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Šárka Kašpárková je česká sportovkyně, basketbalistka, bývalá atletka, skokanka do výšky a
trojskokanka. Tato atletka, jejímž životním partnerem je její trenér Michal Pogány, je bronzovou
medailistkou z olympijských her 1996 v Atlantě a mistryně světa z roku 1997. Atletickou kariéru
ukončila v roce 2006, o tři roky později se ale k vrcholovému sportu vrátila. V lednu 2009 totiž
oznámila, že vypomůže při sérii zranění basketbalovému. Na základní škole začínala nejprve s
basketbalem, ale brzy přešla k atletice. Po odchodu na sportovní gymnázium v Brně se
soustředila především na skok do výšky. Na mistrovství světa juniorů v roce 1988, které se
konalo v Kanadě v Sudbury, skončila na šestém místě. O rok později již získala bronzovou
medaili na atletickém juniorském mistrovství Evropy v jugoslávském Varaždinu. Následoval
prudký pokles formy, který se zastavil až se začátkem spolupráce s trenérem Odehnalem. Díky
ní se dokázala kvalifikovat na olympijské hry do Barcelony v roce 1992. Zde ovšem zaostala o 4
cm za svým tehdejším osobním maximem, které bylo zároveň kvalifikačním limitem pro postup
do finále. O rok později ještě vyrovnala výkonem 1,95 m český rekord, ale to již byla i mistryní
republiky v tehdy nové ženské atletické disciplíně trojskoku.

V roce 2006 oznámila konec kariéry, přesto nastoupila na atletický ovál, aby pomohla v soutěži
družstev pražskému klubu USK. Na Evropském poháru v atletice překonala nominační limit
Českého atletického svazu a zajistila si účast na mistrovství Evropy v Göteborgu. Účast
sympatické atletky při absenci plné tréninkové přípravy však byla již spíše symbolická. Ve
sportovním prostředí se nicméně brněnská atletka chce pohybovat i nadále. Se svým partnerem
a trenérem má dceru Terezku (nar. 2001).

Šárka Kašpárková drží české rekordy v trojskoku na dráze i v hale. V roce 1997 zvítězila v
Aténách výkonem 15.20 metrů, což je národní rekord (a šesté místo v historických světových
tabulkách). O dva roky později v japonském Maebashi skočila v hale 14.87 metrů, čímž drží
také český halový rekord.
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1989
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999

MEJ (výška)
3. místo
Světová Univerziáda
1. místo
HME, Stockholm (Švédsko
2. místo
OH, Atlanta (USA)
3. místo
HMS - 3. místo
MS, Athény (Řecko)
1. místo
HME, Valencie (Španělsko)
2. místo
ME, Budapešť, (Maďarsko)
2. místo
HMS - 3. místo
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1999
2000
2003
2004
2005
2005
2006

MS, Sevilla, (Španělsko) 6. místo
OH, Sydney (Austrálie) 12. místo
MS, Paříž (Francie)
kvalifikace
HMS
kvalifikace
HME
4. místo
MS, Helsinky (Finsko)
kvalifikace
ME, Göteborg (Švédsko) kvalifikace
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