
INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  | 3/2012, září

České úspěchy: Z Londýna celkem 21 medailí
Čeští olympijští a paralympijští sportovci nechali 

v Londýně výraznou stopu. Do medailových tabulek 
přibylo celkem 21 nových zápisů. 

Češi vybojovali na OH čtyři zlaté, tři stříbrné a stejný počet 
bronzových a jen o jedinou medaili zaostali za rekordní žní 
z Atanty 1996. Odtamtud výprava přivezla ještě o jeden bronz 
víc. Sydney, Atény a Peking ale zůstávají ve stínu londýnských 
úspěchů. 

O jednu „placku“ víc přivezli paralympionici. Česká republika 
obsadila šest sportovních odvětví a připsala si jedenáct medailí 
s bilancí 1-6-4. Stalo se tak především zásluhou cyklistů. Jiří 
Ježek, držitel jediného českého zlata z Londýna za vítězství 
v silniční časovce na 24 km, se s jedenácti cennými kovy 
dokonce stal z pohledu statistiky nejúspěšnějším cyklistou 
paralympijské historie.
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Olympijská vítězka Dana Zátopková  
oslavila 90 let

Desítky úspěšných sportovců včetně dvojnásobné 
olympijské vítězky Barbory Špotákové a jejího kouče 
Jana Železného. To byla jen část gratulantů, kteří 
přišli poblahopřát jedné z největších legend našeho 
sportu. První česká vítězka olympijského oštěpu 
Dana Zátopková se totiž 19. září dožila úctyhodných 
devadesáti let. 

Od ministra obrany dostala jako dárek mimo jiné let 
vrtulníkem, hromadu dalších dárků má doma na Moravě. 
„Kdysi jsem už helikoptérou letěla, bylo to dost hlučné. 
Do kapsy si vezmu placku slivovice,“ prohlásila Zátopková. 
Sršela humorem, byť jí nedávno praskl obratel, vinou 
bolavé nohy upadla a navíc ji pokousala i kočka. „Před 
rokem jsem se cítila jako normální člověk, ale když jsem 
viděla na dortu těch 89, tak jsem se asi lekla,“ podotkla 
s úsměvem.
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Dana Zátopková 90!
Přesně šedesát let uplynulo letos v létě od olympijských her v Helsinkách, na nichž získala Dana Zátopková zlato  

v oštěpu. Shodou okolností ve stejný den jako její manžel Emil dobyl olympijský vavřín v běhu na 5000 metrů. Letos  

Zátopková slaví ale další jubileum – ve středu 19. září jí bylo devadesát let.

Zátopkovi jsou bezesporu nejslavnějším českým sportovním 

manželským párem. Kouzlo jejich vztahu umocňuje právě 

i samo datum narození. Dana i Emil totiž přišli na svět ve stejný 

den i rok – 19. září 1922. Ona u Karviné s dívčím příjmením 

Ingrová, on v Kopřivnici. Tehdy ještě netušili, že je osud svede 

dohromady a oba získají olympijské zlaté medaile.

S atletikou se Dana seznámila během studií na gymnáziu 

v Uherském Hradišti, ovšem na několik dalších let u ní zvítězil 

jiný sport – házená. Tu hrála za druhé světové války a i krátce 

po ní, dokonce v roce 1949 získala se Slováckou Slavií Uherské 

Hradiště mistrovský titul.

To už se ale naplno věnovala atletice, během studií vysoké 

školy v Brně ji okouzlil oštěp. V roce 1946 vyhrála republikový 

šampionát a až do roku 1960 nepustila na trůn jinou soupeřku, 

s výjimkou let 1953 a 1957. Celkem sedmnáctkrát dokázala 

překonat československý rekord, který postupně vylepšovala 

z 38,07 metru (1948) až o téměř dvacet metrů na hodnotu 

56,67 m (1958) – tato meta mimochodem padla až v roce 

1975.

