
   
 

1 
 

Neúspěšný Bělehrad? 

 

Pětice našich závodnic reprezentovala Českou republiku na halovém 

mistrovství Evropy, které se uskutečnilo o prvním březnovém víkendu 

v srbském hlavním městě Bělehradě. Vzhledem ke skutečnosti, 

že ze zdravotních důvodů v halové sezóně nestartovaly dvě naše dlouholeté 

stálice, Eliška Klučinová a Jiřina Ptáčníková, byla pravděpodobnost zisku 

medaile některým z našich želízek v ohni snížena. Přesto jsme věřili, že atletky 

USK Praha cenný kov přivezou. 

 

Nejvíce smůly měla naše nejzkušenější atletka Denisa Rosolová, 

která ve svém rozběhu upadla po kolizi s pozdější vítězkou této disciplíny, 

Francouzskou Gueiovou, a skončila nejdříve na nosítkách a následně dokonce 

v bělehradské nemocnici s podezřením na četná zranění. Ta se naštěstí 

nepotvrdila. Denisa však svoji cestu za medailovým snem ukončila dříve, než ji 

vlastně odstartovala. 

Velká očekávání jsme měli také od Michaely Hrubé, stále ještě juniorské 

výškařky. Míša zdárně postoupila do finále soutěže, vytvořila si výkonem 192cm 

letošní maximum a skončila na 6. místě za mnohem zkušenějšími soupeřkami. 

Během samotného závodu ukázala nejen svůj skokanský talent, ale také pevné 

nervy, poněvadž poslední zapsanou výšku zdolala až na poslední možný pokus. 

V nejkratším sprintu žen mělo USK Praha hned dvojnásobné zastoupení 

v podobě Kláry Seidlové, bronzové medailistky z MEJ v roce 2013 v běhu 

na 100m, a Barbory Procházkové, letošní halové mistryně ČR na 60m. O poznání 

lépe se dařilo prvně jmenované, která se svým druhým nejlepším výkonem 

kariéry (čas 7,35s) probojovala do semifinále. Pro Kláru znamenal tento postup 

první velký úspěch v kategorii dospělých na velké mezinárodní akci a v nabité 

konkurenci nakonec obsadila celkové 19. místo.  
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Barbora Procházková doplatila na vlastní obavy z ulitého startu. Po celé 

konání šampionátu byly totiž zátěžové bloky k závodníkům velmi kruté a několik 

favoritů dokonce poslaly po rychlých startovních reakcích zpátky do hotelu. 

Barbora nechtěla nic ponechat náhodě, proto v blocích zůstala déle než její 

soupeřky a do semifinále se tudíž po „zaspání“ na startu neprobojovala…  

Zklamaná ze svého vystoupení je Romana Maláčová, která skočila v soutěži 

tyčkařek pouze 4,40m, když pro svou základní výšku spotřebovala všechny tři 

možné pokusy. Naše závodnice tak za svým letošním maximem zaostala o více 

než deset centimetrů a po nepodařeném závodě obsadila celkové 13. místo.  

Nyní už je třeba se soustředit na jarní přípravu a dobře se nachystat na letní 

část mezinárodní atletické sezóny. Závodníci a závodnice našeho oddílu totiž mají 

šanci představit se a bojovat o cenné kovy na MS do 18 let v keňském Nairobi, 

na ME do 19 let v italském Grossetu, na ME do 23 let v polské Bydhošti a hlavně 

na MS ve městě předposledních letních olympijských her Londýně. 

 

Ačkoliv závodnice barev USK Praha nezískaly žádnou medaili, česká výprava 

přivezla domů hned deset cenných kovů – šest z individuálních disciplín a čtyři 

štafetové. Všem reprezentantům gratulujeme! 
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