
ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ 

Šárka Kašpárková je bývalá česká atletka, trojskokanka a výškařka. Držitelka národního 
rekordu v trojskoku, mistryně světa z roku 1997 a olympijská medailistka z Atlanty. 

Šárka Kašpárková se narodila v Karviné 20. 5. 1971. Už od malička si Šárka sport zamilovala. 
Na základní škole začala nejdříve s basketbalem, ale brzy přešla k atletice. Když po základní 
škole opustila Havířov a dostala se na sportovní gymnázium v Brně, zaměřila se na skok vysoký.  

 

Pod reprezentačními barvami se ve skoku vysokém poprvé představila v Kanadě roku 1988 na 
mistrovství světa juniorů, ze kterého si odvezla krásnou šestou příčku. O rok později Šárka 
obdržela na juniorském mistrovství Evropy v jugoslávském Varaždínu bronzovou medaili. 
Následoval prudký pokles formy, který skončil až se začátkem spolupráce nového trenéra 
Odehnala. Díky němu se Šárce povedlo kvalifikovat na olympijské hry do Barcelony, kde ovšem 
skončila v semifinále. O rok později ještě zvládla vyrovnat český rekord výkonem 195 cm. To 
už ale ovšem byla mistryní republiky, tehdy v nové disciplíně - trojskoku. Na vrcholové úrovni 
se obě disciplíny dělat nedaly, a tak se Šárka musela rozhodnout jen pro jednu z nich. Zvítězil 
trojskok.  

 



V roce 1993 opět následovala výměna trenéra. Novým trenérem byl Šárčin současný životní 
partner Michal Pogány. Pod jeho vedením se Šárce začala rozvíjet kariéra. V trojskoku Šárka 
patřila mezi užší světovou špičku -  do roku 1996 bylo jejím největším úspěchem zlato 
z Univerziády. Následně ale získala stříbro z halového mistrovství Evropy v Göteborgu. Snem 
každého sportovce je medaile z olympijských her a to se Šárce podařilo. Právě v roce 1996 
v Atlantě obsadila 3. pozici.  

Největší úspěch teprve přišel. Na mistrovství světa se Šárce povedlo poprvé přeskočit patnácti 
metrovou hranici a stanovit dosud platný český rekord s hodnotou 15,20 m. Tímto výkonem si 
v Řecku získala vytoužené zlato z mistrovství světa. Ještě téhož roku Šárka dosáhla 
mistrovského bronzu z haly. Úspěchy stále rostly až do roku 2000, když se Šárka zúčastnila 
svých posledních olympijských her. Po dlouhodobé pauze způsobené zdravotními problémy 
se probojovala do finále, kde obsadila dvanáctou příčku. Následovaly mateřské povinnosti, 
Šárce se v roce 2001 narodila dcera Terezka. Do české reprezentace se trojskokanka vrátila 
v roce 2003, kdy se kvalifikovala na mistrovství světa. Bohužel se nedostala do finále, stejně 
jako o rok později na halovém světovém šampionátu. V roce 2005 během evropského 
halového šampionátu v Madridu dokázala vybojovat 4. místo. Ještě toho roku se představila 
ve finských Helsinkách, ale po neúspěchu v kvalifikaci, zvažovala konec kariéry. Svými výkony 
nadále v roce 2006 pomáhala družstvu v české extralize, přičemž pokořila nominační limit na 
mistrovství Evropy ve Švédsku. Toto mistrovství bylo poslední velkou akcí Šárky Kašpárkové. 

Veřejnosti se Šárka opět představila v roce 2013, když přijala účast v taneční soutěži 
Stardance. V 6. řadě soutěže se představila s Janem Tománkem.  

 
  

V současné době je Šárka Kašpárková sportovní manažerkou a pracuje na projektech Českého 
olympijského výboru. Ve volném čase pomáhá s kondiční přípravou mladým basketbalistkám 
v Brně a také tanečníkům v Brněnské taneční škole. 

 