HRDINOVÉ Z HELSINEK – DANA A EMIL

Své první olympiády se zúčastnila v roce 1948 v Londýně, 

kde skončila sedmá. Na další olympijské hry už odjížděla 

s příjmením Zátopková, krátce po Londýně se totiž provdala 

za atletického kolegu Emila. A Helsinky 1952 napsaly příběh, 

který se málokterému sportovnímu páru podaří zopakovat. 

K Emilově sbírce, který na severu Evropy získal hned tři zlata, 

přidala čtvrtou zlatou medaili. Fotografie jejich polibku 

obletěla svět, právě 24. července oba vybojovali první místo. 

Dana Zátopková navíc jako první československá oštěpařka 

o 47 centrimetrů přehodila hranici 50 metrů.

V letech 1954 a 1958 přivezla zlaté medaile také z evropského 

šampionátu, z LOH 1960 v Římě stříbro. Toto byla její poslední 

velká světová akce, v roce 1962 se ve svých čtyřiceti letech 

s aktivní kariérou rozloučila.

Dál pracovala jako trenérka, v letech 1960-72 seděla také 

v ženské komisi Mezinárodní atletické federace IAAF. Z ČSTV 

ji chtěli vyhodit po roce 1968, kdy spolu s Emilem podepsala 

manifest Dva tisíce slov. Nakonec mohla na svazu působit dál, 

ale za velmi nízkou mzdu. V roce 1988 jí byl udělen Olympijský 

řád, dodnes se velmi aktivně angažuje v Českém klubu 

olympioniků.
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Český olympijský výbor: Blíží se volební plénum

Kandidát na předsedu ČOV: Jiří Kejval

Olympijský cyklus 2009-2012 skončil. Pro 

nadcházející období se obmění exekutiva 

a vedení Českého olympijského výboru. 

Čeští sportovci reprezentovali republiku na 

dvou olympijských hrách – ve Vancouveru 

(2010) a Londýně (2012). Dohromady přivezli 

16 medailí. Junioři se vydali na dva letní a dva zimní evropské 

olympijské festivaly. Absolvovali také premiérové Olympijské hry 

mládeže. 

Plénum ČOV zvolí ze svého středu nového předsedu a čtyři 

místopředsedy: pro sport, ekonomiku a marketing, olympismus 

a nově i místopředsedu pro přidružené členství. Po šestnácti letech 

ve funkci šéfa ČOV končí Milan Jirásek, který už nebude kandidovat 

(rozhovor čtěte na stranách 4 a 5). Jediným adeptem na nejvyšší 

post je zatím předseda veslařského svazu Jiří Kejval. Plénum také 

„převolí“ členy výkonného výboru, ve kterém zasedá až 21 členů.

Volební setkání ČOV proběhne 1. listopadu 2012 

v budově Centra pohybové medicíny na pražském 

Chodově.

Jiří Kejval (44) je v současné době místopředsedou Českého 

olympijského výboru pro ekonomiku a marketing. Osm let 

působí ve funkci člena Výkonného výboru ČOV. V mladí byl 

špičkovým veslařem. Je duchovním otcem kampaně Žijeme 

Londýnem. Stojí za projektem Českého domu při letních 

olympijských hrách v britské metropoli.

Absolvoval České vysoké učení technické a v roce 1991 založil se 

spolužákem společnost Techo, jež se nejprve zabývala výrobou 

drobných kancelářských doplňků. Později se společnost 

rozrostla, začala vyrábět kancelářský nábytek a expandovala 

do zahraničí.

Kejval také založil veřejně prospěšnou společnost Prostor pro 

podporu české architektury, interiéru a designu. Je ženatý, 

má tři děti. Navzdory svému pracovnímu vytížení zůstal 

i nadále aktivním sportovcem. Jako kandidáta na předsedu ho 

nominoval veslařský svaz, jehož je předsedou.

„Chci, aby byl sport pro deset milionů lidí, co tu žijí! Pro spoustu 

rodin se stává drahý, nedostupný. A to musíme změnit,“ říká.

