
Šikula – ADAD - Kotlářka 

I letos mi bylo dopřáno absolvovat v nadpisu uvedené podzimní víceboje, o nichž si troufám 
říci, že pro řadu z nás jsou přímo kultovní. Všechny tři podniky měly štěstí na počasí a jejich 
organizátoři odvedli stejně jako loni výbornou práci. Odměnou jim jistě byla i dobrá účast. Ze všech 
tří akcí jsem si odvezl nějaké ty osobní veteránské rekordy, ať již absolutní či přepočtené a navíc i 
nějaká letošní maxima. Než uvedu svoje další poznámky, dovolím si trochu statistiky v následující 
tabulce: 

Přesný název akce Šumperský Šikula 
Atletický desetiboj 

amatérských družstev 
(ADAD) 

Mistrovství ČR 
veteránů  

v klasickém pětiboji 
Místo a datum konání Šumperk 12. září Lovosice 18.-19. září Praha Kotlářka 2. října 

Ročník X. XXXII. Na Kotlářce 
každoročně od r. 2008 

Účast 16 mužů a 7 žen 
65 mužů a žádná žena 
(ADAD je formálně 

otevřen i ženám) 
22 mužů a 6žen 

Z toho veteráni  
nad 35 let 16 mužů a 7 žen 31 mužů  15 mužů a 2 ženy 

Způsob vyhodnocení 
výsledků 

Jednoleté koeficienty, 
užívané při MČRV  

do roku 2009 včetně 
z důvodu kontinuity 

s předchozími ročníky 

Vyhodnocuje se pořadí 
podle absolutních i 

přepočtených výkonů 
dle jednoletých 

koeficientů 
připravených Mirkem 

Polákem dle nejnovější 
verze WMA 

Platné pětileté 
koeficienty WMA 

Mezinárodní účast Dva muži a dvě ženy 
ze Slovenska 

Jeden závodník 
s australským 
občanstvím 

x 

 

Každý z podniků je pro mne velmi přitažlivý. Napsal jsem to podrobněji již loni. Podstatné 
pro mne je, že mi dohromady umožňují zlepšit si v závěru sezóny výkony celkem ve třinácti 
disciplinách (deset disciplin desetiboje a k tomu 60 m a 1000 m v Šumperku a 200 m na Kotlářce). 

V roce 2010 jsem byl jediným, kdo absolvoval všechny tři akce. Dvě z nich zvládli ještě 
Blanka Vykydalová, Štěpán Michalovič (ŠŠ+Kotlářka), Jarda Hubáček (ŠŠ+ADAD), Jirka Janouch, 
Karel Šebelka, Mirek Polák a Pavel Rudolf (ADAD+Kotlářka). 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v každém závodě se vyhodnocovalo pořadí podle jiných 
koeficientů. Zřejmě to nikomu nevadilo a mně rozhodně také ne. 

Vzhledem k velké popularitě ADADu mezi veterány, doporučuji jeho zařazení do naší 
veteránské termínovky, kterou pečlivě sestavuje Pepa Vonášek.  V roce 2011 se ADAD koná  
17. - 18. září. 

 

5. listopadu 2010        Ladislav Dvořák 


