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Kam v Londýně? Do Českého domu!
Zábava, oslavy, umění, sport. Nezapomenutelné 

zážitky. Takový bude Českým dům při olympijských hrách 
v Londýně. V pulzující čtvrti Islington se otevře českým 
i zahraničním fanouškům hned v první den olympiády  
27. července. V plném tempu se pojede až do slavnostního 
zakončení 12. srpna.

Mezi své příznivce dorazí čeští medailisté a legendy českého 
sportu. Pozvání jsou i další slavní hosté, v jejichž čele pomyslně 
stojí Usain Bolt, fenomenální jamajský sprinter. Poprvé v historii 
nebude Český dům pouze pro vyvolené, ale pro širokou 
veřejnost. „Bude to veliké a bude to zábava,“ říká Milan Jirásek, 
předseda Českého olympijského výboru.

Fanoušci se mohou těšit na velkoformátové projekce, 
atmosférické nasvícení, oddechovou zónu, stylový bar, prodejny 
suvenýrů či prostorový zvuk.

Více na str. 2 a 3.
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Věra Čáslavská oslavila významné jubileum
Nejúspěšnější česká i československá olympionička 

všech dob Věra Čáslavská oslavila 3. května sedmdesáté 
narozeniny. Jedním z darů sedminásobné olympijské 
vítězce k jejímu životnímu jubileu je i dokumentární 
snímek Věra 68, který natočila režisérka Olga Sommerová.

Celovečerní dokument zachycuje osud úspěšné gymnastky, 
který je specificky provázán i s osudem Československa. 
Čáslavská nebojácně protestovala proti sovětské okupaci v roce 
1968, nebála se podepsat manifest Dva tisíce slov. I když na to 
během normalizace tvrdě doplatila. „Vždycky mě fascinovalo 
Věřino vlastenectví, které je dnes bohužel omšelým pojmem. 
Díky němu bojovala jako lvice a dala na frak sovětským 
gymnastkám na mexické olympiádě po okupaci Československa 
v roce 1968,“ citoval režisérku Sommerovou server iDnes.

U příležitosti narozenin gymnastky, která za svou kariéru 
nasbírala úctyhodných 140 medailí, také vyšla kniha „Věra 
Čáslavská – Život na Olympu“. Napsal ji autor literatury faktu 
Pavel Kosatík.

Více na str. 14 a 15.
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Český dům v Londýně – Sport, zábava, umění
Oslavy se sportovci, velkoplošné projekce, skvělá hudba, výstavy, nejmodernější audiovizuální technika, futuristický 

design. Takový bude Český dům při letní olympiádě v Londýně. Svou instalaci uvede David Černý, zahrají čeští hudebníci, 

digitální obrazárnu otevře Národní galerie. 

Český dům je situován ve čtvrti Islington v Business Design 

Centre, stylové budově, která připomíná Vinohradský pavilón 

či Průmyslový palác v Praze. Cesta do Olympijského parku 

zabere fanouškům 7 minut rychlovlakem z nedalekého 

nádraží Kings Cross.

„Dříve byly České domy v podstatě pro veřejnost uzavřeny. 

Letos poprvé jsme se rozhodli jít jinou cestou,“ říká předseda 

Českého olympijského výboru Milan Jirásek. „Londýn je za 

rohem. A tahle příležitost je naprosto jedinečná. Ve městě žijí 

desetitisíce Čechů, máme rekordní kvótu vstupenek,“ doplňuje 

místopředseda ČOV Jiří Kejval.

Hvězdní hosté

Návštěvníci se mohou těšit na slavné hosty. „Tentokrát sportovci 

přijdou mezi lidi. Úspěch a atmosféru si užijí společně. Pro 

všechny to bude zábava. Když získá medaili Ondra Synek nebo 

Bára Špotáková, přijdou ji oslavit s fanoušky,“ vysvětluje Kejval. 

Vedle členů olympijské výpravy se v Českém domě objeví 

řada bývalých i současných reprezentantů. Pozvaní jsou mimo 

jiné fotbalisté Petr Čech a Tomáš Rosický, kteří 

v Londýně hrají.

Instalace Davida Černého: Další Entropa?

Novou instalaci, jejíž podoba a forma zůstává zatím 

tajemstvím, představí kontroverzní výtvarník David Černý.

Svá díla vystaví čeští umělci, 30 pláten představí malíř Michael 

Rittstein. Pro veřejnost bude k dispozici virtuální ateliér, kde 

se mohou realizovat kreativní jedinci. Každý večer budou 

připraveni DJové s hudebními sety.

V Českém domě se budou prezentovat česká věda, průmysl 
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Jamajský sprinter Usain Bolt
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a vysoké školy. „Chceme pozvat i fanoušky dalších výprav 

a představit naši republiku jako moderní zemi, kterou stojí za 

to navštívit,“ dodává Kejval.

Inspirací opět František Kupka

Stejně jako olympijská kolekce oblečení, i architektonické 

řešení prostoru je inspirováno slavným obrazem Dvoubarevná 

fuga génia abstraktní malby Františka Kupky. Futuristický 

design je organicky včleněn do historické budovy. Jednotlivé 

prvky působí dynamickým, sportovním dojmem. Prostor je 

rozdělen plující „stuhou“ v národních barvách.

„Dvoubarevná fuga, která je vystavena ve Veletržním paláci, 

je jedním z nejvýznamnějších obrazů světového malířství 

20. století. I proto jsme se rozhodli představit některá klíčová 

díla ze svých sbírek formou virtuální galerie v Českém domě 

v Londýně,“ říká generální ředitel Národní galerie v Praze 

Vladimír Rösel.

Český dům bude osazen velkoplošnou projekcí s celkovou 

plochou víc jak 280 metrů čtverečních a prostorovým zvukem. 

Nechybí sportovní trenažéry, bary, prodejny suvenýrů 

a olympijské kolekce. Připravena bude oddechová chillout 

zóna.

Architektonický návrh prostoru zpracovalo renomované studio 

ADR, držitel titulu Architekt roku.

Dobrovolnický program – šance pro fanoušky

Českým fanouškům (ale nejenom jim) se otevírá jedinečná 

příležitost – stát se v Českém domě dobrovolníkem a zažít 

neopakovatelnou atmosféru na vlastní kůži.  „Bude to ale tvrdá 

práce. Podmínky jsou přísné, zájemci si musí zajistit vlastní 

ubytování i dopravu. I tak máme dnes okolo pěti set zájemců 

a další neustále přibývají.“ podotýká Jiří Kejval. Úspěšní 

kandidáti dostanou na závěr své služby certifikát podepsaný 

Milanem Jiráskem a olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou. 

Více na webu www.olympic.cz/dobrovolnici.

Czech Open v Islingtonu

Už v březnu byla přímo v Islingtonu zahájena česká kulturní 

sezóna s názvem Czech Open 2012. Během jara a léta 2012 

přináší širokou nabídku programů pro veřejnost s aktivním 

zapojením místních umělců, kulturních institucí, mládeže 

a českých výtvarníků, designerů, hudebníků a filmařů. Czech 

Open pořádá České centrum Londýn ve spolupráci s ČOV 

a dalšími partnery. 

Projekt Českého domu zaštiťuje přes pětatřicet subjektů, mezi 

nimi česká ministerstva a agentury podporující turistický ruch.

Inspirací opět František Kupka
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Adresa: Business Design Centre, 52 Upper Street, Islington, London, N1 0QH

Rozloha:  2 000 m2

Kapacita:  2 500 osob

Velkoplošné obrazovky:  20

Panoramatická projekce:  175 m2

Celková plocha projekce:  přes 280 m2

Prostorový zvuk

Atmosférické nasvícení celého prostoru

Bary, chillout zóna, internetový 

koutek

Každý den noviny Czech News

Web Českého domu: www.olympic.cz/ceskydum

http://www.olympic.cz/dobrovolnici
http://www.olympic.cz/ceskydum


Češka ponese olympijský oheň,  
vstupenky mizí

Pořadatelé londýnské letní olympiády už odpočítali sto dní do zahájení. Olympijská 

vesnice je vybavena nábytkem a všemi nezbytnostmi, vstupenky dál mizí a Česko se 

dozvědělo, že ve štafetě s olympijským ohněm bude mít svého zástupce, respektive 

zástupkyni.

100, 99, 98, 97...