OLYMPIJSKÝ CYKLUS 2009-2012

OLYMPIJSKÉ HRY

ZOH Vancouver 2010 6 medailí: 2x zlato, 4x bronz

LOH Londýn 2012 10 medailí: 4x zlato, 3x stříbro, 4x bronz

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

OH mládeže Singapur 2010

ZOH mládeže Innsbruck 2012, Rakousko

EYOF

2011 Trabzon, Turecko

2011 Liberec (zimní)

2009 Tampere, Finsko

2009 Szczyrk, Polsko (zimní)

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

2012 Moravskoslezský kraj (zimní)

2011 Olomoucký kraj

2010 Liberecký kraj (zimní)

2009 Jihočeský kraj
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ROZHOVOR4

Milan Jirásek: Novému předsedovi 
budu držet palce
První listopadový víkend bude mít pro Milana Jiráska zvláštní příchuť. Po šestnácti letech opouští pozici předsedy 

Českého olympijského výboru a bude mít prostor na bilancování. „Budu se víc věnovat rodině a medicíně. Na sport ale 

určitě nezanevřu,“ říká.

Co máte v plánu po 1. listopadu? 

„Počítám, že nějaký čas zabere předávání funkce a úklid 

kanceláře. Pak by nebyla špatná dovolená někde v teple. 

Poslední roky jsem letní volno neměl, tak by mi to asi sedlo. 

Taky bych se měl věnovat inventuře svého zdraví a kondice.“ 

(úsměv)

Jak uteče 16 let v čele organizace, jakou je olympijský 

výbor?

„Rychle! Bývá málo času na ohlédnutí a vychutnávání 

příjemných chvil nebo zpětné prožívání těch nepříjemných. 

Žije se spíše přítomností a aktuálními problémy, případně 

těmi očekávanými. Tedy s pohledem dopředu. Bylo by ideální, 

kdyby těch 16 let bylo nanečisto, prožít je znovu, poučen 

a vybaven větší zkušeností. Ale i tápání a hledání má něco do 

sebe.“

Na co vzpomínáte nejraději?

„Na dobré lidi, které jsem potkal, na zrod a vývoj 

Olympiád dětí a mládeže České republiky a také na okamžiky, 

kdy na olympiádách stoupala česká vlajka na vrchol a hrála se 

česká hymna.“

Co byste naopak nejraději oželel? 

„Třeba bezmocný vztek při řešení starého kostlivce ve skříni, 

což bylo autorství a vlastnictví původního loga Českého 

olympijského výboru, nebo nepřehledné dlouhodobé 

peripetie v souvislosti s vývojem v akciové společnosti Sazka.“

Potkal jste řadu zajímavých osobnosti, sportovních i mimo 

sport. Kdo vám utkvěl v paměti?

„Za ta dlouhá léta jsem se samozřejmě viděl s obrovskou 

spoustou lidí. S některými jsem si jen podal ruku, jiné jsem 

mohl poznat blíže. Do té první skupiny patří řada prezidentů, 

předsedů vlád, ministrů a jiných celebrit včetně papeže Jana 

Pavla II. nebo japonského císaře, Jelcina, Putina i Medveděva. 

V současné době sleduji, jak si vede Mitt Romney, kandidát na 

prezidenta USA, se kterým jsem jednal osobně v jeho funkci 

předsedy organizačního výboru OH v Salt Lake City už v únoru 

1999.

Blíže jsem poznával lidi kolem sportu a olympismu. Například 

s Jean-Claude Killym (francouzskou lyžařskou legendou, pozn. 

red.) jsem se potkal v roce 1967 a přátelíme se dodnes. Takových 

známostí mám mnoho. Vždycky mě však povzbuzovalo 

setkání s lidmi, kteří působili při organizaci dětských olympiád 

nebo obětavě táhli obyčejný sport ve městech či na venkově.“

Jak se proměnil olympismus za posledních 16 let? Drží se 

stále svých původních ideálů?

