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VADLEJCH POSLAL OŠTĚP 
ZA 85 METRŮ, HLAVNÍ
ZÁVOD NA 1 500 METRŮ
VYHRÁL ETIOPAN
Bylo se na co dívat. Jak je ostatně na Memoriálu Josefa Odložila zvykem. 29. ročník přinesl na Julisce 
natěšeným divákům řadu kvalitních výkonů. Ať už v podání ostřílených závodníků či vycházejících 
atletických hvězd. Hlavní disciplínu mítinku, tradiční závod na 1 500 metrů, v němž Odložil získal stříbro na 
OH v Tokiu 1964, vyhrál Wegene Addisu z Etiopie za 3:37,93. Z českých závodníků byl nejlepší šestý Jan Friš.

Velká pozornost se soustředila do oštěpař-
ského sektoru. Zákonitě. Mezi muži se v něm 
představili medailisté z  poslední olympiády 
v  Tokiu  – Jakub Vadlejch a  Vítězslav Veselý. 
Vadlejch si vedl suverénně. Ve třetí sérii zazna-
menal 85,50 metru a  nebylo co řešit. Veselý 
skončil třetí v sezonním maximu 78,90.
„Pětaosmdesát metrů v  protivětru je výbor-
ných. Našel jsem něco i na technice. Když to 
zlepším, mohu se posunout,“ zmínil při hod-
nocení závodu. „Chodím sem už sedmnáct let 
a pětkrát za sebou jsem neprohrál. To je mys-
lím skvělá statistika. Doufám, že v  tom budu 

pokračovat.“ Přímo na stadionu byla i  jeho 
v dubnu narozená dcera Emma. „Fakt příjem-
ný. I  když nemohla fandit, protože je pořád 
ještě malinký mimčo,“ usmíval se.
Mezi ženami potvrdila při absenci zraněné 
Barbory Špotákové roli favoritky další duklač-
ka – Nikola Ogrodníková. Svěřenkyně Jana Že-
lezného předvedla nejdelší pokus v páté sérii, 
kdy poslala 600 gramů těžké náčiní do vzdá-
lenosti 62,65. O  více než dva metry porazila 
v  Memoriálu Dany Zátopkové olympijskou 
vítězku z Ria 2016 Saru Kolakovou z Chorvat-
ska. „Byla to pro mě náročná soutěž, docela 

jsem se s tím prala. Ostatní pokusy byly hodně 
nevyrovnané,“ poznamenala jednatřicetiletá 
atletka. Vítězství ji ale samozřejmě potěšilo. 
„Na tomhle stadionu trávím hodně času. Jsem 
ráda, že to vyšlo.“
Povedenou disciplínou byla tyč v podání tepr-
ve dvaadvacetiletého Thibauta Colleta z Fran-
cie, který se výkonem 582 centimetrů postaral 
o vyrovnání rekordu memoriálu.
Slušně zaplněná hlavní tribuna tleskala i sto-
desítce překážek s českým rekordmanem Pe-
trem Svobodou. První start v sezoně pro něho 
určitě nemohl dopadnout lépe. Svoboda 
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Za velkého potlesku se loučily legendy Dukly – Jakub Holuša, Zuzana Hejnová a Petr Frydrych.

Nikola Ogrodníková vyhrála oštěp výkonem 62,65 metru.

zvítězil za 13,47, v cíli byl o dvě setiny rychleji 
než Shane Brathwaite z Barbadosu.
V  běhu na 400 metrů překážek nabíhal Vít 
Müller do cílové rovinky jako první. V  závě-
rečných metrech jej však předstihl Seamus 
Derbyshire z  Velké Británie. Přesto si Müller 
zaběhl letošní maximum  – 49,63. Na stejné 
trati si vylepšila osobní rekord mocně finišují-
cí Nikoleta Jíchová (55,73), bylo z toho rovněž 
druhé místo.
V dálce létal nejdále Radek Juška. Za osm me-
trů to vyšlo ve třetí sérii (8,01).