Osmnáctého dubna se olympijské počítadlo dnů zbývajících 

do startu her dostalo na magické číslo sto. A byť to byla středa, 

den to vůbec nebyl všední. Trafalgarské náměstí zažilo show, 

jíž se zúčastnili britští sportovci a herci z divadla West End. 

Návštěvníci Londýna se také mohli pokochat olympijskými 

kruhy, které byly sestaveny z dvaceti tisíc květin. „Město 

uchvátila olympijská nálada. Toto léto nebude obyčejné,“ řekl 

šéf koordinační komise MOV Denis Oswald.

Poslední návštěva olympijské vesnice

Poslední návštěvu olympijské vesnice před červencovým 

nastěhováním sportovců mají za sebou zástupci ČOV. „Na 99,9 

procenta se tam objevíme až na ostrém registračním mítinku v 

červenci,“ prohlásil šéf české výpravy František Dvořák, který na 

konci března vesnici viděl na vlastní oči. „Už víme, kde umístíme 

servis nebo kde bude zdravotní péče.“

Prodáno přes 80 procent vstupenek

Už přes osmdesát procent kapacity vstupenek určených pro 

české fanoušky bylo vyprodáno. Už dávno zmizely všechny 

tikety z volného prodeje, poslední šancí je zakoupit 

některý z balíčků u oficiálních prodejců. Těmi jsou 

v Česku cestovní kanceláře Čedok, SLAN Tour a 

IBTravel. „Nejvíc lidi táhne atletika a také finálové boje téměř 

ve všech dostupných disciplínách,“ hlásí generální manažer 

IBTravel Filip Dohnálek. Podobně jsou na tom i ostatní oficiální 

prodejci. V nabídce jsou jak letecké, tak i autokarové zájezdy. 

Veškeré informace o vstupenkách najdete na www.olympic.cz/

vstupenky .

Kromě toho existuje ještě jiná, unikátní možnost, jak se nejen 

podívat do dějiště LOH, ale jak se i stát součástí her. ČOV totiž 

hledá stovku dobrovolníků do Českého olympijského domu. 

Zatím se přihlásily čtyři stovky zájemců, ale šance ještě je i pro 

další.

Olympijský oheň vzplál v Olympii, pochodeň ponese  

i Češka

Památný chrám bohyně 

Héry se ve čtvrtek 10. 

května stal místem 

tradičního ceremoniálu, 

při kterém byla 

slunečními paprsky 

zažehnuta olympijská 

pochodeň pro letní hry 

v Londýně 2012. Prvním 

ohňonošem, který měl 

čest hořící pochodeň 

zdvihnout nad hlavu, byl 

Spyros Gianniotis, řecký 

dálkový plavec narozený 

ve Velké Británii. 

Olympijský oheň poputuje následující týden po řeckých 

ostrovech, 18. května se pak olympijská štafeta rozběhne 

po Britském království a svou pouť zakončí při zahajovacím 

ceremoniálu her 27. července. „Olympijský oheň spojí 

starověké hry s těmi moderními. Stejně tak i města a vesnice 

napříč celým Řeckem a Velkou Británii se díky této události 
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Skifař Ondřej Synek vyzývá: Kupte si vstupenku do Londýna!

http://www.olympic.cz/vstupenky 
http://www.olympic.cz/vstupenky 
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spojí v jeden celek, jak je ostatně i mottem letošních her,” řekl 

prezident organizačního výboru her Sebastian Coe.

Obrovského úspěchu dosáhla čtrnáctiletá česká studentka 

Kateřina Pikhartová, která žije s rodiči v Londýně. Byla totiž 

vybrána do štafety, která poběží před zahájením letních her 

s pochodní! Katčina chvíle přijde 25. července, dva dny před 

zahájením OH 2012. Oheň ponese v severním Londýně ve 

čtvrti Enfield. „Katka byla samozřejmě nadšená, jako Češce 

žijící v Londýně jí bude velkou ctí reprezentovat nejen svou 

zdejší komunitu, ale také svou rodnou zem,“ líčí nadšeně 

dívčin otec Hynek Pikhart. S dcerou a manželkou Jitkou žijí v 

Londýně už řadu let. Katka studuje na střední Latymer School 

v severním Londýně a na rekreační úrovni dělá řadu sportů 

včetně kriketu, v němž reprezentovala školu na oblastních 

soutěžích.

Mimochodem, slavnostní ceremoniál, při kterém bude 

pochodeň zapálena slunečními paprsky, se uskuteční 10. 

května. Poté se po řeckých ostrovech rozeběhne štafeta, která 

absolvuje 3 000 kilometrů a až do 17. května, kdy oheň odletí 

do Londýna, navštíví 34 měst.

Žijeme Londýnem vidělo už 700 tisíc lidí

Promokampaň Českého 

olympijského výboru Žijeme 

Londýnem postupně zavítala 

do všech regionů České 

republiky a dosud se do 

ní zapojilo přes 700 tisíc 

sportovních fanoušků. Projekt zahrnuje unikátní výstavu 

olympijských fotografií (tu si již prohlédlo 560 tisíc návštěvníků), 

jízdu speciálním londýnským doubledeckerem (vidělo ho už 

téměř 100 tisíc fanoušků) i edukační program pro 

žáky základních škol (přes 6000 dětí). Kampaň bude 

trvat až do začátku her a všechny podrobnosti o ní jsou na webu  

www.olympic.cz/zijemelondynem.

Hvězdami olympijského koncertu Adele a Coldplay

Fanoušci britské hudební scény se mají v závěru olympiády 

opravdu na co těšit. Pořadatelé totiž hudební nadšence 

navnadili na obrovský závěrečný koncert, který se uskuteční 

12. srpna. Pak informaci ještě vyšperkovali: koncerty budou 

nakonec dva. A půjde opravdu o absolutní směsici veškerých 

hudebních žánrů, kterým budou vévodit kapely Coldplay, Blur 

či zpěvačka Adele. Jedna show se má konat v Hyde Parku, 

druhá přímo na Olympijském stadionu.

Arénu pro vodní pólo po OH rozeberou

Olympijský park zkraje dubna ohlásil: všechna sportovní 

dějiště jsou definitivně dokončena. Jako poslední z velkých 

staveb byla dostavěna aréna na vodní pólo, která pojme 

pět tisíc diváků. Stavbu poznáte na první pohled díky její 

stříbrné střeše, která byla vyrobena z recyklovaného plastu. 

V závodních a tréninkových bazénech je napuštěn celkový 

objem bezmála tří milionů litrů vody.

Až skončí olympijské bitvy, aréna bude rozebrána. Díly z ní se 

použijí k dalším stavbám po celé Velké Británii. 
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Bára Špotáková dohodila do Londýna, 
Češi mají už 64 míst
Druhou příčkou v úvodním podniku Diamantové ligy v katarském Dauhá zahájila olympijskou sezonu oštěpařka Barbora 
Špotáková. Výkonem 66,17 metru zároveň hned splnila limit pro účast na londýnských hrách. Čeští sportovci vybojovali 
dohromady už 64 olympijských letenek.

Na začátku sezony byla světová rekordmanka spokojená  
i nespokojená zároveň: Ruska Maria Abakumovová ji porazila 
o 69 centimetrů. „Sice mě těší, že jsem měla průměr všech čtyř 
hodů docela dobrý, ale bohužel ani jeden z nich jsem netrefila 
optimálně tak, abych byla spokojená, ani jeden mi ‚neulítl‘. Takže 
z výsledku jsem zklamaná a podtrhl to i fakt, že Marii se nakonec 
jeden z pokusů vydařil,“ uvedla Špotáková pro server atletika.cz. 
„Nemohla jsem se srovnat s rozběhem a i čtyři pokusy pro mě byly 
málo. Ale potenciál mám a chuť do dalších závodů taky. Věřím, že 
se mi bude v dalších závodech v Ostravě a Římě dařit. Jsem zdravá 
a těším se na další závody.“

Letenku si vyběhl i Holuša
O víkendu olympijský limit splnili i další čtyři čeští atleti. V Dauhá 
se radoval také běžec Jakub Holuša, který si na osmistovce vylepšil 
osobní rekord na 1:45,12. „Neudělal jsem chybu, jen v závěru mi 
došly síly, ale to je v pořádku vzhledem k tomu, že jsme se v sobotu 
vrátili ze soustředění na Kanárských ostrovech,“ řekl Holuša. „Na 
Tretře můžu atakovat český rekord,“ dodal. Za 14 let starým českým 
maximem Lukáše Vydry zaostal o pouhých 28 setin.

