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Abstrakt 

 

Název:  Přehled výkonnosti muţů a ţen v disciplíně 100 m volný způsob na OH 

od roku 1924 do roku 2016. 

 

Cíle: Prvním cílem diplomové práce je vytvořit historický přehled informací  

o průběhu plaveckých závodů na novodobých OH od roku 1924 do roku 

2016. Druhým cílem, je na základě dostupných materiálů zpracovat 

osobní profily plavců a plavkyň na prvních místech v disciplíně 100 m 

volný způsob od roku 1924 do roku 2016. A třetím cílem, je zpracovat 

výkonnostní přehled všech finalistů a finalistek v disciplíně 100 m volný 

způsob po dvou vţdy následujících OH od roku 1924 do roku 2016.  

 

Metody: Při vyhledávání pramenů historických dat u vývoje plavání a zpracování 

jednotlivých olympijských her byla pouţita metoda historická. Spočívala 

v analýze historických faktů, zkoumání pramenů a vytvoření přehledu  

o vývoji. Na základě vyhledání a zpracování jednotlivých výkonů byly 

vyhotoveny grafy a následně byly výsledky porovnány. 

 

Závěry: Z analýzy výkonů jsme zjistili, ţe v období od roku 1924 do roku 2016 

se muţi zlepšili o 19 %, coţ představuje 11,42 s a ţeny o 27 %,  

coţ je 19,70 s. Z výsledků zkoumání vyplývá, ţe se vývoj výkonnosti 

muţů zpomalil, zatímco výkonnost ţen se stále zlepšuje. 

 

Klíčová slova: olympijské hry, plavecké disciplíny, 100 volný způsob, výkonnost  

  



 

 

Abstract 

 

Name: An overview of the performance of men and women in the discipline of 

 the  100 m  freestyle at the Olympics from 1924 to 2016. 

 

Aim:  The first aim of the diploma thesis is to create a historical overview  

 of the course of swimming competitions at the modern Olympics from 

 1924  to  2016. The second aim is to process personal profiles of male anf 

 female  swimmers at the first places in the discipline of the 100 m 

 freestyle from  1924  to  2016. And the third aim is to compile a 

 performance overview  of  all male  and female finalists in the discipline 

 of the 100 m freestyle after  two always  following Olympics from 1924 

 to 2016.  

 

Methods:  The historical method was used in the search for sources of historical 

 data  in  the development of swimming and the processing of individual 

 Olympic  Games. It consisted of analyzing historical facts, examining 

 sources and  creating an overview of developments. Based on the search 

 and processing  of  individual performances, graphs were prepared and 

 then the results were  compared.  

 

Outcome:  From the analysis of performance, we found that in the period from 1924  

 to 2016, men improved by 19%, which represents 11.42 s, and women  

 by  27%,  which is 19.70 s. The results of the research show that the 

 development of men's  performance slowed down while women's 

 performance is still improving.  

 

Keywords: olympic games, swimming disciplines, 100 freestyle, performance 
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1 ÚVOD 

Plavání vzniklo jako nevyhnutelná ţivotní podmínka člověka ţijícího hlavně v okolí 

vody (moře, řeky apod.). Záznamy dokládají, ţe člověk uměl plavat jiţ v době 4 000 let 

př. n. l. (Jursík a kol., 1983). Ve starém Egyptě se zachovaly malby na vázách  

i na stěnách, sošky znázorňující plavajícího člověka a záznamy na papyrech,  

kde je zmínka o učiteli, který učil plavat děti faraónů. Plavání mělo především branný  

a účelový charakter neţ zdravotní (Hoch a kolektiv, 1983).  

Později plavání tvořilo důleţitou součást přípravy řeckých vojáků. Řekové hodnotili 

význam plavání více ze stránky výchovné a patřilo mezi nejdůleţitější vyučovací 

předměty. Římané, kteří převzali podstatnou část řecké kultury, kladli důraz na plavání 

z branného hlediska (Hoch a Černušák, 1968). 

Díky vlivu křesťanství došlo k úpadku tělesné výchovy, které zahrnovalo i plavání. 

Zastánci F. Rabelais ve Francii, Vittorino de Feltre v Itálii, Bertholius v Rakousku  

a T. Eliot v Anglii, nadále propagovali plavání ve svých dílech (Hoch a kolektiv, 1983). 

Sportovní plavání se rozvíjelo od počátku 19. století. Podnětem byl výkon anglického 

básníka Georga Gordona Byrona, který roku 1810 přeplaval Dardanelskou úţinu,  

aby si ověřil pověst o Leandrovi. V Londýně se také uskutečnily první plavecké závody  

na úrovni sportovního soutěţení a vznikaly i první plavecké kluby. Plavání  

bylo zařazeno do novodobých OH roku 1896 v Aténách (Hoch a kolektiv, 1983). 

Plavání má pro člověka významnou roli jiţ od počátku lidské civilizace. Proto 

diplomová práce stručně charakterizuje vývoj a výkony plavání na OH v disciplíně 100 

m volný způsob, přibliţuje osobní profily vítězů a prostřednictvím tabulek a grafů 

poukazuje na výsledky finalistů od roku 1924 do roku 2016.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Vývoj olympijských her 

Olympia byla ve starověkém Řecku posvátným územím a jedním z nejvýznamnějších 

míst společných setkání. Z různých řeckých států sem přicházeli muţi na festival 

tělesné zdatnosti, aby soutěţili o olivový věnec a titul olympionika, coţ byla podle nich 

největší pocta, jaké mohl člověk dosáhnout. Olympijské hry se spolu konaly 293krát  

(v rozpětí 1169 let) a začínal jimi řecký kalendář. V Olympii se zrodila i jejich hlavní 

myšlenka – olympijský mír, bez kterého by nebylo ţádného sportovního soutěţení 

(Grexa, 2018). 

První olympijské hry se podle zpráv řeckých historiků konaly v roce 776 př. n. l.  

Tyto olympijské hry však byly ve skutečnosti pouze prvními „oficiálními“ hrami. Jimi 

začíná seznam olympijských vítězů a jsou zároveň první olympiádou v původním 

chápání čtyřletého období mezi jednotlivými hrami, které se pouţívalo jako jednotka 

datování. Podle řeckých historiků a archeologických nálezů se v Olympii dávno předtím 

pořádaly slavnosti a závody, které měly zpočátku zřejmě jen místní význam. Olympia  

se stala dějištěm celo-řeckých her právě proto, ţe byla známá jako kultovní a sportovní 

středisko (Zamarovský, 2003). 

O tom, kdo byl zakladatelem olympijských her, existují mnohé teorie. Vedle Pelopa 

se nejčastěji zmiňuje Héraklés, syn nejvyššího boha Dia a tírynthské královny Alkmény. 

Zaloţil je údajně na památku svého vítězství nad élidským králem Augiášem (Grexa, 

2018). 

Podle další verze zaloţil olympijské hry Héraklés, a to na počest svého otce Dia 

a k uctění památky krále Pelopa, pradědečka z matčiny strany. Stanovil pravidla 

atletických závodů i závodů na vozech a určil ceny vítězům: věnce z větviček 

stříbrošedé olivy, kterou sám přinesl od stinných pramenů řeky Istry do Olympie,  

aby zdobily kadeře vítězů a byly památkou na slavné hry (Grexa, 2018). 

Zaloţení olympijských her se připisovalo i samotnému Diovi. Právě na půdě Olympie 

prý přemohl v boji o nejvyšší moc svého otce Krona a na památku tohoto vítězství  

tam ustanovil řízení her (Grexa, 2018). 

Řecká historická tradice však trvá na tom, ţe dalšími moţnými zakladateli byli Oxylos 

a Ífitos, přičemţ Ífitos se prohlašuje za zakladatele, za obnovitele olympijských her. 
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Podnět na uspořádání olympijských her dostal Ífitos z delfské věštírny, kde mu nařídili 

jejich obnovení ve snaze zachování míru v řeckém světě. 

První olympijské hry se odehrály v roce 776 př. n. l., měly pouze jednu disciplínu,  

a to závody v běhu na vzdálenost jednoho stadia (192,27 m) a trvaly jeden den (Grexa, 

2018). 

Nejdůleţitějšími hrami a slavnostmi byly pýthijcké hry v Delfách, které se konaly  

na počest boha Apollóna, hry nemejské v Nemeji na počest Dia a hry isthmické  

na korintském Isthmu na počest boha Poseidona. Ani jedny však nemohly konkurovat 

olympijským hrám, na kterých se pravidelně scházeli nejlepší závodníci celého řeckého 

světa. Ţeny se těchto her nesměly účastnit (Dovalil a kolektiv, 2004). 

Olympijské hry jako veřejné akce starých Řeků byly náboţenskými slavnostmi,  

které se konaly na počest nejvyššího boha Dia. Závodníci skládali před Diovou sochou 

olympijskou přísahu, a v Diově chrámu dostávali olympijský věnec. To vše byly 

pohanské nepřístojnosti, které nemohl křesťanský stát trpět (Dovalil a kolektiv, 2004). 

V roce 391 n. l. vydal Teodózius I. edikt, kterým zakázal návštěvu pohanských chrámů 

a modlosluţbu pod trestem stanoveným za uráţku císařského majestátu. Tím zakázal 

přístup do Olympie, protoţe byla pohanskou svatyní, i účast na hrách,  

které byly projevem modlosluţebnictví. Krvavé hry gladiátorů přitom nezakázal. 

Nebyly totiţ zasvěcené pohanskému bohu (Grexa a Strachová, 2011). 

 „Olympijské hry“ se pořádaly i v 18. a 19. století, ovšem nešlo o trvalou záleţitost. 

Ať se jiţ hry s tímto názvem organizovaly kdekoliv (Švédsko, Německo),  

měly jen lokální význam a brzy zanikly (Dovalil a kolektiv, 2004). 

O znovuzaloţení olympiád se největší měrou přičinil Francouz baron Pierre  

de Coubertin. V obnovení OH viděl nejvýraznější manifestaci ideálu kalokagathie, 

ke kterému dospěl jako k cíli svého pedagogického úsilí. Vţdy zdůrazňoval,  

ţe v olympijském hnutí „etnické hledisko nehraje ţádnou roli“, ţe olympijské hry 

nejsou privilegiem ţádného národa a ţádné rasy, ţe „patří celému světu a všem 

národům“. Usiloval o „olympizaci všech zemí bez výjimky“, včetně Afriky, Jiţní 

Ameriky a Asie, a bojoval proti domýšlivosti vůči sportovcům jiné barvy pleti neţ bílé 

(https://www.olympic.cz/filosofie-pierre-de-coubertin).  

Pokus o uvedení olympijské myšlenky do společnosti roku 1892 na paříţské Sorbonně 

skončilo fiaskem. Sportovci a sportovní funkcionáři povaţovali za směšné, ţe by se měl 
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uspořádat společný turnaj pro tenisty, běţce, plavce, cyklisty a ještě i boxery. Převládal 

názor, ţe tělovýchova a sport nemají nic společného (https://www.olympic.cz/filosofie-

pierre-de-coubertin).  

V roce 1894 se konal mezinárodní kongres v Paříţi, na kterém Coubertin představil 

svoji olympijskou myšlenku, a také se pojednávalo o otázce amatérismu. Původní 

program kongresu se díky němu rozšířil. A tak se stalo, ţe v programu přibylo několik 

bodů navíc: moţnost obnovení olympijských her, podmínky pro účast na hrách, 

zastoupení jednotlivých sportů, materiální zabezpečení her a na závěr vytvoření 

mezinárodního výboru, který by připravil obnovení her (Procházka, 1984). 

Obnovení her kongres schválil. Hry měly spojovat antickou tradici s výrazně 

novodobým charakterem soutěţí. Měly se konat, tak jako v antice, kaţdé čtyři roky,  

ale na rozdíl od antiky vţdy v jiném městě a měly být zpřístupněny příslušníkům všech 

národů. Na čele olympijského hnutí měl stát nezávislý mezinárodní výbor, stálý 

a ve sloţení trvalý, který by se sám doplňoval (https://www.olympic.cz/filosofie-pierre-

de-coubertin). 

První hry se měly konat v roce 1896 v Aténách. Coubertin si však přál, aby se hry 

konaly aţ v roce 1900, a to v Paříţi. Svůj názor však změnil po rozhovoru 

s D. Vikelasem, prvním předsedou MOV, který ho dokázal přesvědčit. Přípravy na hry 

začal Coubertin hned po kongresu. Vedení olympijského hnutí mělo být nezávislé  

na kaţdé tehdejší i budoucí vládě, včetně francouzské a řecké, a také na kaţdé sportovní 

či jiné organizaci. Výbor měl perspektivně rozšířit svou činnost na všechny země, kde 

se vytvářely národní olympijské výbory. Coubertin se stal generálním sekretářem MOV. 

Hned v prvních dnech vypracoval program a pravidla olympijských soutěţí. Tento 

program se uţ později jen upravoval a doplňoval (https://www.olympic.cz/mezinarodni-

olympijske-hnuti-a-jeho-vyvoj). 

Dne 6. dubna 1896 obnovil král Jiří I. hry, které Teodózius I. před patnácti staletími 

zrušil. První olympijské hry v Aténách 1896 vyhrál Alfréd Hájos v disciplíně 100 m 

volný způsob. Alfréd Hájos byl všestranně nadaný, hrál i fotbal, ke kterému se vrátil  

po těchto OH a objevil se i v maďarské fotbalové reprezentaci. Sportovní jednota Epitök 

pořádá od roku 1960 jeho memoriál v plavání (Československý sport, 16. 4. 1968). 

Olympijské hry nového věku se od starověkých odlišují především internacionálním 

charakterem. Na rozdíl od antických nepatří uţ jen Řekům, ale všem národům. Zatímco 
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ve starověku se od jejich účastníků vyţadovala příslušnost k řeckému etniku nebo 

alespoň k řeckému kulturnímu společenství, dnes se jich mohou zúčastnit závodníci  

bez ohledu na národnost a rasu. Nespojují se s ţádným náboţenským kultem, a proto 

nezáleţí, jestli účastníci OH mají nějaké náboţenské vyznání, nebo jsou ateisté 

(Zamarovský, 1986). 

Dnešní hry se odlišují od starověkých ještě jedním rysem: jsou přístupné nejen muţům, 

ale i ţenám (Zamarovský, 1986). 
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíl práce 

Prvním cílem je vytvořit historický přehled informací o průběhu plaveckých závodů  

na novodobých OH od roku 1924 do roku 2016. Druhým cílem, je na základě 

dostupných materiálů zpracovat osobní profily plavců a plavkyň na prvních místech 

v disciplíně 100 m volný způsob od roku 1924 do roku 2016. A třetím cílem,  

je zpracovat výkonnostní přehled všech finalistů a finalistek v disciplíně 100 m volný 

způsob po dvou vţdy následujících OH od roku 1924 do roku 2016.  

3.2 Úkoly práce 

 Vyhledat dostupnou literaturu a materiály k historii plavání na olympijských 

hrách. 

 Získanou literaturu prostudovat a zpracovat. 

 Vyhledat výkony plavců v jednotlivých disciplínách. 

 Výkony zpracovat do tabulek a následně do grafů a porovnat je. 

3.3 Výzkumné otázky 

1. Bude vývoj výkonnosti muţů rozdílný od vývoje výkonnosti ţen na prvních 

místech v disciplíně 100 m volný způsob na OH od roku 1924 do roku 2016? 

2. Liší se věkové rozpětí finalistů vítězů OH muţů a ţen v disciplíně 100 m volný 

způsob od roku 1924 do roku 2016? 

3. Došlo při porovnání výkonů v disciplíně 100 m v. zp. mezi jednotlivými OH  

od roku 1924 do roku 2016 k významnému výkonnostnímu posunu ve výkonu 

muţů a ţen? 

4. Nedochází v průběhu posledních ročníků OH ke stagnaci ve výkonnosti 

v závodech na 100 m v. zp. muţů a ţen? 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Použitá metodika 

V diplomové práci je pouţitá metoda historická dle Hrocha (1985), která spočívá 

ve vyhledávání materiálů v dostupných tištěných a elektronických zdrojích. Výsledky 

byly náleţitě interpretovány v souvislosti s vymezením problému, sběru a analýzy dat 

na základě induktivně-deduktivní úvahy.  

Výzkum se zabývá vyhledáváním, zpracováním a analýzou nejlepších výkonů plavců  

v disciplínách 100 m volný způsob v období od roku 1924 do současnosti. Podrobněji 

jsou analyzovány výsledky všech finalistů ve vybrané disciplíně, které jsou zpracovány 

do tabulek a grafů, a porovnány výkony muţů a ţen vţdy ve dvou po sobě jdoucích 

olympiádách. Součástí analýzy výkonů je zpracován i osobní profil vítěze v muţském  

a ţenském finále. 

Jednotlivé OH v diplomové práci popisujeme od roku 1924, kdy plavecký bazén 

splňoval kritéria současného závodního bazénu. Od tohoto roku měl bazén padesát 

metrů s osmi dráhami, které byly odděleny lany. 

 

 



17 

 

5 ANALÝZA A VÝSLEDKY PRÁCE 

Na začátku OH v Aténách 1896 se plavalo v Diově zálivu V Pireu, kde měla voda  

10 stupňů. Plavci startovali na třech malých lodích a startovací čára představovala 

nataţené lano. Soutěţící po výstřelu naskákali do vody a plavali jakýmkoliv způsobem, 

který uměli. Nejrychlejší z nich si natřel tělo tukem (Kršák, 1982; Procházka, 1984; 

Coubertin a Philemon, 1966). Další OH v Paříţi v roce 1900 se konaly na řece Seině  

a plavalo se ve směru proudu (Gonsalves a LaMondia, 1999). Poprvé se závody 

uskutečnily ve stojaté vodě, a to v umělém jezeře na OH v Saint Luis 1904. Jezero 

nemělo jednotlivé dráhy, samotný tvar byl asymetrický, coţ způsobilo, ţe plavci si pletli 

směr. Startovací plošina byla zhotovena z desek přivázaných lany (Mráz, 1991). 

Hlavním přelomem byl stadion v roce 1908 na OH v Londýně, který se stal vzorem  

pro stavbu moderních stadiónů na světě. Nevhodně byl situován jenom bazén: během 

fotbalových zápasů do něj spadl míč a v závodě běţců padala do vody škvára. Poprvé  

se tedy olympijské soutěţe konaly v reálném bazénu (100 x 16, 25 m) (Kršák, 1982).  

Ve Stockholmském zálivu na OH v roce 1912 byl postaven bazén o rozloze  

100 m a plavecké disciplíny se konaly pod širým nebem (Gonsalves a LaMondia, 1999).  

V diplomové práci popisujeme jednotlivé OH od roku 1924, kdy bazén splňoval kritéria 

současného závodního bazénu. 

5.1 OH v Paříži - Francouzsko 1924 (4. května až 27. července) 

Na konci svého působení ve funkci předsedy MOV se Pierre de Coubertine zaslouţil  

o to, ţe Paříţ jako první město uspořádalo hry jiţ podruhé. Představitelé se snaţili 

napravit pověst francouzských pořadatelů po roce 1900. Navzdory Coubertinově snaze 

znovu začlenit Německo do OH byli sportovci země opět vyloučeni z účasti na hrách. 

Těsně před hrami byl v paříţské čtvrti Colombes postaven nový stadion, odkud 

probíhalo prvé ţivé rozhlasové vysílání. Poprvé na závěrečném ceremoniálu byla 

olympijská vlajka předána pořadatelům příští olympiády a to Amsterdamu 

(https://www.olympic.sk/podujatie/pariz-1924; https://www.olympic.org/paris-1924).  

Plavání 

Plavecké disciplíny se pořádaly na OH pokaţdé za jiných podmínek, a aţ od roku 1924 

v Paříţi na bazénu Tourelles, plavci plavali v padesátimetrovém bazéně v osmi drahách, 
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které byly odděleny lany se zátkami. Na tribuny tvořící amfiteátr se vešlo 5 000 diváků 

(Kršák, 1982).  

Přestoţe bazén v Paříţi měl osm drah, kvalifikační systém umoţnil ve finále závodit 

pouze pěti plavcům. V Paříţi byla pevně zakotvena zásada šestičlenné čestné listiny, 

kde na šesté místo zařadili pořadatelé plavce, který dosáhl v semifinále nejlepšího času 

a nepostoupil do závěrečného finále. Proto jsou ve výsledkové listině časy plavců  

na šestém místě lepší, neţ časy plavců o příčku víš (Procházka, 1984; 

https://www.olympic.sk/podujatie/pariz-1924). 

Závod na 100 m volný způsob muţi se konal pošesté, byl vynechán pouze na hrách 

v roce 1900. Zúčastnilo se ho 30 plavců z 15 zemí v sobotu 19. července a v neděli  

20. července 1924. Z kaţdého státu byli kvalifikováni pouze tři plavce, coţ je pokles 

oproti roku 1920, kde bylo omezení stanoveno na čtyři plavce. Johnny Weissmüller  

ve finále této disciplíny porazil dvojnásobného obhájce titulu Duke Kahanamoku 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1924-summer-olympics-men). Ţenský 

závod na 100 m volný způsob se konal v sobotu 19. července a v neděli 20. července 

1924. Na programu byl tento závod po třetí. Poprvé se objevil na OH v roce 1912 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1924-summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

Johnny Weissmüller 

Johnny Weissmüller se narodil 2. 6. 1904 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1924 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 1),  

400 m v. zp. zlato, 2 x 200 m v. zp. zlato, vodní pólo bronz) a LOH 1928 (100 m v. zp. 

zlato (viz tabulka č. 3), 4 x 200 m v. zp. zlato) (https://www.olympic.org/johnny-

weissmuller). 

