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Orlickému týdeníku 
poskytly exkluzivní 
rozhovory české atle-
tické hvězdy, úspěš-
ní oštěpaři z Tokia 
Vadlejch a Veselý, 
Bára Špotáková, 
nebo Tomáš Staněk.
PAVEL KUMPOŠT

ÚSTÍ N. O. – Ve středu 18. 
srpna se v Ústí nad Orlicí 
uskutečnil krásný atletický 
mítink RIETER a jeho třetí 
ročník měl skutečně parád-
ní obsazení. Skvělou podí-
vanou, kterou moderoval 
Štěpán Škorpil a sledovalo 
ji 755 diváků, byla zejména 
soutěž oštěpařů. Medailisté  
z tokijské olympiády, stříbrný 
Jakub Vadlejch a bronzový Ví-
tězslav Veselý si v Ústí nic ne-
darovali. Nejen jejich úžasné 
výkony sledoval manažer mí-
tinku Vladimír VANĚK, kte-
rý nám též poskytl rozhovor.

Gratulace ke krásné at-
letické akci roku našeho 
Východočeského regionu. 
Jste spokojen?

„Ano. Důležité bylo, že se 
vydařilo počasí, proto moh-
lo přijít zhruba sedm stovek 
diváků. V některých disciplí-
nách byla k vidění špičková 
atletika.“

Všechny diváky nadchnul 
oštěp a souboj o 1. místo 
reprezentantů Veselého  
s Vadlejchem, sledoval jste 
ho také?

„Pochopitelně. Soutěže 
oštěpařů se stávají výkladní 
skříní mítinku Rieter. Oba 
olympijští medailisté před-
vedli výborné hody, navíc byli 
velmi příjemní. Nemyslím jen 
k pořadateli, ale také k divá-
kům. Viděl jsem, že spoustě  
z nich ochotně vyhověli a foti-
li se s nimi./

Vyhráli i další favorité, 
Špotáková, Staněk, Svobo-
da, či Veleba, jak těžké je 
do Ústí dostat takové hvěz-
dy světové atletiky?

„Není to jednoduché  
a není to levné. Před prvním 
ročníkem jsem prohlásil, že 
chceme zaměřit pozornost na 
kvalitu a ta něco stojí.“

Který z atletů na vás udělal 
dojem?

„Asi překážkář Petr Svo-
boda. Ten musel v minulých 
letech překonávat vážné zdra-
votní problémy, nakonec se 
smolně nedostal na olympij-
ské hry do Tokia. Mám ob-
rovskou radost, že právě na 
mítinku Rieter předvedl letos 
svůj nejlepší výkon. Petr je 
ohromný sympaťák!“

Můžeme se těšit i na 4. roč-
ník?

„Ptáte se krátce po mítin-
ku, který mne docela vyčerpal. 
Uvidíme, jak celá akce dopad-
ne po ekonomické stránce. 
Pokud by se znovu podařilo 
získat dostatek finančních pro-
středků, tímto děkuji partne-
rům, v první řade Rieter CZ, 
městu Ústí nad Orlicí a dalším 
čtyřem desítkám firem, tak 
s největší pravděpodobností 
ano. Otázkou bude kdy, proto-

že příští rok mají atleti světo-
vý i evropský šampionát. Hle-
dání vhodného termínu bude 
opět velká alchymie.“

OŠTĚPAŘSKÁ bomba 
Vadlejch a Veselý

Diváci se pro nás do neda-
lekého Ústí nad Orlicí sjeli 
především díky oštěpařům. 
Kdy můžete vidět na vlastní 
oči tuto atraktivní disciplínu  
a v ní světovou špičku? Ještě 
7. srpna se na olympijském 
stadionu v Tokiu radovali 
Jakub VADLEJCH (30) 
ze stříbrné a Vítězslav 
VESELÝ (38) z bronzové 
medaile a již po 11 dnech 
vítalo oba reprezentanty 
Ústí. Byla to skvělá show, 
oba házeli přes 80 met-
rů, nakonec vyhrál Jakub  
s 84,28 metry. Vítězslav měl  
o metr méně 83,25. Na své 
svěřence zde dohlížel, kdo 
jiný, než oštěpařský král  
a světový rekordman Jan 
ŽELEZNÝ (55). Na konci 
soutěže se všichni tři ochot-
ně fotili s fanoušky. Oba zá-
vodníci poskytli exkluzivně 
našim novinám rozhovor.