Pražský maraton sice vyhrál Etiopan Chimsa, ale u srdce hřálo 
i třináctého muže v cíli Jana Kreisingera. Ten totiž při svém 
maratonském debutu rovnou splnil mírnější olympijský limit, 
když pásku proťal v čase 2:16:26. „Do patnáctého kilometru to 
bylo nemastné neslané, nevěděl jsem, jak běžet, přemýšlel jsem 
o hovadinách, abych nedostal křeč. Pak jsem vyběhl ke klukům 
dopředu, popohnal je a díky patří Kubovi Bajzovi, který mi strašně 

pomohl. Posledních sto metrů bylo neskutečných, to byl kotel,“ 
svěřil se Kreisinger novinářům.

Londýn má na dosah také výškařka Oldřiška Marešová, která na 
mítinku v Olomouci skočila 192 cm. Tím přesně splnila B-limit 
a nyní bude muset čekat, jestli její výkon nepřekoná některá ze 
soupeřek. Měkčí limit totiž opravňuje ke startu pod pěti kruhy jen 
jednoho závodníka. Naopak při ostřejším limitu Mezinárodního 
olympijského výboru a Mezinárodní atletické federace IAAF 195 
cm mohou jet na hry v jedné disciplíně až tři atleti z jedné země.
Na vrhačském mítinku v Lovosicích se pak na olympiádu 
kvalifikoval kladivář Lukáš Melich. Novým osobním rekordem 
79,44 metru splnil ostrý limit a navíc se zařadil na druhé místo 
letošních světových žebříčků. 

Na tatami se objeví také Musil
Další jméno na olympijský seznam připsali judisté. Vedle Lukáše 
Krpálka (do 100 kg) a Jaromíra Ježka (do 73 kg), kteří měli Londýna 
jistý už dříve díky pozici na žebříčku, pojede na hry také Jaromír 
Musil (do 81 kg). Ten se stal úspěšným čekatelem na volné místo v 
kontinentální kvótě. O jejich obsazení rozhodla v uplynulém týdnu 
mezinárodní judistická federace ITJ.
Naopak jediným českým zástupcem na olympijské žíněnce bude 
zápasník David Vála, který si na závěrečné kvalifikaci v Helsinkách 
zajistil olympiádu v kategorii do 96 kg v řecko-římském stylu. 
Letenky si mohou zarezervovat také moderní pětibojař David 
Svoboda a stolní tenistka Dana Hadačová. Svobodovi zajistilo 
hry deváté místo na mistrovství světa v Římě. „První úkol sezóny 
jsem splnil,“ mnul si ruce. Radost měla i Hadačová, která v Dauhá 
postoupila do finále. V něm sice podlehla Švédce Ekholmové, 
ale o olympiádu už nepřišla. Naopak šestý start pod pěti kruhy 
nevybojoval Petr Korbel, vypadl už v 1. kole.
Do Londýna pojede také třetí český jachtař Viktor Teplý. Kvalifikoval 
se na mistrovství světa třídy Laser v německém Boltenhagenu. 

ČEŠI V LONDÝNĚ

Oštěpařka Barbora Špotáková, velká medailová naděje ČR.

Favoritem by měl být i judista Lukáš Krpálek.
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ČEŠI V LONDÝNĚ7

SPORT JMÉNO DISCIPLÍNA PODNIK* DATUM Pozn.

ATLETIKA Klimešová, Jarmila Hod Oštěpem YP Potchefstroom JAR 25. 3. 12 A limit

ATLETIKA Veselý, Vítězslav Hod Oštěpem YP Potchefstroom JAR 25. 3. 12 A limit

ATLETIKA Pelantová, Lucie Chůze Chodecký mítink Lugano 18. 3. 12 A limit

ATLETIKA Šafránková, Kateřina Hod Kladivem EP Bar, Černá Hora 18. 3. 12 B limit

ATLETIKA Sekyrová, Ivana Maraton Závod v Rotterdamu 15. 4. 12 A limit

ATLETIKA Melich, Lukáš Hod Kladivem Vrhačský mítink Lovosice 13. 5. 12 A limit

ATLETIKA Kreisinger, Jan Maraton Závod v Praze 13. 5. 12 B limit

ATLETIKA Špotáková, Barbora Hod Oštěpem Diamantová liga Dohá 11. 5. 12 A limit

ATLETIKA Holuša, Jakub Běh Na 800 Metrů Diamantová liga Dohá 11. 5. 12 A limit

ATLETIKA Marešová, Oldřiška Skok Vysoký Mítink v Olomouci 8. 5. 12 B limit

BADMINTON Gavnholtová, Kristína X Žebříček 3. 5. 12 Jm. nom.

CYKLISTIKA                       silniční Získané místo Silnice – Muži Žebříček UCI x Kv. místo

silniční Získané místo Silnice - Muži Žebříček UCI x Kv. místo

dráhová Ptáčník, Adam Sprint Olympijská kvalifikace x Kv. místo

dráhová Špička, Denis Keirin Olympijská kvalifikace x Kv. místo

GYMNASTIKA Konečný, Martin Sportovní Gymnastika Předolymp. Závody (Lnd) 10. 1. 12 Jm. nom.

Pálešová, Kristýna Sportovní Gymnastika Předolymp. Závody (Lnd) 11. 1. 12 Jm. nom.

JACHTING Fenclová, Veronika Laser Radial MS Perth (Austrálie) 11. 12. 11 Kv. místo

Lavický, Karel Rs:x MS Cadiz (Španělsko) 28. 3. 12 Kv. místo

Teplý, Viktor Laser Radial MS Boltenhagenu 10. 5. 12 Kv. místo

JUDO Ježek, Jaromír Kategorie Do 73 Kg Žebříček Jm. nom.

Musil, Jaromír Kategorie Do 81 Kg Žebříček Jm. nom.

Krpálek, Lukáš Kategorie Do 100 Kg Žebříček Jm. nom.

KANOISTIKA              rychlostní Davídek, Pavel Čtyřkajak, 1000 M MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Souček, Jan Čtyřkajak, 1000 M MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Trefil, Lukáš Čtyřkajak, 1000 M MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Štěrba, Jan Čtyřkajak, 1000 M MS Szeged (Maďarsko) 19. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Radoň, Jaroslav Deblkanoe, 1000 M MS Szeged (Maďarsko) 20. 8. 11 Kv. místo

rychlostní Dvořák, Filip Deblkanoe, 1000 M MS Szeged (Maďarsko) 20. 8. 11 Kv. místo

slalom Štěpánek, Ondřej Deblkanoe MS Bratislava 10. 9. 11 Kv. místo

slalom Volf, Jaroslav Deblkanoe MS Bratislava 10. 9. 11 Kv. místo

slalom Hilgertová, Štěpánka K1 ČP České Vrbné 22. 4. 12 Kv. místo

slalom Hradilek, Vavřinec K1 MS Bratislava 11. 9. 11 Kv. místo

slalom Ježek, Stanislav C1 MS Bratislava 10. 9. 11 Kv. místo

MODERNÍ PĚTIBOJ Svoboda, David X MS Řím 13. 5. 12 Jm. nom.

PLAVÁNÍ Pechanová, Jana Dálkové Plavání MS Šanghaj (Čína) 18. 7. 11 A limit

PLAVÁNÍ Chocová, Petra Prsa, 100 M MS Šanghaj (Čína) 25. 7. 11 A limit



* Sportovní podnik, při kterém se sportovec kvalifikoval na LOH 2012 / získal účastnické místo či splnil limit pro svůj sport či disciplínu.

SPORT JMÉNO Disciplína PODNIK* DATUM Pozn.

PLAVÁNÍ Závadová, Barbora 400 m PZ MS Šanghaj (Čína) 31. 7. 11 A limit

PLAVÁNÍ Baumrtová Simona 200 m Z G. Prix Čes. Budějovice    18. 3. 12 A limit

PLAVÁNÍ Bernardová, Soňa Synchronizované pl. Kval. závod, Londýn 20. 4. 12 Jm. nom.

PLAVÁNÍ Dufková, Alžběta Synchronizované pl. Kval. závod, Londýn 20. 4. 12 Jm. nom.

