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Malá připomínka jednotlivých atletických šampionátů                    
 (dokončení z předchozích čísel) 

   14. mistrovství světa v atletice 2013 v Moskvě – obrazová dokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mistři světa z Moskvy 2013 na známkách Guinei-Bissau: 
Usain Bolt (Jamajka) - 100 m, 200 m, 4x100 m, 
Sandra Perkovičová (Chorvatsko) - hod diskem,  
Robert Harting (Německo) - hod diskem,  
Jelena Isimbajeva (Rusko) - skok o tyči 
Na aršíku na další straně jsou: 
Alexandr Meňkov (Rusko) – skok do dálky, 
Bohdan Bondarenko (Rusko) – skok do výšky, 
Alexandr Ivanov (Rusko) – chůze na 20 km  
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Další mistři světa z Moskvy 2013: 
Valerie Adamsová (Nový Zéland) – vrh koulí, 

LaShawn Merritt (USA) – 400 m, štafeta 4x400 m, 
Alexandr Meňkov (Rusko) – skok do dálky, 

Pawel Fajdek (Polsko) – hod kladivem. 
Vleva na aršíku: 

Svetlana Školina (Rusko) – skok do výšky, 
Mohamed Farah (Velká Británie) – 5000 a 10000 m 

Na aršíku vpravo jsou:  
Usain Bolt, Gerd Kanter a Mohamed Farah 
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   15. mistrovství světa v atletice se konalo od 22. 
srpna do 30. srpna 2015 v Pekingu na Pekingském 
národním stadionu (přezdívaném „Ptačí hnízdo“) a v 
jeho okolí (maraton, chodecké závody). Nejúspěšnější 
zemí, co do kvality získaných kovů se stala poprvé Keňa 
7-6-3, před Jamajkou 7-2-3 a USA 6-6-6. 
Nejúspěšnějším atletem se opět stal fenomenální 
jamajský sprinter Usain Bolt, který zopakoval tři 
vítězství. Dvě zlaté pak brali britský vytrvalec 
Mohammed Farah a Boltova sprinterská kolegyně 
Shelly-Ann Fraserová-Pryceová . 
   Český atletický svaz nominoval na MS celkem 25 
atletů (15 mužů a 10 žen). Tituly z předchozího MS 
2013 v Moskvě obhajovali překážkářka Zuzana Hejnová 
a oštěpař Vítězslav Veselý. Nechyběla ani dvojnásobná 
olympijská vítězka v oštěpu Barbora Špotáková, která 
MS 2013 v Moskvě vynechala kvůli mateřským povinnostem. Jedinou medaili, a to zlatou, vybojovala pro 
Českou republiku Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů překážek a obhajoba titulu se ji vydařila. 
   Tento šampionát byl zřejmě posledním pro řadu vynikajících sportovců: Keňský steeplař Ezekiel Kemboi 
se účastnil světových šampionátů nepřetržitě od roku 2003 a nikdy neskončil hůř než druhý. Po třech 

Mezi tři mistry světa - Mohameda Faraha (Velká 
Británie) 5000 a 10000 m, Asthona Eatona (USA) –
desetiboj a Jelenu Isimbajevu (Rusko) - skok o tyč se 
na známku Toga dostal také Pascal Martinot-Lagarde 
(Francie), který obsadil na 110 m přek. až 22. místo 

Šalamounovy ostrovy vydaly 4 známky, na kterých jsou
ruští mistři světa: Alexandr Meňkov  – skok do dálky, 
Alexandr Ivanov – 20 km chůze, Taťjana Lysenko – hod 
kladivem, Jelena Lašmanova – 20 km chůze. Na aršíku 
s jednou známkou je na známce Jelena Isimbajeva –
skok o tyči a na aršíku je vyobrazen Usain Bolt.   
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druhých místech přišla čtyři vítězství v řadě! K tomu je Kemboi ještě olympijským vítězem z Athén 2004 a 
Londýna 2012.  
   Další loučící se legenda, americký čtvrtkař LaShawn Merritt, posbíral na šesti světových šampionátech v 
letech 2005-15 z individálních závodů a čtvrtkařské štafety 11 medailí, z toho 8 zlatých a 3 stříbrné. Z OH 
2008 má doma dvě zlaté a loni v Riu bral se štafetou USA zlato a bronz pak v individuálním závodě.  
   Zatím poslední medaili na MS vybojovala, a to zlatou, a po šesti letech, velice sympatická britská 
sedmibojařka Jessica Ennisová-Hillová. Její bilance z velkých akcí je uctihodná: OH 2012 zlato, OH 2016 
stříbro, MS 2009 zlato, MS 2011 stříbro, MS 2015 zlato.  
   Další skvělý atlet Keňan Asbel Kipruto Kiprop získal v Pekingu třetí titul v řadě v běhu na 1500 m. Po 
čtyřech letech byl znovu zlatý David Lekuta Rudisha z Keni v běhu na 800 m, vítěz dvou posledních 
olympiád na této trati. 

