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Najlepší svetový halový výškarsky míting Banskobystrická latka si zapísala v roku 2017 po 

prvýkrát v histórii až troch víťazov. V ženskej kategórii nečakane triumfovala Ukrajinka Iryna 

Heraščenková a v mužskej sa museli o víťazstvo podeliť až dvaja pretekári – olympijský 

víťaz z Ria Derek Drouin z Kanady a prekvapenie aktuálnej halovej sezóny Poliak Sylwester 

Bednarek. 

Súťaž mužov 

Po prvýkrát v 23 – ročnej histórii obľúbeného výškarského podujatia s hudbou si odniesli 

víťazstvo spod Urpína dvaja pretekári. Prekvapujúco to bol Poliak Sylwester 

Bednarek a očakávane Kanaďan Derek Drouin. Obaja dosiahli navlas rovnaký výkon 233 

cm, tohto roku najlepší na svete! 

Latku v tejto výške zdolali na druhý pokus a potom trikrát neuspeli na 235 cm. Podľa 

pravidiel nasledovalo rozoskakovanie, ale po neúspešnom tzv. doplnkovom štvrtom pokuse 

na 235 cm sa obaja aktéri dohodli s organizátormi, že ďalej už nebudú pokračovať. Pôvodne 
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sa mala latka znížiť o 2 cm. Predseda organizačnej rady Banskobystrickej latky (BBL) 

2017 Alfonz Juck k tomu uviedol: 

„Obaja výškari majú pred sebou ešte náročnú sezónu a dnes už vydali 

zo seba všetko.“ 

Tretí skončil iba 20 – ročný Bielorus Pavel Seliverstov s 231 cm, v jeho prípade ide tiež o 

osobný rekord. Bednarek sa stal druhým poľským víťazom v histórii 23 ročníkov 

Banskobystrickej latky. Pred ním sa to podarilo v roku 1998 Arturovi Partykovi. Úradujúci 

olympijský víťaz Drouin je prvým Kanaďanom, ktorý zvíťazil u nás v hale na Štiavničkách. 

Obaja muži boli po pretekoch spokojní. Poliak Sylwester Bednarek nám povedal: 

„Som veľmi šťastný, veď som si tu skočil osobný rekord a zvíťazil som. 

Na osobné maximum som čakal veľmi dlho. Atmosféra bola výborná a 

konkurencia tiež. Derek Drouin je olympijský víťaz a to hovorí za 

všetko, bol to pre mňa mega súperom. Vôbec mi neprekáža, že som 

nezvíťazil sám, ale spoločne s ním. Každý výškar chce do Banskej 

Bystrice prísť, tento míting má vo svete veľké meno a to sa potvrdilo aj 

teraz.“ 

Radosť nad prvenstvom a výkonom roka 233 cm neskrýval ani kanadský výškar Derek 

Drouin: 

„Výborná súťaž, ktorá mala vysokú úroveň. Vôbec neľutujem, že som 

meral cestu do Banskej Bystrice. Rozoskakovanie som nezažil prvý 

raz, stalo sa mi to dokonca aj na majstrovstvách sveta pred pár rokmi. 

Na konci sme už boli unavení, preto sme sa dohodli na spoločnom 

víťazstve. Som spokojný, ale aj dosť unavený, súťaž bola veľmi dlhá, 

ale krásna. Atmosféra bola fascinujúca.“ 

Zo slovenských výškarov urobil bystrickému publiku veľkú radosť Lukáš Beer, ktorý si o 

dva centimetre zlepšil osobný rekord z nedávneho podujatia Latka piatich miest v Nitre. Pod 

Urpínom pokoril latku vo výške 228cm, pričom prvý a tretí pokus na 231 centimetroch boli 

veľmi nádejné. Po pretekoch uviedol: 

„Dúfam, že to nebol môj životný výkon. Verím, že ten ešte príde. Som 

spokojný s tým, čo som dosiahol v Banskej Bystrici i keď 231 cm by 



ma potešilo ešte viac, keďže ide o limit na majstrovstvá sveta. Nevadí, 

pokúsim sa oň na iných podujatiach, možno už najbližšie v sobotu v 

Třinci. Ku koncu som už nevládal, ale zdolal som Erika Kynarda, čo 

je cenný skalp. Nebolo to optimálne, chýba mi viac takýchto súťaží. 

