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Klára Seidlová ozdobila HMČR českým rekordem! 

 

V hale Otakara Jandery v pražské Stromovce se uskutečnilo Halové mistrovství 

České republiky pro rok 2018, na kterém byly barvy našeho Univerzitního 

sportovního klubu Praha pořádně vidět! 

 

První den mistrovství udělala nejvíce radosti fanouškům našeho oddílu Klára 

Seidlová, která dokázala zvítězit v nejkratším sprintu (na 60m), a svým výkonem 

7,23s dokonce překonala český rekord v této disciplíně! Na stupně vítězů ji navíc 

doprovodily dvě závodnice USK Praha Marcela Pírková, která se nedávno stala 

členkou našeho oddílu, a Barbora Procházková. K obdobnému triumvirátu byla 

blízko také trojice našich překážkářek Cachová, Koudelová, Kerbachová, 

když si všechny závodnice vytvořili svá osobní nebo letošní maxima. Na poslední 

jmenovanou závodnici ale nakonec o pouhou jednu setinu sekundy nezbyl cenný 

kov. Katka Cachová pak přidala bronz ve skoku dalekém a společně se stříbrem 

z HMČR ve vícebojích zkompletovala svoji medailovou sbírku. Na závěr programu 

získala v běhu na 300m bronzovou medaili také Barbora Jíšová. 

Vrcholem druhého dne mistrovství byl závod na 400m žen, v němž zvítězila 

Martina Hofmanová před Marcelou Pírkovou, která tak znovu obsadila druhé 

místo. Obě závodnice zaběhly čas hluboko pod 54s a zajistily si tak účast na HMS 

ve štafetě na 4x400m! Další double pro naše barvy získala dvojice výškařek 

Lada Pejchalová a Michaela Hrubá, přičemž prvně jmenovaná si k zisku 

mistrovského titulu přidala také nový osobní rekord. Stejně jako naše sprinterky 

na trati 60m i tyčkařky USK Praha ovládly svoji soutěž, když v pořadí Ptáčníková, 

Švábíková a Morysková obsadily první tři místa. Titul mistryně ČR vybojovala také 

Lucie Májková, a to v soutěži trojskokanek. Jako jediný medailový muž v dresu 

USK Praha obsadil Adam Zelinka v soutěži dálkařů 2. místo. Na závěr pak vybojoval 
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kvartet Pírková, Hofmanová, Homolová, Kerbachová zlatou medaili na trati 

4x200m, a uzavřel tak náš účet na HMČR pro rok 2018. 

 

Všem našim závodnicím i Adamovi gratulujeme k medailím z HMČR 

a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu! 
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