
HELENA FIBINGEROVÁ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

• Narodila se 13. července 1949 ve Víceměřicích (71 let).

• Je to bývalá československá atletka a mistryně světa ve vrhu koulí.

• Po sportovní kariéře: funkcionářka, podnikatelka a členka rady ČT.



MLÁDÍ A POČÁTEK KARIÉRY

• S atletikou se setkala už na základní škole. Tehdy ji k lehké 

atletice vedli tělocvikář V. Přílezský a jejich sousedka atletka 

Jiřina Gottwaldová- Buchtová.

• Právě sousedka ji přivedla do oddílu v Gottwaldově (dnešní Zlín).



• Zde se jí ujal trenér V. Brabec.

• Po ukončení základní školy pokračovala studiem na 
Gymnáziu ve Veselí nad Moravou. I když nebylo 
studium na gymnáziu lehké a zabíralo většinu 
volného času, i tak Helena pokračovala v tréninzích 
po večerech.

• Právě kvůli nedostatku času jí její otec upravil i 
tréninkový prostor u domu.

Helena Fibingerová (vlevo) s běžkyní Jarmilou 

Kratochvílovou (vpravo)



• Po maturitě získala místo v investiční účtárně 
Vítkovických železáren a v Ostravě i garsonku. Zde 
se přeregistrovala do zdejšího lehkoatletického 
oddílu s názvem TJ VŽKG. Oddí ji přinesl nového 
trenéra, jejího budoucího manžela 
Jaroslava Šmída. V tuto dobu začala závodit v 
kategorii žen.



• Již ve svých 16 letech vyhrála přebor jihomoravských dorostenek v 
kategorii vrh koulí přes 13 metrů.

• Poprvé reprezentovala ČSSR ve svých 18 letech v roce 1967.

• Byly to závody olympijských nadějí Družba v NDR-Rostocku.

• Tento závod skončila 2. s osobním rekordem 14, 25 metrů.Ten samý 
rok si na dalším utkání ČSSR s Maďarskem v Košicích rekord zlepšila na 
14, 60 metrů a vyhrála.



DŮLEŽITÁ DATA – ROK 1969

• V roce 1969 byla v týmu ČSSR na IV. 
evropských halových hrách v Bělehradě.Zde 
i v dalších závodech stále ve výkonnosti 
zaostávala za 
československou rekordmankou Vladimírou 
Srbovou. Porazila ji v osobním rekordu 
16,01 metrů až v srpnu během závodů v 
Praze (proti Švédsku) a tím se nominovala 
na mistrovství Evropy 1969 v Athénách.



1970 - 1975

• V roce 1970 se stala poprvé československou rekordmankou 
výkonem 16,32 metru při závodech a byla trvale nominována 
do reprezentace k různým mezistátním závodům, na halová i 
otevřená mistrovství Evropy.

• V roce 1972 překonala 2 krát svůj osobní rekord a zvýšila ho na 
18, 81 metrů. V tom samém roce se zúčastnila své 1. 
olympiády, ale na žebříček vítězů se nedostala. Po 
olympijských hrách trénovala a svůj rekord ještě 3 krát 
vylepšila až na 19, 18 metrů. (Byla zhruba o dva metry za 
světovou jedničkou ze SSSR - Čižovovou.)

• Fibingerová začala studovat pedagogickou školu v Přerově, 
kterou ukončila po třech letech (rok 1975) jako kvalifikovaná 
tělovýchovná instruktorka.

S manželem Jaroslavem 

Šmídem.



1974

• V únoru 1974 poprvé překonala hranici platného 
světového halového rekordu výkonem 20,36 metru a 
tehdejší halové mistrovství Evropy ve Švédsku vyhrála 
a rekord vylepšila na 20,75 metru.

• Vedle ní se v koulařském kruhu střídaly generace 
světových vrhaček 
od Gummelové přes Čížovovou, Christovovou, 
Adamovou, Slupaniekovou až 
po Lisovskou a Kriegerovou.

• V témže roce se stala poprvé světovou rekordmankou i 
mimo halu výkonem 21.57 metru na domácích 
závodech ve Zlíně.

• Zbytek sezóny ji však postihlo zranění a její soupeřky 
jí přebraly i světový rekord.



1976 - 1977

• V roce 1976 vylepšila svůj výkon na 21,89 metru.

• Na olympiádě v Montrealu získala bronzovou medaili a 
následně doma vyznamenání Za vynikající práci.

• Koncem sezóny překonala světový rekord výkonem 21,99 
metru.

• V únoru 1977 překonala na mistrovství ČSR v Jablonci 
také světový halový rekord vrhem 22,50 metru.

• Svatba s trenérem Šmídem.

• V srpnu 1977 překonala světový rekord na otevřeném 
stadionu v Nitře výkonem 22,32 metru.



ÚSPĚCHY - VÝČET MEDAILÍ

• Mistrovství světa – 1. místo – 1983

• Mistrovství Evropy – 2. místo – 1978

• Mistrovství Evropy – 2. místo – 1982

• Mistrovství Evropy – 3. místo – 1974

• Halové mistrovství Evropy – 1. místo – 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 
1985

• Halové mistrovství Evropy – 2. místo – 1975, 1981, 1982

• Olympijské hry – 3. místo – 1976

• 1977: Světový pohár – 2. místo

• 1979: Světový pohár – 2. místo

• 1981: Světový pohár – 2. místo

• 1985: Světový pohár – 3. místo

• 1985: GP IAAF – 1. místo

• 1987: GP IAAF – 1. místo



PO UKONČENÍ SPORTOVNÍ 
KARIÉRY

• Podnikatelka - spoluvlastní pekárnu.

• Funkcionářka - Český atletický svaz.

• Místopředsedkyně Rady České televize

• Dne 28. října 2015 byla oceněna 
prezidentem Milošem Zemanem medailí Za zásluhy.

• Helena Fibingerová patří k nejlepším koulařkám 
atletické historie. Její světový rekord v této 
disciplíně z haly (22,50 m) je k roku 2020 (po 43 
letech) stále v platnosti, a patří tak k nejdéle 
platným ženským světovým rekordům vůbec.

Medaile za zásluhy

Perníková chaloupka paní Helenky



ZDROJE

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_Fibingerov%C3%A1

• https://www.atletika.cz/reprezentace/medailony-atletu/helena-
fibingerova-3/

• https://www.irozhlas.cz/sport/atletika/atletika-helena-
fibingerova-vrh-kouli-rekord-narozeniny-70-let_1907131431_tat

• https://celebwiki.blesk.cz/osobnost/3388/helena-fibingerova/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_Fibingerov%C3%A1
https://www.atletika.cz/reprezentace/medailony-atletu/helena-fibingerova-3/
https://www.irozhlas.cz/sport/atletika/atletika-helena-fibingerova-vrh-kouli-rekord-narozeniny-70-let_1907131431_tat
https://celebwiki.blesk.cz/osobnost/3388/helena-fibingerova/


KONEC

Děkuji za pozornost.
Libuše Fořtová (9. A)