Loučily se legendy
V rámci mítinku, zařazeného do bronzové ka-
tegorie World Athletics Continental Tour, pro-
běhla rovněž oficiální rozloučení s úspěšnými 
závodníky armádního klubu Dukla  – překáž-
kářkou Zuzanou Hejnovou, dvojnásobnou 
mistryní světa na 400 metrů a třetí ženou z OH 
v Londýně 2012, připravující se momentálně 
na mateřské povinnosti, bronzovým oštěpa-
řem z MS 2017 Petrem Frydrychem a mílařem 
Jakubem Holušou, halovým mistrem Evropy 
na 1 500 metrů (2015) či vicemistrem světa na 
osmistovce (2012).
„Vyběhnout se mi už nepovedlo, ale nevadí. Za-
mávat a poděkovat lidem na Julisce právě při 
Odložilovi bylo příjemné. Myslím, že jsem tady 
startoval snad třináctkrát. Nikde jinde jsem to-
lik závodů na jednom mítinku neabsolvoval. 
Vzpomínek je spousta, teď jsem to uzavřel,“ 
poznamenal čtyřiatřicetiletý Holuša, jenž se 
nyní v Dukle věnuje přípravě svých nástupců. 
„Zdraví dostalo přednost. Na dráze už to nešlo. 
Rozhodnutí ukončit kariéru bylo spíše úlevou. 
Boj s  bolavou patou mi dával zabrat. Přišla 
možnost trénovat, tak jsem do toho šel a jsem 
rád. Moc mě to baví,“ pronesl spokojeně.

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto CPA

ATLETICKÝ MÍTINK VE VÝSLEDCÍCH

MUŽI
100 m (vítr -0,3 m/s): 1. Charleston (USA) 
10,11, 2. Edoburun (Brit.) 10,27, 
3. Bardi (Braz.) 10,29.
400 m: D. Borlée (Belg.) 45,80, 2. Schlegel 
(Něm.) 46,11, 3. De Miranda (Braz.) 46,58, 
4. Desenský (ČR) 46,71.
1 500 m: 1. Addisu (Et.) 3:37,93, 2. Tison (Fr.) 
3:38,08, 3. Szögi (Maď.) 3:38,34, ...6. Friš (ČR) 
3:40,32.
110 m př. (-0,9 m/s): 1. Svoboda (ČR) 13,47, 
2. Brathwaite (Barb.) 13,49, 3. Constantino 
(Braz.) 13,53.

400 m př.: 1. Derbyshire (Brit.) 49,53,
2. Müller (ČR) 49,63, 3. Rowe (Jam.) 50,11.
3 000 m př.: 1. Tabti (Alž.) 8:28,88, ...4. Vích 
(ČR) 8:38,99.
Dálka: 1. Juška (ČR) 801, 2. Schwarzbard 
(Izr.) 768, 3. Nykyforov (Ukr.) 762,
Koule: 1. Toader (Rum.) 21,02, 2. Ponzio (It.) 
20,71, 3. Szyszkowski (Pol.) 20,09, ...
5. Procházka (ČR) 17,48.
Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 85,50, 2. Gailums 
(Lot.) 79,61, 3. Veselý (ČR) 78,90.
Tyč: 1. T. Collet (Fr.) 582.

ŽENY:
200 m (-0,5 m/s): 1. Dobbinová 23,04, 
2. Pipiová 23,45, 3. Henryová (všechny Brit.) 
23,47, 4. Bendová (ČR) 23,58.
800 m: 1. Mezuliáníková (ČR) 2:01,14, 
2. Barthaová-Kériová (Maď.) 2:01,18, 
3. Sahnouneová (Fr.) 2:02,28.
100 m př. (-1,1 m/s): 1. Barberová (USA) 
13,06, 2. Baptéová (Fr.) 13,14, 3. Jiranová (ČR) 
13,42.
400 m př.: 1. Turnerová (Brit.) 55,63, 
2. Jíchová (ČR) 55,73, 3. Ledecká (SR) 56,01.
Tyč: 1. Švábíková (ČR), 2. Hladijčuková (Ukr.) 
obě 450, 3. Kleknerová (Maď.) 440.
Oštěp: 1. Ogrodníková (ČR) 62,65, 
2. Kolaková (Chorv.) 60,32, 3. Van Dyková 
(JAR) 59,24, ...5. Tabačková (ČR) 58,67.
Výška: 1. Junnilaová (Fin.) 187, 2. Čumačen-
ková (Ukr.) 187, 3. Gusinová (Řec.) 187, 
...6. Hrubá (ČR) 180.