„Základní filosofie olympismu se ve svých formulacích nijak 

nemění. Jen se některé myšlenky více nebo méně akcentují. 

Dá se říci, že od roku 1999 nastal uvnitř olympijského hnutí 

posun k demokratizaci, reformy to však byly dosti nesmělé 

a zůstaly na půl cesty. Vadí mi, že v olympijské politice jde také 

mnohem více o prestižní posty než o její obsah.

Spousta proklamací zůstává na papíře a komerce mnohé 

oslňuje. Na druhou stranu vidím, že okázalost a ekonomický 

úspěch jsou většinově žádány. Jde tedy o trvalý boj o to, aby 

získané prostředky sloužily rozvoji sportu a olympismu.“

Odcházející předsedové. Milan Jirásek (vlevo) s předsedou MOV Jacquesem 
Roggem. Oběma končí mandát v roce 2012.
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Během vašeho funkčního období jste zažil dva předsedy, 

Juan Antonio Samaranche a Jacquese Rogga. Jací byli?

„Situace v olympijském hnutí je do velké míry spjata 

s osobnostmi jeho předsedů. Mám pocit , že silnější osobností 

byl Samaranch. Olympijské hnutí se v té době opřelo vedle 

Mezinárodního olympijského výboru i o národní olympijské 

výbory a mezinárodní sportovní federace. Skoncoval 

s pokryteckých pojetím amatérismu a profesionalismu, po 

svém nástupu vyřešil politické i ekonomické krize a dal základ 

Olympijské solidaritě (systém finanční podpory olympijských 

projektů a stipendií, pozn. red.). Nastartoval také demokratizační 

pokusy.

Jacques Rogge nebyl tak autoritářský a zdá se mi i méně 

energický. Snažil se problémy řešit diplomaticky. Úkol 

prosadit zásadní reformu programu olympijských her byl 

splněn jen částečně. Zůstane po něm pomník ve formě YOG 

– celosvětových Olympijských her mládeže s významným 

výchovným a motivačním posláním pro mladou generaci 

sportovců.“

Jak jste se dostal k olympijské funkcionařině?

„Od roku 1961 jsem jako dobrovolník-lékař pracoval v lyžování, 

v letech 1988 až 1990 jsem byl předsedou Československého 

svazu lyžařů a v období 1990 až 2010 jsem byl členem 

exekutivy Mezinárodní lyžařské federace. Profesně jsem 

sportovní lékař a ortoped, který má bližší kontakt s mnoha 

sportovci a trenéry. S touto výbavou mě lyžaři nominovali při 

volbách ČOV v roce 1996 na předsedu. To mi mělo umožnit 

vystoupit na olympijském volebním plénu, dát o sobě vědět 

a prosadit se do výkonného výboru. To bylo cílová stanice. 

K mému velkému překvapení jsem však byl zvolen předsedou.“

Jste v exekutivě Evropských olympijských výborů, budete 

usilovat o zvolení na další období?

„Můj mandát vyprší až koncem příštího roku a já budu moci 

být v této funkci příští rok aktivnější než dosud. Na další 

období už kandidovat nebudu.“

Podle čerstvé zprávy ministerstva zdravotnictví je stále 

více dětí obézních a schází jim pohyb. Co na to říkáte jako 

lékař?

„Varovná čísla se objevují po celou dobu mojí 

lékařské kariéry a situace se stále zhoršuje. Pamatuji 

hesla z dob bývalého režimu o jedné hodině řízené 

pohybové aktivity denně. V posledních letech se 

tomuto tématu věnuje i olympijské hnutí. Je to téma plné 

paradoxů. Polovina světa bojuje s obezitou a druhá hladoví. 

Náprava by se měla opírat o rodinu a školu. Lidé mají celkově 

spíše tendenci k lenosti a pokud děti mohou zažívat stále větší 

a sofistikovanější zážitky u televize a počítače, pohyb bude 

prohrávat. Důležitá je také pestrá a finančně i jinak dostupná 

nabídka sportovní činnosti s dostatkem cvičitelů a trenérů.“

Jaký je váš osobní vztah ke sportu?