STOLNÍ TENIS Vacenovská, Iveta x MS Rotterdam 16. 5. 11 Jm. nom.

STOLNÍ TENIS Hadačová, Dana x Světová olympijská kvalifikace Dohá 13. 5. 12 Jm. nom.

SPORTOVNÍ STŘELBA Sychra, Jan Skeet SP Concepción (Chile) 7. 3. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Marušková, Lenka Pistole MS Mnichov 8. 8. 10 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Lipták, Jiří Trap MS Mnichov 3. 8. 10 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Podhráský, Martin Rychlopalná pistole SP Sydney 29. 3. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Gach, Jiří Trap SP Peking 27. 4. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Emmons, Kateřina Vzduchová puška SP Mnichov 18. 6. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Sýkorová, Adéla Vzduchová puška SP Mnichov 18. 6. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Strnad, Martin Rychlopalná pistole ME Bělehrad 10. 8. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Tomeček, Jakub Skeet ME Bělehrad 12. 8. 11 Kv. místo

SPORTOVNÍ STŘELBA Rozsypal, Ondřej Vzduchová puška ME Vierumäki, Finsko 20. 2. 12 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Synek, Ondřej Skif MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Knapková, Miroslava Skif MS Bled (Slovinsko) 3. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Antošová, Jitka Dvojskif MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Antošová, Lenka Dvojskif MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vraštil, Miroslav Čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Kopáč, Jiří Čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vetešník, Ondřej Čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 11 Kv. místo

VESLOVÁNÍ Vetešník, Jan Čtyřka bez korm. l. vah MS Bled (Slovinsko) 2. 9. 11 Kv. místo

VZPÍRÁNÍ Orság, Jiří ME Antalya (Turecko) 15. 4. 12 Kv. místo

ZÁPAS Vála, David Kategorie do 96 kg Kvalifikační turnaj Helsinky 6. 5. 12 Jm. nom.

ČEŠI V LONDÝNĚ8

V Pekingu získal skifař Ondřej Synek stříbro. Letos pomýšlí na zlatý kov.
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Plénum: Změna stanov či kompenzace pro 
londýnské medailisty

Změněné stanovy, rozpočet na rok 2012 či dřívější termín voleb. A cena 

Jiřího Gutha-Jarkovského pro tenistku Petru Kvitovou. I to bylo na 

programu dubnového  Pléna Českého olympijského výboru. 

Novelizace stanov ČOV, termín 

volebního pléna

Plénum schválilo nové stanovy. ČOV budou 

nově zastupovat čtyři místopředsedové místo dosavadních tří, 

úplnou novinkou je pak funkce ombudsmana. Toho bude volit 

plénum a do jeho činnosti patří zejména oblast ochrany práv 

sportovců.

Plénum také stanovilo dřívější termín svého volebního 

zasedání, a to na 1. listopad 2012.

Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za 

zisk medailí na OH 2012

Zlatí medailisté 

z Londýna v kategorii 

jednotlivců získají 

náhradu nákladů 

na přípravu ve výši 

1,5 milionu korun. 

Přidělená částka je formou kompenzace za vynaložené úsilí 

a vícenáklady spojené se specifikou sportovní přípravy na OH.

Sportovci, kteří se umístí na druhém nebo třetím místě, si 

oproti OH 2010 ve Vancouveru polepší o 50 tisíc korun – získají 

750 tisíc, resp. 450 tisíc korun.

Více peněz dostanou i zástupci týmových sportů a také 

členové realizačních týmů. Kompletní materiál najdete na 

webu Olympic.cz zde. 

Rozpočet ČOV na rok 2012

Český olympijský výbor v roce 2012 hospodaří s výdaji  

137 milionů korun. Zajištění účasti Českého olympijského 

týmu na olympiádě v Londýně vyjde na 36 milionů korun.

Největší položku 

rozpočtu činí prostředky 

sportovním svazům na 

přípravu reprezentantů 

a jejich úrazové pojištění 

a náklady na úhradu 

poplatků za sportovní 

prostředí organizacím OSA 

a Intergram (celkem téměř 

66 milionů korun).

Na sociální program putuje 

přes 6 milionů korun. Mezi 

další výdaje patří například podpora velkých sportovních 

akcí mládeže (YOG 2012 a Olympiáda dětí a mládeže) –  

5,5 milionu korun.

Diplom MOV „Žena a sport“ pro Magdalenu Šarbochovou

Ocenění Mezinárodního olympijského výboru „Žena a sport“ 

obdržela bývalá veslařka Magdalena Šarbochová. Pro 

veslování v České republice a dříve v Československu pracuje 

už 52 let. Šarbochová byla dlouholetou předsedkyní komise 

ženského veslování FISA.

Cenu Oty Pavla získal Lumír Propper

ČOV udělil novinářskou cenu Oty Pavla Lumíru Propperovi, 

sportovnímu žurnalistovi, který působil řadu let v redakci 

deníku Sport. Byl jedním ze zakladatelů Československého 

a později Českého klubu fair play. V roce 1992 obdržel čestný 

diplom Mezinárodního výboru pro fair play při UNESCO za 

propagování hnutí fair play v publicistické činnosti.

PLÉNUM ČOV9
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Jiří Kejval kandiduje na předsedu ČOV
Valná hromada Českého veslařského svazu podpořila 

kandidaturu svého předsedy Jiřího Kejvala na nejvyšší 

post v Českém olympijském výboru. Volební plénum 

ČOV se koná 1. listopadu 2012. Současný předseda 

Milan Jirásek svou pozici obhajovat nebude.

Jiří Kejval (44) je v současné době místopředsedou 

ČOV pro ekonomiku a marketing. Osm let působí 

ve funkci člena Výkonného výboru ČOV. V mládí byl 

špičkovým veslařem.

Absolvoval České vysoké učení technické a v roce 

1991 založil se spolužákem společnost Techo, jež 

úspěšně vyrábí kancelářský nábytek. Kejval také stál 

u zrodu veřejně prospěšné společnosti Prostor pro 

podporu české architektury, interiéru a designu. Je 

ženatý, má tři děti. Navzdory svému pracovnímu 

vytížení zůstal i nadále aktivním sportovcem. 

Lesy ČR jsou novým 
partnerem Českého 
olympijského týmu
Akciová společnost Lesy České 

republiky se stala na čtyřletý 

olympijský cyklus dalším 

oficiálním partnerem Českého 

olympijského týmu a doplňuje 

tak pětici Alpine Pro, GE 

Money Bank, Česká pošta, 

Česká pojišťovna a Zentiva. 

Smlouvu zprostředkovala 

akciová společnost Česká 

sportovní, která se na základě 

kontraktu s ČOV podílí na 

sestavování poolu partnerů 

Českého olympijského týmu.

http://www.olympic.cz/cz/novinky/7104/plenum-cov-zmena-stanov-ci-kompenzace-pro-londynske-medailisty


Ceny fair play za rok 2011 mají své majitele
Poslední březnový čtvrtek se v Praze slavnostně předávaly ceny fair play za mimořádné počiny ve sportovní i sociální 
oblasti v loňském roce. Zástupci Českého olympijského výboru a Českého klubu fair play v čele s předsedou ČOV Milanem 
Jiráskem a předsedkyní ČKFP Květou Peckovou ocenili několik mimořádných a obětavých skutků.

Postupně byly předány ceny Mezinárodního 
olympijského výboru v kategorii „Sport a společenská 
zodpovědnost“ a diplom Evropského hnutí. V rámci 
Školních cen fair play za rok 2011 byli oceněni také 

studenti a žáci.

Hlavní cenu za čin fair play v uplynulém roce převzal jachtař Jaroslav 
Korytář, jenž se svou posádkou při regatě ve Splitu zachránil za 
dramatických okolností osm soupeřů z lodě, která se v bouři převrátila. 
Korytář byl zároveň nominován na mezinárodní cenu fair play.

Vrcholem slavnostní akce, které se zúčastnila řada významných 
sportovních osobností jako olympijští vítězové Dana Zátopková, Věra 
Čáslavská, Věra Růžičková nebo Jiří Daler, pak bylo předání hlavní 
ceny Českého klubu fair play za celoživotní postoj. Tu získala hokejová 
legenda Jaroslav Holík, mistr světa z roku 1972.

