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MS V EUGENE: 

BRONZOVÁ RADOST
V OŠTĚPU
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VADLEJCH V EUGENE 
NAVÁZAL NA TOKIO. 
JAKO JEDINÝ SE DOKÁZAL 
PROSADIT MEZI ELITOU

Sedm statečných dukláků se vypravilo vstříc 
těžké konfrontaci na světový šampionát do 
Eugene. Nejlepší český atlet Jakub Vadlejch 
navázal na olympijské stříbro. Po roce opět 
zazářil a vrátil se s bronzovou medailí. Nikdo 
další už svěřence Jana Železného nenapodo-
bil. Češi se dostali i  na dvě osmá místa a  na 
nich mají zástupci ASC Dukla výrazný podíl.
Vezměme to ale popořadě. Dva vyslanci 
z Julisky do bojů na stadionu Hayward Field 
ze zdravotních důvodů vůbec nezasáhli. 

Oštěpaře Vítězslava Veselého zastavila ne-
moc, desetibojař Ondřej Kopecký se v dějišti 
šampionátu zranil.
Patrik Šorm a Vít Müller se pustili do rozběhů 
na čtyřistametrových distancích. Prvně jme-
novaný na hladké trati, jeho kolega na překáž-
kách, ale postoupit do druhého kola se nepo-
vedlo ani jednomu z  nich. Prvně jmenovaný 
však nebyl od semifinále daleko. Bylo potřeba 
pokořit hranici 46 vteřin. Ovšem čas 46,07 
znamenal stop.

Maslák a Šorm přispěli k rekordu 
štafety
Müller nezačal špatně, ale osudná se mu stala 
osmá překážka. Po klopýtnutí ztratil rytmus, 
v  cílové rovince se soupeřům už jen díval na 
záda a s výsledným časem 50,71 byl bez šan-
cí. „Udělal jsem velkou chybu. Podlomila se mi 
noha, ale takový je prostě sport,“ konstatoval.
Oba byli ve hře pro sestavu do čtvrtkařské šta-
fety, ale dostalo se jen na Šorma. Spolu s ním 
závodil jeho oddílový kolega Pavel Maslák 

Třetím pokusem poslal Jakub Vadlejch oštěp do bronzové vzdálenosti 88,09 metru.
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a také Matěj Krsek a Michal Desenský. V rozbě-
hu obsadili přímé postupové druhé místo a čas 
3:02,42 znamenal vyrovnání českého rekordu.
Ve finále – v podání českých čtvrtkařů bylo na 
MS vůbec první v historii – statečně bojovali. 
V devítičlenném poli to stačilo na osmé mís-
to. Sladkou odměnou však bylo nové české 
maximum. Zlepšili ho o  79 setin na 3:01,63. 
„Nikdo jsme to nezkazil, zaběhli jsme skvě-
lý čas a  máme národní rekord. Ale nebude 
dlouho platit, za tři týdny máme Mnichov,“ 
říkal zkušený Maslák s výhledem na srpnové 
mistrovství Evropy.
Závod ovládli Američané, Češi byli třetí evrop-
skou štafetou za bronzovými Belgičany a sed-
mou Francií. To jim dává solidní naděje pro 
ME. Je ovšem třeba si přiznat, že některé země 
do Oregonu čtvrtkaře nevyslaly, zatímco šam-
pionát starého kontinentu si ujít nenechají.

Ogrodníková se povedeného pokusu 
nedočkala
Oštěpařka Nikola Ogrodníková je pořád úřa-
dující mistryní Evropy. Má kvalitní osobní re-
kord, ale sama ví, že letos by její náčiní mělo 
létat do větší vzdálenosti. V kvalifikaci se tre-
fila hned do úvodního pokusu. Zaznamenala 
60,59 metru, a to na finále stačilo.
V  něm se zkraje trápila. Po dvou pokusech 
měla zapsáno jen 56,04. V  třetí sérii se ale 
dokázala díky hodu na 59,98 probít do elitní 
osmičky. Ten nejdelší předvedla v závěrečném 