Poprvé v historii mají  
z olympijského závodu 
atletů medaile hned dva 
Češi, jak Vám bylo na sta-
dionu a při předávání me-
dailí? 
J. Vadlejch: „Stále tomu ne-
mohu uvěřit, je to to, o čem 
jsem snil, když jsem s tím 
sportem začínal. Splněný 
sen.“
V. Veselý: „Pro mě osobně to 
byla hodně nečekaná pohád-
ka. Ve 38 letech jsem si nemy-
slel, že na olympiádě něco ta-
kového ještě zažiji. Užil jsem 
si předávání olympijské me-
daile (z Londýna získal bronz 

až dodatečně, díky dopingu 
ruského oštěpaře – pozn. re-
dakce). Těžko se popisují ty 
krásné pocity.“

Jak se vám tady líbí? Přije-
dete znovu?

J. Vadlejch: „Skvělý mí-
tink, úžasná atmosféra! Už 
jsme si skoro odvykli závodit 
před diváky. Fandili a hnali 
nás dopředu. Byl jsem tu už  
v roce 2016 a dal jsem 86 me-
trů, letos to bylo přes 84, tak 
doufám, že jsem tím neurazil 
(směje se). Určitě rád přijedu 
zase.“

V. Veselý: „Já jsem v Ústí již 
po čtvrté. Mají tu pěkný sta-
dion v podhůří, jsou tu fajn 
lidi a vždycky sem rád jedu. 
Znám to tady, v Žamberku  
a Letohradě mám totiž přáte-
le. Chtěl bych tento kraj ale 
ještě lépe poznat. A je oprav-
du super, že firma Reiter se 
tady tomu věnuje a podporu-
je atletiku.“

Co říkáte na českou oště-
pařskou školu? Vše začalo 
Danou Zátopkovou, pokra-
čovalo Janem Železným  
a teď jste tu vy dva a Bára 
Špotáková?
J. Vadlejch: „Je to hrozně 
zajímavé, samotného by mě 
zajímalo, čím to je. Jestli 
geny, že jsme tady byli dříve 
výborní lovci a je to prostě 
v nás (směje se)? Tak určitě 
je to historickými postavami 
Dany a trenéra, kdy my mladý 
jsme chtěli tyto legendy napo-
dobit.“

V. Veselý: „Je to tou tradicí, 
kterou Dana a Honza začali. 

Jejich úspěšné kariéry přilá-
kali k oštěpu následovníky. 
Jsme také chytří, česká škola 
je založena více na šikovnos-
ti, více běháme a skáčeme. 
Víme prostě jak na to (směje 
se).“

Světová rekordmanka 
BÁRA

Atletický mítink v Ústí ozdo-
bila již po třetí dvojnásobná 
olympijská vítězka v hodu 
oštěpem Bára ŠPOTÁKO-
VÁ (40), která sem přijela 
i s manželem a oběma syny. 
Olympiáda ji zcela nevyšla, 
ale bylo vidět, jak má do závo-
dění stále velkou chuť. Vyhrá-

la hned prvním hodem 61,45 
metrů. Také ona se na konci 
své disciplíny s diváky ráda fo-
tografovala a s úsměvem sobě 
vlastním poskytla Orlickému
týdeníku rozhovor.

V sobotu 21. srpna to 
bude již 13 let, kdy jste  
v Pekingu bojovala v ne-
skutečném finále olympi-
ády s nadupanou Ruskou 
Abakumovou. Všichni 
jsme měli husí kůži, jak na 
ten boj vzpomínáte?