Jaroslav Holík proslul zodpovědným přístupem ke každému zápasu. 
Český klub fair play ho ocenil za to, že dokázal hrát tvrdě a nesmlouvavě, 
ale zároveň neopouštěl zásady sportovní cti. „V mých letech mě dost bere, 
když vidím, za co jsou tady ti mladí odměňovaní, mnohdy se to člověk 
ani nedočte v novinách. Přál bych si jen, aby takových činů fair play bylo 
co možná nejvíc a hned odmlada. Ani nemusí být odměňované, ale ať 
jich je co nejvíc,“ vyjádřil se dojatý Holík, kterému nabitý sál aplaudoval 
vestoje.

HLAVNÍ CENA ZA ČIN 

Jaroslav KORYTÁŘ – jachtař

Se svou mezinárodní posádkou při regatě ve Splitu zachránil 
za dramatických okolností 8 jachtařů ze soupeřící lodě, která se 
v nepříznivých povětrnostních podmínkách převrátila. Záchranáři se 
kvůli silnému větru a velkým vlnám nemohli na místo nehody včas 
dostat. Posádce kapitána Korytáře se podařilo všechny ztroskotané 
dostat na palubu a spolu s nimi závod přerušený závod úspěšně 
dokončili. Pořadateli regaty byli za tento čin oceněni zvláštní cenou fair 
play.

HLAVNÍ CENA ZA CELOŽIVOTNÍ POSTOJ

Jaroslav HOLÍK – bývalý hokejový reprezentant

Konstruktivní střední útočník a neúnavný bojovník. S Duklou Jihlava 
získal sedm titulů mistra ligy. V reprezentačním týmu působil v letech 
1965 -73 a zúčastnil se sedmi světových šampionátů. Jeho vrcholným 
úspěchem byl titul mistra světa v roce 1972 v Praze. Na olympijských 
hrách v Sapporu vybojoval s mužstvem bronzovou medaili. Po ukončení 
aktivní kariéry působil jako trenér, věnoval se především mládežnickému 
hokeji.       

DIPLOM

Marek KULIČ – fotbalista Mladé Boleslavi

Těsně před koncem utkání soupeř – Baník Ostrava, bránil vítězství 1:0, se 
Kulič šel sám na bránu, ale když uviděl, že se hráč soupeře, 
ve vlastním pokutovém území, skácel na zem, zakopl míč 
do zámezí.

Michal FIGURA – cyklista týmu Forman Cinelli

Cyklista z Háje ve Slezsku v seriálu Slezského poháru amatérských 
cyklistů přerušil závod, pomohl soupeři, kterého postihla nevolnost 
a doprovodil ho do místa, kde mu bylo poskytnuto ošetření.

David NAVARA – český šachový velmistr

V boji o postup do dalšího kola Světového poháru nabídl soupeři 
remízu, přestože mohl dát následujícími třemi tahy mat. Důvodem byl 
jeho sporný dotek rukou figury, kterou ale netáhl. Partie se tím protáhla 
o dalších 75 tahů. Navara nakonec odmítl vítězství. Přišel tím o výhru 
několika tisíc dolarů.

Tomáš KUBELKA – člen Výběru dorostu ČR orientačního běhu

Přerušil slibně se vyvíjející závod a pomohl svému zraněnému 
týmovému kolegovi, kterého doprovodil k nejbližší ošetřovně. Poté 
v závodě pokračoval, vedoucí skupinu doběhl, ale v cíli mu chyběly síly 
do závěrečného finiše.

Petr MIKOLANDA – fotbalista

V divizním utkání, kdy jeho mužstvo prohrávalo o gól, přiznal 
rozhodčímu, který si v nepřehledné situaci nebyl jistý, hru rukou, a tím 
zbavil svůj tým šance na vyrovnání.

Petr ČECH – brankář fotbalové reprezentace

V baráži na ME, kdy po 50 minutách bezbrankového utkání, měl soupeř 
z Černé hory šanci dát gól a nastřelil břevno české branky, přiznal P. Čech 
teč míče a daroval tak soupeři výhodu rohového kopu.

DOPIS

Michal MIKESKA - hokejista Českých Budějovic

V poslední třetině vypjatého extraligového zápasu, kdy Kladno 
prohrávalo 1:2 a získalo přesilovku 5 na 3, se nečekaně dostal k puku 
Mikeska a posunul jej ven z obranné třetiny svého mužstva. Vzápětí 
upadl a rozhodčí pískal faul. Mikeska přiznal, že upadl bez přičinění 
soupeře a rozhodčí na jeho podnět trest zrušil.

David NEDOROST - hokejista HC Písek

Ještě v dresu HC Tábor během zápasu s Kadaní, kdy Tábor prohrával 2:0, 
utržil ve skrumáži za svou brankou ránu holí do obličeje. Rozhodčímu 
přiznal, že jej neúmyslně zasáhl spoluhráč a nevyužil nepřehledné 
situace ve prospěch svého mužstva, kdy mohl být soupeři odpískán faul. 

Marek MALÍK – hokejista Vítkovic

V extraligovém zápase s Mladou Boleslaví za stavu 1:0 pro Vítkovice, kdy 
hrály Vítkovice přesilovku, opravil výrok rozhodčího a přiznal, že nebyl 
faulován, ale upadl z vlastní viny.

Radek DLOUHÝ – hokejista Brna

V extraligovém zápase v Plzni, opravil výrok rozhodčího, který odpískal 
faul soupeři. Upozornil ho, že upadl sám.

Zdeněk ONDRÁŠEK – fotbalista Českých Budějovic

V klíčovém zápase o záchranu v Gambrinus lize s Ústím, za stavu 0:0 
zakopl míč do autu, aby umožnil ošetření zraněného spoluhráče. Vlastní 
diváci ho za to vypískali.

Tomáš VACLÍK – fotbalový brankář Viktorie Žižkov

V zápase s Bohemians 1905 přiznal teč míče a nabídl tím soupeři rohový 
kop.

ČESKÝ KLUB FAIR PLAY10



PŘED STO LETY SE NARODIL DVOJNÁSOBNÝ OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ JAN BRZÁK

ČESKÉ OLYMPIJSKÉ HNUTÍ11

Olympijské hvězdy na Vinohradech

V pražském Národním domě na Vinohradech se první březnový 

pátek konalo největší společenské setkání letošního roku pro 

bývalé olympioniky. Mezi hosty byli například pražský primátor 

Bohuslav Svoboda nebo někdejší ministr školství Josef Dobeš.

„Jako vždy to byla velmi příjemná akce,“ říká předseda Českého 

klubu olympioniků Oldřich Svojanovský. „Sešla se tady celá fůra 

sportovních celebrit v čele s Věrou Čáslavskou a Danou Zátopkovou, zahrála 

i kapela hradní stráže,“ podotýká s úsměvem Svojanovský.

Společenského setkání se podle něj zúčastnilo zhruba sedm stovek hostů. „Ohlasy 

jsou velmi pozitivní. Naši bývalí olympionici jsou za tyto společenské akce, které 

každoročně pořádáme tři, velmi vděční. Mohou 

se pravidelně setkávat a popovídat si o životě. 

Řada z nich přiznává, že právě to je velmi pozitivně 

nabíjí,“ dodává spokojeně předseda Českého klubu 

olympioniků.

Vyhlášeny nejlepší trenérky a cvičitelky za rok 2011
Přes třicet trenérek a cvičitelek se v úterý 20. března sešlo na společenském setkání v hotelu Pyramida v Praze, 

které uspořádal Český olympijský výbor. Všechny dámy získaly ocenění ČOV z rukou předsedy Milana Jiráska. Na 

akci zavítala i dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová či slavná kaskadérka Hana Dvorská.

Akce se zúčastnili zástupci českých sportovních a tělovýchovných organizací, dorazila také starostka Sokola 

Hana Moučková.

V sobotu 6. dubna to bylo sto let, co se narodil vynikající kanoista Jan Brzák, známý rovněž 
pod svou trampskou přezdívkou Felix. Získal ji v Klubu vodních skautů Praha, kde začínal 
s bratrem Františkem.