pokusu, kdy jí oštěp doletěl na 60,18. Na po-
sun v pořadí to však nestačilo.
Pro svěřenkyni Jana Železného se při třetí 
účasti na MS jednalo o první užší finále. Přitom 
cítila, že se mohla zamíchat do boje o medai-
le. „Věděla jsem, že když se mi povede jeden 
hod, tak to musí uletět. Do poslední chvíle 
jsem tomu věřila. Bohužel se to nestalo,“ krčila 
rameny osmá oštěpařka planety.
To Jakub Vadlejch se pohybuje na úspěšnější 
vlně. V kvalifikaci mu stačila jedna rána, když 
se oštěp zabodl na značku 85,23. „Tohle chce 
každý závodník  – hodit limit prvním poku-
sem a moci odejít,“ radoval se otec tříměsíční 
dcery.

Pochvala od světového rekordmana 
potěšila
Ve finále se strhla bitva mezi největšími oště-
pařskými hvězdami. Vadlejch zahájil výkonem 
85,52. Nejdále pak hodil ve třetí sérii, kdy 
jeho oštěp doletěl na 88,09. V  ten moment 
držel stříbrnou pozici. Později se před něj sice 
o pouhé čtyři centimetry dostal indický olym-
pijský šampon Neeraj Chopra, ale bronz už 
českému reprezentantovi nikdo nesebral.
Po stříbrech z MS v Londýně 2017 a loňských 
OH v Tokiu tak získal třetí velkou medaili. Ti-
tul s  přehledem obhájil Grenaďan Anderson 
Peters, jenž se hned třikrát dostal za 90 metrů 
a triumfoval výkonem 90,54. Radost ze svého 
svěřence měl i kouč Železný. „Kuba zazávodil 

skvěle. Bojoval a chyběl mu opravdu kousek, 
aby porazil i Chopru. Kdyby hodil trochu lépe 
technicky, letělo by to ještě dál, ale musím být 
spokojený. Vyzrál jako závodník a věřím, že ho 
čeká ještě pár pěkných roků,“ prozradil světo-
vý rekordman.
Pochvaly od trenéra si pražský rodák vážil. 
„Sám ví, že na šampionátech a  olympiádách 
se nehází nejdelší výkony. Ukázalo to, že mě 
skvěle připravil, protože minimálně dva hody 
byly delší než ve finále olympiády. Dneska byli 
dva kluci lepší, příště snad nebudou,“ přemí-
tal. „Pořád jsem věřil, že Peterse můžu porazit, 
nebo aspoň ohrozit. Po 88 metrech jsem se 
snažil tlačit, ale byla to one man show,“ uznal.
Poprvé získal medaili jako rodič. „Malá Em-
mička je pro mě zázrak. Užívám si každou 
vteřinu, co s ní jsem. Bohužel jich není mno-
ho, protože jsem pořád pryč na soustředě-
ních nebo na závodech, ale je to hrozně hez-
ké,“ dodal šťastný otec.

Text: Milan Novotný

Foto: Soňa Maléterová

Česká čtvrtkařská štafeta s Pavlem Maslákem a Patrikem Šormem v sestavě se postarala o nový národní rekord. Ten má nyní hodnotu 3:01,63.
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Je na ně spolehnutí. Parašutisté z Dukly Prostějov na 45. armádním mist-
rovství světa CISM znovu prokázali příslušnost k absolutní extratřídě. Z ra-
kouského Güssingu, kde startovalo 135 závodníků z 27 zemí, přivezli dvě 
stříbrné medaile! První ve skupinové přesnosti přistání, druhou za celkové 
pořadí v součtu všech tří disciplín (přesnost přistání, individuální akroba-
cie, skupinová akrobacie).
Český tým prokázal nejen výkonnostní, ale také morální kvality. Vždyť už 
přesnost přistání narušilo onemocnění Oldřicha Šorfa. Ten kvůli kolapsu 
na pokoji a návštěvě lékaře musel vynechat jeden soutěžní den, tedy dva 
seskoky. Přesto svěřenci kapitána Libora Jirouška handicap smazali a v dra-
matickém rozuzlení proklouzli na skvělé druhé místo.
V individuální akrobacii si nejlépe vedl Petr Chládek, který figuroval až do 
finálového kola na třetí pozici. Seskok zvládl, ale bohužel o jednu příčku 
v pořadí klesl. Ve skupinové akrobacii, kde byl nově zařazen Bonifác Há-

jek, tým skončil šestý a díky součtu všech tří disciplín mohl slavit další stříbro! O velký úspěch se zasloužili: nadporučík Oldřich Šorf, praporčík 
Petr Směšný, praporčík Miloslav Kříž, nadrotmistr Petr Chládek, nadrotmistr Bonifác Hájek a jako kameraman praporčík Jakub Pavlíček.

