuzanu Hejnovou. 

 

Všem našim závodnicím, medailistkám i Adamovi gratulujeme  

a děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu USK Praha! 

 

 

 

Komu budeme držet v Bělehradě palce?  

Atletky USK Praha závodící na HME 

Klára Seidlová a Barbora Procházková – 60m 

Michaela Hrubá – skok vysoký 

Romana Maláčová – skok o tyči 

Denisa Rosolová – 400m 

 

A samozřejmě budeme fandit i všem ostatním reprezentantům a 

reprezentantkám ČR! 
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