* Jména tučně: závodníci Dukly
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Ta dívka baví. Je jedno, jestli sedne do kajaku či 
kanoe. Umí obojí. Stejně jako sněhová králov-
na Ester Ledecká. V Troji při Světovém poháru 
vodních slalomářů byla Tereza Fišerová za hr-
dinku. Vybojovala dvě zlata. To druhé ke všemu 
s krvavým zraněním nad pravým okem.
Atmosféru před domácím publikem si užívala. 
„Jsem neuvěřitelně šťastná. Bylo těžké udržet 
koncentraci, ale povedlo se mi před fantas-
tickými fanoušky vyhrát. Moc ani nevím, jak 
jsem to projela,“ rozplývala se v cíli povedené-
ho závodu kanoistek, v němž na druhou Elenu 
Lilikovou z Německa najela rovnou vteřinu.
Den před tím absolvovala finále na kajaku  – 
v kategorii, v níž letos mezi dospělými debu-
tuje. Byl z toho také skvělý výsledek – 5. místo. 
Z  boje o  pódium ji odsunul nepatrný dotek 
v brance číslo 16, za který inkasovala dvouvte-
řinovou penalizaci. Ale vůbec nelamentovala. 

„Jízda se mi povedla. Líp to snad ani nešlo,“ 
hodnotila pozitivně své vystoupení.
Třetí nezapomenutelný zážitek přišel na závěr 
programu. V  extrémním slalomu, v  němž se 
v  květnu stala v  Liptovském Mikuláši mistry-
ní Evropy, prokázala, jak náramně jí tato nová 
olympijská disciplína sedí. Pavoukem prochá-
zela jako nůž máslem až do semifinále. Tam 
vedoucí Fišerovou v  protivodné brance zle 
naremplovala Číňanka Jen Ťia-chua. Špičkou 
plastového kajaku jí způsobila tržnou ránu 
nad pravým okem. „Některé soupeřky by si 
měly dávat pozor a mít loď pod větší kontro-
lou,“ konstatovala Fišerová. V cíli jí po obličeji 
pořád tekla krev. Zákonitě se rozhodovala, 
zda vůbec nastoupí k  finále. „Mohla jsem se 
buď bát, nebo do toho vlítnout,“ popisovala. 
Zvítězila varianta číslo dvě. Čtyřiadvacetile-
tá reprezentantka všem ujela a  slavila v Troji 

druhé zlato. „Jsem bojovník. Znovu jsem to 
ukázala,“ těšilo ji.

Nadšená Martina Satková
Neztratili se ani další zástupci armádního 
klubu Dukla. Na místě je ocenit skvělý bronz 
Martiny Satkové a páté místo Vojtěcha Hege-
ra v  kategorii C1. „O  takovém výsledku jsem 
snad ani nesnila. Závodit před domácími fa-
noušky je fakt nejvíc. Cítila jsem, jak to podél 
trati bouří. Byl to nářez, moc jsem si to užila,“ 
rozplývala se Satková.
Hegera dělilo od medailové pozice 1,38 vteři-
ny. „Chyby tam byly. Kluci přede mnou jeli líp. 
Pořád je co zlepšovat. Na báječnou kulisu v Tro-
ji ale budu vzpomínat ještě dlouho,“ uvedl.