Johnny Weissmüller v dětství prodělal obrnu a začal plavat z důvodů nařízené terapie. 

Svou plaveckou kariéru zahájil ve svých šestnácti letech v klubu Illinois AC,  

kde se rovněţ seznámil s technikou havajských domorodců. Pod vedením bývalého 

trenéra Williama Bachracha se z něho stal fenomenální plavec. V červnu 1922 jako 

první na světě zaplaval 100 m v. zp. pod minutu s časem 58,6 s a v únoru 1924 tento 

rekord vylepšil na 57,4 s. Johnny Weissmüller byl rovněţ první plavec, který zaplaval  

400 m pod pět minut. V kaţdém závodě, bez ohledu na to, zda to byla rozplavba, 

semifinále nebo finále, zvítězil. Neprohrál ani v jediném závodě svého ţivota  
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a to po dobu deseti let. Na OH v Paříţi 1924 se jako devatenáctiletý stal nejrychlejším 

muţem olympiády. V roce 1929 se Johnny Weissmüller rozloučil s plaveckou kariérou  

a objevil se na filmovém plátně v roli Tarzana, čímţ získal celosvětovou popularitu 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/johnny-weissmuller). V průběhu své kariéry vytvořil 

Johnny Weissmüller 28 světových rekordů. Povaţuje se za největšího plavce spolu 

s Markem Spitzem a Michaelem Phelpsem (https://www.olympic.org/johnny-

weissmuller). 

Ethel Lackie 

Ethel Lackie se narodila 10. 2. 1907 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1924 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 2),  

4 x 100 m v. zp. zlato) (https://www.olympic.org/ethel-lackie). 

Ethel Lackie reprezentovala USA na OH v Paříţi v roce 1924 ve věku sedmnáct let,  

kde kromě zlaté medaile z disciplíny 100 m volný způsob, získala i vítězství a světový 

rekord ve štafetě 4 x 100 m v. zp. V roce 1969 byla uvedena do Mezinárodní plavecké 

síně slávy (https://en.wikipedia.org/wiki/ethel-lackie). 

Tabulka 1: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1924 

100 m volný způsob muži OH 1924 

1. Johnny Weissmüller USA 00:59,0 OR 

2. Duke Paoa Kahanamoku USA 01:01,4 

3. Samuel Kahanamoku USA 01:01,8 

4. Arne Borg Švédsko 01:02,0 

5. Katsuo Takaishi Japosnko 01:03,0 

6. Orvas Trolle Švédsko 01:02,6 

Tabulka 2: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1924 

100 m volný způsob ženy OH 1924 

1. Ethel Lackie USA 01:12,4 

2. Mariechen Wehselau USA 01:12,8 

3. Gertrude Ederie USA 01:14,2 

4. Constance Jeans V. Británie  01:15,4 

5. Irene Tauner V. Británie 01:20,8 

6. Marie Vierdag Nizozemsko 01:21,2 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ethel-lackie
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5.2 OH v Amsterdamu - Nizozemsko 1928 (17. květen až 12. srpna) 

Poprvé na hlavním stadionu OH hořel symbolický olympijský oheň, který zhasnul 

během závěrečného ceremoniálu. Amsterdamský olympijský stadion byl stavbou 

domácího architekta Jana Wilse, který za ni získal zlatou medaili v uměleckých 

soutěţích olympijských her. Po nucené šestnáctileté pauze se objevili i zástupci 

Německa (https://www.olympic.sk/podujatie/amsterdam-1928). Národní olympijské 

výbory si v zámořských zemích v nejednom případě zajišťovaly prostředky na vyslání 

výprav sbírkami, loteriemi či vydáváním známek, protoţe úřady nepodpořily 

reprezentaci sportovců na OH (Kršák, 1982). 

Plavání 

Poprvé se olympijských her zúčastnili plavci ze všech kontinentů. Soutěţ 100 m volný 

způsob muţi se konala v pátek a sobotu, 10. a 11. srpna 1928 a zúčastnilo  

se jí 30 plavců ze 17 zemí. Johnny Weissmüller ze Spojených států zvítězil a bylo  

to páté vítězství amerického plavce v této disciplíně. István Bárány získal svým stříbrem 

první maďarskou medaili v soutěţi od roku 1908. Bronz pro Katsuo Takaishi byl první 

japonskou muţskou medailí na 100 metrů volný způsob  

(https: // en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1928-summer-olympics-men).   Ţeny 

závodily v disciplíně 100 m volný způsob v pátek a sobotu 10. a 11. srpna 1928  

a zvítězila Albina Osipowich (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1928-

summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

Johnny Weissmüller (viz kapitola 5.1) 

Albina Osipowich 

Albina Osipowich se narodila 26. 2. 1911 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1928 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 4),  

4 x 100 m v. zp. zlato) (https://www.olympic.org/albina-osipowich). 

Na OH v Amsterdamu 1928 se Albíně Osipowich podařilo nejen získat dvě zlaté 

medaile, ale rovnou i dva světové rekordy. Po vystudování Brown University v roce 

1933 v Providence na Rhode Island, se začala věnovat lednímu hokeji a plavání  

se věnovala rekreačně. Později pracovala jako nákupce obchodního domu 

(https://en.wikipedia.org/wiki/albina-osipowich). 
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 Tabulka 3: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1928 

100 m volný způsob muži OH 1928 

1. Johnny Weissmüller USA 00:58,6 OR 

2. István Bárámy Maďarsko 00:59,8 

3. Katsuo Takaishi Japonsko 01:00,0 

4. George Kojac USA 01:01,0 

5. Walter Laufer USA 01:01,0 

6. Walter Spence Kanada 01:01,4 

Tabulka 4: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1928 

100 m volný způsob ženy OH 1928 

1. Albina Osipowich USA 01:11,0 OR 

2. Eleanor Garatti USA 01:11,4 

3. Joyce Cooper V. Británie 01:13,6 

4. Jean McDowall V. Británie 01:13,8 

5. Susan Laird USA 01:14,6 

6. Charlotte Lehmann Německo 01:15,2 

 
 OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v minutách a v sekundách, 1. aţ 6.  

 odkazuje na pořadí ve finále 

Graf  1:Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1924 a 1928) 

5.3 OH v Los Angeles - USA 1932 (30. Července až 14. Srpna) 

Zahajovací ceremoniál se konal na olympijském stadionu Coliseum před více  

neţ 100 000 diváky. O dobrou náladu při zahájení X. olympijských her se postaralo 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1924 M 00:59,0 01:01,4 01:01,8 01:02,0 01:03,0 01:02,6

OH 1928 M 00:58,6 00:59,8 01:00,0 01:01,0 01:01,0 01:01,4

OH 1924 Ţ 01:12,4 01:12,8 01:14,2 01:15,0 01:20,8 01:21,2

OH 1928 Ţ 01:11,0 01:11,4 01:13,6 01:13,8 01:14,6 01:15,2

00:00,0

00:17,3

00:34,6

00:51,8

01:09,1

01:26,4

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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zhruba 3 500 hudebníků. Americká továrna snů nadchla nejen publikum,  

ale i sportovce. Vzhledem k pokračující globální hospodářské krizi v Kalifornii  

a zeměpisné poloze byla účast na hrách nejniţší od olympijských her v St. Louis v roce 

1904 (1 200 sportovců z 37 zemí, coţ je zhruba o polovinu méně neţ předtím 

v Amsterdamu). Muţská část ţila v olympijské vesnici, ţenská část v hotelech. 

Olympijská vesnice byla poprvé uvedena jako oficiální ubytovací oblast pro účastníky 

olympijských her – tvořená 500 švédskými domy postavenými mimo Los Angeles. 

Novinky zahrnovaly stupně vítězů, které představovaly první tři místa v kaţdé 

disciplíně. Poprvé se hrály hymny na počest země, odkud vítěz pocházel 

(https://www.olympic.sk/podujatie/los-angeles-1932). 

Plavání 

V Los Angeles byl první bazén s nastavením teploty vody (Gonsalves a LaMondia, 

1999). V plaveckých disciplínách byly překonané téměř všechny olympijské rekordy, 

pouze rekord na 100 m znak nebyl překonán (The Games of Xth Olympiad Los Angles 

1932, 1933). 

Soutěţ 100 m v. zp. muţi se konala od soboty 6. srpna do neděle 7. srpna 1932. 

Soutěţilo 22 plavců z 10 zemí a vyhrál Yasuji Miyazaki. Finále bylo zcela tvořeno 

japonskými a americkými plavci, po třech: Japonsko obsadilo první dvě místa,  

kdy Tatsugo Kawaishi získal stříbro. Nejlepší Američan Albert Schwartz získal bronz 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1932-summer-olympics-men). Soutěţ 

100 m volný způsob ţeny se konala v sobotu 6. srpna a v pondělí 8. srpna 1932  

a zlatou medaili získala Helene Madison (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-

the-1932-summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

Yasuji Miyazaki 

Japonec Yasuji Miyazaki se narodil 15. 10. 1916 a jeho hlavní plaveckou disciplínou 

byl volný způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1932 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka  

č. 5), 4 x 200 m v. zp. zlato) (https://www.olympic.org/yasuji-miyazaki). 

Yasuji  Miyazaki ve věku patnáct let byl členem japonského olympijského týmu na OH 

v Los Angeles v roce 1932 a byl jedním z nejmladších plavců. V semifinále závodu  

na 100 m volný způsob překonal s časem 58,2 s olympijský rekord, který předtím 

vytvořil americký šampion Johnny Weissmüller, a získal zlatou medaili. Následující 
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den, jako součást týmu soutěţícího v disciplíně štafety na 4 × 200 m volný způsob, 

získal druhou zlatou medaili a tým vytvořil nový světový rekord 8 minut  

58,4 sekundy. Po svém návratu do Japonska nastoupil na Keio University a odešel  

ze závodního sportu (https://en.wikipedia.org/wiki/yasuji-miyazaki). 

Helene Madison 

Helene Madison se narodila 19. 6. 1913 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1932 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 6),  

400 m v. zp. zlato, 4 x 100 m v. zp. zlato) (https://www.olympic.org/helene-madison). 

Helene Madison získala tři zlaté medaile ve volném způsobu na letních olympijských 

hrách v roce 1932 v Los Angeles a stala se spolu s italským Romeem Nerim 

nejúspěšnějším sportovcem na olympijských hrách. Za šestnáct a půl měsíců v letech 

1930 a 1931 překonala šestnáct světových rekordů v různých disciplínách.  

Po olympijských hrách v roce 1932 se objevila ve filmech The Human Fish  

a The Warrior‘s Husband, a proto se jako profesionálka nemohla účastnit letních 

olympijských her v Berlíně v roce 1936. Po plavecké kariéře pracovala  

jako instruktorka plavání, prodavačka v obchodním domě a zdravotní sestra.  

Do mezinárodní plavecké síně slávy byla uvedena v roce 1966 a americké olympijské 

síně slávy v roce 1992 (https://en.wikipedia.org/wiki/helene-madison). 

Tabulka 5: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1932 

100 m volný způsob muži OH 1932 

1. Yasuji Miyazaki Japonsko 00:58,2 

2. Tatsugo Kawaishi Japonsko 00:58,6 

3. Albert Schwarts USA 00:58,8 

4. Manuello Kalili USA 00:59,2 

5. Zendţiro Takahashi Japonsko 00:59,2 

6. Raymond Thompson USA 00:59,5 
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Tabulka 6: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1932 

100 m volný způsob ženy OH 1932 

1. Helene Madison USA 01:06,8 OR 

2. Willemijntje den Ouden NED 01:07,8 

3. Eleanor Garatti Saville USA 01:08,2 

4. Josephine McKim USA 01:09,3 

5. Frances Bult Austrálie 01:09,9 

6. Jennie Masakai JAR 01:10,8 

5.4 OH v Berlíně - Německo 1936 (1. srpna až 16. srpna) 

Berlínské hry vyuţil národní socialismus k propagandě své ideologie. Nacisté předstírali 

světové veřejnosti, ţe mají jen mírové úmysly. Budoucí předseda MOV Avery 

Brundage přehlédl výzvy ţidovských emigrantů ve své zemi na bojkot her a varoval 

před vlivem politiky na sport. Toho roku se na zimních olympijských hrách podařilo 

Německu přesvědčit svět o zbytečnosti strachu z nacismu. Poprvé byly OH vysílány  

v televizi. Po městě bylo rozmístěno 25 velkých televizních obrazovek, aby lidé mohli 

sledovat olympijskou soutěţ zdarma. Na popud generálního tajemníka německého 

organizačního výboru Carla Diema byl na úpatí hory Kronos v řecké Olympii zapálen 

olympijský oheň a 3 075 běţců si předávalo pochodeň cestou do hlavního města Říše 

(oheň také putoval Československem). Německý tým se umístil na prvním místě  

v soutěţi zemí (33 zlatých medailí), následovaly USA (24) a Maďarsko (10) 

(https://www.olympic.sk/podujatie/berlin-1936; https://www.olympic.org/berlin-1936). 

Plavání 

Na OH v Berlíně 1936 se poprvé objevila kotoulová obrátka, kterou provedl americký 

znakař Adolph Kiefer. Tato obrátka, která byla později pouţívána běţně,  

tenkrát znamenala revoluční změnu. Adolph Kiefer takto provedenou obrátkou  

(salto vzad se silným odrazem od stěny) přispěl k lepšímu výkonu (Kršák, 1982). 

O titul nejrychlejšího plavce na 100 m v. zp. závodilo 45 sportovců z 23 zemí. Tato 

soutěţ se konala v sobotu a neděli 8. a 9. srpna 1936. Ve finále mezi prvním a čtvrtým 

byl rozdíl jen půl sekundy. Překvapujícím vítězem se stal Evropan Maďar Ferenc Csik, 

který tak jediný narušil suverenitu Japonců a Američanů na Letních olympijských hrách 

v Berlíně 1936 (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1936-summer-olympics-

men). Soutěţ ţen na 100 m volný způsob se konala od soboty do pondělí 8. do 10. srpna 
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1936. Hendrika Mastenbroek vytvořila v první rozplavbě na 100 m volný způsob nový 

ţenský olympijský rekord 1:06,4 s a vyrovnala svůj čas v prvním semifinále. Ve finále 

sníţila olympijský rekord na 1:05,9 s. Soutěţ se konala od soboty 8. srpna do pondělí 

10. srpna 1936 (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1936-summer-olympics-

women). 

Osobní profil vítězů: 

Ferenc Csik  

Maďar Ferenc Csik se narodil 12. 12. 1913 a jeho hlavní plaveckou disciplínou  

byl volný způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1936 (100 m v. zp. zlato  

(viz tabulka č. 7), 4 x 200 v. zp. bronz) (https://en.wikipedia.org/wiki/ferenc-csik). 

Ferenc Csik na OH v Berlíně 1936 s časem 00:57,6 s vyhrál 100 m volný způsob,  

jako dvaadvacetiletý student, který také získal bronz ve štafetě 4 x 200 v. zp. Maďarský 

plavec se po skončení své kariéry stal lékařem a zahynul během leteckých náletů  

ve druhé světové válce v roce 1945 při ošetřování zraněného vojáka  

(Gonsalves a LaMondia, 1999). 

Hendrika Mastenbroek 

Hendrika Mastenbroek se narodila 26. 2. 1919 a její hlavní plaveckou disciplínou  

byl volný způsob a znak. Největší úspěchy jsou: LOH 1936 (100 m v. zp. zlato  

(viz tabulka č. 8), 400 m v. zp. zlato, 4 x 100 m v. zp. zlato, 100 m znak stříbro) 

(https://www.olympic.org/hendrika-mastenbroek). 

Nizozemská plavkyně Hendrika Mastenbroek byla členkou tréninkové skupiny  

Ma Braunové, která vychovala řadu špičkových plavkyň. Jako patnáctiletá získala také 

tři zlaté a jednu stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v plavání 1934 v Magdeburgu.  

Ve stejném roce také vytvořila první ze svých devíti světových rekordů, 1:16,8 na 100 

metrů znak. Trojnásobná olympijská vítězka na olympiádě v roce 1936 v Berlíně  

se stala druhým nejúspěšnějším účastníkem her po Jesse Owensovi, kde získala tři zlaté 

a jednu stříbrnou medaili. Celkově vytvořila 9 světových rekordů.  Hendrika 

Mastenbroek byla také první ţenou, která na jediných hrách získala čtyři medaile. Jednu 

ze zlatých medailí věnovala, jako finanční příspěvek pro výstavbu vesnice  

pro zdravotně postiţené děti Po své kariéře v plavání se stala plaveckou instruktorkou.  

V roce 1968 byla uvedena do Mezinárodní plavecké síně slávy a v roce 1997 

obdrţela Olympijský řád (https://www.olympic.org/hendrika-mastenbroek).    

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma_Braun&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_plav%C3%A1n%C3%AD_1934&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_plaveck%C3%A1_s%C3%AD%C5%88_sl%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
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Tabulka 7: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1936 

100 m volný způsob muži OH 1936 

1. Ferenc Csik Maďarsko 00:57,6 

2. Masanori yusa Japonsko 00:57,9 

3. Shigeo Arai Japonsko 00:58,0 

4. Masaharu Tagucchi Japonso 00:58,1 

5. Helmuth Fischer Německo 00:59,3 

6. Peter Fick USA 00:59,7 

Tabulka 8: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1936 

100 m volný způsob ženy OH 1936 

1. Hendrika Mastenbroek NED 01:05,9 OR 

2. Jeanette Campbell Argentína 01:06,4 

3. Gisela Arendt Německo 01:06,6 

4.  Willemijntje den Ouden NED 01:07,6 

5. Catherina Wagner NED 01:08,1 

6. Olive Mary McKean USA 01:08,4 

 
OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v minutách a v sekundách,  

1. aţ 6. odkazuje na pořadí ve finále 

Graf  2:Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1932 a 1936) 

5.5 OH v Londýně - Anglie 1948 (29. července až 14. srpna) 

Po dvanáctileté pauze způsobené válkou se letní olympijské hry opět konaly. Ty v roce 

1940 byly přislíbeny Tokiu a v roce 1944 se měly konat v Londýně. Navzdory určitým 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1924 M 00:59,0 01:01,4 01:01,8 01:02,0 01:03,0 01:02,6

OH 1928 M 00:58,6 00:59,8 01:00,0 01:01,0 01:01,0 01:01,4

OH 1924 Ţ 01:12,4 01:12,8 01:14,2 01:15,0 01:20,8 01:21,2

OH 1928 Ţ 01:11,0 01:11,4 01:13,6 01:13,8 01:14,6 01:15,2

00:00,0
00:08,6
00:17,3
00:25,9
00:34,6
00:43,2
00:51,8
01:00,5
01:09,1
01:17,8
01:26,4

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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pochybnostem MOV nakonec schválil štafetu olympijského ohně jako pevnou součást 

her. Tyto OH mohli poprvé lidé sledovat i v domácí televizi. Ani Německo  

ani Japonsko se her nezúčastnili jako váleční viníci. Stejně jako dříve, Sovětský svaz 

chyběl (https://www.olympic.sk/podujatie/londyn-1948). Mnoho zemí pomohlo 

účastníkům her v naturáliích. Mnoho expedic si přivezlo jídlo (Kršák, 1982). Sportovci 

ţili v kasárnách a školách, na stavbu olympijské vesnice nebyly peníze 

(https://www.olympic.org/london-1948). Úroveň soutěţí v jednotlivých sektorech 

nebyla nejvyšší, protoţe většina sportovců nemohla podstoupit kvalitní přípravu (Kršák, 

1982). 

Plavání 

Londýnský bazén („Empire pool“) byl první krytý bazén a to na OH v Londýně 1948 

(https://www.olympic.org/london-1948). Plavci americké reprezentace si odnesli  

z londýnského bazénu 15 medailí z celkového počtu 33 a pouze tři závodníci z osmnácti 

se neprobojovali do finále (Gonsalves a LaMondia, 1999). 

Závod muţů na 100 m volný způsob se konal ve dnech 30. aţ 31. července,  

kde soutěţilo 41 plavců z 19 zemí. Walter Ris, vítěz na 100 m v. zp. nebyl favorizován  

v tomto finále, a i kdyţ měl chronické problémy s kolenem, tak v posledních deseti 

metrech přeplaval všechny plavce v novém olympijském rekordu s časem 57,3 s.  

Pro Američana to bylo šesté vítězství na 100 metrů volný způsob. Další Američan, Alan 

Ford, vzal stříbro. Géza Kádas z Maďarska získal bronz, třetí medaili národa ve čtyřech 

hrách. Řada tří her v Japonsku se třemi hrami skončila, kdyţ japonští plavci nesoutěţili 

kvůli tomu, ţe národ nebyl pozván po druhé světové válce 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1948-summer-olympics-men). Soutěţ 

ţen na 100 m volný způsob se konala od 30. července do 2. srpna s 34 soutěţícími  

ze 14 zemí. Tuto disciplínu vyhrála Greta Andersen s časem 1:06,3 min. a jako první 

Dánka v historii vybojovala v olympijském bazénu zlatý kov 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1948-summer-olympics-women). Greta 

Andersen se do historie plavání zapsala svými výkony v dálkovém plavání  

o mnohem let později (viz kapitola: Osobní profil vítězů) (Procházka, 1984). 
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Osobní profil vítězů: 

Walter Ris 

Walter Ris se narodil 4. 1. 1924 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1948 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 9), 2 x 200 m v. zp. 

zlato) (https://www.olympic.org/walter-ris). 

