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Malá připomínka jednotlivých atletických šampionátů                    
                                                                                                   (pokračování z minulého čísla) 

   11. mistrovství světa v atletice se uskutečnilo ve dnech 25. srpna - 2. září 2007 v japonské Ósace. Soutěže 
probíhaly na stadiónu Nagai a v jeho okolí. Mistrovství se zúčastnilo 1978 atletů z 203 zemí, včetně 22 
českých reprezentantů. Nejúspěšnější zemí se staly Spojené státy americké (14-4-8) druhá nejúspěšnější 
byla s propastným odstupem Keňa s bilancí 5-3-5, Česká republika získala dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili a v medailovém pořadí zemí obsadila lichotivou 6. příčku. 
   Mistrem světa a zlato pro ČR získali v desetiboji Roman Šebrle (zvítězil těsně o 32 bodů) a v hodu oštěpem 
Barbora Špotáková (v národním rekordu 67,07 m). Stříbrnou medaili v životním závodě vybojovala v skoku 
o tyči Kateřina Baďurová, když v národním rekordu 475 cm zaostala za vítěznou Jelenou Isimbajevovou jen 
o 5 cm.   
   Oba sprinty vyhrál Američan Tyson Gay a napodobil tak svého krajana Justina Gatlina z minulého 
šampionátu. Třetí zlato získal Tyson Gay jako člen sprinterské štafety a stal se tak nejúspěšnějším 
sportovcem šampionátu. Na 200 m získal svoji první medaili z MS, stříbrné hodnoty, Usain Bolt. Neobvyklý 
duble se podařil americkému běžci keňského původu, Bernardu Lagatovi, který zvítězil v běhu na 1500 m 
a na 5000 m. 
   Tituly z minulého šampionátu obhájili: Jeremy Wariner (USA) 400 m, Kenenisa Bekele (Etiopie) 10000 m, 
Jefferson Pérez (Ekvádor) 20 km chůze, Veronica Campbellová (Jamajka) 100 m, Tiruneš Dibabaová (Eiopie) 
10000 m, Jelena Isinbajevová (Rusko) tyč, Franka Dietzová (Německo) disk a Carolina Klüftová (Švédsko) 
sedmiboj. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Japonská pošta vydala k mistrovství světa 
tiskový list s 10 atletickými známkami 

Blanka Vlašičová (Chorvatsko) 
mistryně světa ve výšce 2007 
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   12. mistrovství světa v atletice  se konalo (15. - 23. srpna 2009) v hlavním městě Německa, v Berlíně. 
Většina soutěží probíhala na Berlínském olympijském stadiónu; výjimkami byly maratónské běhy a 20 i 50 
km chůze, které se celé odbývaly v ulicích města, se startem i cílem u Braniborské brány. Mistrovství se 
zúčastnilo 2101 sportovců (1154 mužů a 947 žen), reprezentujících 202 z 213 členských zemí IAAF. 
Nejúspěšnější výpravou jako tradičně se stala výprava USA, která získala 22 cenných kovů (10-6-6) 
následována Jamajkou, která zejména díky sprinterům získala 13 medailí (7-4-2). 
   Jedinou českou medaili vybojovala oštěpařka Barbora Špotáková, jež ve finále prohrála pouze s domácí 
atletkou Steffi Neriusovou. Němka v první sérii poslal oštěp do vzdálenosti 67,30 metru a tímto výkonem 
si zajistila titul mistryně světa. Česká atletka se Němce nejvíce přiblížila ve třetí sérii výkonem 66,42 m. 
Pro většinu našich atletů skončil šampionát neúspěchem. 
   MS v Berlíně se zapsalo do historie zejména famózními světovými rekordy jamajského sprintera Usaina 
Bolta. Na stometrové trati zaběhl čas 9,58 s. (první v historii pod 9,60 s.) a na dvojnásobné trati 19,19 s. 
(první pod 19,30 i 19,20 s.). Na konci října roku 2017 jsou tyto světové rekordy stále v platnosti. Třetí zlato 
přidal Bolt jako člen jamajské štafety a stal se nejúspěšnějším sportovcem tohoto šampionátu. Další 
hvězdou šampionátu se stal Etiopan Kenenisa Bekele, který zvítězil v obou vytrvalostních bězích, z toho v 
běhu na 10000 m počtvrté v řadě. Tímto šampionátem se jeden z nejlepších vytrvalců prvního desetiletí 
XXI. století, a držitel titulu Atlet roku 2004 a 2005, loučil s atletickými ovály s bilancí 3-1-0 z OH a 5-0-1 z 
MS. Své první dva tituly mistryně světa vybojovala v Berlíně jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-
Pryceová (100 m a štafeta 4x100 m). Podobně první titul suverénně získala také sedmibojařka Jessica 
Ennisová z Velké Británie a Polka Anita Wlodarczyková v hodu kladivem. Všechny tři atletky se 