Text: Pavel Král, foto: ASC Dukla

Na 37. ročníku mistrovství světa FAI v klasických disciplínách (přesnost přistání, individu-
ální akrobacie) získali ve Strakonicích parašutisté Dukly Prostějov tři medaile! Dvě zlaté za 
týmová vítězství v přesnosti přistání a kombinaci a jednu stříbrnou v individuální kombi-
naci díky Oldřichu Šorfovi.
Šorf byl blízko pódiu také v individuální akrobacii, při níž se skáče z výšky 2 200 metrů. Na 
bronzového Jeana Vignualese z Francie ztratil na 4. místě pouhých 26 setin vteřiny. V prv-
ní desítce se dále umístili Jiří Gečnuk (5.), Petr Chládek (7.) a Hynek Tábor (9.).
Češi byli pořádně vidět také v přesnosti přistání. Aby ne. Vždyť obhajovali prvenství z loň-
ského šampionátu v  ruském Kemerovu. Bylo to drama až do samotného konce. Borci 
z Dukly zvítězili o jediný centimetr před Švýcarskem!
„Povedlo se nám to potřetí v  řadě, což je svým způsobem unikát,“ poznamenal trenér 
Libor Jiroušek. „Byly to pořádné nervy. Všechny týmy vykazovaly obrovskou kvalitu, navíc se skákalo v poměrně náročných podmínkách. Švýcaři 
nás velmi atakovali. Olda Šorf potřeboval zapsat nejhůře čtyři centimetry. Dal tři a titul byl na světě,“ těšilo ho.
Také v individuální přesnosti přistání se Oldřich Šorf dlouho pohyboval na medailových pozicích. Závěr mu bohužel nevyšel a skončil osmý. Nej-
lépe si nakonec vedl Hynek Tábor (4.).
V kombinaci dukláci zářili. Do první desítky se vměstnali Oldřich Šorf (2.), Hynek Tábor (4.), Petr Chládek (5.) a Jiří Gečnuk (6.). „Kluci předvedli velmi 
dobré výkony, kombinaci týmů jsme díky tomu vyhráli s obrovským náskokem před druhými Němci. Navíc stejně jako v přesnosti přistání družstev 
potřetí v řadě, což je historicky velmi ojedinělé,“ zmínil Jiroušek. Zároveň vysekl poklonu za organizaci šampionátu, který se poprvé v dějinách 
konal na území České republiky. „Pořadatelé z Aero klubu a hlavně Petr Chládek starší zaslouží za své úsilí velikou pochvalu. Vše klapalo náramně.“
Český tým na mistrovství světa ve Strakonicích reprezentovali Jiří Gečnuk, Petr Chládek, Oldřich Šorf, Hynek Tábor a Miloslav Kříž.

Text: Pavel Král, foto: ASC Dukla

PARAŠUTISTÉ DUKLY 
USPĚLI NA VRCHOLECH 
SEZONY

DVĚ STŘÍBRA Z ARMÁDNÍHO MISTROVSTVÍ SVĚTA!

ZLATÝ TÝMOVÝ LESK Z MS VE STRAKONICÍCH! 
INDIVIDUÁLNÍ STŘÍBRO MÁ ŠORF
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SVĚTOVÉ HRY 
ORIENTAČNÍ BĚŽKYNĚ JANOŠÍKOVÁ SI SPLNILA SEN.
NA SVĚTOVÝCH HRÁCH SLAVILA STŘÍBRO VE SPRINTU!