„Sportoval jsem od mládí a také obdivoval sportovní ikony. 

Nejraději mám lyžování, je to základní sport celé naší rodiny. 

Nevím, jak se budu vyrovnávat se situací, že mě věk a zdraví už 

nepustí na lyže.“

Co byste popřál svému nástupci?

„Bude pracovat v nových podmínkách a s většími 

kompetencemi Českého olympijského výboru, než tomu bylo 

dosud. Bude to také znamenat větší zodpovědnost za rozvoj 

celého českého sportu. Přeji mu, aby měl dobré a spolehlivé 

spolupracovníky, aby mohl s úspěchem plnit své poslání. 

Budu mu držet palce.“

A jaké jsou vaše plány do dalších let?

„Budoucnost neplánuji nijak dalekosáhle. Může ji ovlivnit i věk 

a zdraví. Jistě se budu o něco více soustředit na medicínu, více 

se věnovat rodině. Na sport také nezanevřu.“

ROZHOVOR5

MUDr. Milan Jirásek (* 27. října 1936, Praha) je český 

lékař specializující se v oboru ortopedie, sportovní 

funkcionář, někdejší člen předsednictev Svazu lyžařů 

České republiky a Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Je 

součástí exekutivy Evropských olympijských výborů.

V roce 1960 absolvoval všeobecné lékařství na Lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dodnes 

pracuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. 

Působil jako lékař u československé reprezentace 

v lyžování. Složil atestace z vnitřního a tělovýchovného 

lékařství a z ortopedie I. a II. stupně. 

V období 1988-1990 zastával funkci předsedy 

Československého svazu lyžařů. V prosinci 1996 byl zvolen 

předsedou Českého olympijského výboru. Od roku 1960 

je ženatý, manželka Zdena je bioložka. Mají dva syny, 

Milana Jiráska, profesora na ČVUT, a Petra Jiráska, který 

působí jako advokát.



Češi na Hrách XXX. olympiády
Nejúspěšnější olympijské hry za posledních šestnáct let. Taková byla londýnská olympiáda z českého 
pohledu. Češi na ní vybojovali čtyři zlaté, tři stříbrné a stejný počet bronzových a jen o jedinou medaili 
zaostali za rekordní žní z Atanty 1996. Sydney, Atény a Peking zůstávají ve stínu londýnských úspěchů.

V celkovém pořadí národů se česká výprava vešla do elitní dvacítky 
z dvou stovek výprav, s uvedenou medailovou bilancí jí patří 19. 
místo. Nejlepší byli Američané, kteří nasbírali 104 medailí (46-29-29).

O čtyři čeká zlata se zasloužili oštěpařka Barbora Špotáková se 
skifařkou Mirkou Knapkovou, pětibojař David Svoboda a biker 
Jaroslav Kulhavý, stříbro si do sbírky přidali skifař Ondřej Synek, 
kajakář Vavřinec Hradilek a tenisový debl Andrea Hlaváčková, 
Lucie Hradecká. Bronzová medaile ozdobí vitríny běžkyně Zuzany 
Hejnové, členů čtyřkajaku ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, 
Josef Dostál, Jan Štěrba a střelkyně Adély Sýkorové.

Rychlostní kanoisté i tenisté přivezli medaili poprvé právě od 
Atlanty. Naopak střelci je vozí pravidelně od olympiády v Soulu 
1988, byť tentokrát za favority Kateřinu Emmons a Davida 
Kosteleckého, kteří pekingská zlata neobhájili, zaskočila překvapivá 
medailistka Sýkorová. Velmi úspěšní jsou oštěpaři, na předchozích 
šesti olympiádách získali pět zlatých (včetně Barcelony 1992, kde 
ještě startovala československá výprava). 

