
Adina Kazdová 8.B 



• Narodila se 27. května 1987 v 
Novém Městě na Moravě (bývalé 
Československo)

• česká rychlobruslařka specializující 
se na dlouhé tratě – 3000 a 5000 
metrů

Podpis Martiny Sáblíkové



• Sportu se věnuje od dětství. Nejdříve hrála 
basketbal v klubu BK Žďár nad Sázavou a 
od roku 1998 se začala věnovat 
rychlobruslení. Tehdy se trenér Petr Novák 
dohodl s několika rodiči na založení 
vlastního Bruslařského klubu Žďár (později 
Novákův NOVIS Team). 

• Svěřenkyní Petra Nováka se stala v 11 
letech. Společně s dalšími dětmi (celkem 
jich bylo 20) začala trénovat.

• Pomohly také netradiční Novákovy metody, například speciální prkno, na němž 
se svým mladším bratrem Milanem trénovala doma v bytě (klouzání z jedné 
strany k druhé).



• Dohromady má Martina 29 zlatých medailí :

21 z Mistrovství světa,

5 z Mistrovství Evropy,

3 ze Zimních olympijských her.

• 12 stříbrných medailí :

7 z Mistrovství světa,

3 z Mistrovství Evropy,

2 ze ZOH.

• 5 bronzových medailí :

1 z Mistrovství světa,

3 z Mistrovství Evropy,

1 ze ZOH.



• Martina Sáblíková se nevěnuje jen rychlobruslení. Aktivně jezdí na kole 
(několikrát se pokoušela dostat na Letní olympijské hry, to se jí však 
nepodařilo)

• Dalším letním sportem, kterému se věnuje, je inline bruslení. V roce 2004 se 
zúčastnila Mistrovství světa juniorů, kde na trati 20 km skončila 16. 

• V roce 2006 zvítězila na českém Mistrovství v maratonu a 
vyhrála i první ročník Českého poháru. Triumf v maratonu 
zopakovala i následujícího roku.

(Na obrázku je Martina uprostřed)



• Třikrát vyhrála novinářskou anketu Sportovec roku 
České republiky,

• v anketě Sportovec Evropy 2007 se umístila na 18. 
místě,

• dne 30. března 2010 získala jako pátá žena v 
historii cenu Oscara Mathiasena, kterou uděluje 
bruslařský klub v Oslu,

• v letech 2007 a 2010 jí byla Českým olympijským 
výborem udělena Cena Jiřího Gutha-Jarkovského,

• dne 28. října 2017 převzala od prezidenta Miloše 
Zemana české státní vyznamenání – Medaili Za 
zásluhy za svoje působení v oblasti sportu.







• https://cs.wikipedia.org/wiki/
Martina_S%C3%A1bl%C3%AD
kov%C3%A1#Osobn%C3%AD_
%C5%BEivot

• https://www.google.cz/imghp
?hl=cs

• https://sport.tn.nova.cz/clane
k/jako-nikdy-predtim-
martina-sablikova-ukazala-
sve-klenoty.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martina_S%C3%A1bl%C3%ADkov%C3%A1#Osobn%C3%AD_%C5%BEivot
https://www.google.cz/imghp?hl=cs
https://sport.tn.nova.cz/clanek/sexy-jako-nikdy-predtim-martina-sablikova-ukazala-sve-klenoty.html


Děkuji za pozornost!