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto: Barbora Reichová

HRDINKA Z TROJI. 
FIŠEROVÁ PŘI SVĚTOVÉM 
POHÁRU BAVILA NA 
KAJAKU I KANOI

Pocit štěstí z dobře 
odvedené práce
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Pocit štěstí z dobře 
odvedené práce

PARÁDA V DESETIBOJI.
KOPECKÝ MÁ DOMÁCÍ TITUL I LIMIT 
PRO MISTROVSTVÍ EVROPY!

ŠPOTÁKOVÁ ZAČALA OPATRNĚJI.
CÍL PŘIJDE V SRPNU V MNICHOVĚ.
„JE DOST ČASU, ABYCH SE
ROZZÁVODILA,“ ŘÍKÁ 

Ondřej Kopecký je desetibojařským mistrem 
republiky. A nejen to. V pražském Edenu spl-
nil ostrý kvalifikační limit pro účast na mist-
rovství Evropy v Mnichově. Člen armádního 
klubu Dukla si vylepšil osobní rekord na hod-
notu 8 310 bodů!
Spolupráce s legendou Romanem Šebrlem 
přináší ovoce. Kopecký v polovině května ab-
solvoval první závod v polské Bydhošti. Po-
prvé zde zdolal osmitisícovou hranici (8 041), 
5. června se po závěrečné patnáctistovce ra-
doval z ještě mnohem lepšího výkonu. „Jsem 
spokojen. Pár disciplín mě fakt překvapilo. Ty 
dva dny jsem si parádně užil,“ neskrýval nad-
šení čtyřiadvacetiletý atlet.
Kopecký poprvé v kariéře překonal v oštěpu 
hranici 60 metrů (61,90). Ke zdolání 8 300 
bodů musel závěrečný běh na 1 500 metrů 

absolvovat pod 4:35, což se s vypětím všech 
sil povedlo. Ziskem 8 310 bodů se zařadil na 
sedmé místo českých historických tabulek. 
„Chtěl jsem udělat 8 100. Cokoliv víc by bylo 
do plusu. Povedlo se,“ usmíval se v audiona-
hrávce Českého atletického svazu.
Zde výkony Ondřeje Kopeckého na MČR v jed-
notlivých disciplínách: 100 m: 10,86  – dál-
ka: 763  – koule: 13,63  – výška: 195  – 400 m: 
48,54  – 110 m př.: 14,23  – disk: 44,92  – tyč: 
500 – oštěp: 61,90 – 1 500 m: 4:34,12 – dohro-
mady 8 310 bodů.

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto: CPA

Červnový start byl rozvážnější. Ono se také 
nelze divit. Barbora Špotáková musela kvůli 
zranění lýtka vstup do své zřejmě poslední 
sezony korigovat a odřeknout účast na Zlaté 
tretře i Memoriálu Josefa Odložila.
Co ji vlastně v květnu přibrzdilo? „Když jsem se 
naplno rozbíhala postranním během, píchlo 
mě v úponu lýtkového svalu. Při jiném pohy-
bu jsem to necítila, ale ono všechno souvisí se 
vším. Hodně mi pomohl BTL laser, který pra-
cuje vysokou intenzitou a  je nejefektivnější 
na podobná zranění. Díky němu se stav lýtka 
zlepšil,“ popsala léčbu.
Oštěpařka Dukly Praha se tak poprvé objevila 
14. června na mítinku Kladno hází a o čtyři dny 
později závodila na Diamantové lize v Paříži.
Na oblíbeném Sletišti ji oštěp moc neposlou-
chal. Výkonem 58,70 metru obsadila sedmé 
místo. „Nebylo to nic moc, ale myslím, že vý-
sledek vypadá hůř, než jaká byla skutečnost. 
V rozcvičování jsem šedesátku pokaždé leh-
ce hodila, ale pak jsme čekaly dvacet minut 