Walter Ris byl plavcem na Crane Technical High v Chicagu. Poté navštěvoval 

University of Iowa, kde byl členem Iowa Beta Sigma Alpha Epsilon a plaval  

pro plavecký a potápěčský tým Iowa Hawkeyes v soutěţi National Collegiate Athletic 

Association (NCAA) a Big Ten Conference v letech 1947 aţ 1949. Byl národním 

mistrem NCAA na 100 yardů volným způsobem v letech 1948 a 1949. Ris byl uveden 

do Mezinárodní plavecké síně slávy jako "čestný plavec" v roce 1966 

(https://en.wikipedia.org/wiki/wally-ris). 

Greta Andersen 

Greta Andersen se narodila 1. 5. 1927 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1948 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 10),  

4 x 100 m v. zp. stříbro) (https://www.olympic.org/greta-andersen). 

Kromě OH v roce 1948 se také zúčastnila mistrovství Evropy v plavání v roce 1947, 

kde získala zlato v štafetě 4 x 100 m v. zp. a stříbro na 100 m v. zp., ale v roce 1950  

se stala mistryní Evropy na 400 m v. zp. Do povědomí celého světa se dostala  

jako nejslavnější dálková plavkyně světa. Během své bohaté dvacetileté kariéry  

byla drţitelkou rekordů od 100 y aţ do 50 mil. V roce 1956 Andersenová utvořila 

světový rekord na 10 mil (4 hodiny, 25 minut) v Saltonovém moři v Kalifornii  

a plaváním podél Atlantic City v New Jersey (25 mil za 10 hodin, 17 minut). Greta 

Andersen byla jedna z největších plaveckých osobností, která ve své kariéře šestkrát 

překonala kanál La Manche. Drţela i ţenský rychlostní rekord v obou směrech. V roce 

1964, kdy měla 36 let, přeplavala La Manche v čase 13 hodin 40 minut, coţ byl tehdy 

rekord trati mezi Doverem a Calais (Procházka, 1984). Greta Andersen si za svou 

plaveckou kariéru vydělala více peněz, neţ kterákoliv jiná profesionálka v době svého 

odchodu. Na konci své plavecké kariéry si otevřela plaveckou školu  

v Los Alamitos, v Kalifornii (https://www.olympic.org/news/greta-andersen-

swimming). 
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Tabulka 9: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1948 

100 m volný způsob muži OH 1948 

1. Walter Ris USA 00.57,3 OR 

2. Alan Ford USA 00:57,8 

3. Géza Kádas Maďarsko 00:58,1 

4. Keith Carter USA 00:58,3 

5. Alexandre Jany Francie 00:58,3 

6. Per-OlofOlsson Švédsko 00:58,3 

Tabulka 10: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1948 

100 m volný způsob ženy OH 1948 

1. Greta Andersen Dánsko 01:06,3 

2. Ann Curtis USA 01:06,5 

3. Marie-Luise Vaessen NED 01:07,6 

4. Karen Harup Dánsko 01:08,1 

5. Ingegärd Fredin Švédsko 01:08,4 

6. Irma Schuhmacher NED 01:08,4 

5.6 OH v Helsinkách - Finsko 1952 (19. července až 3. srpna) 

Helsinky byly nejmenší město, ve kterém se OH pořádaly (Gonsalves a LaMondia, 

1999). Tyto olympijské hry vstoupily do historie jako nejvíce srdečné a příjemné 

novověké hry. Her se zúčastnili sportovci ze Sovětského svazu a Jiţní Koreje,  

po přestávce nastoupilo i Německo (Němci se připojili bez sportovců z východní části) 

a dokonce i Sársko jako samostatný region. Čína byla zastoupená pouze jedním 

závodníkem. Studená válka pronikla i na olympijské sportovce. Sovětští funkcionáře 

odmítli bydlet v Olympijské vesnici Käpylä společně s „kapitalistickými sportovci“.  

K jejich protestům se přidaly i další země východního bloku, a tak museli být sportovci 

těchto zemí ubytovaní v studentském internátě. O medaile se nebojovalo pouze  

pro slávu sportu, ale i pro zvýšení státní prestiţe (https://www.olympic.sk/ 

podujatie/helsinki-1952; https://www.olympic.org/helsinki-1952). 

Plavání 

V soutěţích muţů dominovali Američané, kteří kromě šesti zlatých medailí získali ještě 

3 stříbrné a 2 bronzové. V závodu na 100 m volný způsob se zúčastnilo 67 plavců  

z 33 zemí, který probíhal od 26. do 27. července. Disciplínu vyhrál Američan Clarke 
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Scholes (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1952-summer-olympics-men). 

V soutěţích ţen dominovaly Maďarky, které získaly z pěti zlatých čtyři a ve štafetě  

na 4 x 100 m v. zp. vytvořily jediný plavecký světový rekord na těchto OH. Katalin 

Szöke v závodě na 100 m v. zp., který se konal od 26. do 28. července, zvítězila.  

V posledních 10 metrech se třikrát změnilo pořadí na medailových pozicích. Prvních 

šest plavkyň dohmátlo téměř současně. Rozhodčím trvalo 10 minut, neţ prohlásili 

Katalin Szöke za vítězku tohoto finále. Ve finále byl naměřen třem plavkyním stejný 

čas (na 3., 4. a 5. místě), avšak bronzovou medaili získala jen jedna  

(Gonsalves a LaMondia, 1999). Katalin Szöke k zisku zlaté medaile stačil čas 1: 06,8 

min, přestoţe v rozplavbách dosáhly čtyři plavkyně lepšího času (Procházka, 1984).  

Osobní profil vítězů: 

Clarke Scholes 

Clarke Scholes se narodil 25. 11. 1930 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1952 (100 m v. zp. zlato) (viz tabulka  

č. 11) (https://www.olympic.org/clarke-scholes). 

Američan Clarke Scholes získal zlatou medaili na 100 metrů volný způsob na OH 

v Helsinkách 1952. Jeho čas 57,4 sekundy se shodoval s časem s japonským plavcem 

Hiroshi Suzuki, nakonec rozhodčí udělili zlatou medaili Clarkovi Scholcovi. Také 

vyhrál zlaté medaile na 100 m volný způsob a 4 x 100 m v závodě polohové štafety 

v roce 1955 na Panamerických hrách. Navštěvoval Michigan State University a plaval 

za plavecký a potápěčský tým Michigan State Spartans v soutěţi National Collegiate 

Athletic Association (NCAA). Clarke Scholes byl uveden do Mezinárodní plavecké síně 

slávy v roce 1980. Byl součástí úvodní třídy třiceti účastníků do sportovní síně slávy  

na Michiganské státní univerzitě v roce 1992 a do sportovní síně slávy v Michiganu  

byl uveden v roce 2008 (https://en.wikipedia.org/wiki/clarke-scholes). 

Katalin Szöke 

Katalin Szöke se narodila 17. 8. 1935 a její hlavní disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1952 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 12), 4 x 100 m  

v. zp. zlato) (https://www.olympic.org/katalin-szoke). 

Katalin Szöke se s vodou seznámila, kdyţ měla šest měsíců a jako dvouletá se sama  

bez pomoci udrţela na hladině. Ve věku 16 let získala Katalin Szöke dvě zlaté medaile 

v disciplínách 100 m a 4 x 100 m volný způsob. O dva roky později zopakovala tento 
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úspěch na mistrovství Evropy 1954. Také soutěţila na olympijských hrách v roce 1956, 

ale bez úspěchu. Během své kariéry vytvořila čtyři světové rekordy. Po skončení 

plavecké kariéry se dále věnovala modelingu a pracovala v bance. V roce 1985 byla 

uvedena do Mezinárodní plavecké síně slávy (https://www.olympic.org/katalin-szoke). 

Tabulka 11: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1952 

100 m volný způsob muži OH 1952 

1. Clarke Scholes USA 00:57,4 

2. Hiroshi Suzuki Japonsko 00:57,4 

3. Göran Larsson Švédsko 00:58,2 

4. Toru Goto Japonsko 00:58,5 

5. Géza Kadás Maďarsko 00:58,6 

6. Rex Oubrey Austrálie 00:58,7 

Tabulka 12: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1952 

100 m volný způsob ženy OH 1952 

1. Katalin Szöke Maďarsko 01:06,8 

2. Johanna Termeulen NED 01:07,0 

3. Judit Temes Maďarsko 01:07,1 

4. Joan Harrison JAR 01:07,1 

5. Joan Alderson USA 01:07,1 

6. Irma Heyting-Schumacher NED 01:07,3 

 
OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v minutách a v sekundách, 1. aţ 6.  

odkazuje na pořadí ve finále 

Graf  3: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1948 a 1952) 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1948 M 00:57,3 00:57,8 00:58,1 00:58,3 00:58,3 00:58,3

OH 1952 M 00:57,4 00:57,4 00:58,2 00:58,5 00:58,6 00:58,7

OH 1948 Ţ 01:06,3 01:06,5 01:07,6 01:08,1 01:08,4 01:08,4

OH 1952 Ţ 01:06,8 01:07,0 01:07,1 01:07,1 01:07,1 01:07,3

00:47,5

00:51,8

00:56,2

01:00,5

01:04,8

01:09,1

01:13,4

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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5.7 OH v Melbourne - Austrálie 1956 (22. listopadu až 8. prosince) 

Poprvé v historii se hry konaly jiţně od rovníku. Vysoké náklady na cestování přes 

oceán způsobily menší účast neţ na OH 1936 v Berlíně. Čína se také vzdala účasti 

kvůli přítomnosti Tchaj-wanu, zatímco Egypt a Libanon bojkotovaly hry kvůli 

egyptsko-izraelské válce a okupaci Suezského průplavu Brity a Francouzi. 

Lichtenštejnsko, Nizozemsko, Švýcarsko a Španělsko zase svou neúčastí protestovalo 

proti sovětské invazi do Maďarska (https://www.olympic.sk/podujatie/melbourne-

1956). OH v roce 1956 se uskutečnily ve dvou různých městech a ve dvou různých 

státech (Austrálie – Melbourne, Švédsko – Stockholm). Cílem tohoto rozdělení  

bylo umoţnit jezdecké sporty a vyhnout se problémům s karanténou pro koně po vstupu  

do Austrálie. Za sto let to byla jediná výjimka, kdy nebyla dodrţena jednota času a měst 

v chartě (https://www.olympic.org/melbourne-stockholm-1956). 

Plavání 

Plavecké soutěţe se konaly v krytém bazénu a poprvé se objevila velká poloautomatická 

digitální deska, která informovala o zaplavaných časech (https://www.olympic.org/ 

melbourne-stockholm-1956). 

V disciplíně na 100 m volný způsob muţi se zúčastnilo 34 plavců z 19 zemí a konala  

se od 29. do 30. listopadu. Všechny tři medaile získala Austrálie, ale z vítězství  

se radoval John Henricks (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1956-

summer-olympics-men). V ţenském závodě na 100 m volný způsob zvítězila Down 

Fraser ve světovém rekordu. Disciplína se konala od 29. listopadu do 1. prosince 1956 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1956-summer-olympics-women). 

Na olympiádě v Melbourne, pod vedením trenéra Harryho Gallaghera, zvítězili dva 

plavci jak v ţenském, tak i v muţském závodě na 100 m v. zp. Jednalo se o Dawn 

Fraserovou a Johna Henrickse. Zopakoval stejný úspěch trenéra Bachrata z roku 1924, 

kde v disciplíně 100 m v. zp. získala zlato Ethel Lackie a Johnny Weissmüller 

(Gonsalves a LaMondia, 1999). 
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Osobní profil vítězů: 

John Henricks 

Australský plavec John Henricks se narodil 6. 6. 1935 a jeho hlavní plaveckou 

disciplínou byl volný způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1956 (100 m v. zp. zlato  

(viz tabulka č. 13), 4 x 200 m v. zp., zlato) (https://www.olympic.org/jon-henricks). 

Začátky jeho plavecké kariéry zahájil jako dálkový plavec a první úspěchy získal 

umístěním na australských národních mistrovstvích v roce 1952 (1500 m v. zp. bronz; 

800 m v. zp. stříbro; 400 m v. zp. zlato). Na úspěšného sprintera ve volném způsobu  

ho přeměnil jeho trenér Harry Gallagher a na australských národních šampionátech  

v roce 1953 zlepšil olympijský rekord na 100 m volný způsob. Drţel světový rekord  

po dobu pěti let. Na OH v Melbourne 1956 vyhrál zlaté medaile na 100 m a 4 × 200 m 

volný způsob. Během těchto pěti let sníţil jiţ existující rekord o téměř dvě sekundy.  

V Helmsově síni slávy byl v roce 1955 jmenován australským sportovcem roku.  

Po olympijských hrách v roce 1956 se John Henricks zapsal na University of Southern 

California (USC), kde byl členem plaveckého týmu trojských koní USC. Jako nováček 

na USC se spojil s Murrayem Rosem, Donem Reddingtonem, Tomem Wintersem  

a Denisem Devinem. V roce 1960 John Henricks udělal další pokus o olympijské hry, 

ale onemocněl gastrointestinálním onemocněním na olympiádě v Římě a byl vyřazen  

v semifinále 2 a skončil čtvrtý (https://en.wikipedia.org/wiki/jon-henricks). 

Dawn Fraser 

Dawn Fraser se narodila 4. 9. 1937 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1956 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 14); 4 x 100 m  

v. zp. zlato; 400 m v. zp. stříbro), LOH 1960 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 16),  

4 x 100 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m polohový závod stříbro) a LOH 1964 (100 m v. zp. 

zlato (viz tabulka č. 18), 4 x 100 m v. zp. stříbro) (https://www.olympic.org/dawn-

fraser). 

Jako první ţena na světě zaplavala vzdálenost 100 m volný způsob pod minutu  

a to na OH v Tokiu 1964. V Římě 1960 a v Tokiu 1964 zopakovala své prvenství  

na 100 m v. zp. (poslední ve věku 27 let). Během své kariéry Dawn Fraser překonala  

43krát světový rekord. Čas 58,9 s na 100 m volný způsob dosaţený v Japonsku vydrţel 

osm let, navíc byla aţ do roku 1971 jedinou ţenou na světě, která tuto vzdálenost 

zaplavala pod 59 s. Nazvali ji "ţenským plaveckým Tarzanem" (zřejmě v souvislosti  
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s Johnny Weissmüller, který jako první muţ zaplaval 100 m volný způsob pod minutu 

ještě roku 1922). Dawn Fraser způsob plavání vycházel z důrazu na vysokou 

trénovanost a výkonnost. Tři měsíce před začátkem her v Tokiu ji postihla autonehoda, 

při níţ zahynula její matka a ona sama se zranila. Tragédie ji však nezlomila, právě 

soustředěním se na trénink a jeho zacílením na další olympijský triumf se vyrovnávala  

s lidským neštěstím. V Tokiu ji policie přichytila při pokusu odcizit císařskou standardu 

z Hirohitova paláce, kterou si chtěla ponechat jako suvenýr. Za tento přestupek a jiné 

prohřešky proti disciplíně ji australský svaz potrestal zastavením činnosti na deset let. 

Ačkoliv v roce 1968 jí byl zbytek trestu odpuštěn, návrat do bazénu nebyl moţný. 

Mezitím se vdala a stala se matkou. V rodném Sydney se stala učitelkou a trenérkou 

plavání (Kršák, 1982).  

Tabulka 13: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1956 

100 m volný způsob muži OH 1956 

1. John Henricks Austrálie 00:55,4 OR 

2. John Devitt Austrálie 00.55,8 

3. Gary Chapman Austrálie 00:56,7 

4. Logan Reid Patterson USA 00:57,2 

5. Richard Hanley USA 00:57,6 

6. William Woolsey USA 00:57,6 

Tabulka 14: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1956 

100 m volný způsob ženy OH 1956 

1. Dawn Fraser Austrálie  01:02,0 SR 

2. Lorraine Crapp Austrálie 01:02,3 

3. Faith Leech Austrálie 01:05,1 

4. Joan Rosazza USA 01:05,2 

5. Virginia Grant Kanada 01:05,4 

6. Shelley Mann USA 01:05,6 

5.8 OH v Římě - Itálie 1960 (25. srpna až 11. září) 

Organizátoři OH se snaţili spojit tradici s moderním světem a tak se v římských 

Caracallových lázních konaly gymnastické soutěţe, box v Basilice di Massenzi  

a maratón neprobíhal jako obvykle na stadionu, ale běţelo se přes slavný kopec Capitol 

a dobíhalo se na slavnou Via Appia před Coloseum. A protoţe Řím je sídlem katolické 

církve, sportovci před soutěţí, s výjimkou sovětských, na náměstí svatého Petra slyšeli 
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poţehnání papeţe Jana XXIII. Televizní stanice poprvé ţivě vysílaly soutěţe po celém 

světě (Gonsalves a LaMondia, 1999). 

Plavání 

Plavecké soutěţe se konaly v otevřeném bazénu Stadio del Nuoto  

(Ondík a Dobrovodský, 1961). Úroveň závodu byla vysoká a s výjimkou disciplíny 200 

m prsa muţského závodu byly olympijské rekordy překonány ve všech disciplínách. 

Kromě toho padlo šest světových rekordů (Procházka, 1984). 

Zatímco v Melbourne na OH 1956 stačil v závodech na 100 m v. zp. čas 57,2 s  

na 4. místo, v Římě dosáhlo jiţ v rozplavbách 10 závodníků čas pod hranicí 57 s. 

(Procházka, 1984). Tato disciplína se konala od 26. do 27. srpna a zúčastnilo  

se jí 51 plavců z 34 zemí. Účast byla omezena na dva plavce z jedné země 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1960-summer-olympics-men). Vítězem 

se stal John Devitt, kterému naměřili tři rozhodčí časy 55,0 s; 55,0 s; 55,1 s,  

ale výsledný oficiální čas byl 55,2 s, stejně jako Larsonovi. Dva ze tří rozhodčích 

přisoudili prvenství Johnovi Devittovi. Naproti tomu dva ze tří rozhodčích, kteří měli  

na starosti druhého v cíli, oznámili, ţe John Devitt byl druhý. Televizní záznam ukázal,  

ţe Larson dohmátl před Devittem, ale zlatou medaili nakonec dostal John Devitt.  

Ex aequo, přiznání prvního místa a také zlatých medailí oběma plavcům by bylo bývalo 

v dané situaci nejspravedlivější, ale předpisy FINA takovou alternativu nepřipouštěly. 

Tato situace urychlila zavedení elektronického měření časů na setiny sekundy a pozdější 

instalaci cílové desky, která odstranila jakékoliv pochybnosti o pořadí (Kršák, 1982). 

V ţenském závodě na 100 m v. zp. obhájila své prvenství Dawn Fraser. Závod se konal 

ve dnech 26. a 29. srpna (viz tabulka č. 16) (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-

the-1960-summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

John Devitt 

John Devitt se narodil 4. 2. 1937 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1956 (100 m v. zp. stříbro 4 x 200 m v. zp. zlato) a LOH 

1960 (100 m v. zp., zlato (viz tabulka č. 15), 4 x 200 m v. zp. bronz) 

(https://www.olympic.org/john-devitt).  

John Devitt vyrostl jen 250 m od olympijského bazénu v Granville, kde se naučil plavat 

v rámci programu Learn to Swim. Byl vzděláván nejprve na Holy Family Primary 
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School, The Trongate, Granville East, a později na Parramatta Marist High School  

v Parramatta. Obě byly římskokatolické školy, za které soutěţně plaval. Johna Devitta 

trénoval Tom Penny v Clyde Swim Club se sídlem v Granville Pool, dokud se v roce 

1947 přestěhoval do Manly Swim Club spolu s Tomem Pennym. Tom Penny často 

umoţňoval svým plavcům trénovat v teplých vodách tím, ţe je nechal plavat proti 

proudu vypouštěné vody z elektrárny. Po návratu do Austrálie a po plavecké kariéře 

začal pracovat pro Speedo. Z obchodníka se stal evropským manaţerem a později 

mezinárodní manaţérem. V roce 1979 se spojil s Terry Gathercole a zaloţil vlastní 

firmu pro vodní vybavení. Později se stal olympijským administrátorem ve funkci 

výkonného ředitele Australského olympijského výboru (AOC). V roce 2017 Devitt  

a autor Larry Writer cestovali po Francii a zkoumali příběh Cecila Healyho, 

australského vojáka a zlatého olympijského kolegy, který byl zabit v první světové 

válce. John Devitt byl uveden do Mezinárodní plavecké síně slávy jako „čestný plavec“ 

v roce 1979 a do Síně slávy Sport Australia v roce 1986 (https://www.olympic.org/john-

devitt). 