ČEŠI NA LOH 2012

ZLATO

Barbora Špotáková atletika, oštěp

Miroslava Knapková veslování, skif

David Svoboda moderní pětiboj

Jaroslav Kulhavý cyklistika, MTB

STŘÍBRO

Ondřej Synek veslování, skif

Vavřinec Hradilek vodní slalom, K1

A. Hlaváčková, L. Hradecká tenis, čtyřhra

BRONZ

Zuzana Hejnová atletika, 400 m překážky

D. Havel, L. Trefil, J. Dostál, J. 
Šterba

rychlostní kanoistika, K4 1000 m

Adéla Sýkorová střelba, sportovní malorážka 
3×20 ran

4. MÍSTO

Vítězslav Veselý atletika, oštěp

Štěpánka Hilgertová vodní slalom, K1

Kateřina Emmons střelba, vzduchová puška

5. MÍSTO

J. Radoň, F. Dvořák rychlostní kanoistika, C2 1000 m

Stanislav Ježek vodní slalom, C1

K. Kolocová, M. Sluková plážový volejbal

6. MÍSTO

Lukáš Melich atletika, kladivo

Jiřina Ptáčníková atletika, tyč

Jan Sychra střelba, skeet

7. MÍSTO

Denisa Rosolová atletika, 400 m překážky

J. Volf, O. Štěpánek vodní slalom, C2

Lukáš Krpálek judo, do 100 kg

D. Rosolová, Z. Bergrová, L. 
Bartoničková, Z. Hejnová

atletika, štafeta 4×400 m

Martin Podhráský střelba, rychlopalná pistole

J. a. L. Antošovy veslování, dvojskif

Jiří Orság vzpírání, nad 105 kg

Tým basketbalistek

8. MÍSTO

Jan Kudlička atletika, tyč

Lenka Marušková střelba, vzduchová pistole

9. MÍSTO

Veronika Fenclová jachting, Laser Radial

Jaromír Ježek  judo, do 73 kg

Jana Pechanová dálkové plavání, 10 km

Martin Strnad střelba, rychlopalná pistole

V. Hradilek, S. Ježek vodní slalom, C2

10. MÍSTO

Simona Baumrtová plavání, 100 m znak

Pavel Kelemen dráhová cyklistika, sprint

Aneta Hladíková cyklistika, bikros

 BILANCE ČR NA LOH
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 Rok  Město a počet 
sportovců

Zlato Stříbro Bronz Celkem

 1996  Atlanta (117)  4  3  4  11

 2000  Sydney (126)  2  3  3  8

 2004  Atény (142)  1  3  4  8

 2008  Peking (134)  3  3  0  6

 2012  Londýn (133)  4  3  3  10



Londýn hostil nejlepší paralympiádu 
v historii
Nejlepší, nejvřelejší i nejlépe zorganizované hry všech dob – právě tak hodnotí sportovci, činovníci, 
experti i novináři průběh paralympiády, která se uskutečnila v Londýně ve dnech 29. srpna – 9. září 2012. 
V jednadvaceti sportovních odvětvích bojovalo o více než 1 500 sad medailí 4 200 handicapovaných 
sportovců ze 166 zemí.

„Byly to bezesporu nejlepší paralympijské hry v historii,“ prohlásil 
v průběhu závěrečného ceremoniálu prezident Mezinárodního 
paralympijského výboru Sir Phillip Craven. A průběh, bezchybná 
organizace, vynikající výkony účastníků a především stadiony 
zaplněné stejně jako při klasických olympijských hrách nadšenými 
diváky mu daly plně za pravdu. 

Sportovní fanoušci byli jedním z klíčových účastníků londýnské 
paralympiády. Do hledišť si jich našlo cestu celkem stěží uvěřitelných 
2 700 000! Atletická finále sledovalo pravidelně na vyprodaném 
Olympijském stadionu 90 000 bouřících návštěvníků. A když den 
po skončení paralympijských her projížděla mimořádně úspěšná 
britská výprava autokary ulicemi Londýna, vítal ji v nich milion 
příznivců!

