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Praga Academica 2017 

 

Letošní 52. ročník mítinku Praga Academica se uskuteční předposlední 

květnový den na nově zrekonstruovaném stadionu Přátelství na Strahově. Další 

novinkou závodu je jeho konání za umělého osvětlení. 

 

Mítinku se zúčastní přední čeští atleti a závodníci ze Slovenska, Německa, 

Senegalu, Etiopie, Ugandy a Keni. Zajímavý závod je připraven na nejkratší trati 

mužů i žen, kde svedou souboje Ján Volko, čerstvý slovenský rekordman a 

medailista z halového ME v Bělehradě, Senegalec Joshua Swaray a naši sprinteři 

Jan Veleba a Zdeněk Stromšík. Všichni tito závodníci mají osobními rekordy pod 

10,30s. Mezi ženami se představí účastnice letošního halového ME v Bělehradě 

Barbora Procházková a Klára Seidlová společně se slovenskými reprezentantkami 

Bezekovou a Putalovou i dalšími českými závodnicemi - mj. Nikolou Bendovou a 

Kateřinou Vávrovou, které již mají splněné limity na MEJ v italském Grossetu. 

Všichni jmenovaní se představí i ve štafetách na 4x100m. Kvalitně i početně 

budou obsazeny oba závody na 800m - závod mužů se zahraničními závodníky s 

osobními rekordy na úrovni 1:47 a Kateřina Hálová, další z účastnic letošního 

HME, s Alenou Ulrichovou mezi ženami. Ozdobou mítinku by měly být i oba 

vytrvalecké závody na 5000m mužů resp. 3000m žen se zajímavou zahraniční 

i domácí konkurencí na startu. 

Z technických disciplín je početně velmi dobře obsazena soutěž ve skoku 

dalekém žen, která svým obsazením slibuje výkony na úrovni 650cm. Zajímavá 

bude soutěž výškařek s Michaelou Hrubou (mistryní světa do 17 i 19 let), Ladou 

Pejchalovou, Nikolou Strachovou a Eliškou Klučinovou ve startovní listině.  

Tradičně výborně obsazenou disciplínou bude soutěž tyčkařek, ve které se v 

letošní premiéře představí hned dvojice předních českých závodnic - Jiřina 

Ptáčníková a Romana Maláčová. V tyčkařském sektoru uvidíme i českou 
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mládežnickou rekordmanku Amálii Švábíkovou a další závodnice s osobními 

rekordy vysoko nad 4m. 

V časovém programu se pamatuje i na mladší žactvo, které se představí při 

tradičním čtyřboji (60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 800m). Zveme 

všechny fanoušky královny sportu na letošní ročník mítinku Praga Academica! 

 

Informace k mítinku Praga Academica 2017 

1. Závody se uskuteční na zrekonstruovaném stadionu Přátelství při umělém 

osvětlení. 

2. Občerstvení bude zajištěno před vstupem na stadion Přátelství. 

3. Vážení náčiní bude označeno v tunelu stadionu E. Rošického a ukončeno 

30min před oficiálním začátkem závodu. 

4. Šatny a toalety budou k dispozici na stadionu Přátelství. Šatny slouží pouze k 

převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí! 

5. Přístup na stadion Přátelství je zajištěn brankou z ulice Diskařská (vedle vstupu 

na ČAS). 

6. Rozcvičování výhradně na stadionu a v tunelu E. Rošického. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační výbor mítinku 