Patřil mezi zakladatele české kanoistické školy 
a na vrcholné úrovni závodil více než dvacet let. 
Vždyť první titul mistra Československa získal 
v roce 1929 a ještě v roce 1954 startoval na 
mistrovství světa!
Ve třicátých letech jezdil na kanoi dvojic nejprve 
s Vladimírem Syrovátkou, později i s Bohuslavem 
Karlíkem. S oběma vybojoval řadu medailí 
na mistrovstvích světa i Evropy, ovšem tou 
nejcennější byla zlatá medaile z Berlína 1936, 
kde byla kanoistika do olympijského programu 
zařazena poprvé. Spolu se Syrovátkou zvítězili 
v závodě kanoí dvojic na 1000 metrů. Bylo 
Brzákovou smůlou, že další dvoje olympijské hry 
zrušil světový válečný konflikt.

Mohl dobývat další a další 
olympijská vítězství a stanout 
po boku velikánů českého 
sportu, jako byli Věra Čáslavská, 
Emil Zátopek nebo Jan Železný. 

Přesvědčil o tom na olympijských hrách 
1948 v Londýně, kde své berlínské vítězství 
obhájil, byť s jiným partnerem, Bohumilem 
Kudrnou. S ním vyhrál oba závody na 
mistrovství světa 1950 a v Helsinkách 1952 
spolu podlehli dánské dvojici Rasch – 
Haunstoft pouze o tři vteřiny.
Zkušený vodák se nezalekl ani divoké 
vody. Na prvním mistrovství světa ve 
vodním slalomu v roce 1949 v Ženevě dojel 
v kanoi jednotlivců i v kanoi dvojic - opět 
s Kudrnou - na třetím místě a podílel se na 
zisku stříbrných medailí v obou závodech 
kanoistických hlídek.
Brzák-Felix proslul svou nezměrnou 
pracovitostí a zvláštními postupy v přípravě. 
Například před olympijskými hrami 1948 
v Londýně odešel na dřevorubeckou 
brigádu do Krkonoš, aby pomohl odstranit 
následky kůrovcové kalamity.
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Olympijští vítězové, desetibojař Robert Změlík (vlevo) a kanoista 
Martin Doktor

Dvojice Brzák – Kudrna v roce 1948
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Cenu Gutha-Jarkovského za rok 2011 získala tenistka Petra Kvitová

Plejády úspěchů dosáhla v loňském roce nejlepší česká tenistka Petra Kvitová. Jako ocenění za skvělé výkony jí proto 

Český olympijský výbor udělil Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského.

Málokterému sportovci se podaří, aby během jedné sezóny 
zazářil na třech vrcholných akcích. Petra Kvitová nejprve v létě 
oslnila celý svět, když dokázala vyhrát legendární Wimbledon. 
Dva triumfy si pak schovala na závěr sezóny. V Istanbulu 
vyhrála Turnaj mistryň a s fedcupovým týmem pak slavila 
také reprezentační úspěch, když v moskevském finále Češky 
vedené Kvitovou zdolaly domácí Rusky.
Dvaadvacetiletá tenistka vstoupila do světa profesionálního 
tenisu v roce 2006, kdy odehrála svůj první zápas na okruhu 
ITF a stala se talentem roku v anketě Zlatý kanár. O rok později 
už ve Stockholmu vyzkoušela i turnaj WTA. První triumf nad 
hráčkou světové desítky zaznamenala v roce 2008, kdy z pozice 
143. tenistky světa v Memphisu vyřadila Venus Williamsovou. 
Zkraje roku 2009 si v Hobartu připsala první vítězství na turnaji 
WTA, když v českém finále zdolala Ivetu Benešovou.

 Životní výročí Mileny Duchkové
V roce 1960 přivedla paní Duchková svou dceru Milenu k trenérce Marii Čermákové. Malou, uzavřenou, ale už tehdy 

ctižádostivou a v tréninku nesmírně pracovitou. Brzy se ukázalo, že je i mimořádně talentovaná. Začala skákat do vody, 

a protože byla odvážná, skákání z věže jí šlo lépe než z prkna. Ve čtrnácti byla čtvrtá na mistrovství Evropy, nepatrný 

kousek od bronzové medaile.

O dva roky později překvapila celý svět, když na XIX. 

olympijských hrách 1968 v Mexiku porazila ve skocích 

z věže jak sovětskou závodnici Nataliji Lobanovovou, tak 

Američanku Ann Petersonovou. Přitom do čela klasifikace se 

dostala až dokonale provedeným šestým skokem, kterým byl 

velice obtížný jeden a půl překot s dvojitým vrutem. Trenérka 

Čermáková její výkon komentovala: „Nechtěla jsem věřit 

jejímu klidu a jistotě, ale zřejmě věděla, oč a proč bojuje.“

Svou suverenitu na věži potvrdila na mistrovství Evropy 1970 

v Barceloně, kde opět zvítězila. Přiblížily se XX. olympijské 

hry 1972 v Mnichově a Milena ve skocích z věže pak svedla 

nádherný souboj se Švédkou Ulrikou Knapeovou, Marinou 

Janickeovou z NDR a Američankou Janet Elyovou. Na jejím 

konci ji čekala stříbrná medaile. 

Na prvním mistrovství světa v roce 1973 v Bělehradě i na 

mistrovství Evropy 1974 ve Vídni znovu prohrála s Knapeovou, 

ale zatímco na světovém šampionátu byla druhá, 

na evropském mistrovství obsadila čtvrtou příčku. 

V létě 1976 odjela ještě na XXI. olympijské hry 

v Montrealu, ale nové konkurenci už nestačila a skončila 

dvaadvacátá.

Po narození první dcery emigrovala Milena i s rodinou do 

Kanady.
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Věra Čáslavská slaví
Legendární gymnastka Věra Čáslavská oslavila ve čtvrtek 3. května významné jubileum. Za svou kariéru získala na 140 

medailí. Vedle sedmi zlatých a čtyř stříbrných olympijských medailí z olympiád v letech 1960, 1964 a 1968 má dalších 

22 ze světových a evropských šampionátů.

Větší sbírku nemá z českých i československých sportovců nikdo. 

Není tedy přehnané tvrdit, že Čáslavská je bezkonkurenčně 

nejúspěšnější československou a českou sportovkyní všech 

dob. A proto je dobře, že její sedmdesátiny nezapadly. Právě 

naopak.

Legenda na filmovém plátně

V předvečer narozenin se na hlavní poště v Jindřišské ulici 

v Praze uskutečnil křest speciální dopisnice s portrétem Věry 

Čáslavské, kterou vytvořil Oldřich Kulhánek. V den narozenin se 

pak v ostravském Domu knihy Librex oslavenkyně křtila kniha 

„Věra Čáslavská – Život na Olympu“, kterou připravila společně 

s Pavlem Kosatíkem.

Den před jubileem se také v pražském kině Lucerna uskutečnila 

premiéra snímku Olgy Sommerové Věra 68. Celovečerní 

dokument přibližuje divákům osud výjimečné gymnastky, 

která se svými činy zapsala nejen do dějin sportovních, ale 

i politických... „Spíš než o sportovkyni jsem točila dokument 

o ženě, která neodvolala svá stanoviska a něco udělala pro 

vlast,“ připomněla Sommerová politické postoje Čáslavské za 

minulého režimu.

První zlato v 17 letech

Věra Čáslavská se narodila 3. května 1942 v Praze. Na světové 

úrovni debutovala v šestnácti letech na MS v Moskvě, svou první 

zlatou dobyla o rok později na ME v Krakově. Na olympijské hry 

se poprvé podívala jako osmnáctiletá a z Říma si v roce 1960 

odvezla medaili ze závodu družstev. V následujících letech se 

dokázala dotáhnout do špičky světové gymnastiky, jíž vévodily 

sovětské gymnastky v čele s Larisou Latyninovou.

Ty však jen s němým úžasem sledovaly, s jakými esy se 

Čáslavská vytáhla na LOH 1964 v Tokiu. Brala zlato ve víceboji, 

přeskoku i kladině, stříbro přidala v družstvech. Stala se doslova 

japonskou modlou a vřelý vztah k zemi vycházejícího slunce jí 

vydržel dodnes.
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S Alexanderem Dubčekem po návratu z olympiády v Mexiku.
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Tichý protest Věry 68

Absolutní vrchol zažila na závěr kariéry o čtyři roky později, na 

OH 1968 v Mexiku. Číslo 68, které Sommerová vetkla do názvu 

dokumentu, má hlubokou symboliku nejen pro československé 

dějiny, ale i pro Čáslavskou samotnou. Jak pro kariéru, tak pro 

její osud.