Gerd Kanter (Estonsko) mistr světa v hodu diskem 2007 
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nesmazatelně zapsaly do historie svých disciplín.   
   Tituly z minulého světového šampionátu obhájili: Kerrron Clement (USA) 400 m přek., Kenenisa Bekele 
(Etiopie) 10000 m, Allyson Felixová (USA) 200 m, Meriem Jusuf Džamalová (Bahrajn) 1500 m, Blanka 
Vlašicová (Chorvatsko) výška a Yargelis Savigneová (Kuba) trojskok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Série čtyř německých známek Für den Sport  
věnovaných atletickému MS v Berlíně 2009 Steffi Neriusová a Robert Harting, 

němečtí mistři světa 2011 

Sešitek známek k MS obsahuje dvě série Für den Sport 2011 
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   13. mistrovství světa v atletice se konalo od 27. srpna do 4. září 2011 na stadiónu Daegu World Cup 
Stadium v Tegu (Daegu) v Jižní Koreji a jeho okolí (maraton, chodecké závody). Na programu bylo celkově 
47 disciplín (24 mužských a 23 ženských), kterých se zúčastnilo celkově 1945 atletů a atletek z 202 
členských zemí IAAF.  
   Nejúspěšnější zemí se opět staly USA (12-8-5), druhé Rusko (9-4-6) a třetí Keňa (7-6-4). O jediný světový 
rekord, který na MS padl, se postarali jamajští sprinteři Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake a Usain 
Bolt ve štafetě na 4×100 metrů, když původní hodnotu z roku 2008 37,10 s vylepšili o šest setin sekundy 
na 37,04 s. 
   Světového šampionátu se nezúčastnila řada medailistů z předchozího MS v Berlíně 2009 a atleti, kteří z 
důvodu nemoci, pozitivního dopingového nálezu či dlouhodobého zranění nemohli do Tegu odcestovat. 
Ochuzena byla mužská stovka, kde nestartovali kvůli zranění Američan Tyson Gay a Jamajčan Asafa Powell 
(držitel nejrychlejšího výkonu roku na 100 m časem 9,78 s.). Jeho krajan Steve Mullings měl naopak 
podruhé v kariéře pozitivní dopingový nález. V desetiboji se nepředstavil olympijský vítěz Bryan Clay 
(zranění kolene) a chyběl rovněž halový mistr Evropy v sedmiboji z roku 2011 Bělorus Andrej Kravčenko. 
Kvůli zranění nohy nemohl v soutěži výškařů obhajovat titul Rus Jaroslav Rybakov, kvůli stejnému zranění 
chyběl i halový světový rekordman v trojskoku Teddy Tamgho.  
  Největšího úspěchu pro Českou republiku mimo medaile dosáhl výškař Jaroslav Bába, který obsadil 4. 
místo. Stejného výsledku dosáhl také oštěpař Vítězslav Veselý. Jedinou medaili, stříbrnou, získala oštěpařka 
Barbora Špotáková, která výkonem 71,58 metru zaostala pouze za Ruskou Abakumovovou.  
   Finále nejkratšího sprintu proběhlo nakonec bez největšího favorita Usaina Bolta, který ulil start a byl 
diskvalifikován. Plně ho zastoupil krajan Yohan Blake a zvítězil. Keňskému vytrvalci Abelu Kiruimu se povedl 
dnes již nevídaný výsledek, když podruhé za sebou zvítězil v maratonském běhu. Mezi ženami se podařilo 
zvítězit na obou vytrvaleckých tratích krajance Kiruiho Vivian Cheruiyotové. 
   Tituly mistrů světa obhájili v Tegu: Usain Bolt (Jamajka) 200 m, Abel Kirui (Keňa) maraton, Valerij Borčin 
(Rusko) 20 km chůze, Robert Harting (Německo) disk, Trey Hardee (USA) desetiboj, Vivian Cheruiyotová 
(Keňa) 5000 m a Bitney Reesová (USA) dálka. 
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   14. mistrovství světa v atletice probíhalo od 10. srpna do 
18. srpna 2013 na moskevském stadiónu Lužniky a v jeho 
okolí (maraton, chodecké závody). Nejúspěšnější zemí z 
hlediska medailového pořadí bylo domácí Rusko, jehož atleti 
zvítězili v sedmi disciplínách (7-4-6). Druhé skončily Spojené 
státy se šesti zlatými (6-14-5) a třetí díky svým sprinterům 
Jamajka (6-2-1). Američané však byli první jak v celkovém 
počtu medailí (25), tak i v bodech za finálová umístění.  
   Pro českou reprezentaci to bylo druhé historicky 
nejúspěšnější mistrovství světa: zlato získala v běhu na 400 
metrů s překážkami suverénně Zuzana Hejnová a v oštěpu po 
boji Vítězslav Veselý. Bronzovou medaili přidal v hodu 
kladivem Lukáš Melich. 
   Nejúspěšnějšími atlety mistrovství byli Jamajčané Shelly-Ann Fraserová-Pryceová a Usain Bolt – oba 
zvítězili v bězích na 100 metrů, na 200 metrů a ve štafetách na 4 × 100 metrů. Po dvou zlatých získali: 
LaShawn Merritt (USA) 400 m a štafety 4x400 m, Mohammed Farah (V.Británie) 5000 a 10000  m. Zajímavé 
bylo finále koulařů, které mohlo mít vinou arbitrů jiného vítěze. Němec David Storl si svůj nejlepší výkon 
musel obhájit před rozhodčími, kteří původně u jeho pokusu viděli přešlap. Nejlepší ze tří českých vrhačů 
byl Ladislav Prášil na pátém místě.  
   Svoji poslední medaili z MS získal v hodu diskem Němec Robert Harting, když se v Moskvě stal potřetí 
mistrem světa. Jeho bilance je uctihodná: OH 2012 zlato, MS 2007 stříbro a pak v letech 2009, 2011 a 2013 
zlato, ME 2010 stříbro a 2012, 2014 zlato. V Moskvě před domácím publikem se ziskem titulu mistryně 
světa (po 6 letech) loučila se svojí úspěšnou kariérou nejlepší tyčkařka historie Jelena Isinbajevová. 
Majitelka 3 medialí z OH (2-0-1), 4 medailí z MS (3-0-1) a první žena, která překonala výšku 500 cm a 
dodnes držitelka světového rekordu 506 cm. Třetí titul mistryně světa v řadě vybojovala v dálce také 
Američanka Britney Reesová. Z dalších pozoruhodných výkonu je třeba vyzdvihnout Keňanku Ednu 
Kiplagatovou, která zopakovala triumf v maratonu. 
   Zlaté medaile z předchozího šampionátu obhájili: Usain Bolt (Jamajka) 200 m, Asbel Kipruto Kiprop (Keňa) 
1500 m, Mohammed Farah (V.Británie) 5000 m, Ezekiel Kemboi (Keňa) 3000 m přek., David Storl (Německo) 
koule, Robert Harting (Německo) disk, Edna Kiplagatová (Keňa) maraton, Britney Reesová (USA) dálka, 
Valerie Adamsová (Nový Zéland) koule a Taťána Lysenková (Rusko) kladivo. 
       Dokončení příště                                                                                                                                        -jpb-      