 ČÍNSKÁ HEGEMONIE, ČEŠI S JEDENÁCTI MEDAILEMI

Ve sportovních soutěžích prokázali jasnou dominanci 
reprezentanti Číny. Ovládli suverénně pořadí národů, když 
nasbírali úctyhodných 231 medailí – z toho 95 zlatých. Skvěle si 
opět vedli „domácí“ Britové, kteří získali 120 cenných kovů. 

Česká republika obsadila šest sportovních odvětví a připsala si 
jedenáct medailí s bilancí 1-6-4. Stalo se tak především zásluhou 
cyklistů. Jiří Ježek, držitel jediného českého zlata z Londýna za 
vítězství v silniční časovce na 24 km, se s jedenácti cennými 
kovy dokonce stal z pohledu statistiky nejúspěšnějším cyklistou 
paralympijské historie.

V Pekingu 2008 přitom získali Češi 27 medailí. Jejich úbytek lze 
však přičíst nejen stále a prudce se lepšící mezinárodní konkurenci, 
ale také slučování kategorií, což mnoha sportovcům nepochybně
 cestu na stupně vítězů ztížilo.
V každém případě Česká republika obsadila v celkové klasifikaci 
42. příčku – o jednu bylo lepší Slovensko, které si domů přivezlo 
dvě zlata.

Jestliže klasické hry v Londýně měly své hrdiny ve čtyřnásobných 
plaveckých šampionech z USA Michaelu Phelpsovi (4-2-0) 
a Missy Franklinové (4-0-1), tak hrdinka paralympiády Jacqueline 
Freneyová z Austrálie vylovila z bazénu hned osm zlatých medailí! 
Její plavecký kolega Daniel Dias z Brazílie o dvě méně.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ

1. Čína 95 71 65 231

2. Rusko 36 38 28 102

3. Velká Británie 34 43 43 120

42. Česko 1  6  4  11

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI

1. Jacqueline Freneyová Austrálie plavání 8-0-0

2. Daniel Dias Brazílie plavání 6-0-0

3. Jessica Longová USA plavání 5-2-1

4. Matthew Cowdrey Austrálie plavání 5-2-1

ČESKÉ MEDAILE

ZLATO

Jiří Ježek
silniční cyklistika (časovka 24 km, 
třída C4)

STŘÍBRO

Radim Běleš hod kuželkou

Tereza Diepoldová
silniční cyklistika (časovka 16 km, 
třída C1-3)

David Drahonínský lukostřelba (třída W1)

Jiří Ježek
dráhová cyklistika (stíhací závod na 
4 000 m)

Rostislav Pohlmann hod diskem (třída F57/58)

Radek Procházka a Leoš 
Lacina 

boccia (třída BC4)

BRONZ

Eva Berná vrh koulí (třída F37)

Jiří Bouška
silniční cyklistika (časovka 24 km, 
třída C4)

Jan Povýšil plavání (50 m volný způsob)

David Vondráček silniční cyklistika (24 km, třída T1-2)
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HRY XXX. OLYMPIÁDY V OBRAZECH8

Štěpánka Hilgertová při své poslední olympijské jízdě.

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Bára Špotáková.

Katar, Saudská Arábie a Brunej vyslaly poprvé v historii na OH i ženy.

 Rychlostní kanoisté Radoň – Dvořák na kanálu Eton Dorney.

Ještě jednou Bára a zlatý hod na Olympijském stadionu.

Centrkurt ve Wimbledonu a finále deblu: Duo H+H a sestry Williamsovy.

Momentka z atletických soutěží na Olympijském stadionu.
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HRY XXX. OLYMPIÁDY V OBRAZECH 9

Olympijské kruhy na legendárním Tower Bridge.

Netradiční pohled na závody v supermoderním velodromu Olympijského parku.

Do jídelny: nejdůležitější místo v olympijské vesnici.