Dawn Fraser (viz kapitola 5.7) 

Tabulka 15: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1960 

100 m volný způsob muži OH 1960 

1. John Devitt Austrálie 00:55,2 OR 

2. Lance Larson USA 00:55,2 OR 

3. Manuel Dos Santos Brazílie  00:55,4 

4. R. Bruce Hunter USA 00:55,6 

5. Gyula Dobay Maďarsko 00:56,3 

6. Richard Pound Kanada 00:56,3 

Tabulka 16: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1960 

100 m volný způsob ženy OH 1960 

1. Dawn Fraser Austrálie  01:01,2 OR 

2. Christine von Saltza USA 01:02,8 

3. Natalie Steward V. Británie 01:03,1 

4. Carolyn Wood USA 01:03,4 

5. Csilla Madarász Maďarsko 01:03,6 

6. Erica Terpstra Nizozemsko 01:04,3 
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OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v minutách a v sekundách,  

1. aţ 6. odkazuje na pořadí ve finále 

Graf  4: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1956 a 1960) 

5.9 OH v Tokiu - Japonsko 1964 (10. října až 24. října) 

Poprvé se olympiáda konala v Asii. Tokio se mělo stát organizátorem jiţ v roce 1940, 

ale kvůli japonsko-čínské válce však muselo být ujednání zrušeno jiţ v roce 1938. 

Tokio při výstavbě nejmodernějších stadionů a hal, při zlepšování infrastruktury 

desetimilionové metropole, investovali hostitelé 7,6 miliard marek. Olympijský plamen 

zapálil Yoshinori Sakai. Byl symbolem touhy po trvalém mírovém souţití (narodil 

se v osudný den exploze smrtící atomové bomby nad Hirošimou) 

(https://www.olympic.sk/podujatie/tokio-1964). 

Plavání 

Plavecká hala National Gymnasium i s přístavbou byla výsledkem nejmodernějších 

architektonických směrů. Z letadla vypadá jako obrovská mušle mořského měkkýše,  

z boku jako zkamenělý brontosaurus. Její tvůrce architekt prof. Kenzo Tage přihlíţel 

nejen na vizuální, estetickou přitaţlivost objektu, ale i na účelné řešení interiéru (Kršák, 

1982; Bureš a Ţurman, 1965). Nejmodernější padesátimetrový bazén s devíti dráhami 

(kde byla vţdy udrţována stejná teplota vody 24,5 stupně Celsia) a hlediště pro 13 000 

diváků by mohlo být změněno na boxerský ring po pokrytí vodní hladiny podlahou  

(za pouhé dvě hodiny) a kapacita byla zvýšena o další tři tisíce diváků  

(Procházka, 1984; Bureš a Ţurman, 1965). 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1956 M 00:55,4 00:55,8 00:56,7 00:57,2 00:57,6 00:57,6

OH 1960 M 00:55,2 00:55,2 00:55,4 00:55,6 00:56,3 00:56,3

OH 1956 Ţ 01:02,0 01:02,3 01:05,1 01:05,2 01:05,4 01:05,6

OH 1960 Ţ 01:01,2 01:02,8 01:03,1 01:03,4 01:03,6 01:04,3

00:49,2

00:53,6

00:57,9

01:02,2

01:06,5

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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Počet plaveckých disciplín se oproti minulým hrám rozšířil o další tři: 400 m polohové 

závody pro muţe i ţeny a přibyla i štafeta 4 x 100 m v. zp. muţi. Američané získali  

13 zlatých, 8 stříbrných a také 8 bronzových medailí. Druhá v pořadí se ziskem  

4 zlatých, 1 stříbrné a 4 bronzových byla Austrálie. Největším překvapením  

však bylo třetí místo plavců ze SSSR (https://www.olympic.sk/podujatie/tokio-1964). 

Ve dnech 11. a 12. října 1964 se konala disciplína 100 m volný způsob muţi  

a zúčastnilo se ji 66 plavců z 33 zemí. Kaţdá země byla opět omezena na tři plavce. 

Vítězství získal Donald Schollander v olympijském rekordu s časem 53,4 s 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1964-summer-olympics-men). Ţeny  

na 100 m volný způsob závodily ve dnech 12. a 13. října 1964. V závodě na 100 m  

v. zp. zvítězila Dawn Fraserová, která startovala na OH uţ potřetí a disciplínu vyhrála 

(viz tabulka č. 18) (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1964-summer-

olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

Donald Schollander 

Donald se narodil 30. 4. 1946 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1964 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 17), 400 m v. zp. 

zlato, 4 x 100 m v. zp. zlato, 4 x 200 m v. zp. zlato) a LOH 1968 (200 m v. zp. stříbro,  

4 x 200 m v. zp. zlato) (https://cs.wikipedia.org/wiki/don-schollander).  

Nejúspěšnější plavec Donald Schollander ve věku 18 let se stal prvním plavcem 

v dějinách, který získal v Tokiu 1964 čtyři zlaté medaile na jedněch hrách. Byl tak 

nejúspěšnějším účastníkem her a získal James E. Sullivan Award pro nejlepšího 

amerického amatérského sportovce roku 1964. Na OH 1964 v Tokiu v závodě na 400 m 

v. zp. vyhrál ve světovém rekordu s časem 4:12,2 min a 100 m v. zp. v olympijském 

rekordu s časem 53,4 s. Zbývající dvě zlaté medaile získal jako člen obou kraulařských 

štafet ve světových rekordech. Na dalších hrách v Mexiku 1968 získal dvě medaile. 

První jako člen vítězné štafety na 4 x 200 m v. zp. a stříbro na 200 m v. zp. Donald 

Schollander uţ jako dítě trénoval denně nejméně 3 hodiny. Jako čtrnáctiletý  

byl jiţ na OH v Římě 1960, ale jen jako náhradník. Zaplaval devět světových rekordů 

na 200 m v. zp. V roce 1963 jako první zaplaval tuto vzdálenost pod dvě minuty  

(1: 58,8 min) a celých 5 let se dokázal zlepšovat (do roku 1968 s časem 1:54,3 min).  

Po olympiádě v Mexiku v roce 1968, kde uţ získal zlato jen ve štafetě, ukončil závodní 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=James_E._Sullivan_Award&action=edit&redlink=1
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kariéru. Vystudoval Yale University, kde byl jeho spoluţákem George W. Bush,  

a je majitelem realitní kanceláře v Lake Oswego. Napsal dvě autobiografické 

knihy, Deep Water a Inside Swimming. V roce 1965 byl jmenován do Mezinárodní 

plavecké síně slávy (Kršák, 1982; Gonsalves a LaMondia, 1999; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/don-schollander).  

Dawn Fraser (viz kapitola č. 5.7) 

Tabulka 17: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1964 

100 m volný způsob muži OH 1964 

1. Donald Schollander USA 00:53,4 OR 

2. Robert McGregor V. Británie 00:53,5 

3. Hans Joachim Klein SND-NSR 00:54,0 

4. Gary Iiman USA 00:54,0 

5. Alain Gottvalles Francie 00:54,2 

6. Michael Austin USA 00:54,5 

Tabulka 18: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1964 

100 m volný způsob ženy OH 1964 

1. Dawn Fraser Austrálie  00:59,5 OR 

2. Sharon Stouder USA 00:59,9 

3. Kathleen Ellis USA 01:00,8 

4. Erica Terpstra Nizozemsko 01:01,8 

5. Marion Lay Kanada  01:02,2 

6. Csilla Dobay Maďarsko 01:02,4 

5.10 OH v Mexiku - Severní Amerika 1968 (12. října až 27. října) 

Vysoká nadmořská výška (2 240 m. n. m) a s tím spojený řídký vzduch zajistily,  

ţe na olympijských hrách se překonávaly rekordy. Poprvé museli všichni vítězi 

podstoupit dopinkovou kontrolu. Svět se politicky vzbouřil. Dokonce i v Ciudad  

de México armáda tvrdě potlačila demonstraci studentů. Napětí navýšila i sovětská 

okupace Československa. Další konflikty způsobily, ţe se měli jihoafričtí sportovci  

po osmi letech znovu zúčastnit her, ale čtyřicet afrických států reagovalo moţným 

bojkotem, aby se předešlo obtíţím. MOV musel znovu vyloučit sportovce z JAR. 

Olympijský plamen poprvé přinesla ţena – mexická atletka Enriqueta Basilia Sotelová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Yale_University
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lake_Oswego&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_plaveck%C3%A9_s%C3%ADn%C4%9B_sl%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_plaveck%C3%A9_s%C3%ADn%C4%9B_sl%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
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(https://olympics.com/en/olympic-games/mexico-city-1968; 

https://www.olympic.sk/podujatie/ciudad-de-mexico-1968). 

Plavání 

Olympijský plavecký program byl rozšířen pro muţe i ţeny. Muţi nejprve plavali 

200 m v. zp., 100 m prsa, 200 m polohový závod, 100 m motýlek a vrátil  

se do programu i 100 m znak, který chyběl v Tokiu 1964. O 200 m pol. závod,  

200 m v. zp., 800 m v. zp., 100 m znak, 100 m prsa a 200 m motýlek byl doplněn 

program ţenských disciplín (Gonsalves a LaMondia, 1999). 

Závod na 100 m v. zp. muţi a ţeny se konal od 18. do 19. října 1968 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1968-olympics-men). V plaveckých 

soutěţích dominovali Američané, ale i přesto v disciplínách 100 m v. zp. a 200 m v. zp. 

získal zlaté medaile Australan Michael Wenden. V nejkratším plaveckém sprintu 

dokonce vytvořil s časem 52,2 s jediný světový rekord individuálních závodů muţů 

(Procházka, 1984). Michael Wenden zvítězil i na dvojnásobné trati, kde zdolal i jiţ pět 

let neporaţeného Donalda Schollandera (Gonsalves a LaMondia, 1999).  

V Albercově bazénu chyběl kyslík. Podle odhadů známého amerického trenéra George 

Hainese, způsobil mexický řídký vzduch ztrátu času z jedné sekundy na 100 m a aţ půl 

minuty na 1500 metrů. To je důvod, proč olympijské rekordy klesly ve většině disciplín, 

coţ naznačuje, jak dobře plavci byli připraveni na mexické hry (Procházka, 1984). 

Osobní profil vítězů: 

Michael Wenden 

Michael Wenden se narodil 17. 11. 1949 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1968 (100 m v. zp zlato (viz tabulka č. 19), 200 m 

v. zp. zlato, 4 x 100 m v. zp. bronz, 4 x 200 m v. zp. stříbro) 

(https://www.olympic.org/mike-wenden). 

Australan Michael Wenden byl uvedený do síně slávy v roce 1979. Byl jedním z osmi 

nositelů olympijské vlajky na zahajovacím ceremoniálu OH v Sydney 2000. Také  

se stal bakalářem obchodu na univerzitě ve Walesu. V jeho cestě pokračovala dcera 

Karen Baildon, která soutěţila na státní úrovni a později získala titul Miss Universe 

(https://en.wikipedia.org/wiki/michael-wenden). 
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Jan Henne 

Jan Henne se narodila 11. 8. 1947 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1968 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 20), 200 m v. zp. 

stříbro, 200 m pol. závod bronz, 4 x 100 m v. zp., zlato) (https://www.olympic.org/jan-

henne). 

Na Letních olympijských hrách 1968 v Mexico City získala čtyři medaile včetně dvou 

zlatých. Jednou z nich byla pro vítězný tým USA v ţenské štafetě na 4 × 100 metrů 

volný způsob. Jan Henne a její týmové kolegyně Jane Barkman, Linda Gustavson  

a Susan Pedersen vytvořily nový olympijský rekord s časem 4:02,5 min. Jednotlivě 

získala zlatou medaili na 100 metrů volný způsob. Získala také stříbrnou medaili na 200 

metrů volný způsob a bronz na 200 m polohový závod. Po olympijských hrách v roce 

1968 Jan Henne navštěvovala Arizonskou státní univerzitu, kde plavala v Arizonské 

státní soutěţi Sun Devils pro plavání a potápění v soutěţi AIAW (Association for 

Intercollegiate Athletics for Women, AIAW) od roku 1968 do roku 1972. V roce 1976 

byla uvedena do sportovní síně slávy Arizonské státní univerzity. Jan Henne  

byla uvedena do síně slávy jako „čestný plavec“ v roce 1979 

(https://en.wikipedia.org/wiki/jan-henne). 

Tabulka 19: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1968 

100 m volný způsob muži OH 1968 

1. Michael Wenden Austrálie 00:52,2 SR 

2. Kenneth Walsh USA 00:52,8 

3. Mark Spitz USA 00:53,0 

4. Robert McGregor V. Británie 00:53,5 

5. Leonid Iijičev ZSSR 00:53,8 

6. Georgij Kulikov ZSSR 00:53,8 

Tabulka 20: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1968 

100 m volný způsob ženy OH 1968 

1. Jan Henne USA 01:00,0 

2. Susan Pedersen USA 01:00,3 

3. Linda Gustavson USA 01:00,3 

4. Marion Lay Kanada 01:00,5 

5. Martina Grunert NDR 01:01,0 

6. Alexandra Jackson Austrálie 01:01,0 
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OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v minutách a v sekundách, 1. aţ 6.   

odkazuje na pořadí ve finále 

Graf  5: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1964 a 1968) 

5.11 OH v Mnichově - Německo 1972 (26. srpna až 11. září) 

Mnichovské hry neměly v minulosti dobrou politickou pověst a chtěli ji napravit tím,  

ţe uspořádají bezstarostné a mírumilovné hry. Avšak tuto olympiádu poznačila největší 

olympijská tragédie. Zákeřný útok palestinských teroristů s názvem „Černé září“  

na izraelskou expedici v olympijské vesnici dne 5. 9. 1972 však způsobil velkou 

tragédii. Zavraţděno bylo jedenáct izraelských sportovců, trenérů a rozhodčích (Kršák, 

1982). Napříč obavám, padlo rozhodnutí prezidenta MOV Avery Brundage, ţe hry 

budou pokračovat. Navzdory jeho volání po soudrţnosti, mnoho sportovců v příštích 

dnech opustilo Mnichov. Necítili se dostatečně bezpečně. Den po tragédii olympijské 

vlajky visely na půl ţerdi a všechny doprovodné akce byly zrušeny. Po hrozbě bojkotu 

ze strany 27 afrických zemí MOV také vyloučil Rhodessii (stejně jako před  

tím Jihoafrickou republikou) z účasti na hrách pro rasovou politiku 

(https://www.olympic.sk/podujatie/mnichov-1972). 

Plavání 

V olympijském bazénu se podařilo americkému plavci Markovi Spitzovi získat sedm 

zlatých medailí (čtyři v individuálních disciplínách, tři ve štafetách) a kaţdou  

ve světovém rekordu. V olympijské historii před ním se to nikomu nepodařilo 

(https://www.olympic.sk/podujatie/mnichov-1972). 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1964 M 00:53,4 00:53,5 00:54,0 00:54,0 00:54,2 00:54,5

OH 1968 M 00:52,2 00:52,8 00:53,0 00:53,5 00:53,8 00:53,8

OH 1964 Ţ 00:59,5 00:59,9 01:00,8 01:01,8 01:02,2 01:02,4

OH 1968 Ţ 01:00,0 01:00,3 01:00,3 01:00,5 01:01,0 01:01,0

00:46,7

00:51,0

00:55,3

00:59,6

01:03,9

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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Rekordní šestou medaili vyhrál Mark Spitz v závodě na 100 m v. zp., který se konal  

2. a 3. září a zúčastnilo se ho celkem 48 plavců z 29 zemí 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1972-olympics-men). V ţenském 

závodě na 100 m volný způsob, který se konal 28. a 29. srpna, vyhrála Sandy Neilson 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1972-summer-olympics-women). 

Osobní profily vítězů: 

Mark Spitz  

Mark Spitz se narodil 10. 2. 1950 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob 

a motýlek. Největší úspěch jsou: LOH 1968 (4 x 100 m v. zp. zlato, 4 x 200 m v. zp. 

zlato, 100 m motýlek stříbro, 100 m v. zp. bronz) a LOH 1972 (100 m v. zp. zlato  

(viz tabulka č. 21), 4 x 100 m polohový závod zlato, 100 m motýlek zlato, 200 m v. zp. 

zlato, 200 m motýlek zlato, 4 x 100 m v. zp. zlato, 4 x 200 m v. zp. zlato) 

(https://www.olympic.org/mark-spitz). 

Mladý motýlkář, student zubního lékařství, v období před mexickými hrami se stal 

konkurentem Donaldovi Schollanderovi v domácím bazénu v Santa Clara  

a to u stejného trenéra Karla Heinze. Jiţ před OH 1968 se stal světovým rekordmanem 

na 100 a 200 m motýlek a trenér ho začal nasazovat na kraulařské tratě. Z mexických 

her 1968 odcházel Mark Spitz se dvěma zlatými medailemi (4 x 100 m v. zp.,  

4 x 200 m v. zp.), s jedním stříbrem (100 m motýlek) a bronzem (100 m v. zp.). Brzy  

po OH opustil Mark Spitz středisko Santa Clara a přešel k trenérovi Shermanovi 

Chavoorovi, při kterém kdysi začínal. Vypracoval mu plán náročné přípravy  

na Mnichov, který přinesl své výsledky a získal sedm zlatých medailí 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/mark-spitz; Kršák, 1982). Mark Spitz se zúčastnil i OH 

v Montrealu 1976, kde se objevil uţ jen v roli sportovního komentátora a jeho čas 

světového rekordu na 200 m v. zp. nestačil ani na postup  

do finále a světový rekord na 200 m motýlek by stačil jen na 5. místo. Jediný  

jeho olympijský rekord na 100 m motýlek z Mnichova nebyl v Montrealu překonán 

(Procházka, 1984). Během své kariéry vytvořil 33 světových rekordů v plavání.  

V letech 1969, 1971 a 1972 byl vyhlášen Světovým plavcem roku. Markovi Spitzovi  

se podařilo drţet 36 let rekord v počtu získaných zlatých medailí na jediných OH. 

Podařilo se to překonat o pár let později aţ Michaelovi Phelpsovi v roce 2008 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/mark-spitz). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/1971
https://cs.wikipedia.org/wiki/1972
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Sandra Neilson 

Sandra Neilson se narodila 20. 3. 1956 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1972 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 22),  

4 x 100 m v. zp zlato, 4 x 100 m polohový závod zlato) 

(https://olympics.com/en/athletes/alexandra-neilson). 

Sandra Neilson v roce 1971 vyhrála jediný národní šampionát amatérské atletické unie 

(AAU) na 100 yardů volným způsobem. Byla studentkou na El Monte High School  

a vytvořila v roce 1972 rekordy CIF na 50 yardů a 100 yardů volný způsob. Později 

navštěvovala Kalifornskou univerzitu v Santa Barbaře, kde byla členkou plaveckého 

týmu UCSB Gauchos. V roce 1977 vyhrála Asociaci pro meziuniverzitní atletiku ţen 

(AIAW) a vyhrála národní mistrovství na 50 yardů a 100 yardů volný způsob. Sandra 

Neilson se zúčastnila ve věku šestnáct let OH v Mnichově 1972, kde získala tři zlaté 

medaile. V závodě 100 m volný způsob zaplavala olympijský rekord s časem  

58,59 s. Další dvě medaile získala na 4 × 100 m volný způsob a na 4 × 100 m polohová 

štafeta. Oba štafetové týmy vyhrály ve světovém rekordu. Sandra Neilson  

se stala první plavkyní nad 40 let, která se umístila v nejlepších 25 plavců na světě 

v disciplíně 50 m v. zp. a zároveň první plavkyní, která se zúčastnila národního 

mistrovství USA, na kterých byla oceněna návratem USA Swimming (ocenění 

pojmenované po ní, "Sandy Neilson-Bell Comeback Swimmer of the Year Award"). 

V roce 1986 byla uvedena do síně slávy (https://en.wikipedia.org/wiki/sandy-neilson). 

Tabulka 21: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1972 

100 m volný způsob muži OH 1972 

1. Mark Spitz USA 00:51,22 SR 

2. Jerry Heidenreich USA 00:51,69 

3. Vladimir Bure ZSSR 00:51,77 

4. John Murphy USA 00:52,08 

5. Michael Wenden Austrálie 00:52,41 

6. Igor Grivennikov ZSSR 00:52,44 
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Tabulka 22: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1972 

100 m volný způsob ženy OH 1972 

1. Sandra Neilson USA 00:58,59 OR 

2. Shirley Babashoff USA 00:59,02 

3. Shane Gould Austrálie 00:59,06 

4. Gabriela Wetzk NDR 00:59,21 

5. Heidemaire Reineck NSR 00:59,73 

6. Andrea Eife NDR 00:59,91 

5.12 OH v Montrealu - Kanada 1976 (17. července až 1. srpna) 

Charakteristickým znakem montrealských her byla dokonalá organizace a přísná 

bezpečnostní opatření. Nicméně, vrcholné výkony sportovců byly téměř zmařeny 

politickými rozpory před zahájením her. Místo 116 registrovaných národních 

reprezentací přijelo do Kanady pouze 94, protoţe se 24 afrických zemí odmítlo 

zúčastnit. Sportovci z Tchaj-wanu chyběli a Republika Rhodesie byla opět vyloučena  

z her kvůli rasistické politice. Her se tak zúčastnilo o 1 000 sportovců méně  

neţ předchozích OH v Mnichově. Poprvé hostitelská země nevyhrála jedinou zlatou 

medaili. (https://olympics.com/en/montreal-1976; https://www.olympic.sk/montreal-

1976). 

Plavání 

V Montrealu si plavci zaplavali 22 světových rekordů. Za zaplavané rekordy  

se zaslouţilo i rozmístění drah v bazénu. Postavili ho na deset drah, ale plavalo se pouze 

v osmi. Obvyklý handicap první a osmé dráhy se tedy zmenšil, navíc boční stěny  

byly přepadové a vlnky se neodráţely zpět k plavcům na krajních drahách. Také došlo  

ke sníţení plaveckého programu o tři disciplíny. Třináct disciplín bylo pro muţe a stejné 

číslo pro ţeny. Prakticky polovina světových rekordů olympijského roku se zrodila  

v olympijském bazénu Piscine Olympique. 10 000 diváků slyšelo pouze hymny dvou 

zemí a to USA a NDR. Díky muţům z USA a ţenám z NDR (Hornáček, Krnáč,  

a Kršák, 1977).  

