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SPORTOVCI



1. Emil Zátopek

• Emil Zátopek se stal prvním člověkem na světě, který uběhl trať 10 km pod 29 minut 
(28:54,2 ) a trať 20 km pod jednu hodinu (59:51,8 29.). Celkem vytvořil třináct 
světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Jde o jednoho z 
největších atletů všech dob. Nejvíce ale proslul během olympijských 
her 1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 km (14:06,72), 10 km (29:17,0), a 
dokonce i maratón (2:23:03,2), který tehdy běžel poprvé v životě. V každé z těchto 
disciplín tehdy zároveň ustavil nový olympijský rekord. Tento „trojboj“ se dodnes 
žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat a atletičtí experti pochybují, že se ještě 
někomu kdy podaří. Byl znám svým upracovaným stylem běhu, doprovázeným 
křečovitými grimasami, v cizině byl přezdíván česká lokomotiva .

• Zátopkova manželka Dana (narozená ve stejný den jako její manžel) byla také 
výbornou atletkou, věnovala se hodu oštěpem. Vyhrála zlatou medaili na LOH 1952, 
a to jen několik okamžiků po jeho vítězství na 5km trati, a také stříbro na LOH 1960. 
Mezi Emilem a Danou byl hravý vztah, když se Zátopek například pokoušel ukrojit si 
trochu z Danina vítězství a na tiskové konferenci prohlásil, že jeho vítězství v běhu 
na 5 km jeho ženu inspirovalo, Dana na to rozzlobeně reagovala slovy: „Vážně? Tak 
dobře, jen běž a zkus inspirovat nějakou jinou a uvidíme, jestli taky hodí oštěp 
padesát metrů daleko!”



Emil Zátopek

• Symbol všech běžců i bojovníků v životě. Emil Zátopek běhal, kde se dalo. I 
na jeho vojenské službě v Hranicích na Moravě otvírali všechny dveře ve 
vojenských kasárnách, aby mohl každý den trénovat během služby.

• K výčtu jeho ocenění – nejlepší světový sportovec z let 1949 a 1952, 
mnohonásobný světový rekordman. Emil Zátopek běhal tratě na 5 000 m, 
10 000 m a maraton. Na všech tratích vylepšoval světové rekordy a vyhrával 
si přízeň světového publika. Získal 4 olympijská zlata.

• Emil Zátopek nám ukazuje, že být nejlepší pramení ve vytrvalé přípravě a 
neustálém zlepšování sama sebe. V osobním životě měl také velké štěstí. 
Jeho žena Dana je další slavnou českou atletkou a potkali se díky sportu a 
zůstali spolu až do jeho smrti.

• Emil Zátopek zemřel v roce 2000, ale pro náš národ bude žít navždy.



Emil Zátopek a jeho slova :)

• „Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“

• „Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton.“

• „Nebylo mi dáno běžet a usmívat se zároveň.“

• „Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů.“

• Chvíli po vítězství: „Bylo to ale nejhezčí vyčerpání, které jsem kdy cítil.“

• Na intervalovém tréninku:„Všichni mi říkali ‚Emile, ty jsi blázen!‘ Ale když jsem poprvé vyhrál na 
mistrovství Evropy, tak říkali ‚Emile, ty jsi génius.‘“

• Když se ho ptali na jeho zmučený výraz během závodu, Emil řekl: „To víte, není to gymnastika nebo 
krasobruslení.“



Věra Čáslavská

• Věra Čáslavská byla československá sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní 
funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, 
jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. 
Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého 
olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského 
výboru.

• Spolu s Ruskou Larisou Latyninovou je jednou ze dvou gymnastek historie, kterým se 
podařilo získat zlaté medaile ve víceboji na dvou po sobě jdoucích olympijských hrách. 
Zlato z víceboje také vyhrála na Mistrovství světa v roce 1966 a Mistrovství Evropy 1965 a 
1967. Přes čtyřicet let již drží mezi gymnasty rekord v absolutním počtu individuálních 
zlatých olympijských medailí. V letech 1964–1968 nebyla na velkém závodu ve víceboji 
poražena.



Věra Čáslavská

• Sportovci musejí bojovat s dalšími na sportovních turnajích. Boj Věry Čáslavské však byl 
také proti politickému systému. Díky tomu jí bylo častokrát znemožněno, aby se 
sportovních klání vůbec účastnila.

• Věra Čáslavská je mezi sportovními gymnasty legendou. Dodnes drží rekord v počtu 
jednotlivých olympijských medailí. Byla odvážná a nebála se, většinu času trávila 
v tělocvičně a pracovala na sobě velmi intenzivně.

• Díky jejím výstupům proti komunistické vládě dokonce hrozilo, že ji zavřou a zakážou jí 
odjet na olympijské hry. Naštěstí se tak nestalo a tyto hry stvořily další světovou legendu 
v historii našeho sportu.

• Srdce všech si získala odmítnutím uctít hymnu sovětského svazu, který okupoval tehdejší 
Československo. Rozhodčí neprávem udělili dvě zlaté medaile jí a sovětské gymnastce. 
Touto chvílí se zapsala do historie a zpět do vlasti přijela s manželem, kterého si vzala 
přímo na hrách.

• https://www.youtube.com/watch?v=wFWklIih20Y

https://www.youtube.com/watch?v=wFWklIih20Y


Jarmila Kratochvílová

• Je nejlepší českou atletkou na střední a krátké tratě. Dodnes 
drží světový rekord v běhu na 800 m a to od roku 1983. To 
je nejdéle platný světový rekord v ženské atletice.

• Jarmila Kratochvílová drží také národní rekordy na 100, 
200 400 i 800 m. To ji také katapultuje na pozici 
nejúspěšnější české běžkyně. V současnosti se věnuje 
kariéře trenérky.



Jaromír Jágr

• Jaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za 
český prvoligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil 
v amerických a kanadských klubech Pittsburgh 
Penguins, Washington Capitals, New York 
Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston 
Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary 
Flames, několik let hrál také za ruský tým Avangard 
Omsk v KHL. V Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož 
je od roku 2011 většinovým majitelem. S českou 
reprezentací vyhrál olympijský hokejový 
turnaj i mistrovství světa. Je celosvětově respektovanou a 
uznávanou osobností v oblasti sportu a řadí se mezi 
nejlepší hokejové hráče všech dob.



Jaromír Jágr

• Mezi Jágrovy největší úspěchy patří zlato z olympiády v Naganu 1998, zisk dvou Stanley Cupů, 
zlata z Mistrovství světa 2005 a 2010, Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL, 
kterou získal pětkrát, a Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče za ročník 1998–99.

• V roce 2005 byl v anketě českého Klubu sportovních novinářů zvolen Sportovcem roku a 
zároveň se tento rok spolu s Jiřím Šlégrem stal členem Triple Gold Clubu, jenž sdružuje hráče, 
kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové turnaje – Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství 
světa. Je nejvýše postaveným hráčem kanadského bodování NHL, kterému se toto 
povedlo (Wayne Gretzky, který je jediným hráčem v historické statistice kanadského bodování v 
NHL před Jágrem, nikdy nevyhrál olympijské hry ani mistrovství světa).

• Dne 22. ledna 2006 se stal vítězem ankety nejlepší sportovec světa na portálu Seznam. Byl 
rovněž vlajkonošem na ZOH 2010 ve Vancouveru.

• U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie 
ligy.V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com zvolilo třináct 
předních hokejových expertů Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL (od 
roku 1967).
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