Hry se uskutečnily necelé dva měsíce po okupaci Československa 

vojsky Varšavské smlouvy. Čáslavská se chtěla loučit s aktivní 

kariérou a právě ve světle politických událostí toužila po 

úspěchu v Mexiku víc než kdy předtím. „Obětovala bych všechny 

své dosavadní medaile za letošní vítězství. Protože nebojujeme 

jen za sebe, ale za nás za všechny. A naši lidé si zaslouží vítězství,“ 

prohlásila gymnastka, která neváhala podepsat manifest Dva 

tisíce slov. Svůj podpis nikdy neodvolala...

 Slova o mexickém vítězství splnila do puntíku. Dech vzala nejen 

konkurenci ze země okupantů, ale celému světu. Brala zlato ve 

víceboji, na bradlech, v prostných i přeskoku, stříbro za kladinu 

i družstva. Během medailového ceremoniálu se pak odvážila 

politického gesta, když během sovětské hymny odklonila hlavu 

od soupeřky a dívala se do země. Její „tichý protest“ obletěl 

svět. Během mexické olympiády se také vdala za atleta Josefa 

Odložila.

Po izolaci poradkyní prezidenta

Politický postoj se jí brzy vymstil. Na začátku normalizace byla 

vyhozena z ČSTV a po absolvování FTVS jí bylo od roku 1974 

umožněno alespoň věnovat se trenérské činnosti. Dva roky 

mohla působit i v Mexiku, ale režim ji jinak držel 

zkrátka.

Do veřejného života se mohla vrátit až po listopadu 

1989. Po zvolení Václava Havla prezidentem se 

stala jeho poradkyní pro sociální otázky a pro sport, od července 

1991 byla i jeho asistentkou.

Když byl v dubnu 1990 ustaven nový Československý 

olympijský výbor, byla Čáslavská zvolena jeho předsedkyní, 

posléze působila čtyři roky ve funkci předsedkyně Českého 

olympijského výboru. Byla i členkou Mezinárodního 

olympijského výboru. Dostala řadu významných ocenění, mezi 

nimiž vynikají Cena Pierra de Coubertina a Olympijský řád MOV.

„Po revoluci jsem také založila nadaci Sakura. Díky ní se 

nám podařilo do Česka dostat třeba moderní přístroje na 

diagnostiku rakoviny tlustého střeva,“ zavzpomínala Čáslavská. 

„Pak jsem řešila své osobní věci, ale v činnosti nadace v té době 

pokračovali Václav a Olga Havlovi,“ připomněla období rodinné 

tragédie, kdy v roce 1993 zahynul její manžel Josef Odložil 

po konfliktu se synem Martinem. Nešťastná událost Věru 

Čáslavskou uvrhla na následující více než dekádu do ústraní.

Řád vycházejícího slunce

Plná elánu se vrátila do veřejného života před pár lety. Na 

podzim 2010 obdržela od japonského císaře nejvyšší ocenění 

Řád vycházejícího slunce – symbol, že od roku 1964 je pevnou 

součástí japonské historie. „Takové vyznamenání nedostává 

člověk často a jsem velice ráda, protože jsem si ani ve snu 

nemyslela, že bych mohla být takto poctěna,“ prohlásila tehdy.

Na svůj věk vypadá Věra Čáslavská skvěle, byť – jak přiznala před 

premiérou filmu – nemá vůbec čas na cvičení. „Jak teď doháním 

ten ztracený čas, pořád sedím u počítače, pořádám besedy 

a další aktivity, ale bohužel nemám prostor cvičit. Dala jsem si 

předsevzetí na Nový rok, ale nedaří se. Až bude po premiéře 

filmu, tak už cvičit konečně začnu,“ usmála se.

JUBILEUM15
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Emil Zátopek doběhl i do síně slávy IAAF
Když se otevírá světová atletická Síň slávy, okamžitě na mysl vyskočí jména, která v ní musejí být. Jako třeba vytrvalec 
Emil Zátopek. Na čtyřnásobného olympijského vítěze logicky nezapomněla Mezinárodní atletická federace IAAF 
a spolu s dalšími jedenácti hvězdami jej do síně uvedla.
Osud je někdy pěkně nevyzpytatelným a v případě nejlepšího českého běžce všech dob to platí beze zbytku. V mládí 
totiž vůbec na sportovní kariéru nepomýšlel, v podstatě jej k ní „donutil“ vychovatel z Baťovy průmyslové školy ve 
Zlíně, když ho v roce 1941 přiměl zúčastnit se tradičního běhu městem. A zrodil se tak fenomén.

 

Fenomenálním běžcem z donucení

Rodák z Kopřivnice (1922) chuť závodit opravdu neměl. Ale 
šel do toho. „Vzal jsem to ze vzteku vážně a mazal pořád 
vpředu. Doběhl jsem druhý, lidi plácali, mně se to líbilo, a tak 
jsem přijal pozvání na tréninky zlínských atletů,“ zavzpomínal 
v knize Dana a Emil Zátopkovi vypravují.

Atletika Zátopka chytla, začal dřít, ale ne a ne porážet tehdejší 
hvězdy Jana Haluzu a Tomáše Šalé. Po dvou letech si tedy 
vymyslel vlastní tréninkový systém běhání 400metrových 
úseků s několikanásobným opakováním. A začal sklízet plody 
své práce. V roce 1944 zaběhl na trati 2000 m svůj první český 
rekord (5:33,4), v témže roce jako první český atlet dokázal 
zvládnout pět kilometrů pod 15 minut a české maximum 
zlomil i na trati 3000 m. A už to jelo.

Olympijská sláva

První olympijské zlato bral na OH 1948 v Londýně, kde vyhrál 
10 km a na poloviční trati byl druhý. O čtyři roky později se 
stal hned trojnásobným vítězem a v olympijských rekordech: 
z Helsinek si vezl nejcennější medaile z pamětného, nervy 
drásajícího závodu 5 km, který urval až v posledním kole 
(a chvíli na to získala Dana Zátopková zlato v oštěpu), dále  

z 10 km a také z maratónu.

Ten běžel vůbec poprvé v životě... „Již dvakrát jsem 
přibíhal k cíli před svými soupeři, ale tentokrát to 
bylo přímo vznešeně krásné. Stadiónem zazněly 

slavnostní fanfáry a všichni povstali, jako by vítali největšího 
hodnostáře. Posledních 300 metrů jsem dobíhal za takových 
ovací, že jsem docela zapomněl na svoji únavu,“ popisoval 
Zátopek závěr zlatého maratónu.

Jeho „zaťatý“ běžecký styl se stal legendárním. Tvář měl 
zkřivenou křečovitou grimasou. „Nebylo mi dáno běžet 
a usmívat se zároveň,“ podotkl. Trénoval tvrdě v každém 
počasí, v kanadách, aby pak měl lehké nohy. Na zádech běhal 
i se svou ženou Danou... Náročný trénink se mu vyplatil.

Pomocný dělník za normalizace

Atletickou kariéru ukončil v roce 1958 a pracoval na 
ministerstvu obrany. Protože se intenzivně hlásil k myšlenkám 
Pražského jara v roce 1968, dopadla na něj tvrdě pěst 
normalizace. Byl propuštěn z armády, musel pracovat jako 
pomocný dělník v podniku Stavební geologie, kde hloubil 
studně, a od roku 1976 do odchodu do důchodu pak působil 
v dokumentačním středisku Československého svazu tělesné 
výchovy.

Po Sametové revoluci jej prezident Václav Havel rehabilitoval. 
V roce 1997 byl vyhlášen nejlepším českým atletem 20. století, 
v roce 1999 pak nejlepším olympionikem české historie. Emil 
Zátopek zemřel v roce 2000, odpočívá ve Valašském Slavíně 
v rožnovském skanzenu.