Disciplína 100 m volný způsob muţi se konala 24. a 25. července 1976 a zúčastnilo  

se ji 41 plavců z 27 zemí. Jim Montgomery vyhrál tuto disciplínu a poprvé v historii  

ji zaplaval pod 50 vteřin (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1976-summer-
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olympics-men). Ţeny tuto disciplínu plavaly 18. července 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1976-summer-olympics-women). 

Po pádu Berlínské zdi bývalí plavečtí trenéři Východního Německa přiznali,  ţe někomu 

podávali anabolické steroidy, aniţ by o tom věděli (Gonsalves a LaMondia, 1999). 

Osobní profil vítězů: 

Jim Montgomery 

Jim Montgomery se narodil 24. 1. 1955 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1976 (100 m v. zp zlato (viz tabulka č. 23),  

4 x 200 m v. zp. zlato, 4 x 100 m polohový závod zlato, 200 m v. zp. bronz) 

(https://www.olympic.org/jim-montgomery). 

Jim Montgomery byl první, který zaplaval 100 m v. zp. pod 50 vteřin na OH 

v Montrealu 1976. Také zvítězil ve štafetách 4 x 100 m polohový závod  

a 4 x 200 m volný způsob. Na 200 m volný způsob získal bronzovou medaili.   

Jeho další úspěchy byly na prvním mistrovství světa v roce 1973, kde získal pět zlatých 

medailí ve volném způsobu. Z Jugoslávie Jim Montgomery odešel na univerzitu 

v Indianě a čtyři roky plaval za Doc Counsilman. Během tohoto období soutěţil  

na olympijských hrách v Montrealu 1976 a v létě získal mezi juniory a seniory tři zlaté  

a jednu bronzovou medaili. Po jeho plavecké kariéře si v roce 1981 zaloţil plavecký 

program Dallas Masters, který později přejmenoval na Lone Star Masters. V roce 2002 

společně s partnerem a kolegou trenérem, bývalým plavcem Bobbym Pattenom, zaloţili 

klubový tým Dallas Aquatic. V roce 2007 začal učit kurzy plavání, jehoţ součástí byly  

i hodiny pro dospělé, kteří měli strach z vody. V tom samém roce byl vyhlášen  

za trenéra roku US Masters Swimming. V rocích 1999 aţ 2015 trénoval plavání  

na univerzitě Greenhill School v Addison v Texasu. V roce 2015 zaloţil plaveckou 

školu Jim Montgomery na Preston Road v Dallasu. Do Mezinárodní plavecké síně slávy 

byl uvedený v roce 1986 (https://en.wikipedia.org/wiki/jim-montgomery).  

Kornelia Ender 

Kornelia Ender se narodila 25. 10. 1958 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob, motýlek a polohový závod. Největší úspěchy jsou: LOH 1972  

(4 x 100 m v. zp. stříbro, 200 m polohový závod stříbro, 4 x 100 m polohový závod 

stříbro) a LOH 1976 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 24), 4 x 100 m polohový závod 
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zlato, 200 m v. zp. zlato, 100 m motýlek zlato, 4 x 100 m v zp. stříbro) 

(https://www.olympic.org/kornelia-ender). 

S plaváním začala v útlém věku a jiţ jako třináctiletá získala medaile na OH 

v Mnichově 1972. V období 1973 a 1976 zlepšila 34krát světový rekord v různých 

disciplínách. Byla první plavkyní, která získala na jediných OH čtyři zlaté medaile  

a všechny ve světovém rekordu. Později se zjistilo, ţe východoněmecký lékaři podávali 

bez vědomí svým sportovcům steroidy. Kornelii se v roce 1976 začali ukazovat 

příznaky jako hluboký hlas a nadměrně vyvinuté tělo a uznala, ţe to tak i doopravdy 

bylo. Tvrdila, ţe o tom sama nevěděla a bylo ji tehdy řečeno, ţe jsou to léky na lepší 

regeneraci svalů. Po roce odmítla uţívat tyto léky a následně na to byla vyloučena 

z týmu (https://en.wikipedia.org/wiki/kornelia.ender). 

Tabulka 23: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1976 

100 m volný způsob muži OH 1976 

1. Jim Montgomery USA 00:49,99 SR 

2. Jack Babashoff USA 00:50,81 

3. Peter Nocke NSR 00:51,31 

4. Klaus Steinbach NSR 00:51,68 

5. Marcello Grarducci Itálie 00:51,70 

6. Joe Bottom USA 00:51,79 

Tabulka 24: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1976 

100 m volný způsob ženy OH 1976 

1. Kornelia Ender NDR 00:55,65 SR 

2. Petra Priemer NDR 00:56,49 

3. Enith Brigitha Nizozemsko 00:56,65 

4. Kim Peyton USA 00:56,81 

5. Shirley Babashoff USA 00:56,95 

6. Claudia Hempel NDR 00:56,99 
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OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v sekundách a desetinách, 1. aţ 6. odkazuje 

na pořadí ve finále 

Graf 6: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1972 a 1976) 

5.13 OH v Moskvě - Rusko 1980 (19. července až 3. srpna) 

První olympijské hry v socialistické zemi zaznamenaly bojkot několika západních zemí 

na protest proti okupaci Afghánistánu sovětskými vojsky v prosinci 1979. Do Moskvy 

přijeli sportovci z 80 zemí, coţ bylo méně neţ v Římě v roce 1960. Americká hrozba 

bojkotu vyjádřená na počátku olympijského roku měla jen slabou odezvu mezi 

evropskými spojenci NATO. V létě se 29 zemí připojilo ke Spojeným státům 

americkým a následně dalších 33 zemí nereagovalo na pozvání Moskvy. Trpěli  

tím hlavně sportovci, kteří se intenzivně připravovali na hry. Politická akce nepřinesla 

ovoce, Afghánistán zůstal okupován aţ do konce osmdesátých let. V sázce však byla 

budoucnost olympijské myšlenky. Juan Antonio Samaranch, který se stal novým 

prezidentem MOV, se snaţil odvrátit bojkot tři dny před oficiálním zahájením. Marně. 

Nakonec chyběly expedice USA, Kanady, NSR, Japonska a Číny. Moskva vyuţila 

olympijských her k propagaci svého státního zřízení a komunismu 

(https://www.olympic.sk/podujatie/moskva-1980; https://www.olympic.org/moscow-

1980). 

Plavání 

Za poslední čtyři roky se kvalita plavců zvýšila i v jiných zemích. V muţských 

disciplínách byli úspěšní především plavci Sovětského svazu, u plavkyň dominovaly 

ţeny z Německé demokratické republiky. Navzdory skutečnosti, ţe několik zemí 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1972 M 51,22 51,65 51,77 52,08 52,41 52,44

OH 1976 M 49,99 50,81 51,31 51,68 51,70 51,79

OH 1972 Ţ 58,59 59,02 59,06 59,21 59,73 59,91

OH 1976 Ţ 55,65 56,49 56,65 56,81 56,95 56,99

44,50
47,00
49,50
52,00
54,50
57,00
59,50
62,00

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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nepřijelo na OH, se zrodilo sedm světových a sedm olympijských rekordů  

(Kršák, 1981). 

Disciplína 100 m muţi se konala 26. a 27. července v plaveckém bazénu ve sportovním 

areálu Olympiysky a zúčastnilo se ji 39 plavců z 26 zemí. V ţenském provedení  

se tato disciplína konala 20. a 21. července (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-

the-1980-summer-olympics-men; https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1980-

summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů:  

Jörg Woithe 

Jörg Woithe se narodil 11. 4. 1963 a jeho hlavní disciplínou byl volný způsob. Největší 

úspěchy jsou: LOH 1980 (100 m v. zp. zlato (vit tabulka č. 25), 4 x 200 m v. zp. stříbro) 

(https://www.olympic.org/jorg-woithe). 

Dalším úspěchem v plavecké kariéře byla účast na mistrovství světa a Evropy v letech 

1981 a 1987, kde získal dvě zlaté medaile, sedm stříbrných a pět bronzových.  

Po absolvování dálkového studia na německém Institutu tělesné výchovy a sportu 

v Lipsku pracoval jako trenér plavání. Také byl angaţovaný do iránského plaveckého 

národního týmu v roce 2012 (https://en.wikipedia.org/wiki/jorg-woithe). 

Barbara Krause 

Barbara Krause se narodila 7. 7. 1959 a její hlavní disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1980 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 26),  

4 x 100 m v. zp. zlato, 200 m v. zp. zlato) (https://www.olympic.org/barbara-krause). 

Stejně jako její tehdejší východoněmečtí sportovci i ona uţívala podpůrné látky. 

Barbara Krause se nezúčastnila OH 1976, protoţe byla donucená opustit tím, z důvodu 

nesprávně vypočítané dávky drog jejími týmovými lékaři a obávali se pozitivního testu.  

Kdyţ se Barbaře narodily dvě děti, měly zdeformovaná chodidla, coţ se připisuje 

uţívání steroidů (https://en.wikipedia.org/wiki/barbara-krause). 
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Tabulka 25: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1980 

100 m volný způsob muži OH 1980 

1. Jörg Woithe NDR 50,4 

2. Per Holmertz Švédsko 50,91 

3. Per Johansson Švédsko 51,29 

4. Sergej Kopljakov ZSSR 51,34 

5. Rafaele Franceschi Itálie 51,69 

6. Sergej Krasjuk ZSSR 51,8 

Tabulka 26: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1980 

100 m volný způsob ženy OH 1980 

1. Barbara Krause NDR 54,79 SR 

2. Caren Metschuck NDR 55,16 

3. Ines Diers NDR 55,65 

4. Olga Klevakinova ZSSR 57,4 

5. Conny Van Bentum NED 57,63 

6. Natalija Strunnikova ZSSR 57,83 

5.14 OH v Los Angeles - USA 1984 (28. července až 12. srpna) 

Hry v Los Angeles byly bojkotovány Sovětským svazem a jeho spojenci. Přestoţe  

svou nepřítomnost vysvětlovali absurdními argumenty (nedostatkem bezpečnostních 

opatření v USA a obavami o bezpečnost svých sportovců), všichni věděli, ţe je to 

oplátka pro bojkot moskevských her. Navzdory absenci takzvaného socialistického 

tábora zaznamenaly olympijské statistiky rekordní počet zúčastněných zemí (140) 

(https://www.olympic.sk/podujatie/los-angeles-1984; https://www.olympic.org/los-

angeles-1984). 

Plavání 

Do programu plaveckých disciplín se vrátily polohové závody muţů i ţen na 200 m.  

V muţské části soutěţí se obnovila i štafeta na 4 x 100 m v. zp. O všech jedenáct 

světových rekordů, které byly vytvořeny v olympijském bazénu - Plavecký stadion 

McDonald, se zaslouţily soutěţe muţů. Co se týče ţen, od OH v Helsinkách (1952)  

to byla první olympiáda, na které ţeny neutvořily ani jeden světový rekord  

(Procházka, 1984). 
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Závod na 100 m volný způsob se konal 31. července 1984, kterého se zúčastnilo  

68 plavců ze 45 zemí. Z kaţdého státu byli kvalifikováni pouze dva plavce 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1984-summer-olympics-men). 100 m 

volný způsob ţeny se konal 29. července 1984. V olympijském bazénu se poprvé 

udělovaly v jedné disciplíně dvě zlaté medaile. O vítězství na 100 m v. zp. se dělila  

Nancy Hoghead se svou krajankou Carrie Steinseiferovou. Obě zaplavaly na setinu 

shodný čas a podle pravidel, zavedených v roce 1972, stály na nejvyšším stupni dvě 

závodnice (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1984-summer-olympics-

women).  

Osobní profil vítězů:  

Rowdy Gaines 

Rowdy Gaines se narodil 17. 2. 1959 a jeho hlavní disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1984 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 27), 4 x 100 m v. 

zp. zlato, 4 x 100 m polohový závod zlato) (https://www.olympic.org/rowdy-gaines). 

Rowdy Gaines se k plavání dostal na střední škole, kde se rychle vypracoval a získal 

plavecké stipendium na Auburn University. V letech 1978 a 1984 vytvořil deset 

světových rekordů. Byl velkým favoritem na zlaté medaile na OH 1980, ale bojkot USA 

mu nedovolil se jich zúčastnit. Po šesti měsíční pauze od plavání se nakonec 

kvalifikoval na OH 1984 a získal tři zlaté medaile. Později v roce 1991 měl zdravotní 

potíţe, z kterých se zotavil a kvalifikoval se jako nejstarší plavec (35 let) na OH 1996. 

Jeho kariéra byla dále v roli hlavního fundraisera pro USA Swimming, komentátorem 

plavání pro televizi ESPN a NBC a v roce 2007 se stal hlavním mluvčím společnosti, 

která se zabývala energetickými nápoji. V roce 2011 Masters Nationals Short Course 

překonal vlastní národní rekord a také rekord věkové kategorie 40 – 50 let na 100 m 

volný způsob. Také se stal výkonným ředitelem charitativního programu  

pro Rowdy´s Kidz a členem společnoti Photetica (https://en.wikipedia.org/wiki/rowdy-

gaines). 

Nancy Hogshead 

Nancy Hogshead se narodila 17. 4. 1962 a její hlavní disciplínou byl volný způsob, 

motýlek a polohový závod. Největší úspěchy jsou: LOH 1984 (100 m v. zp. zlato  

(viz tabulka č. 28), 4 x 100 m v. zp. zlato, 4 x 100 m polohový závod zlato, 200 m 

polohový závod zlato) (https://olympics.com/en/athletes/nancy-hogshead). 
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V roce 1977, ve věku čtrnáct let, začala její mezinárodní plavecká kariéra, kdyţ 

překonala první americký rekord. Univerzita Duke University jí nabídla plavecké 

stipendium, kde byla neporazitelná. Tato ţena byla jako první uvedena do síně slávy 

vojvodské atletiky.  Ze znásilnění ve druhém ročníku na Duke University, které se stalo 

dva a půl roku před OH 1984, se vzchopila z utrpení a přípravu na OH 1984 

absolvovala v Kalifornii a z její hlavní disciplíny motýlek, přešla na volný způsob. 

Nancy Hogshead říkala, ţe právě fyzické cvičení a chuť dále bojovat a plavat  

jí pomohlo dostat se z utrpení. Svůj hněv pouţila jako zdroj pro to, aby plavala rychleji. 

Nancy Hogshead se po plavecké kariéře stala obdivuhodnou ţenou. Stala se generální 

ředitelkou Champion Women. Tato organizace se věnuje rovnosti a zodpovědnosti  

ve sportu, sexuálnímu obtěţování, zneuţívání a napadnutí, rovnosti v zaměstnání,… 

Dále své myšlenky šířila jako právnička, autorka, profesorka a veřejná mluvčí. V roce 

2018 se jí podařilo přijetí Zákonu o ochrany mladých obětí před sexuálním zneuţíváním  

a zákon o povolení SafeSport (https://en.wikipedia.org/wiki/nancy-hogshead). 

Carrie Steinseifer  

Carrie Steinseifer se narodila 12. 2. 1968 a její hlavní disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1984 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 28), 4 x 100 m  

v. zp. zlato, 4 x 100 m polohový závod zlato) (https://olympics.com/en/athletes/carolyn-

steinseifer). 

Carrie Steinseifer jako patnáctiletá v roce 1983 na Panamerických hrách získala  

dvě zlaté medaile. Také vítězila na Pan Pacific Swimming v roce 1985 a zúčastnila  

se Mistrovství v Tokiu, kde se také umístila. Nadějná plavkyně navštěvovala University 

of Texas pod vedením trenéra Richarda Quicka, kde byla členkou třech štafet na Lady 

Longhorns v NCAA (https://en.wikipedia.org/wiki/carrie-steinseifer). 

Tabulka 27: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1984 

100 m volný způsob muži OH 1984 

1. Rowdy Gaines USA 49,80 OR 

2. Mark Stockwell Austrálie 50,24 

3. Per Johansson Švédsko 50,31 

4. Michael Heath USA 50,41 

5. Dano Halsall Švícařsko 50,5 

6. Stephan Caron Francie 50,7 

6. Alberto Mestre Sosa Venezuela 50,7 

https://olympics.com/en/athletes/carolyn-steinseifer
https://olympics.com/en/athletes/carolyn-steinseifer
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Tabulka 28: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1984 

100 m volný způsob ženy OH 1984 

1. Nancy Hogshead USA 55,92 

1. Carrie Steinseifer USA 55,92 

3. Annemarie Verstappen NED 56,08 

4. Cornelia van Bentum NED 56,43 

5. Michele Pearson Austrálie 56,83 

6. June Croft Velká Británie 56,9 

 
OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v sekundách a desetinách, 1. aţ 6. odkazuje  

na pořadí ve finále 

Graf 7: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1980 a 1984) 

5.15 OH v Soulu - Jižní Korea 1988 (17. září až 2. října) 

Po 12 letech se téměř všichni sportovci (kromě Kuby a Etiopie) opět shromáţdili 

na OH. Bojkot, který zaznamenaly moskevské olympijské hry (1980) a hry  

v Los Angeles (1984), se neopakoval. Podruhé se letní olympijské hry konaly v Asii. 

Vřelost hostitelů nemohla zakrýt obtíţe jejich napjatých vztahů s komunistickou vládou 

v Severní Korei. Pchjongjang zakázal svým sportovcům účast na hrách v Jiţní Korei. 

Sportovci ze 160 zemí překonali 27 světových rekordů za šestnáct olympijských  

dní (https://www.olympic.sk/podujatie/soul-1988; https://www.olympic.org/soul-1988). 

Plavání 

V olympijském roce plavci vytvořili jedenáct světových rekordů, z toho v Soulu deset 

v krytém bazénu Jamsil. Téměř třetina všech světových rekordů dosaţených  

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.

OH 1980 M 50,4 50,91 51,29 51,34 51,69 51,8

OH 1984 M 49,8 50,24 50,31 50,41 50,5 50,7 50,7

OH 1980 Ţ 54,79 55,16 55,65 57,4 57,63 57,83

OH 1984 Ţ 55,92 55,92 56,08 56,43 56,83 56,9
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Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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na olympiádě patří jim. Počet zemí, které získaly medaile v plavání, se také zvýšil.  

V Soulu jich bylo 22, zatímco pouze 13 v Los Angeles a pouze 15 na Mistrovství světa 

1986 v Madridu. Poprvé se bojovalo o 31 medailových sad (přidána byla 50 m v. zp., 

disciplína pro muţe i ţeny) (https://www.olympic.sk/podujatie/soul-1988; 

https://www.olympic.org/soul-1988). 

Disciplína 100 m volný způsob muţi se konala 22. září 1988 a zúčastnilo se ji 77 plavců 

z 51 zemí. V ţenském provedení se tento závod konal 18. a 19. září 1988 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1988-summer-olympics-women; 

https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1988-summer-olympics-men). 

Osobní profil vítězů: 

Matt Biondi 

Matt Biondi se narodil 8. 10. 1965 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob 

a motýlek. Největší úspěchy jsou: LOH 1984 (4 x 100 m v. zp. zlato), LOH 1988  

(100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 29), 50 m v. zp. zlato, 200 m v. zp. bronz, 4 x 100 m 

v. zp. zlato, 4 x 200 m v. zp. zlato, 100 m motýlek stříbro, 4 x 100 m polohový závod 

zlato) a LOH 1992 (4 x 100 m polohový závod zlato, 4 x 100 m v. zp. zlato, 50 m v. zp. 

stříbro) (https://olympics.com/en/athletes/matthew-biondi). 

Matt Biondi začal závodit uţ v pěti letech, na kterých špatně startoval a po startu ztratil 

plavky. Jeho talent se začal ukazovat aţ na střední škole Campolindo,  

kde se jeho sprinterské schopnosti projevily. V celé jeho účasti na OH získal 11 zlatých 

medailí. Jeho touha po vítězství po prohře o 0,01 vteřiny na 100 m motýlek, ho donutila 

k zamyšlení, ţe by mu k vítězství pomohly delší nehty 

(https://olympics.com/en/athletes/matthew-biondi). Dále Biondi získal osm titulů 

NCAA. Sedmkrát překonal rekordy NCAA a americké rekordy v letech 1985, 1986  

a 1987 byl vyhlášen za plavce roku NCAA. Také byl finalistou ceny Jamesa E. 

Sullivana, sportovcem roku UPI, sportovcem olympijského výboru USA a byl dvakrát 

vybraný za muţského plavce světa v letech 1986 a 1988. Po své profesionální kariéře 

plavce poslední léta působil jako učitel školy a trenér plavání na Havaji. Na škole Sierra 

Canyon School začal od roku 2012 učit matematiku a trenéry. 23. března 2014 poprvé 

uspořádal soutěţ Matt Masters Classic, která se konala kaţdoročně 

(https://en.wikipedia.org/wiki/matt-biondi). 

  

https://olympics.com/en/athletes/matthew-biondi
https://olympics.com/en/athletes/matthew-biondi
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Kristin Otto 

Kristin Otto se narodila 7. 2. 1966 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob, 

motýlek a znak. Největší úspěchy jsou: LOH 1988 (50 m v. zp. zlato, 100 m v. zp. zlato 

(viz tabulka č. 30), 100 m znak zlato, 4 x 100 m v. zp. zlato, 4 x 100 m polohový závod 

zlato, 100 m motýlek zlato) (https://www.olympic.org/soul-1988). 