Toto bol prvý míting v tomto roku, na ktorom som súťažil s kvalitnými 

borcami.“ 

Beer sa predstaví na halových majstrovstiev Európy v Belehrade, pretože limit 226 cm splnil 

už na turnaji latka piatich miest v Nitre. Reprezentant banskobystrickej Dukly Matúš 

Bubeník skočil pod Urpínom v stredu večer iba 220 cm. Výkon o 5 cm vyšší už bol nad jeho 

sily. 

Ženská súťaž 

Víťazkou ženskej súťaže sa stala Ukrajinka Iryna Heraščenková. Ako jediná sa dostala 

v hale na Štiavničkách nad latku vo výške 193 cm. Zlepšila si tak o 4 cm sezónne maximum a 

zároveň dosiahla tretí najlepší svetový výkon roka. Pri pokusoch o vyrovnanie osobného 

rekordu 195 cm už trikrát neuspela. 

Spomedzi osmičky pretekárok, ktoré zdolali 189 cm, bola na tom na pokusy najlepšie ďalšia 

Ukrajinka Julia Levčenková. Na tretie miesto odsunula úradujúcu olympijskú víťazku z Ria 

de Janeiro Španielku Ruth Beitiovú, ktorá po pretekoch priznala: 

„Bola som príliš ďaleko od latky už pri rozcvičke. Lietala som síce 

nad latkou vysoko, ale nie správnym smerom. Nemala som svoj deň. 

Nie som spokojná, musím na sebe ešte pracovať.“ 

Víťazka z Ukrajiny Iryna Heraščenková mala odlišné pocity, ktoré pred médiami 

neskrývala: 

„Som veľmi spokojná, lebo som dosiahla dobrý výsledok. Bola tu 

skvelá konkurencia, kvalitné pretekárky a aj výborná divácka 

atmosféra. Odchádzam s dobrým pocitom. Pre mňa je víťazstvo 

nečakané, no zároveň povzbudivé. Budem sa určite snažiť o medailu 

na halových majstrovstvách Európy.“   

Banskobystrická výškarka Tatiana Dunajská dosiahla 180 cm, teda navlas rovnaký výkon 

ako pred rokom. Teraz jej to stačilo na jedenástu priečku. Naša pretekárka v tejto halovej 



sezóne skočila už 181 cm, čo je jej nové osobné maximum. Teraz sa k nemu priblížila. Po 

skončení súťaže pre Bystricoviny uviedla: 

„Chýbalo mi o čosi viac odvahy. Bola som opatrná v rozbehu. Stále sa 

s tým nejako trápim. Nevyšlo mi to tentoraz, ale nevadí. Hádam 

skočím tých 185cm nabudúce. Pokúsim sa o to najbližšie na halových 

majstrovstvách Slovenska v Bratislave.“ 

Výsledky Banskobystrickej latky 2017 

ŢENY: 

1. Iryna Heraščenková 193 cm, 2. Julia Levčenková (obe Ukr.) 189, 3. Ruth Beitiová (Šp.) 

189, 4. Alyxandria Treasureová (Kan.) a Sofie Skoogová (Švéd.) 189, 6. Michaela Hrubá 

(ČR) a Emma Greenová (Švéd.) 189,…11. Tatiana Dunajská 180,…13. Monika Zavilinská 

(obe SR) 180 cm. 

 

MUŢI: 

1. Sylwester Bednarek (Poľ.) a Derek Drouin (Kan.) obaja 233 cm – svetový výkon roka, 3. 

Pavel Seliverstov (Biel.) 231, 4. Donald Thomas (Bah.) 231, 5. Lukáš Beer (SR) 228 – 

osobný rekord, 6. Edgar-Alejandro Rivera (Mex.) 228,…9. Matúš Bubeník (SR) 220 cm. 
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