Zuzka Hejnová slaví senzační medaili z běhu na 400 metrů překážek. Lukostřelba z neobvyklého pohledu. 

Andrea Hlaváčková ve finále deblu.

Střelkyně Kateřina Emmons s Petrem Kůrkou, svým otcem a trenérem v jedné osobě.

Moderní pětibojař David Svoboda se raduje po jednom z mnoha vítězství v šermu.
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ČESKÝ DŮM V OBRAZECH10
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Česká sportovní architektura má svou knihu

Londýn 2012: Kniha, která vám nesmí chybět

Naprej! Jinými slovy: Napři, snaž se překonat odpor. Sokolská výzva z předminulého století posloužila jako název nové 

publikace o sportovní architektuře v českých zemích. V jedné z popisovaných staveb, sídle Autoklubu České republiky 

v pražské Opletalově ulici, knihu slavnostně pokřtili autoři v čele s Rostislavem Šváchou. Mezi kmotry byl i olympijský 

vítěz, kanoista Martin Doktor.

Kniha se zabývá architekturou, která 
od 16. do 21. století sloužila a slouží 
sportovním a tělovýchovným aktivitám 
v českých zemích. Představuje první dílo 
tohoto druhu z rukou českých historiků 
architektury. Dívá se na sport jako na 
důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se 
v průběhu dějin měnil.

Z výcviku a zábavy aristokracie se 
v moderní době sport vyvinul ve 
formu boje za národní emancipaci 
a za občanské svobody, v masovou 
podívanou, v nástroj státní reprezentace, 
v prostředek kontroly nad volným časem 
obyvatel i ve formu jejich nejprivátnější 
relaxace. Všem těmto funkcím sportu 

dovedla dobře posloužit 
i architektura. Měnila se 
s vývojem sportu a dávala 
jeho aktivitám tvář podle 

svých vlastních technických a stylových 
proměn.

Mezi šedesáti vynikajícími stavbami 
pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář 
míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice 
a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, 
rozhledny a turistické chaty, stadiony, 
golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.

Naprej! Česká sportovní architektura 
1567-2012

Rostislav Švácha (ed.), Martin Horáček, 
Marcela Horáčková, Jiří Křížek, Martina 
Mertová, Martin Strakoš, Markéta 
Svobodová, Robert Šrek

Vydavatel: Prostor – architektura, interiér, 
design, o.p.s. Publikace vychází za podpory 
Českého olympijského výboru.

Medailové opojení z úspěchů českých sportovců na skončené letní olympiádě ještě doznívá a Český olympijský výbor 
už představil oficiální publikaci, která připomene ty nejlepší příběhy her.

Kniha je oproti klasickým publikacím podobného střihu 
výjimečná, stejně jako londýnská olympiáda, která českým 
barvám přinesla deset medailí. Páteří jsou snímky špičkových 
fotografů (Jiří Koliš, Markéta Navrátilová, Herbert Slavík 
a další), které ukazují nejen euforii a zklamání na sportovištích, 
ale čtenáře zavedou i do zákulisí, kam se běžný fanoušek 
nedostal.
Do publikace přispěli přední čeští spisovatelé a význačné 

osobnosti veřejného života – například známý autor literatury 
faktu Pavel Kosatík, spisovatelka a dramatička Daniela 
Fischerová či profesor Jiří Přibáň.

Kniha obsahuje příspěvky těchto autorů:
Jiří Černý, hudební publicista 
Daniela Fischerová, spisovatelka 
Karel Hvížďala, novinář, spisovatel 
Pavel Kosatík, spisovatel 
Jan Novák, scénárista, spisovatel 
Jiří Přibáň, profesor práva 
Rostislav Švácha, historik umění a architektury 
Michael Viewegh, spisovatel 
Michael Žantovský, diplomat, spisovatel 
 
Londýn 2012
 499 Kč | flexovazba | cca 360 stran|190 x 265 mm
ISBN: 978-80-204-2677-2
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