Plavání se začala věnovat jako jedenáctiletá ve východoněmecké sportovní akademii 

a uţ jako šestnáctiletá se zúčastnila mistrovství světa v roce 1982, kde získala tři zlaté 

medaile. V roce 1985 si zlomila obratel, coţ jí v tom roce bránilo závodit. Její největší 

úspěch přišel na OH v Soulu 1988 a byla největší postavou plaveckých soutěţí  

jako dvaadvacetiletá, která se se šesti vítězstvími stala nejúspěšnější účastnicí her  

a téměř se vyrovnala fenomenálnímu sedminásobnému vítězi, Američanovi Markovi 

Spitzovi. Jejích šest zlatých je o to pozoruhodnější, ţe je jako první plavkyně historie 

získala ve třech různých plaveckých způsobech: v kraulu (vyhrála 50 i 100 m),  

v motýlku (100 m) i ve znaku (100 m) a dvě další přidala jako členka obou vítězných 

štafet NDR. Ziskem šesté zlaté medaile zdolala i světovou rekordmanku Yang Wenyi 

v disciplíně 50 m v. zp. Tak jako ostatní sportovní kolegové v Německu, tak i Kristin 

Otto uţívala zakázané látky, o kterých nevěděla. V současnosti pracuje jako sportovní 

reportérka pro německou televizi. V roce 1988 byla vyhlášená za plavkyni světa ţen  

a v roce 1986 byla oceněna Zlatou hvězdou přátelství lidí 

(https://en.wikipedia.org/wiki/kristin-otto). 

Tabulka 29: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1988 

100 m volný způsob muži OH 1988 

1. Matt Biondi USA 48,63 OR 

2. Christopher Jacobs USA 49,08 

3. Stephan Caron Francie 49,62 

4. Gennady Prigoda ZSSR 49,75 

5. Juri Baškatov ZSSR 50,05 

6. Andrew Baildon Austrálie 50,23 
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Tabulka 30: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1988 

100 m volný způsob ženy OH 1988 

1. Kristin Otto NDR 54,93 

2. Zhuang Yong Čína 55,47 

3. Catherine Plewinski Francie 55,49 

4. Manuela Stellmach NDR 55,52 

5. Silvia Poll Kostarika 55,9 

6. Karin Brienese NED 56,15 

5.16 OH v Barceloně - Španělsko 1992 (25. července až 8. srpna) 

Byly to hry Juana Antonia Samaranche, prezidenta MOV, který dokonce běţel 

s olympijskou pochodní. Opět se ukázalo, ţe síla olympijské myšlenky je slabší  

neţ politika. V době her vypukl v bývalé Jugoslávii boj se zjevnou lhostejností  

k nepsanému zákonu o míru zbraní v době olympijských her (tzv. antická ekecheiria). 

Poprvé od roku 1964 se celoněmecký tým zúčastnil letních olympijských her,  

a po 28 letech Jiţní Afrika, která jiţ nemusela být vyloučena kvůli politice apartheidu, 

byla také zapojena do her. Navzdory hlubokým politickým změnám v bývalém 

Sovětském svazu zde byl představen jednotný olympijský tým,  

který vystupoval pod vlajkou SNS (https://www.olympic.sk/barcelona-1992; 

https://www.olympic.org/barcelona-1992). 

Plavání 

V plavání byly přepsány nejen olympijské, ale i světové rekordy. Olympijské rekordy 

byly vytvořeny v bazénu celkem 21krát. Z těch jednadvaceti olympijských rekordů  

bylo devět světových rekordů. Olympijské medaile putovaly do devatenácti různých 

zemí (Gonsalves a LaMondia, 1999). 

Finále muţů na 100 m v. zp. se konalo 28. července 1992 a zúčastnilo se ho 75 plavců 

z 52 zemí. Ţeny plavaly dřív a to 26. července 1992. Místo konání plaveckých závodů 

se odehrávalo na bazénu Piscines Bernat Picornell, kde finále kraulu bylo kuriózní. 

Gustav Borges z Brazílie v cíli dohmátl jako druhý v pořadí, ale jeho měřící zařízení 

selhalo. Rozhodčí se museli podívat na videozáznam, kdy usoudili, ţe Borges doplaval 

jako čtvrtý. Před slavnostním vyhlášením vítězů sprintu na 100 m v. zp.  

se na videozáznam podívali znovu a zjistili, ţe se dívali na finiš Biondiho a ne Borgese.  
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Borgesovi následně předali stříbrnou medaili. Vítězem závodu se stal Alexander Popov 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1992-summer-olympics-men; 

https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1992-summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

Alexander Popov 

Alexander Popov se narodil 16. 11. 1971 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob a znak. Největší úspěchy jsou: LOH 1992 (50 m v. zp. zlato, 100 m v. zp. zlato 

(viz tabulka č. 31), 4 x 100 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m polohový závod stříbro), LOH 

1996 (50 m v. zp. zlato, 100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 33), 4 x 100 m v. zp. stříbro,  

4 x 100 m polohový závod stříbro) a LOH 2000 (100 m v. zp. stříbro) 

(https://olympics.com/en/athletes/alexander-popov). 

Alexander Popov je jediný komu se podařilo vyhrát 50 m i 100 m v. zp. na dvou  

po sobě jdoucích OH. Ve svém prvním vystoupení na OH v Barceloně 1992 tehdy 

dvacetiletý zvítězil na 100 m v. zp. a vzal vítězství osm let neporaţenému Mattovi 

Biondimu. V barcelonském bazénu měl být nejkratší kraulařský sprint záleţitostí 

Američanů Biondiho a Jagera, ale Popov jim překazil vyhlídky na zlatou medaili  

a vytvořil i olympijský rekord. Od roku 1991 aţ po olympiádu v Sydney 2000 

Alexander Popov nenašel v závodě na 100 m v. zp. na velkých soutěţích přemoţitele. 

Plavání se začal věnovat od osmi let. Aţ ruský trenér Gennadi Touretski ho "předělal" 

na kraulaře. Do té doby se totiţ věnoval znaku. Krátce po OH v Atlantě 1996 napadl 

ruského sprintera moskevský prodavač melounů, který ho probodl noţem. Uţ v prosinci 

však Alexander Popov opět mohl začít plavat (Gonsalves a LaMondia, 1999).  

V posledním pokusu o účast na OH 2004, kde byl nositelem ruské vlajky,  

se neprobojoval do finále. V roce 1999 byl zvolený do MOV a do komise sportovců 

MOV. Také získal magisterský titul sportovního trenéra. Stal se mluvčím  

pro Omega SA a od roku 2009 se stal členem dozorné rady pro Adidas 

(https://en.wikipedia.org/wiki/alexander-popov). 

Yong Zhuang 

Yong Zhuang se narodila 10. 8. 1972 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 1988 (100 m v. zp. stříbro) a LOH 1992  

(100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 32), 50 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m v. zp. stříbro) 

(https://olympics.com/en/athletes/yong-zhuang). 
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Pro Čínu to byla první zlatá medaile a pro Yong Zhuang nejlepší plavecký výkon  

a to z OH v Barceloně 1992 v závodě na 100 m volný způsob. O čtyři roky dříve na OH 

v Soulu 1988 získala vůbec první medaili pro Čínu v závodě na 100 m v. zp. 

(https://olympics.com/en/athletes/yong-zhuang). 

Tabulka 31: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1992 

100 m volný způsob muži OH 1992 

1. Alexander Popov Rusko 49,02 

2. Gustavo Borges Brazílie 49,43 

3. Stephan Caron Francie 49,5 

4. Jon Olsen USA 49,51 

5. Matt Biondi USA 49,53 

6. Tommy Werner Švédsko 49,63 

Tabulka 32: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1992 

100 m volný způsob ženy OH 1992 

1. Zhuang Yong Čína 54,64 OR 

2. Jenny Thompson USA 54,84 

3. Franziska van Almsick NED 54,94 

4. Nicole Haislett USA 55,19 

5. Catherine Plewinski Francie 55,72 

6. Le Jingyi Čína 55,89 

 

   
OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v sekundách a desetinách, 1. aţ 6.  

odkazujena pořadí ve finále 

Graf 8: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1988 a 1992) 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1988 M 48,63 49,08 49,62 49,75 50,05 50,23

OH 1992 M 49,02 49,43 49,5 49,51 49,53 49,63

OH 1988 Ţ 54,93 55,47 55,49 55,52 55,9 56,15

OH 1992 Ţ 54,64 54,84 54,94 55,19 55,72 55,89
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https://olympics.com/en/athletes/yong-zhuang
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5.17 OH v Atlantě - USA 1996 (19. července až 4. srpna) 

Ačkoli se očekávalo, ţe MOV znovu určí Atény za pořadatele her po 100 letech, 

nakonec v tomto souboji zvítězila Atlanta, hlavní město Coca-Coly, jednoho z hlavních 

sponzorů olympijského hnutí. Slovensko bylo jednou ze zemí, která měla letní 

olympijskou premiéru. Vlajkonošem první slovenské olympijské expedice byl zápasník 

Jozef Lohyňa, který shodou okolností vedl poslední československou expedici. Atlanta 

se také neobešla bez teroristické vlny (https://www.olympic.sk/podujatie/atlanta-1996; 

https://www.olympic.org/atlanta-1996). 

Plavání 

Plavání muţů a ţen probíhalo se stejným počtem disciplín. 19 zemí získalo medaile  

v Georgia Tech Aquatic Center, ve vodním centru olympijského bazénu, z nichţ 10 

získalo zlatou medaili. Za sedm dní plavání padly čtyři světové rekordy 

(https://www.olympic.org/atlanta-1996). 

Obě nejkratší a nejsledovanější plavecké tratě ovládnul Rus Alexander Popov  

(viz tabulka č. 33). Američan Gary Hall sice předváděl v boji s ním fantastické výkony, 

ale v Canbeře trénující obhájce obou titulů, na svých tratích neměl na světě konkurenci. 

Potvrdil to svými typickými obrovskými záběry i v souboji s Američanem podporovaný 

fanatickým publikem (Šimo a kolektiv, 1996). Disciplína  

na 100 m volný způsob se konala 22. července 1996 a zúčastnilo se jí 60 plavců z 54 

zemí (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1996-summer-olympics-men). 

Závod ţen na 100 m volný způsob se konal 20. července 1996 a zlatou medaili vyhrála 

Jingyi Le (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-1996-summer-olympics-

women). 

Hluboký pokles zaznamenaly čínské plavkyně a to po dopingové čistce, kdy přišel 

prudký zlom. Počet medailí na MS v Římě 1994 byl: 12-6-1, na OH v Atlantě: 1-3-2. 

Tu jedinou získala v závodech na 100 m v. zp. Le Jingyiová (Šimo a kolektiv, 1996). 

Osobní profil vítězů: 

Alexander Popov (viz kapitola 5.16) 

Jingyi Le 

Jingyi Le se narodila 19. 3. 1975 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný způsob. 

Největší úspěchy jsou: LOH 1992 (4 x 100 m v. zp. stříbro) a LOH 1996 (100 m v. zp. 

https://www.olympic.sk/podujatie/atlanta-1996
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zlato (viz tabulka č. 34), 50 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m v. zp. stříbro) 

(https://olympics.com/en/athletes/jingyi-le). 

Čínská reprezentantka se zúčastnila OH v Barceloně 1992, kde získala stříbrnou medaili 

na 4 x 100 m v. zp. a na 100 m v. zp. se umístila na šestém místě. Největší úspěchy 

měla ve sprinterských disciplínách a to i na mistrovství světa v Římě 1994,  

kde si vyplavala čtyři zlaté medaile ve světovém rekordu na 50 m v. zp., 100 m v. zp.  

a dvě ve štafetách. Na OH v Atlantě 1996 vyhrála disciplínu 100 m v. zp., získala 

stříbro na 4 x 100 m v. zp a 50 m v. zp. Jingyi Le se dařilo i na mistrovství Pan Pacific 

v roce 1997 ve sprintu 50 m v. zp. zvítězila a přidala k tomu stříbro v disciplínách  

na 100 m a 200 m v. zp.  Mnoho čínských plavkyň bylo podezřelých z uţívání 

zakázaných látek a to i Jingyi Le, díky své svalnaté postavě. Na rozdíl od ostatních 

nikdy neměla pozitivní test na přítomnost nelegálních látek 

(https://en.wikipedia.org/wiki/le-jingyi). 

Tabulka 33: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 1996 

100 m volný způsob muži OH 1996 

1. Alexander Popov Rusko 48,74 

2. Gary Hall, Jr.USA 48,81 

3. Gustavo Borges Brazílie 49,02 

4. Pieter van den Hoogenband NED 49,13 

5. Fernando Scherer Brazílie 49,57 

6. Pavel Khnykin Ukrajina 49,65 

Tabulka 34: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 1996 

100 m volný způsob ženy OH 1996 

1. Jingyi Le Čína 54,5 OR 

2. Sandra Volker Německo 54,88 

3. Angel Martino USA 54,93 

4. Amy Van Dyken USA 55,11 

5. Franziska van Almsick NED 55,59 

6. Sarah Ryan Austrálie 55,85 

5.18 OH v Sydney - Austrálie 2000 (15. září až 1. října) 

Na 101. zasedání MOV v Monaku v roce 1993 se o pořádání olympijských her ucházelo 

pět kandidátských měst. Poctu uspořádání získali protinoţci, tentokrát zastoupení 

https://olympics.com/en/athletes/jingyi-le


61 

 

městem Sydney (OH byly i v Melbourne v roce 1956). Největší město "zeleného" 

kontinentu připravilo výjimečné hry, s mimořádně přátelskou atmosférou. Olympijský 

oheň zapálila 15. září první dáma domorodých Aboridţinců Cathy Freemanová,  

členka australské výpravy (https://www.olympic.sk/podujatie/sydney-2000; 

https://www.olympic.org/sydney-2000). 

Plavání 

V historii světového plavání byl rok 2000 napsán ve zlatě. V dlouhém bazénu, stejně 

jako v krátkém, plavci zaplavali 33 světových rekordů. Výrazné zrychlení plaveckého 

vrcholu mohlo být částečně způsobeno supermoderními technologiemi pouţívanými  

při výrobě celotělových plavek, ale zejména zvýšením důrazu na silový trénink plavců 

a tréninkovou motivaci. Plavecké soutěţe na olympijských hrách v Sydney 

v International Aquatic Center byly pak skutečným vrcholem všeho, co se dosud konalo 

ve světových bazénech. Na olympiádě padlo patnáct rekordů. Pět rekordů  

bylo překonáno v den zahájení (https://www.olympic.sk/podujatie/sydney-2000). 

Muţský závod na 100 m volný způsob se konal 19. a 20. září 2000 a zúčastnilo  se ho 73 

plavců z 66 zemí (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at--the-2000-summer-

olympics-men). Pieter van den Hoogenband vyhrál a porazil i obhájce zlata z Barcelony 

1992 i z Atlanty 1996 Rusa Alexandra Popova (jiţ v semifinále zaplaval Pieter van den 

Hoogenband světový rekord a jako první muţ plaval 100 m v. zp. pod 48 s.).  

V obou zlatých disciplínách (200 m a 100 m v. zp.) vytvořil světový rekord. Pieter van 

den Hoogenband se tak stal třetím plavcem, který má sprinterský double na 100  

a 200 m v. zp. První byl Australan Michael Wenden (OH 1968), druhý Američan Mark 

Spitz (OH 1972). Ke dvěma zlatým přidal Pieter van den Hoogenband dvakrát bronz 

v 50 m sprintu a v holandské štafetě 4 x 200 m v. zp. (Kronika sportu 2000, 2001; Zerer 

a kolektiv, 2000). Jedna z nejvýraznějších postav těchto her byla Inge de Bruijnová,  

která vyhrála závod na 100 m volný způsob. Tato disciplína se konala 20. a 21. září 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-2000-summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

Pieter van den Hoogenband 

Pieter van den Hoogenband se narodil 14. 3. 1978 a jeho hlavní plaveckou disciplínou 

byl volný způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 2000 (100 m v. zp. zlato  

(viz tabulka č. 35), 200 m v. zp. zlato, 50 m v. zp. bronz, 4 x 200 m v. zp. bronz) a LOH 
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2004 (100 m v. zp. (viz tabulka č. 37), 200 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m v. zp. stříbro) 

(https://olympics.com/en/athletes/pieter-van-den-hoogenband). 

Úspěšný plavec se narodil do sportovně zaloţené rodiny. Jeho sláva začala,  

kdyţ byl osmnáctiletý na OH 1996, kde se umístil na čtvrtém místě na 100 m a 200 m  

v. zp. Zlaté medaile si vybojoval aţ v roce 1999 na mistrovství Evropy a získal šest 

zlatých medailí. Na OH v Sydney 2000 získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile.  

Na dalších OH v Aténách 2004 se mu podařilo potvrdit jednu zlatou medaili  

na 100 m volný způsob a vybojoval si ještě dvě stříbrné medaile. Pieter van den 

Hoogenband se stal prvním plavcem, který se zúčastnil jedné disciplíny čtyřikrát.  

Jeho čtvrtá účast na OH v Pekingu 2008 na 100 m volný způsob skočila bez medaile, 

ale na pátém místě. Tohoto roku v prosinci odešel do plaveckého důchodu. V letech 

1999, 2000 a 2004 se stal holandským sportovcem roku, světovým plavcem roku 2000  

a evropským plavecem roku 1999, 2000, 2002 a 2004. Na jeho počest  

byla pojmenovaná plavecká aréna v centru Eindhoven na Pieter van den Hoogenband 

Zwemstadion (https://en.wikipedia.org/wiki/pieter-van-den-hoogenband). 

Inge de Bruijn  

Inge de Bruijn se narodila 24. 8. 1973 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob a motýlek. Největší úspěchy jsou: LOH 2000 (50 m v. zp. zlato, 100 m v. zp. 

zlato (viz tabulka č. 36), 100 m motýlek zlato, 4 x 100 m v. zp. stříbro) a LOH 2004  

(50 m v. zp. zlato, 100 m v. zp. stříbro, 100 m motýlek bronz, 4 x 100 m v. zp. bronz) 

(https://olympics.com/en/athletes/inge-de-bruijn). 

Jako patnáctiletá plavala Inge de Bruijn 50 m v. zp. za 26,79 s. Později se z ní stala 

průměrná plavkyně a sice startovala uţ na OH v Barceloně 1992, ale bez většího 

úspěchu. Před OH 1996 ji trenér Jacco Verhaeren vyhodil z týmu  

pro nedisciplinovanost a tak v Atlantě nestartovala. Inge de Bruijn sledovala olympiádu 

pouze v televizi a dala se na rekreační vodní pólo. V Sydney 2000  

se tato sedmadvacetiletá Holanďanka stala jedním z nejúspěšnějších sportovců celých 

OH. Neustále, i během olympiády, však čelila podezření z dopingových praktik,  

ale vţdy ji testovali s negativním výsledkem. Inge de Bruijn obsadila první tři místa  

ve všech disciplínách, ve kterých startovala. Třikrát zlepšila rekordní hodnoty  

a zvítězila na 50 a 100 m v. zp. i na 100 m motýlek a se štafetou 4 x 100 m v. zp. získala 

stříbrnou medaili. V olympijském roce překonala Inge de Bruijn i 18 let starý rekord 

v motýlkovi jedinečné Američanky Mary Meagher a v Sydney plavala o 1,32 s rychleji 

https://olympics.com/en/athletes/pieter-van-den-hoogenband
https://olympics.com/en/athletes/inge-de-bruijn
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neţ rekordní Meagher. V Sydney také zaplavala 100 m v. zp. jako první ţena pod 54 

sekund. I v nejkratším sprintu suverénně vyhrála. Na dalších OH v Aténách 2004 

obhájila prvenství pouze na 50 m v. zp. a získala jednu stříbrnou a dvě bronzové 

medaile. Svým úspěchem se stala neúspěšnější nizozemskou olympioničkou historie  

a byla také známa jako reklamní tvář značky Sapph. V roce 2007 ukončila plaveckou 

kariéru (https://en.wikipedia.org/wiki/inge-de-bruijn). 

Tabulka 35: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 2000 

100 m volný způsob muži OH 2000 

1. Pieter van den Hoogenband NED 48,3 SR 

2. Alexander Popov Rusko 48,69 

3. Gary Hall, Jr. USA 48,73 

4. Michael Klim Austrálie 48,74 

5. Neil Walker USA 49,09 

6. Lars Frolander Austrálie 49,22 

Tabulka 36: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 2000 

100 m volný způsob ženy OH 2000 

1. Inge de Bruijn NED 53,83 

2. Therese Alshammar Švédsko 54,33 

3. Dara Torres USA 54,43 

4. Jenny Thompson USA 54,43 

5. Martina Moravcová Slovensko 54,72 

6. Helene Muller JAR 55,19 
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OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v sekundách a desetinách, 1. aţ 6. Odkazuje 

     na pořadí ve finále 

Graf 9: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 1996 a 2000) 

5.19 OH v Aténách - Řecko 2004 (13. srpna – 29. srpna) 

Dějiště premiérových novověkých OH 1896, získaly Atény. Průprava her byla ohroţená 

mnoţstvím konfliktů mezi vlivnými lidmi, státních agentur, ministerstev. Po hrozbě  

od prezidenta MOV se Řecko vzpamatovalo a připravilo půvabné hry na poslední 

chvíli. Symbolem her byl olivový věnec. Panatejánský stadion v antickém stylu, který 

slouţil během OH 1896, vyuţili na soutěţe lukostřelby a cíl maratónského běhu. 