EMIL V SÍNI SLÁVY 16

Největší úspěchy Emila Zátopka
LOH: 1. místo 10 000 m (1948), 1. místo 10 000 m (1952), 
1. místo 5000 m (1952), 1. místo maraton (1952), 2. místo 
5000 m (1948).
ME: 1. místo 5000 m (1950), 1. místo 10 000 m (1950),  
1. místo 10 000 m (1954), 3. místo 5000 m (1954).
Světové rekordy: 5000 m: 13:57,2 (1954/Paříž),  
10 000 m: 29:28,2 (1949/Ostrava), 29:21,2 (1949/Ostrava), 
29:02,6 (1950/Turku), 29:01,6 (1953/St. Boleslav), 28:54,2 
(1954/Brusel), 20 000 m: 1:01:16,0 (1951/Praha), 59:51,8 
(1951/St. Boleslav), 25 000 m: 1:19:11,8 (1952/St. Boleslav), 
1:16:36,4 (1955/Čelákovice), 30 000 m: 1:35:23,8 (1952/St. 
Boleslav), 6 mil: 28:04,4 (1953/St. Boleslav), 27:59,2 (1954/
Brusel),  
10 mil: 48:12,0 (1951/St. Boleslav), 15 mil: 1:16:26,4 (1952/
St. Boleslav), 1:14:01,0 (1955/Čelákovice), hodinovka: 19 

558 m (1951/Praha), 20 052 m (1951/St. Boleslav).



Český sport vloni přinesl veřejnému sektoru 52 miliard korun

Podíl přínosů ze sportu na příjmech státního rozpočtu v roce 2011 dosáhl 3,3 %. Celkově do veřejných rozpočtů plynulo 
52 miliard korun.

Vyplývá to ze studie Koncepce financování sportu 
v České republice, kterou dokončila společnost KPMG 
Česká republika. Analýza potvrzuje význam sportu 
jako důležitého ekonomického odvětví. Přínosy ze 
sportovní činnosti jsou z hlediska podílu na tvorbě HDP 
a zaměstnanosti srovnatelné s odvětvími jako je výroba 
plastů a pryží, výroba potravinářských výrobků nebo těžba 
a dobývání. „Každá koruna vložená do podpory sportu 
z veřejných rozpočtů přináší zpět do těchto rozpočtů 
3,55 korun. České sportovní prostředí a navázaná odvětví 
vytváří více než 180 tisíc pracovních míst,“ uvádí Petr 
Bučík, partner odpovědný za Management Consulting  
v  KPMG.

Navzdory těmto pozitivním číslům nemá financování sportu 
v České republice ucelený funkční systém. Podpora sportu 
z veřejných zdrojů trvale klesá – jen v letech 2010 a 2011 
meziročně poklesla o více než 3 miliardy korun. V zemích 
Evropské unie je přitom běžné, že se na financování sportu 
z velké části podílí právě veřejný sektor.

Česká republika se v tomto srovnání nachází ve skupině 
zemí, které vynakládají na podporu sportu nejméně. Veřejné 
rozpočty v ČR si přitom z každé stokoruny vynaložené na 
sport vezmou formou odvodů a daní 42 korun zpět.

Z analýzy dále vyplývá, že je Česká republika jednou z mála 
zemí, kde loterijní společnosti neodvádí finanční prostředky 
do sportu. Společně s Kyprem a Lotyšskem je jednou z mála 
zemí Evropské unie, kde neexistuje zákonná povinnost vracet 
z výnosů ze zdanění loterií určitý podíl prostředků zpět do 

sportovního prostředí.

Koncepce financování sportu v České republice 
připravená společností KPMG je vůbec první 
ucelenou studií o ekonomickém postavení sportu 

u nás. Její zpracování zadal Český olympijský výbor. KPMG 
Česká republika vycházela při analýze z dat všech významných 
sportovních institucí v České republice, podkladů z Ministerstva 
školství, mládeže, tělovýchovy, Ministerstva financí ČR  
a z příkladů mnoha vyspělých evropských zemí.

Český sport a svaz měst a obcí České republiky: Peníze 
z hazardu patří sportu

Na mládežnický sport a zkvalitnění jeho infrastruktury by měla 
připadnout nejméně třetina výnosů z loterijních společností, 
které letos poprvé obdrží do svých rozpočtů 6 250 měst 
a obcí České republiky. Tento požadavek odsouhlasili ve 
společném memorandu podepsaném představitelé Českého 
olympijského výboru, Českého svazu tělesné výchovy, 
Sdružení sportovních svazů ČR, České obce sokolské a Svazu 
měst a obcí ČR.

V důsledku nové legislativy, jejíž součástí byla i podstatná 
změna ve zdanění loterijních společností, ztratil český sport 
v tomto roce částku ve výši 2,5 miliardy korun. Na rozdíl od 
minulé praxe do něj už nesměřují odvody z hazardu, ale tyto 
peníze přiděluje stát přímo do rozpočtů měst a obcí.

„Podle odhadu Ministerstva financí ČR jde zhruba o 6,1 miliardy 
Kč, což proti roku 2011 znamená navýšení rozpočtů měst 
a obcí o 4,3 miliardy Kč. Prostředky z loterijních společností 
byly v minulosti přerozdělovány ve prospěch sportu, 
kultury a neziskového sektoru. Samotný podíl pro sport činil 
dlouhodobě více než 50 procent z nich - přibližně 2,5 miliardy 
korun. Tyto peníze směřovaly především do sportování 
mládeže a sport na ně má nadále morální nárok. Nyní je však 
už budou nově rozdělovat obce,“ říká místopředseda ČOV Jiří 
Kejval.

Český olympijský výbor, Český svaz tělesné výchovy, Sdružení 
sportovních svazů ČR a Česká obec sokolská proto rozeslaly 
starostům a primátorům všech 6 250 obcí České republiky 
dopis, ve kterém je žádají o přidělení odvodů z hazardu 
právě ve prospěch mládežnického sportu. Současně obdrželi 
informaci, kolik peněz dostanou nyní navíc a jak byly tyto 
prostředky v minulosti využity. Každá střešní organizace navíc 
upozornila své jednoty, sdružení, oddíly a kluby, jak o finanční 
částku žádat. 

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU17

Přehledné informace o financování sportu, užitečné odkazy 

a návod, jak získat peníze na sport ve vaší obci, najdete na 

webových stránkách www.olympic.cz/financovanisportu.

http://www.olympic.cz/financovanisportu
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Květen

4.5.-20.5  MS hokejistů, Stock-

holm/Helsinky

16.5.-17.5.  Olympijská kvalifikace  

v kanoistice, Poznaň

16.5.-27.5.  ME v plavání, Eindhoven/

Antverpy

17.5.-26.5.  ME ve střelbě (brokové 

zbraně), Larnaka

20.5.-23.5.  Olympijská kvalifikace ve 

veslování, Lucern

28.5.-10.6.  Tenisové French Open, 

Paříž

 Červen

7.6.-10.6.  ME v cross country  

cyklistů, Moskva

8.6.-1.7.  ME ve fotbale, Polsko  

a Ukrajina

22.6.-24.6. ME v kanoistice, Záhřeb

25.6.-1.7.  Olympijská kvalifikace 

basketbalistek, Ankara

25.6.-8.7.  Tenisový Wimbledon, 

Londýn

27.6.-1.7 ME v atletice, Helsinky

27.6. 4. zasedání VV ČOV

28.6. Nominační Plénum ČOV

Červenec

4.7.-10.7.  ME v moderním pětiboji, 

Sofia

16.7., 24.7.   Odlet letadel s olympio-

niky do Londýna.

27.7.-12.8. OH, Londýn

 Srpen

9.-12.8.  ME v silniční cyklistice, 

Rotterdam

15.8.-11.9.  Kvalifikace basketbalistů 

o MS 2013

27.8.-10.9.  Tenisové US Open, New 

York

29.8.-9.9.  Paralympijské hry,  

Londýn

 

Září

6.9.-9.9.  MS v cross country  

cyklistů, Saalfelden

7.9.-23.9.  Kvalifikace o ME 2013 ve 

volejbale (muži i ženy)

14.9.-16.9. ME ve veslování, Varese

15.-23.8.  MS v silniční cyklistice, 

Limburg

26.9. 5. zasedání VV ČOV

 Říjen

1.10.-6.10.  MS ve střelbě (běžící 

terč), Stockholm

Listopad

7.11. 6. zasedání VV ČOV

22.11.-25.11.   ME v krátkém bazénu, 

Chartres

Prosinec

3.12.-16.12.    ME házenkářek,  

Nizozemsko

12.12. 7. zasedání VV ČOV

12.12.-16.12.  MS v krátkém bazénu, 

Istanbul



Generální partneři

Mediální partneři

Hlavní mediální partneři

Oficiální partneři
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