„Vzpomínám opravdu 
ráda, byl to určitě můj nejsil-
nější atletický zážitek. Velký 
pocit štěstí. Přesahovalo to 
i ten sport. Už když se to 
stalo, věděla jsem, že to nic 
nepřekoná.“

Vaše kariéra, úspěchy jsou 
neskutečné, přijde mi ale, 
že k medaili potřebujete 
energii z diváků. V Tokiu 
se házelo bohužel bez nich, 
scházeli vám?

„Určitě! Jsem emotivní člo-
věk, mám to takhle dané, nej-
sem kus ledu a toto je jedna  
z věcí, která mi pomáhá. Po-
třebuji i rodinnou pohodu, 
když jsem se vrátila, uvědomi-
la jsem si, jak moc jsme si chy-
běli, to dotýkání s klukama, se 
psem. Bylo to deset dní bez ni-
koho. Hodně čerpám z rodiny 
a z diváků a dopadlo to, jak to 
dopadlo.“

Jak se vám dnešní mítink 
líbil?

„Jsem v Ústí již potřetí, 
vždycky se vracím tam, kde 
se mi líbí. Mám tu i rodinu, 
abych si to odpoledne zpří-
jemnila a hlavně už nechci jez-
dit bez nich. Moc se nám tu 
líbí, stadion, hezké městečko 
a vzpomínám, že jsme tu po-
blíž byli na kolách, v Orlických 
horách.”

Mistr Evropy  
Tomáš STANĚK

Soutěž koulařů byla velmi 
sledovaná i díky halové-
mu mistru Evropy Tomáši 
STAŇKOVI (30). Titul zís-
kal letos v březnu. Sympatic-
ký koulař byl dalším atletem, 
který nám ochotně daroval 
svůj čas.

Jste nový český rekord-
man ve vrhu koulí, překo-
nal jste Remigia Machuru, 
který pochází nedaleko od-
sud z Rychnova nad Kněž-
nou. Chválil vás za hod 
21,62 metrů a titul mistra 
Evropy, těší vás to?

„Tak to samozřejmě těší, 
protože Remajs s extra chvá-
lou šetří. Od něho to má urči-

tě váhu. Těší mě i to, že jsem 
ho přehodil. Snažím se, aby 
to ale nebylo minulostí a aby 
se takové hody opakovaly. Na 
tréninku se mi daří, ale chtěl 
bych takové výkony prodat  
i na závodech.“

Olympiáda je snem každé-
ho sportovce, co se stalo, že 
jste nepostoupil mezi nej-
lepších dvanáct koulařů, 
nebylo to přetrénováním?

„Asi i bylo. V hale mi to 
šlo a to jsem byl před ní zra-
něný,netrénoval jsem tolik, 
odpočinul si a závod mi vyšel. 
Jenže ono vám to nedá, činky 
musíte zapojit, když vidíte ty 
blázny, tedy kolegy, jak jsou 

dobře rostlí, myslíte si, že bu-
dete-li silnější, budete lepší. 
Já ale více těžím z elastičnosti 
a rychlosti.“

Vy jste v Ústí již podruhé, 
jak jste tu spokojen?

„Líbí se mi tady, hezky za-
sazený stadion a zase rád při-
jedu. Jen mě trošku mrzí zdej-
ší kruh při odhozu, musím se 
domluvit s pořadatelem, zda 
by nemohli udělat ten beton 
hladší. Mám z něj boty ořeza-
né, navíc uprostřed, kde dopa-
dám, je díra a jak máte na botě 
trny, brzdilo mě to. Ještěže tu 
se mnou nebyla Helena Fi-
bingerová, dostal bych za uši 
(směje se).”