Olympijských her se zúčastnilo rekordních 201 národních olympijských výborů. 

Celkový počet událostí na programu byl 301 (o jeden víc jak na hrách v Sydney v roce 

2000). Dopingová témata znovu rezonovala, kdy po aténských soutěţích  

bylo 26 pozitivních testů (https://www.olympic.sk/podujatie/ateny-2004). 

Plavání 

Největší hvězdou byl plavec z USA Michael Phelps. Ve vodním olympijském centru 

v Aténách získal celkový počet osm medailí, z toho šest zlatých a dvě bronzové 

medaile, coţ byla druhá nejhodnotnější sbírka v jediných OH. Ve vodním olympijském 

centru v Aténách se zúčastnilo 937 startujících ze 152 zemí ve 32 plaveckých disciplín 

(https://www.olympic.sk/podujatie/ateny-2004). 

Muţská disciplína na 100 m volný způsob se konala 17. a 18 srpna 2004 a zúčastnilo  

se ji 69 plavců z 62 zemí. Své prvenství obhájil holandský plavec Pieter van den 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 1996 M 48,74 48,81 49,02 49,13 49,57 49,65

OH 2000 M 48,3 48,69 48,73 48,74 49,09 49,22

OH 1996 Ţ 54,5 54,88 54,93 55,11 55,59 55,85

OH 2000 Ţ 53,83 54,33 54,43 54,43 54,72 55,19
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Hoogenband (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-2004-summer-olympics-

men). V ţenském prvenství si Holanďanka Inge de Bruijn neobhájila prvenství  

ze Sydney a skončila na druhém místě. O 0,32 setin byla rychlejší a získala zlato Jodie 

Henry. Tento závod se konal 18. a 19. srpna 2004 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-2004-summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů:  

Pieter van den Hoogenband (viz kapitola č. 5.18) 

Jodie Henry 

Jodie Henry se narodila 17. 11. 1983 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 2004 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 38),  

4 x 100 m v. zp. zlato, 4 x 100 m polohový závod zlato) 

(https://olympics.com/en/athletes/jodie-henry). 

Jodie Henry začala s plaváním v relativně pozdním věku a to ve 14 letech. O pár let 

později na hrách Commonwealthu v roce 2002 vyhrála disciplínu 100 m v. zp.,  

4 x 100 m v. zp. a 4 x 100 m polohový závod. V tom samém roce na mistrovství  

Pan Pacific získala stříbro na 50 m a 100 m v. zp. a zlatou medaili v polohové  

a kraulové štafetě. O rok později na mistrovství světa FINA 2003 se umístila na druhém 

místě na 100 m v. zp. a na třetím místě na 4 x 100 m v. zp. a 4 x 100 m polohový závod. 

V roce 2003 byla jmenovaná za Speedo sprinterku roku. Na OH V Aténách 2004  

si vyplavala tři zlaté medaile a tři světové rekordy v disciplínách 100 m v. zp.,  

4 x 100 m v. zp. a 4 x 100 m polohový závod. V roce 2004 byla také vyznamenaná 

Řádem australské medaile, australským plavcem roku a vítězství na 4 x 100 m polohový 

závod bylo vyhlášeno Zlatým momentem roku. Dále na mistrovství světa 2005 získala 

zlato na 100 m v. zp., 4 x 100 m v. zp. a 4 x 100 m polohový závod. Její poslední rok 

plavecké kariéry v roce 2007 na mistrovství světa opět vyhrála v obou štafetách.  

Na OH v Pekingu 2008 se uţ nemohla kvalifikovat kvůli potíţím s pánví a v roce 2009 

oznámila odchod z plavecké kariéry (https://olympics.com/en/athletes/jodie-henry). 

  

https://olympics.com/en/athletes/jodie-henry
https://olympics.com/en/athletes/jodie-henry
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Tabulka 37: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 2004 

100 m volný způsob muži OH 2004 

1. Pieter van den Hoogenband NED 48,17 

2. Roland Mark Schoeman JAR 48,23 

3. Ian Thorpe Austrálie 48,56 

4. Ryk Neething JAR 48,63 

5. Filippo Magnini Itálie 48,99 

6. Duje Draganja Chorvátsko 49, 23 

Tabulka 38: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 2004 

100 m volný způsob ženy OH 2004 

1. Jodie Henry Austrálie  53,84 

2. Inge de Bruijn NED  54,16 

3. Natalie Coughlin USA  54,4 

4. Malia Metella Francie  54,5 

5. Kara Lynn Joyce USA  54,54 

6. Nery Mantey Niangkouara Řecko  54,81 

5.20  OH v Pekingu - Čína 2008 (23. července – 8. srpna) 

Uspořádat olympijské hry 2008 čínskému Pekingu přidělili právo na moskevském 

zasedání MOV. Byla to jednoznačná, ale taky kontroverzní volba. MOV z více stran 

dostával výzvy, aby hlavnímu městu komunistické Číny nesvěřil právo uspořádat OH, 

protoţe země je notorickým pachatelem základních lidských práv. Volby však jasně 

vyjádřily víru MOV, ţe Čína se můţe změnit k lepšímu. Přípravy OH v Pekingu  

se odehrály v rozsahu, který byl do té doby nebývalý. Pouze ekologických opatření 

vyšlo za sedm let na neuvěřitelných 12 miliard dolarů! Ozdobou her byly velkolepé 

sportoviště (zejména Olympijský stadion "Ptačí hnízdo" a Aquatické centrum "Vodní 

kostka“) (https://www.olympic.sk/peking-2008; https://www.olympic.org/peking-2008). 

Plavání 

Bazén v Pekingském národním plaveckém centru byl povaţován za nejrychlejší 

olympijský bazén v historii díky rozměrům a pouţitým technologiím. Bylo zaplaváno 

25 světových a 65 olympijských rekordů. Nepřekonány byly jen časy  

Inge de Bruijnové na 100 metrů motýlek a Iana Thorpa na 400 metrů volný způsob 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/plavani-olympijske-hry-2008). Na OH 2008 fenomenální 

americký plavec Michael Phelps překonal svého krajana Marka Spitza z OH 1972. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jodie_Henry
https://en.wikipedia.org/wiki/Inge_de_Bruijn
https://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Coughlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Malia_Metella
https://en.wikipedia.org/wiki/Kara_Lynn_Joyce
https://en.wikipedia.org/wiki/Nery_Mantey_Niangkouara
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inge_de_Bruijnov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ian_Thorpe
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V nejrychlejším bazénu si vybojoval osm zlatých medailí a sedmi z nich připsal světové 

rekordy. Michael Phelps se právem stal se 14 zlatými medailemi nejúspěšnějším 

olympionikem všech časů (https://www.olympic.org/peking-2008). 

Závod na 100 m volný způsob muţi se konal od 12. do 14. srpna 2008 a zúčastnilo  

se ho 64 plavců z 55 zemí. Souboj o titul vítěze byl vyrovnaný. Alain Bernard 

dohmátnul len pár centimetrů dříve neţ Eamon Sullivan. O bronzovou medaili  

se podělili Jason Lezak a Cielo Filho (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-

2008summer-olympics-men). V ţenském souboji se plavalo od 13. do 15 srpna 2008  

a zvítězila Britta Steffen (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-2008-summer-

olympics-men). 

Osobní profil vítězů: 

Alain Bernard 

Alain Bernard se narodil 1. 5. 1983 a jeho hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 2008 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 39),  

50 m v. zp. bronz, 4 x 100 m v. zp. stříbro) a LOH 2012 (4 x 100 m v. zp. zlato) 

(https://olympics.com/en/athletes/alain-bernard). 

Alain Bernard se stal druhým Francouzem, který vybojoval zlato na OH a to na 100 m 

volný způsob v roce 2008 na OH v Pekingu. První byl Jean Boiteux na OH 1952  

na 400 m v. zp. Dále si vybojoval bronz na 50 m volný způsob a stříbro  

na 4 x 100 m volný způsob. V tomto roce se zúčastnil mistrovství Evropy v dlouhém 

bazénu a zvítězil na 100 m v. zp. ve světovém rekordu a na 50 m volný způsob,  

kde drţel jenom čtyři dny světový rekord. Na dalších OH 2012 se uţ v disciplínách  

50 m a 100 m v. zp. nekvalifikoval. Avšak získal jedno zlato ve štafetě. Hned po OH 

v roce 2012 se rozloučil s plaveckou kariérou. Alain Bernard působí  

jako dobrovolníkv četnictvu od roku 2008 a donedávna byl přidruţen 

k mobilní skupině Groupementblindé de gendarmerie mobile se sídlem ve Versailles -

Satory v oddělení Yvelines  (https://en.wikipedia.org/wiki/alain-bernard). 

Britta Steffen 

Britta Steffen se narodila 16. 11. 1983 a její hlavní plaveckou disciplínou byl volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 2000 (4 x 200 m v. zp. bronz) a LOH 2008  

(100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 40), 50 m v. zp. zlato) 

(https://olympics.com/en/athletes/britta-steffen). 

https://olympics.com/en/athletes/alain-bernard
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gendarmerie
https://en.wikipedia.org/wiki/Versailles_(commune)
file:///C:/Users/PC%20-%20Naďa/Downloads/Satory
https://en.wikipedia.org/wiki/Departments_of_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Departments_of_France
https://olympics.com/en/athletes/britta-steffen%C2%A8
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Její úspěch začal, kdyţ vyhrála šest titulů na mistrovství Evropy juniorů v roce 1999  

a o rok později získala ve štafetě na 4 x 200 m v. zp. medaili na OH v Sydney 2000. 

Později si Britta Steffen dala pauzu od plavání, aby se mohla soustředit na studium.  

Jiţ na mistrovství Evropy 2006 překonala světový rekord na 100 m v. zp. a rovněţ 

překonala světové rekordy, jako členka dvou štafet (4 x 100 m v. zp. a 4 x 200 m v. zp). 

Na OH 2008 sama sobě zlepšila olympijský rekord na 100 m v. zp. s časem 53,12 s. 

Také si vybojovala zlato na 50 m v. zp. o 0,01 s. Svůj rekord z OH 2008 na 100 m v. zp. 

nakonec zlepšila v roce 2009 na mistrovství světa v Římě s časem 52,22 s.  

Tento světový rekord byl pokořen aţ 2. 7. 2006. Další světový rekord, který překonala 

na tomto mistrovství, byl na 50 m v. zp. (https://en.wikipedia.org/wiki/britta-steffen). 

Tabulka 39: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 2008 

100 m volný způsob muži OH 2008 

1. Alain Bernard Francie 47,21 

2. Eamon Sullivan Austrálie 47,32 

3. Jason Lezak USA 47,67 

3. César Cielo Brazílie 47,67 

5. Pieter van den Hoogenband NED 47,75 

6. Lyndon Ferns JAR 48,04 

Tabulka 40: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 2008 

100 m volný způsob ženy OH 2008 

1. Britta Steffen Německo  

53,12 OR 

2. Lisbeth Trickett Austrálie 

53,16 

3. Natalie Coughlin USA  

53,39 

4. Hanna-Maria Seppälä Fínsko  

53,97 

5. Jeanette Ottesen Dánsko  

54,06 

6. Zhu Yingwen Čína  

54,21 

6. Marleen Veldhuis NED 54,21 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eamon_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Britta_Steffen
https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbeth_Trickett
https://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Coughlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanna-Maria_Sepp%C3%A4l%C3%A4
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanette_Ottesen
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhu_Yingwen
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OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v sekundách a desetinách, 1. aţ 6. odkazuje  

na pořadí ve finále 

Graf 10: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 2004 a 2008) 

5.21 OH v Londýně - Anglie 2012 (27. červenec – 12. srpen) 

Londýn se stal v roce 2012 prvním trojnásobným hostitelem olympijských her 

v novověké historii. Zahajovací ceremoniál byl originální s premiérovou filmovou rolí 

britské královny Alzběty II. doprovázené Jamesem Bondem. Olympijský oheň 

výjimečně nezapálil jednotlivec či dvojice, ale rovnou sedm mladých sportovců. Mezi 

hlavní dějiště her bezpochybně patřil Olympijský stadion, Aquatické centrum, 

Velodrome a BMX Circuit a ostatní (https://www.olympic.sk/podujatie/londyn-2012; 

https://www.olympic.org/london-2012). 

Plavání 

V Londýně se nacházela dvě místa pro plavecké disciplíny. Hyde Park pro dálkové 

plavání a Londýnské centrum plaveckých sportů pro bazénové disciplíny. Na třetích  

po sobě jdoucích hrách se stal nejúspěšnějším účastníkem Michael Phelps. I díky  

jeho plavecké kolegyni Missy Franklinové, si Američané vybojovali 18 zlatých medailí  

a vrátili se zpátky k titulu nejúspěšnější krajiny her (https://www.olympic.org/london-

2012). 

Závod na 100 m v. zp. muţi vyhrál Nathan Adrian z USA jenom o 0,1 setinu před 

Jamesom Magnussenem. Tento závod se uskutečnil 31. července a 1. srpna 2012. 

1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 6.

OH 2004 M 48,17 48,23 48,56 48,63 48,99 49,23

OH 2008 M 47,21 47,32 47,67 47,67 47,75 48,04

OH 2004 Ţ 53,84 54,16 54,4 54,5 54,54 54,81

OH 2008 Ţ 53,12 53,16 53,39 53,97 54,06 54,21 54,21

42,5
44,5
46,5
48,5
50,5
52,5
54,5
56,5

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 
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Zúčastnilo se ho 56 plavců ze 49 zemí (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-

2012-summer-olympics-men). Ţenské provedení této disciplíny se konalo 1. a 2. srpna 

2012, které vyhrála Ranomi Kromowidjojo (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-

the-2012-summer-olympics-women). 

Osobní profil vítězů: 

Nathan Adrian  

Nathan Adrian se narodil 7. 12. 1988 a jeho hlavní plaveckou disciplínou je volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 2008 (4 x 100 m v. zp. zlato), LOH 2012  

(100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 41), 4 x 100 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m polohový 

závod zlato) a LOH 2016 (50 m v. zp. bronz, 100 m v. zp. bronz, 4 x 100 m v. zp. zlato, 

4 x 100 polohový závod zlato) (https://olympics.com/en/athletes/nathan-adrian). 

Adrian Nathan začal plavat ve věku pěti let kvůli vlivu svých sourozenců. Navštěvoval 

školu  Bremerton High School, kde plaval za školní tým. Stal se pětinásobným 

individuálním šampiónem NCAA. V letech 2009 a 2011 vyhrál 50 yardů volný způsob 

a v letech 2009, 2010 a 2011 100 yardů volný způsob. Na mistrovství světa v krátkém 

bazénu v roce 2008 získal zlato na 100 m volný způsob a 4 x 100 m volný způsob, 

stříbro na 4 x 100 m polohový závod. Roku 2008 se zúčastnil OH v, kde získal zlato  

na 4 x 100 m volný způsob. Na mistrovství světa v roce 2009 vyhrál dvě zlaté medaile 

ve štafetách na 4 x 100 m volný způsob a 4 x 100 m polohový závod. Na kraulové 

štafetě byl v týmu s Michaelem Phelpsem, Ryanem Lochtem a Matt Greversem.  

Jeho nejlepší výkon však zaplaval v roce 2010 na mistrovství Pan Pacific, kde se stal 

vítězem na 50 m, 100 m, 4 x 100 m volný způsob a 4 x 100 m polohový závod.  

Na dalším mistrovství světa v roce 2011 se umístil pouze ve štafetách a to na třetím 

místě na 4 x 100 m volný způsob a na 4 x 100 m polohový závod na prvním místě.  

Na OH v Londýně 2012 vyhrál dvě zlaté medaile v disciplínách 100 m volný způsob  

a 4 x 100 m polohový závod. Také získal stříbrnou medaili na 4 x 100 m volný způsob. 

Na mistrovství světa v roce 2015 vyhrál v polohové štafetě a také ve smíšené štafetě. 

Jeho třetí medaile byla na 50 m volný způsob, kde se umístil na třetím místě.  

Na posledních OH v roce 2016 získal opět dvě zlaté medaile ve štafetách na 4 x 100 m 

volný způsob a ve smíšené štafetě. Další dvě medaile byly bronzové v disciplínách  

na 50 m a 100 m volný způsob. Bohuţel o pár let později v roce 2019 oznámil 

veřejnosti, ţe mu byla diagnostikována rakovina varlat 

(https://en.wikipedia.org/wiki/nathan-adrian). 

https://olympics.com/en/athletes/nathan-adrian
https://en.wikipedia.org/wiki/Bremerton_High_School
https://en.wikipedia.org/wiki/NCAA
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Ranomi Kromowidjojo 

Ranomi Kromowidjojo se narodila 20. 8. 1990 a její hlavní plaveckou disciplínou  

je volný způsob a motýlek. Největší úspěchy jsou: LOH 2008 (4 x 100 m v. zp. zlato)  

a LOH 2012 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 42), 50 m v. zp. zlato, 4 x 100 m v. zp. 

stříbro) (: https://olympics.com/en/athletes/ranomi-kromowidjojo). 

Ranomi Kromowidjojo se naučila plavat ve věku 3 let na rodinné dovolené. V letech 

2005 a 2006 získala na mistrovství Evropy juniorů tři zlaté medaile na 50 m volný 

způsob. Svou první seniorskou medaili získala v roce 2006 na mistrovství Evropy  

jako členka štafety na 4 x 100 m volný způsob. Na jejím prvním mistrovství světa bylo 

v roce 2007, kde se umístila ve štafetě na 4 x 100 m volný způsob a to na třetím místě. 

V té samé disciplíně získala zlatou medaili na OH v Pekingu 2008. V červenci 2010 

utrpěla virovou meningitidu při tréninku na Kanárských ostrovech. Po rekonvalescenci 

se zúčastnila individuální soutěţe a získala zde zlato na mistrovství světa FINA 2010  

na 50 m a 100 m volný způsob a také zlatou medaili ve štafetě na 4 x 100 m volný 

způsob. Na dalších OH v Londýně 2012 získala zlatou medaili na 100 m volný způsob 

v novém olympijském rekordu a na 50 m volný způsob, ale uţ jenom v osobním 

rekordu. Poslední stříbrnou medaili získala ve štafetě na 4 x 100 m volný způsob. Roku 

2016 na OH v Riu de Janeiru svoje vítězství neobhájila a z her si neodnesla ani jednu 

medaili. V roce 2019 reprezentovala svou zemi na mistrovství světa, kde získala 

stříbrnou medaili na 50 m motýlek (https://en.wikipedia.org/wiki/ranomi-

kromowidjojo). 

Tabulka 41: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 2012 

100 m volný způsob muži OH 2012 

1. Nathan Adrian USA 47,52 

2. James Magnussen Austrálie 47,53 

3. Brent Hayden Kanada 47,8 

4. Yannick Agnel Francie 47,84 

5. Sebastiaan Verschuren NED 47,88 

6. César Cielo Brazílie 47,92 

  

https://olympics.com/en/athletes/ranomi-kromowidjojo
https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Adrian
https://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Hayden
https://en.wikipedia.org/wiki/Yannick_Agnel
https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastiaan_Verschuren
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Cielo
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Tabulka 42: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 2012 

100 m volný způsob ženy OH 2012 

1. Ranomi Kromowidjojo NED  53,00 OR 

2. Aliaksandra Herasimenia BLR  53,38 

3. Tang Yi Čína 53,44 

4. Melanie Schlanger Austrálie 53,47 

5. Missy Franklin USA  53,64 

6. Francesca Halsall UK 53,66 

5.22 OH v Riu de Janeiru - Brazílie 2016 (5. srpna – 21. srpna) 

Rio de Janeiro se v srpnu 2016 stalo vůbec prvním městem v Jiţní Americe,  

které hostilo olympijské hry. V té době ještě byla brazilská ekonomika navzdory 

světové finanční krizi na prudkém vzestupu. Rio de Janeiro procházelo rozsáhlou 

transformací a masivní výstavbou, kterou velmi znatelně pocítilo. Přípravy her 

provázely obrovské problémy, šetřilo se, kde se dalo, a výstavba potřebných staveb  

byla se zpoţděním. Velkoměsto na pobřeţí Atlantiku sice nakonec hry vcelku zvládlo,  

ale mnoho věcí nefungovalo tak, jak mělo, především veřejná doprava. Obavy z viru 

Zika, které se nakonec ukázaly jako přehnané, způsobily absenci mnoha špičkových 

tenistů i golfistů. Velký ruský dopingový skandál nepustil na OH 65 atletů,  

17 veslařů a 8 vzpěračů. Celkově ruskou výpravu na hry připustili 

(https://www.olympic.sk/podujatie/rio-de-janeiro-2016). 

Plavání 

Plavecké disciplíny se v Brazílii konaly v Olympijském stadionu plaveckých sportů. 

Nejúspěšnější zemí se stalo USA a to hlavně díky americkému plavci Michaelovi 

Phelpsovi, který svou sbírku medailí povýšil na 28 medailí (23x zlato, 3x stříbro  

a 2x bronz) (https://www.olympic.sk/podujatie/rio-de-janeiro-2016). 