na začátek soutěže a najednou to bylo pryč. 
Už jsem se do toho nedostala, nevím proč,“ 
divila se.
Zároveň ale přiznala, že se o nohu bála. „Skoro 
jsem neběžela, což při oštěpu nejde. Ani jed-
nou jsem ho správně netrefila,“ přiznala.
Pařížský výkon byl o  poznání lepší. Hned 
v úvodní sérii její oštěp doletěl na značku 60,35, 
což byl její jediný platný pokus v  soutěži. Ten 
v konečném účtování stačil na šestou příčku.
„Umístění je úměrné výkonu. I když to nebyla 
žádná sláva, je to aspoň season best. Zatím je 
pořád znát, že jsem nemohla trénovat z  pl-
ného rozběhu. Kladně hodnotím, že jsem to 
odházela ve zdraví,“ popsala Špotáková své 
pocity s odkazem, že se těší na další závody.
„Sezona pro mě pořád začíná. Její cíl při-
jde až 20.  srpna při evropském šampioná-
tu v  Mnichově. Ještě je dost času, abych se 
rozzávodila,“ dodala trojnásobná olympijská 
medailistka.

Text: Milan Novotný, foto: CPA
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ARMY DEN: DUKLA BYLA
VIDĚT, MINISTRYNĚ
VESLOVALA NA TRENAŽÉRU

Velký zájem vzbudilo účinkování sportovců 
ASC Dukla na 5. ročníku prezentace Armá-
dy České republiky, Vojenské policie, Hradní 
stráže a ostatních složek resortu Ministerstva 
obrany v Atriu Flora. Ukázky šermu, lukostřel-
ba či autogramiáda celodenní program výraz-
ně zatraktivnily. A jedna zajímavost: veslařský 
trenažér vyzkoušela i ministryně obrany Jana 
Černochová. Šlo jí to náramně. „Alespoň si 
budu moci dát gumové medvídky,“ pobavila 

přítomné při absolvování stometrové trati na 
simulátoru.
Pestrou nabídku, v níž nescházely také ukáz-
ky bojového umění, lezení, kynologie či 

přehlídky vojenské výstroje a  techniky, obo-
hatila právě vystoupení členů armádního 
klubu Dukla. Moderní pětibojaři Martin Vlach 
s  Janem Kufem navlékli šermířskou výstroj, 

další úspěšný olympionik a  trenér v  jedné 
osobě Libor Capalini přibližoval pravidla. Na 
hlavní stage rovněž vystoupila lukostřelkyně 
Jindřiška Vaněčková.
Pohodovou atmosféru umocnila autogrami-
áda. Desítky fanoušků si odnášely podpisy 
Barbory Špotákové, Davida Svobody, Imricha 
Bugára, manželů Paulových, Petra Frydrycha 
a již výše zmíněných hvězd ASC Dukla.
Armádní den nadchl se vším všudy.

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto: CPA

Moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach při ukázce šermu Sportovní legendy Imrich Bugár a Barbora 
Špotáková při autogramiádě

Své umění předvedla i lukostřelkyně 
Jindřiška Vaněčková.
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V DUKLE PŘES
ČTYŘICET LET.
ODVÁRKOVA
ÚSPĚŠNÁ MISE KONČÍ… 

Kanoistou je pořád, tělem i duší. K tomu zdat-
ný úředník, jenž na postu ředitele řízení odbo-
ru sportu v ASC Dukla působil více než deset 
let a  odvedl obrovské množství práce. Vrati-
slav Odvárko (nar. 13. prosince 1953) odchází 
do důchodu s čistým stolem. Nudit se prý roz-
hodně nebude. „Je mi osmašedesát. Sportuju, 
se svazem spolupracuji dál v roli neformální-
ho konzultanta. A doma je práce, že ji nestih-
nu udělat do konce života,“ směje se při dota-
zu na osobní vytížení v nejbližší budoucnosti.
S Duklou de facto spojil celý sportovní i pro-
fesní život. „Je to srdeční záležitost. Vždyť jsem 
tu v různých funkcích strávil přes čtyřicet let,“ 
přitakává.
Málokdo ví, že coby malý kluk začínal na rod-
ném Lipně s alpským lyžováním a světe div se, 
v žácích dokonce vyhrál věhlasné Skiinterkri-
terium v Říčkách. Díky Ludmile Polesné, býva-
lé vynikající vodní slalomářce, si oblíbil také 
kanoistiku. Coby specialista sjezdař patřil mezi 
domácí špičku. V roce 1980 narukoval do Duk-
ly Trenčín jako „rychlostňák“. Na deblu se mu 
hned poštěstilo startovat na mistrovství světa 
v Nottinghamu (9. místo na 1 km, 10. místo na 
10 km). „Byl to můj první velký šampionát. Do 
Anglie se člověk tenkrát běžně nepodíval. Po-
prvé jsem taky letěl letadlem. Prostě spousta 