Olga Saladuchová (Ukrajina), trojskok  
a Pawel Wojciechowski (Polsko), skok o tyči,  

mistři světa 2011 na známkách Burundi 

Korejská razítka k MS v atletice 2011 

Bronzoví sprinteři St. Kitts, MS 2011 
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Stručně na závěr:        1.-8. 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
                                              13.                                  11. 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

                                             12. 
 
                                                              14. 
 
1.-8. USA, 14.6.2017, sportovní míče                                
9. Francie, 21.7.2017, MS v zápase                                  15. 
10. Andorra, 27.2.2016, Světový pohár v lyžování žen 
11. Estonsko, 15.4.2017, 100 let krasobruslení v Estonsku 
12. Estonsko, 19.6.2017, 150. výročí narození siláka  
      Gustava Boesberga 
13. Chorvatská pošta v Mostaru, 18.7.2017, MS v házené 
14. Srbsko, 21.4.2017, Bělehradský maraton 
15. Bosna a Hercegovina, 22.8.2017, Tenisová federace  
                                                         Bosny a Hercegoviny                      

 

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Ladislav Janoušek, 
Laco Kajaba, Josef Kočí, Peter Osuský a Jaroslav Petrásek   
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další  

příspěvky i od Vás. 
 

   Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2017  
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a samostatné  odborné společnosti  Svazu Českých  filatelistů 
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