   
 

Příležitostná dopisnice k MS v atletice 2015 je jediný 
filatelistický počin čínské pošty k domácímu šampionátu 

Maledivy - aršík se 4 známkami, na kterých jsou mistři světa 2015: Vivien Cheruiyotová (Keňa) - 10000 m, 
Asthon Eaton (USA) - desetiboj, Jessica Eniss-Hillová (Velká Británie) - sedmiboj, Derek Drouin (Kanada) 
- skok do výšky. Aršík s 1 známkou: na známce je Usain Bolt, na aršíku Greg Rutherford (Velká Británie) –
skok do dálky.   
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   Tituly mistrů světa z Moskvy obhájili: Usain Bolt (Jamajka) 100 m, 200 m, Asbel Kipruto Kiprop (Keňa) 
1500 m, Mohammed Farah (V. Británie) 5000 m, 10000 m, Ezekiel Kemboi (Keňa) 3000 m přek., Pawel 
Fajdek (Polsko) kladivo, Ashton Eaton (USA) desetiboj, Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jamajka) 100 m, 
Zuzana Hejnová (ČR) 400 m přek., Caterine Ibargüenová (Kolumbie) trojskok.    
 
 
 16. mistrovství světa v atletice se konalo letos od 4. srpna do 13. srpna 2017 v Londýně na Olympic 
Stadium. Nejúspěšnější zemí byly Spojené státy americké, které získaly 30 cenných kovů (10-11-9), Češi 
díky oštěpu vybojovali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 1 bronzovou. 
   Šampionátu se zúčastnilo 2038 sportovců ze 203 zemí. Mezinárodní asociace atletických federací 
nepozvala Rusko kvůli skandálu s organizovaným užíváním dopingu. Devatenáct ruských atletů, kteří 
prokázali neúčast na dopingovém programu, smělo startovat individuálně, bez státních symbolů a pod 
názvem Autorizovaní neutrální atleti (Authorised Neutral Athletes, ANA).  
   Letošní šampionát byl ve znamení loučení dvou atletických legend. Bronzem na 100 m se loučil jamajský 
fenomenální sprinter Usain Bolt. Výčet jeho úspěchů by zasloužil více místa, ale jen stručně: 8 zlatých z OH 
(devátou musel vrátit za dopingový prohřešek svého krajana ve sprinterské štafetě na OH 2008) a 11 
zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzová z MS (v letech 2007-2017). Loučení s londýnským publikem mu trochu 
pokazilo svalové zranění, které mu nedovolilo dokončit štafetový závod.  
   Zlatem na 10000 m a stříbrem na poloviční trati se loučil před domácím publikem vytrvalec Mohammed 
Farah, čtyřnásobný olympijský vítěz (OH 2012 a 2016) a šestinásobný mistr světa (MS 2011-17) a majitel 
dalších dvou stříbrných medailí.  
   Z mimořádných výkonů je třeba zmínit polského kladiváře Pawla Fajdeka, který zaznamenal třetí triumf 
v řadě. Čtvrtý titul v dálce žen vybojovala Američanka Brittney Reesová (MS 2009, 2011, 2013 a 2017).   

Zajímavě dělený aršík Nigeru. Vlevo jsou na známkách mistři světa: Allyson Felix (USA) - 400 m, 
Danielle Williams (Jamajka) - 100 m přek. a Julius Yego (Keňa) - hod oštěpem, Joe Kovacs (USA) -
vrh koulí a Derek Drouin (Kanada) skok do výšky, Dafne Schippersová (Nizozemí) – 200 m a Usain 
Bolt (Jamajka) – 100m, 200 m a štafeta 4x100 m. Vpravo je na známce Mohamed Farah (Velká 
Británie) – 5000 m a 10000 m). 
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Slušnou bilancí se může pochlubit také kolumbijská trojskokanka Caterine Ibargüenová. Ze tří účastní pod 
pěti kruhy má stříbro z Londýna 2012 a zlato z Ria 2016. Zúčastnila se pěti světových šampionátů s bilancí 
2-1-1.  
   Nás potěšili oštěpaři. Jakub Vadlejch a Petr Frydrych vybojovali stříbro a bronz. Od prvního MS v 
Helsinkách 1983 se nestalo, že by dva čeští sportovci spolu stáli spolu na stupních vítězů. Tehdy se to 
podařilo hned dvakrát. V disku za vítězným Imrichem Bugárem skončil třetí Gejza Valent a v běhu na 400 
m žen nám patřilo zlato i stříbro díky Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové. Největší radost nám 
udělala Barbora Špotáková, která dokázala na olympijském stadiónu v Londýně zopakovat svůj zlatý závod 
z olympijských her 2012 a po deseti letech se stala znovu mistryní světa. 
   Tituly mistrů světa obhájili: Wayde van Niekerk (JAR) 400 m, Mohammed Farah (V. Británie) 10000m, 
Pawel Fajdek (Polsko) kladivo, Dafne Schippersová (Nizozemí) 200 m a Anita Wlodarczyková (Polsko) 
kladivo.   

       
 
  

              

 

 

 

           Zpracoval   - jpb - 

Podle dostupných zdrojů je Slovinská 
pošta zřejmě jediná, která vydala 

příležitostnou známku                               
k letošnímu MS v atletice 

Olympsport vydal k úspěchům našich 
oštěpařů tiskový list se známkami 
s přítiskem, dopisnici s přítiskem            

a příležitostné razítko 