Světová atletika měla 
zastávku v Ústí nad Orlicí

atletika

q OŠTĚPAŘSKÉ SUPERTRIO na mítinku Rieter. Vítězslav Veselý, Jakub 
Vadlejch a legenda Jan Železný. Foto: Pavel Kumpošt

q VÍTĚZNÁ BÁRA. Hned prvním 
hodem rozhodla. 
 Foto: Pavel Kumpošt

q VZKAZY oštěpařů. Víťa Veselý 
přeje Orlickému týdeníku hodně 
hrabošů.

q VRH KOULÍ byl plně v režii 
aktuálního mistra Evropy Tomáše 
Staňka.  Foto: Pavel Kumpošt

q PŘEKÁŽKÁŘ Petr Svoboda  
v rozhovoru se Štěpánem 
Škorpilem.  Foto: Pavel Kumpošt

q SPRINTEŘI a čeští rekordmani na 100m Jan Veleba se Zdeňkem 
Stromšíkem a na 200m Jan Jirka. Foto: Pavel Kumpošt

Petr SVOBODA, sprint

mistr Evropy v hale 2011, 
2x bronzový na HME 
(2009, 2017), 4x mistr ČR, 
český rekord na 110m př. 
13,27 s, na 60m př. 7,44 s

Vítězslav VESELÝ, 
oštěp

mistr světa 2013, mistr 
Evropy 2012, 2x bronzo-
vý olympijský medailista 
(2012, 2021), 2x vicemis-
tr Evropy (2014, 2016), 
osobní rekord 88,34 metru

Jakub VADLEJCH, 
oštěp

vicemistr světa 2017, stří-
brný olympijský medailista 
2021, 4x mistr ČR, osobní 
rekord 89,73 metru

Bára ŠPOTÁKOVÁ, 
oštěp

2x olympijská vítězka 
(2008, 2012), 3x mistryně 
světa (2007, 2011, 2017), 
bronzová olympijská me-
dailistka 2016, světová re-
kordmanka 72,28 metru

Tomáš STANĚK, 
vrh koulí

mistr Evropy v hale 2021, 
stříbrný a bronzový z HME 
(2017, 2019), 4x mistr ČR, 
český rekord 22,01
metru

Na mítinku RIETER startovali i další čeští reprezentanti. Nej-
rychlejší muži Česka, sprinteři Jan Veleba, Zdeněk Stromšík a Jan 
Jirka. Čtvrtkaři Vít Müller, Patrik Šorm a Matěj Krsek. Přijela 
oštěpařka Irena Gillarová. Kompletní česká špička byla na startu 
mužského běhu na 800 metrů a přijeli i atleti a atletky z ciziny.

Rád bych touto cestou poděkoval atletu Ivanu Růžičkovi z Po-
tštejna za tip na tuto akci. Díky němu dnes můžeme tuto stránku 
v Orlickém týdeníku číst. A závěrem chci pochválit pořadatele 
Vaněk Agency. Za tak velkým mítinkem je obrovský kus práce, 
nalákat sportovce, sehnat sponzory, připravit stadion, oslovit roz-
hodčí, zařídit hodnotné ceny. Všem fanouškům atletiky a nejen 
jí doporučuji tento mítink v příštím roce navštívit. Byla to skvělá 
podívaná.

Výsledky RIETER Ústí n.O.
Muži – 100 m: 1. Veleba (Dukla Praha) 10,48; 200 m: 1. Jir-
ka (Olymp Praha) 21,00; 300 m: 1. Šorm (Dukla Praha) 32,49; 
800 m: 1. Šnejdr (Slavia Praha) 1:48,56; 110 m př.: 1. Svoboda 
(Olymp Praha) 13,45; koule: 1. Staněk (USK Praha) 20,56; oštěp: 
1. Vadlejch (Dukla Praha) 84,28.
Ženy – 100 m: 1. Mihalec (Slovin.) 11,63; 300 m: 1. Horvat (Slo-
vin.) 38,23; oštěp: 1. Špotáková (Dukla Praha) 61,45.