KŘIVDA ZÍSKAL BRONZ

ČEŠI V BIRMINGHAMU

Přání se stalo skutkem. Orientační běžkyně 
Tereza Janošíková si na Světových hrách po-
věsila na krk první velkou seniorskou medaili. 
Stříbrnou. V univerzitním areálu v americkém 
Birminghamu ji členka armádního klubu Duk-
la vybojovala ve sprintu. Úspěch jako hrom. 
„Je to jeden ze splněných snů. Moc si toho 
cením, vždyť se tato akce koná jen jednou za 
čtyři roky,“ neskrývala po příletu nadšení třia-
dvacetiletá závodnice.
Její den D přišel 15. července. V silné konku-
renci nestačila pouze na suverénní Simonu 
Aebersoldovou ze Švýcarska. „Na tenhle vr-
chol jsem se dost připravovala. Je skvělé, že to 
vyšlo takhle skvěle. Svět s námi už musí počí-
tat,“ libovala si.
Sprint, střední trať i štafetu, v níž skončili Češi 
čtvrtí, absolvovala ve velmi náročných pod-
mínkách. Teploty se šplhaly k  35 stupňům, 
připočítat bylo nutné i vysokou vlhkost vzdu-
chu. „Při výkonu je tento faktor opravdu znát. 
Každý závod jsem končila na pokraji sil, v cíli 
jsem už do určité míry kolabovala.“

Parádní výkony nezůstaly bez odezvy. Medi-
álně výrazně propagovaná akce atraktivitu 
orientačního běhu očividně pozvedla. „Náš 
sport byl pořádně vidět,“ souhlasí Janošíková. 
„Přenosy v České televizi, zájem médií i sociál-
ní sítě nám v tomto směru ohromně pomohly. 
Olympijský výbor, který Hry zastřešoval, odve-
dl skvělou práci.“
Janošíková si je užívala plnými doušky, i když 
zrovna nezávodila. „Na olympiádě jsem sice 
nebyla, ale tady vše klapalo náramně. Ame-
ričané se vytáhli. Udělali 
z  toho jednu velkou show. 
Měli jsme super zázemí v are-
álu kampusu. Také divácký 
zájem byl obrovský. Předešlé 
hry ve Vratislavi v  roce 2017 
tak pompézní nebyly,“ přida-
la srovnání.
Českou reprezentantku na-
dchla ještě jedna skutečnost. 
Na slavnostním zakončení 
kráčela v  čele výpravy coby 

vlajkonoška. „To byla třešnička na dortu, 
opravdu jsem to nečekala. Moc mě to potěši-
lo,“ rozplývala se.
Tereza Janošíková si v  Birminghamu splnila 
jeden z velkých sportovních snů. Teď před ní 
stojí další výzva. Ráda by úspěšně zakončila 
studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Tak hodně štěstí!

Text: Pavel Král, foto: Barbora Reichová

Ve sprintu se blýskla nejen Tereza Janošíko-
vá. Krásný bronz si na krk pověsil také Tomáš 
Křivda. V  cíli byl šťastný jako blecha. „Bylo 
obrovské vedro, ale snažil jsem se tomu před 
závodem trochu vyhýbat. Běželo se mi super, 

Šest medailí přivezli čeští sportovci ze Svě-
tových her v americkém Birminghamu (3 stří-
brné, 3 zlaté). Na prestižní mezinárodní akci 
sloužící neolympijským disciplínám jako 
náhrada za olympijské hry se vedlo také zá-
stupcům armádního klubu Dukla. Ve sprintu 

Orientační běžci Tereza Janošíková a Tomáš Křivda 
pózují s medailemi ze sprintu.

neudělal jsem žádné chyby,“ 
radoval se člen armádního 
klubu Dukla z  první velké 
medaile mezi seniory.

oslnili orientační běžci. Tereza Janošíková 
vybojovala stříbro, Tomáš Křivda bronz. Ve 
štafetě pak společně s  Vojtěchem Králem 
skončili čtvrtí. Blízko pódiu byla také pátá 
Jindřiška Vaněčková v disciplíně terénní luk. 
Her, na nichž startovalo 3 600 sportovců 

z více než sta zemí světa, se z Dukly zúčast-
nila ještě nadějná karatistka Martina Šácho-
vá. Česká republika vyslala do Birminghamu 
celkem 88 reprezentantů v 17 sportech.
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