zážitků. A povedly se i závody,“ vzpomíná na 
jeden z vrcholů sportovní kariéry.
A protože byl v té době už ženatý a měl dvě 
děti, požádal o  převelení do Prahy. Jako zá-
vodník působil v Dukle do roku 1985, posléze 
se stal trenérem mládeže kanoistiky v  ASO. 
„S  Jirkou Vrdlovcem jsme vybudovali nejsil-
nější oddíl v Čechách. Krásná kapitola.“
Kajakáře měl Odvárko na starosti i coby hlav-
ní trenér dospělých. „Třeba před mistrovstvím 
světa v  Mexiku 1994 jsme trénovali jenom 
v Praze, bez vysokohorské přípravy. A kluci se 
stejně dokázali probojovat do finále čtyřkaja-
ku a na kilometru obsadit velmi pěkné osmé 
místo. Udělali mi tenkrát obrovskou radost.“
Až do olympiády v  Sydney prožíval Odvárko 
v roli kouče vesměs dobré časy. Dukla repre-
zentaci hojně zásobovala. Poté nastala výkon-
nostní krize. „Po kvalifikaci v Duisburgu jsme 
neměli žádné místo pro Hry v Pekingu. Muse-
lo se s  tím začít něco dělat, protože nezdary 
trvaly už od Atén 2004,“ přibližuje zapeklitou 
situaci. Východiskem se stalo angažování 
zkušeného polského experta Jerzyho Dziad-
kowiece. Odvárko byl iniciátorem celé akce. 
„Společně se svazem jsme nastartovali novou 
koncepci kanoistiky v  Čechách. Přenastavili 
jsme systém tréninků i soustředění. Postupně 

se nám začalo dařit. Jsem moc rád, že jsem 
k tomu mohl přispět.“
Od roku 2010 už fungoval coby pravá ruka 
ředitele ASC Dukla na sportovním oddělení. 
V této pozici si vychutnával medailové úspě-
chy Josefa Dostála či čtyřkajaku. „Nahodilo se 
to. Počínaje Londýnem jsme vždycky přivezli 
nějakou olympijskou medaili, kluci byli vidět 
i při dalších vrcholných akcích,“ těší ho.
Jak na trenérské, tak ředitelské židli měl Od-
várko velkou zodpovědnost. „U  vody to bylo 
lepší, vyčistíte si hlavu,“ pousměje se. „Ale dí-
vat se na to všechno z  nadhledu mělo také 
svoje kouzlo. Od kanoistiky jsem vlastně nikdy 
neodešel, neustále jsme v něčem spolupraco-
vali. V nové funkci jsem si však výrazně rozšířil 
obzory o fungování všech našich oddílů.“
Co konkrétně má na mysli? „Když jsou úspě-
chy, je to fantastické, příjemné, slaví se. Na 
téhle pozici se však spíše perete s problémy. 
Lidi vám nevolají, aby vás chválili, ale protože 
zpravidla potřebují něco vyřešit.“
Vratislav Odvárko byl pro tuto roli jako stvoře-
ný. Často využíval diplomatických schopností. 
„Jinak to ani nešlo. Ale bavilo mě to.“ Co dodat. 
Za odvedenou práci zaslouží pořádný potlesk!

Text: ASC Dukla/Pavel Král, foto: CPA

Se svým nástupcem Radkem Jančíkem 
vloni na Ruzyni vítali stříbrného střelce 
z OH v Tokiu Davida Kosteleckého.
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