Od roku 1968, poprvé vyhrál mladý osmnáctiletý plavec v disciplíně na 100 m v. zp. 

muţi, Kyle Chalmers. Tento závod se konal 9. a 10. srpna  

2016 (https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-2016-summer-olympics-men). 

Disciplína 100 m v. zp. ţeny se konala 10. a 11. srpna. V tomto závodě stejně dohmátly 

dvě ţeny. Simone Manuel se stala první afroamerickou plavkyní, která získala zlato  

na OH a druhá vítězka Kanaďanka Penny Oleksiak, tak získala čtvrtou medaili 

(https://en.wikipedia.org/wiki/swimming-at-the-2016-summer-olympics-women). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ranomi_Kromowidjojo
https://en.wikipedia.org/wiki/Aliaksandra_Herasimenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tang_Yi
https://en.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schlanger
https://en.wikipedia.org/wiki/Missy_Franklin
https://en.wikipedia.org/wiki/Francesca_Halsall
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Osobní profil vítězů: 

Kyle Chalmers 

Kyle Chalmers se narodil 25. 6. 1998 a jeho hlavní plaveckou disciplínou je volný 

způsob a motýlek. Největší úspěchy jsou: LOH 2016 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka  

č. 43), 4 x 100 m v. zp. bronz, 4 x 100 m polohový závod bronz) 

(https://olympics.com/en/athletes/kyle-chalmer). 

Kyle Chalmers pochází z atletického prostředí. Od útlého věku následoval svého otce, 

který hrál australskou fotbalovou ligu. Věnoval se mnoha sportům, mezi které patřilo  

i plavání. Po působivém roce v bazénu v roce 2015 podepsal Kyle Chalmers víceletou 

smlouvu s Adidas. V tomto roce v Singapuru na Mistrovství světa juniorů FINA získal 

sedm medailí. V roce 2016 na OH v Rio de Janeiro vyhrál zlatou medaili  

na 100 m volný způsob ve světovém rekordu juniorů a také získal jednu stříbrnou  

a bronzovou medaili ve štafetách. Po OH oznámil pauzu v plavání kvůli operaci srdce, 

aby se pak mohl zaměřit na dlouhodobý úspěch. Po několika soutěţích a operaci srdce 

se Kyle Chalmers zúčastnil her Commonwealthu v roce 2018, kde získal 4 zlaté  

a stříbrnou medaili, čímţ přispěl ke všem 3 vítězným australským štafetám. Také vyhrál 

na 200 m volný způsob s časem 1:45,56 s a na 100 m volný způsob s časem 48,15 s 

doplaval stejně s Chadem le Closem a oba získali stříbrnou medaili. V roce 2018  

na mistrovství Pan Pacifiku vybojoval 1 zlatou, 2 stříbrné a jednu bronzovou medaili. 

V tomto roce se stal za své úspěchy muţem roku v Oceánii. V roce 2019 se stal také 

vícemistrem světa 2019 v Gwangju na 100 m v. zp. (https://en.wikipedia.org/wiki/kyle-

chalmers). 

Penny Oleksiak 

Penny Oleksiak se narodila 13. 6. 2000 a její hlavní plaveckou disciplínou je volný 

způsob a motýlek. Největší úspěchy jsou: LOH 2016 (100 m v. zp. zlato 

 (viz tabulka č. 44), 4 x 100 m v. zp. bronz, 4 x 200 m v. zp. bronz, 100 m motýlek 

stříbro) (https://olympics.com/en/athletes/penny-oleksiak). 

Penny Oleksiak se naučila plavat v bazénu u sousedů a začala se sportu věnovat ve věku 

9 let. Věnovala se také gymnastice a soutěţnímu tanci. Pokoušela se připojit k několika 

plaveckým klubům v Torontu, s čím měla problém. Nakonec ji vzal trenér Gary Nolden 

do torontského olympijského plaveckého týmu, kde získala plavecké základy  

a odstartovala její plaveckou kariéru. Později s ní začal pracovat trenér na univerzitě 

https://olympics.com/en/athletes/penny-oleksiak


74 

 

v Torontě, který pak vedl kanadský olympijský tým. Jiţ jako čtrnáctiletá na mistrovství 

kanadských věkových skupin v roce 2014 získala 10 individuálních medailí  

a 3 ve štafetách. V roce 2015 na mistrovství světa juniorů si vyplavala 6 medailí.  

V současné době je drţitelkou juniorského světového a kanadského rekordu  

na 100 m volný způsob a 100 m motýlek a také sdílí olympijský rekord ve volném 

způsobu na 100 m se Simone Manuel. Její úspěch na olympijských hrách v roce 2016 

vedl k tomu, ţe jí byla udělena cena Lou Marsh Trophy jako nejlepší kanadské atletce  

a ocenění Bobbie Rosenfeld Award. V sezóně 2017 utrpěla zranění ramene a otřes 

mozku, kdyţ byla zasáhnuta medicinbalem. Na mistrovství světa FINA v roce 2017 

získala bronzové medaile ve smíšených štafetách na 4 x 100 m volný způsob  

a ve smíšených štafetách na 4 x 100 m polohový závod. Postoupila také do finále na 100 

m motýlek a 100 m volný způsob, kde nezískala medailové umístění. V roce 2018 

získala tři stříbrné medaile na hrách Commonwealthu v australském Gold Coast a stála 

na stupních vítězů jako členka ţenských závodů  

na 4 x 100 m polohový závod, 4 x 100 m volný způsob a 4 x 200 m volný způsob.  

Na mistrovství světa FINA 2019 Penny Oleksiak získala tři bronzové medaile  

a na 4 x 100 m volný způsob, 4 x 200 m volný způsob a 4 x 100 m polohový závod, 

čímţ překonala kanadské rekordy ve všech třech soutěţích (https://olympic.ca/team-

canada/penny-oleksiak). 

Simone Manuel 

Simone Manuel se narodila 2. 8. 1996 a její hlavní plaveckou disciplínou je volný 

způsob. Největší úspěchy jsou: LOH 2016 (100 m v. zp. zlato (viz tabulka č. 44),  

50 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m v. zp. stříbro, 4 x 100 m polohový závod zlato) 

(https://www.olympic.org/simone-manuel). 

Simone Manuel absolvovala střední školu Fort Bend Austin v roce 2014. V tom samém 

roce se stala členkou ţenského plaveckého týmu Stanford Cardinal a překonala školní 

rekordy ve volném způsobu na 50, 100 a 200 yardů. Simone Manuel je šestinásobná 

mistryně NCAA jednotlivců, kde vyhrála 50 a 100 yardů ve volném způsobu v letech 

2015, 2017 a 2018. Na národním mistrovství USA v roce 2014 skončila první  

na 50 m volný způsob, druhá na 100 m volný způsob a sedmá na 200 m volný 

způsob. V tomto roce soutěţila na mistrovství Pan Pacific, kde získala bronz  

na 100 m volný způsob, stříbro na 4 x 100 m volný způsob a 4 x 100 polohová štafeta. 

V roce 2015 se stala jednou z prvních tří Afroameričanek, které se umístily na prvních 

https://www.olympic.org/simone-manuel
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Cardinal
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třech místech v disciplíně 100 yardů volný způsob na NCAA.  Jako seniorka získala 

ocenění Honda Sports Award, jako nejlepší plavkyně v zemi a také Honda Cup  

pro celkově nejlepší vysokoškolskou atletku. Také soutěţila na mistrovství světa 2015, 

kde se neumístila na prvních třech místech. Na OH v Riu de Janeiru 2016 se jí podařilo 

vybojovat první zlatou medaili jako Afroameričance na 100 m volný způsob.  

Na olympiádě se umístila na druhém místě v závodě na 50 m volný způsob, druhé místo 

na 4 x 100 m volný způsob a první místo na 4 x 100 m polohový závod. V roce 2017  

na mistrovství světa dokázala vyplavat 5 zlatých medailí a jednu bronzovou. V průběhu 

mistrovství světa FINA 2013, 2015, 2017 a 2019 získala deset zlatých medailí.  

Na mistrovství světa FINA 2019 získala sedm medailí (https://swimswam.com/simone-

manuel). 

Tabulka 43: Výsledky finalistů 100 m volný způsob muţi na OH 2016 

100 m volný způsob muži OH 2016 

1. Kyle Chalmers Austrálie  47,58 

2. Pieter Timmers Belgie 47,8 

3. Nathan Adrian USA 47,85 

4. Santo Condorelli Kanada  47,88 

5. Duncan Scott Velká Británie  48,01 

6. Caeleb Dressel USA  48,02 

Tabulka 44: Výsledky finalistů 100 m volný způsob ţeny na OH 2016 

100 m volný způsob ženy OH 2016 

1. Penny Oleksiak Kanada  52,70 OR, SR 

1. Simone Manuel USA 52,70 OR, SR 

3. Sarah Sjöström Švédsko  52,99 

4. Bronte Campbell Austrálie 53,04 

5. Ranomi Kromowidjojo NED  53,08 

6. Cate Campbell Austrálie  53,24 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_Sports_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda-Broderick_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyle_Chalmers
https://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Condorelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Scott_(swimmer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Caeleb_Dressel
https://en.wikipedia.org/wiki/Penny_Oleksiak
https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Manuel
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Sj%C3%B6str%C3%B6m
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronte_Campbell
https://en.wikipedia.org/wiki/Ranomi_Kromowidjojo
https://en.wikipedia.org/wiki/Cate_Campbell
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OH – olympijské hry, M – muţi, Ţ – ţeny, čas je uvedený v sekundách a desetinách, 1. aţ 6. odkazuje  

na pořadí ve finále 

Graf 11: Porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny (OH 2012 a 2016) 

5.23 OH v Tokiu - Japonsko 2020 (23. července – 8. srpna 2021) 

Letní olympijské hry se budou konat jiţ po druhé ve městě Tokio. Poprvé se OH konaly 

v Tokiu v roce 1964. Původně bylo slavnostní zahájení plánováno  

na 24. července 2020 a zakončení na 9. srpna 2020, kvůli probíhající pandemii 

koronaviru Covid-19 bylo 24. března 2020 rozhodnuto o odloţení olympijských her  

na rok 2021. Poprvé v historii byly olympijské hry odloţeny a ne zrušeny. Nově  

by do programu mělo být zapojeno sportovní lezení, surfing, karate, skateboarding  

a také by se měl vrátit baseball a softball (https://www.olympic.sk/podujatie/tokio-

2020).  

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

OH 2012 M 47,52 47,53 47,8 47,84 47,88 47,92

OH 2016 M 47,58 47,8 47,85 47,88 48,01 48,02

OH 2012 Ţ 53 53,38 53,44 53,47 53,64 53,66

OH 2016 Ţ 52,7 52,7 52,99 53,04 53,08 53,24

42,5

44,5

46,5

48,5

50,5

52,5

54,5

Porovnání výkonů na 100 m volný způsob v průběhu dvou 

OH (M a Ž finále) 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2020
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2020
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2020
https://cs.wikipedia.org/wiki/2021
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OH – olympijské hry, čas je uvedený v minutách, sekundách a desetinách   

Graf 12: Výsledky vítězů v disciplíně 100 m volný způsob muţi na OH (od roku 1924 do 2016) 

OH – olympijské hry, čas je uvedený v minutách, sekundách a desetinách  

Graf 13: Výsledky vítězů v disciplíně 100 m volný způsob ţeny na OH (od roku 1924 do 2016) 
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OH – olympijské hry, čas je uvedený v minutách, sekundách a desetinách  

Graf 14: Výsledky vítězů v disciplíně 100 m volný způsob ţeny na OH (od roku 1924 do 2016) 
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6 DISKUZE 

Plavecká disciplína 100 m volný způsob je součástí novodobých OH jiţ od Atén v roce 

1896. Podmínky pro závodění prošly velkým vývojem. Do roku 1924 se OH konaly  

za různých podmínek jako například v řece se studenou vodou, v uzavřeném jezeře, kde 

i startovací plošina nebyla stabilní. První OH splňující kritéria současného bazénu byly 

OH v Paříţi v roce 1924. Změnou prošly i výkony závodníků, které se zlepšovaly. 

K rychlejším časům, do jisté míry pomohly i určité reformy. Jednou z nich byl první 

bazén s nastavením teploty vody v roce 1932 v Los Angeles. Na OH v Berlíně 1936  

se poprvé objevila kotoulová obrátka, která znamenala revoluční změnu. Pro přesnější 

zaplavané časy slouţila první poloautomatická digitální deska v roce 1956 v Melbourne. 

Obvyklý handicap, kterým pro plavce byla první a osmá dráha, se v Montrealu v roce 

1976 eliminoval. Bazén měl deset drah, ale plavalo se pouze v osmi drahách. Boční 

stěny byly přepadové a vlnky se neodráţely zpět k plavcům, coţ eliminovalo pokles 

výkonnosti na krajních drahách. K postupnému zlepšování výkonů ve velké míře 

přispěla i analýza techniky (věda), tréninkový objem a tréninkové metody.  

V šedesátých a sedmdesátých letech se v plavání uplatňoval systém rané specializace. 

Do přípravy mladých plavců byl zařazen vrcholový trénink s cílenou specializací. Plavci 

byli na vrcholu své kariéry a podávali světové výkony v průběhu dospívání,  

coţ ovlivnilo i délku sportovní kariéry (Pokorná, 2008). Podrobnější informace  

jsou uvedené v kapitolách od čísla 5.1, které obsahují osobní profily vítězů v dané 

disciplíně a popisují jejich průběh plavecké kariéry. Například vzpomínaná německá 

reprezentantka Kornélia Ender se zúčastnila prvních OH ve svých třinácti letech. 

Hendrika Mastenbroek jiţ v patnácti získala medaile na mistrovství Evropy. Další 

plavec Donald Shollnader jako dítě trénoval denně nejméně tři hodiny a ve svých 

čtrnácti letech se zúčastnil svých prvních OH. Nancy Hogshead, ve věku čtrnáct let, 

překonala první americký rekord a začala její mezinárodní plavecká kariéra. U Penny 

Oleksiak se uvádí, ţe jako čtrnáctiletá získala 10 individuálních medailí a 3 ve štafetách 

na mistrovstvích kanadských věkových skupin. 

Důvodem předčasného ukončení plavecké kariéry mohlo být také podezření s uţívání 

zakázaných látek. Východoněmečtí lékaři a trenéři podávali svým svěřencům doping. 

Například Kornelii Ender získala na OH v roce 1972 v Mnichově a 1976 v Montrealu  

4 zlaté a 4 stříbrné medaile. Bývalá reprezentantka Německa v roce 1976 potvrdila 
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změnu hloubky hlasu a velký nárůst svalové hmoty. Bylo jí řečeno, ţe jsou to léky  

na lepší regeneraci svalů. Po odmítnutí uţívání léků byla následně vyloučena z týmu. 

Uvedla, ţe anabolika dostávala jiţ od svých 13 let, kdy se zúčastnila prvních OH 

(https://en.wikipedia.org/wiki/kornelia-ender). Další reprezentantka Německa a vítězka 

disciplíny 100 m volný způsob na OH v Moskvě 1980, Barbara Krause, byla zařazena 

do systému pravidelného dopingu. Plavkyni nebylo umoţněno odjet na OH v roce 1976 

do Montrealu, z důvodů nesprávně vypočítané dávky anabolik a hrozilo odhalení 

pozitivního testu. Kdyţ se Barbaře Krause narodily dvě děti, obě měly zdeformovaná 

chodidla, coţ Barbara připisovala uţívání steroidů 

(https://en.wikipedia.org/wiki/barbara-krause). Třetí plavkyně, které byl podáván 

muţský hormon testosteron jiţ od 13 let, byla Carola Nitschkeová, která v roce 1998 

oficiálně vrátila své medaile a poţádala o vymazání svých rekordních zápisů  

ze sportovních tabulek (https://www.sportvitalpro.cz/irsky-plavecky-zazrak). 

Dalším faktorem, který ovlivnil výkonnost plavců nejen na OH, byly plavky. V období 

od roku 1996 odborníci vymysleli texturu plavek, která umoţňovala zlepšení obtékání 

vody kolem těla plavce. Firmy, které se specializují na výrobu plaveckého vybavení,  

se při výrobě plavek inspirovaly pozorováním vodních ţivočichů, především ţraloků, 

kteří mají na kůţi ostře zahnuté výběţky (zoubky), které umoţňovaly sniţování odporu 

vody. Materiál musel co nejlépe obepnout tělo, aby se zlepšil hydrodynamický tvar. 

V roce 2000 na OH v Sydney poprvé závodili plavci s celotělovými plavkami 

(zakrývající paţe i nohy), které zvýhodňovaly plavce k dosaţení lepších výkonů. 

Výrobci se snaţili pořád zlepšovat sloţení látky a největší úspěch měli na OH 

v Pekingu, coţ je viditelné i z grafu č. 12 a 13). Plavci tuto výhodu vyuţívali  

aţ do 1. 1. 2010, kdy FINA zakázala nošení celotělových plavek (Sun a kol., in Kočová, 

2018). 

K zlepšení výkonu na OH došlo i v souvislosti s vyuţitím nových technologií  

při výstavbě bazénů. Například v roce 2008 na OH v Pekingu byla šířka a hloubka 

bazénu naprojektována tak, aby pohyb vodní masy nezvyšoval odpor plavce v průběhu 

závodů. Bazén měl 10 drah a hloubka byla přizpůsobená tak, aby se vlny rozptýlily 

 „aţ na dno“.  Cílem bylo mít co nejrovnější vodu i navzdory pohybu plavce. K lepší 

výkonnosti pomáhalo i nastavění vnitřní teploty, vlhkosti a osvětlení. Za velkou 

úspěšnost plavců můţe ve velké míře moderní bazén, ale i vzpomínané celotělové 

plavky. 
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Odpovědi na výzkumné otázky  

V práci byly stanoveny 4 výzkumné otázky, na které budeme postupně odpovídat.  

1. Bude vývoj výkonnosti vítězů muţů rozdílný od vývoje výkonnosti ţen na prvních 

místech v disciplíně 100 m volný způsob na OH od roku 1924 do roku 2016? 

Vývoj výkonnosti mezi muţi a ţenami je rozdílný. Muţi měli zlepšení výkonu  

o 11,42 s, coţ představuje 19 % (v roce 1924 byl vítězný čas 59,00 s a v roce 2016 

47,58 s). Ţeny měly zlepšení výkonu o 19,70 s, coţ je 27 % (v roce 1924 byl vítězný čas 

01:12,4 s a v roce 2016 52,70 s). Vývoj výkonnosti vítězů v disciplíně na 100 m volný 

způsob můţeme vidět v grafech č. 12 a 13.  

2. Liší se věkové rozpětí vítězů OH muţů a ţen v disciplíně 100 m volný způsob od 

roku 1924 do roku 2016? 

Věkové rozpětí muţů a ţen se liší. Olympijské hry se konaly 22krát za období od roku 

1924 do roku 2016. V první půlce, coţ znamená do roku 1972, byl průměrný věk ţen 

18,5 let a muţů 21 let. V druhé půlce, od roku 1972 do 2016, byl průměrný věk ţen  

21 let a muţů 22 let. Celkový průměr v sledovaném období u muţů je 21,7 let a u ţen 

20,2 let. U ţen vidíme věkový rozdíl větší neţ u muţů. Nejmladší závodnice a závodník 

měli 16 let, nejstarší závodnice a závodník 27 a 26 let.  

3. Došlo, při porovnání výkonů v disciplíně 100 m volný způsob mezi jednotlivými OH 

od roku 1924, k významnému výkonnostnímu posunu ve výkonu muţů a ţen?  

V průběhu sledovaného období OH jsme objevili tři významné výkonnostní posuny 

(graf č. 14). První výkonnostní posun se objevil na OH 1928 aţ OH 1936. Druhý na OH 

1952 aţ OH 1964. Třetí na OH 1972 aţ OH 1980. Domníváme se, ţe výrazně lepší 

výkony mohly být ovlivněny politickou situací. Některé země bojkotovaly hry ve formě 

protestu proti MOV a politice účastníků, také po obou světových válkách některé státy 

nebyly pozvány. Dalším faktorem vzrůstu výkonnosti mohl být také větší počet 

účastníku a plaveckých disciplín, tréninkový objem, tréninkové metody  

a zlepšující se tréninkové podmínky. K významnějšímu posunu ve výkonu muţů došlo 

na 100 m v. zp. mezi OH 1952 s časem 00:57,4 a OH 1956 s časem 00:55,4,  

coţ je rozdíl 2 sekundy. U ţen došlo k výkonnostnímu posunu mezi OH v roce 1952 (s 

časem 01:06,8 s) a OH 1956 (s časem 01:02,0 s) o 4,8 sekundy.  

4. Nedochází v průběhu posledních ročníků OH ke stagnaci ve výkonnosti v závodech 

na 100 m volný způsob muţů a ţen?  
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K významné stagnaci zlepšování ve výkonnosti na 100 m volný způsob muţi došlo 

k poslednímu zlepšení času o 0,96 s v roce 2008 (viz graf č. 12). Na základě diskuze 

bychom se mohli domnívat, ţe tento čas mohl být ovlivněn ještě povolenými 

„rychlými“ plavkami, které byly zakázány aţ od roku 2010. Na dalších OH, které 

následovaly, se plavcům nepodařilo dosaţený výkon zlepšit a to jak v roce 2012,  

kdy byl dosaţený výkon na 100 m v. zp. horší o 0,31 s a rovněţ ani v roce 2016,  

kdy byl dosaţený výkon horší o 0,06 s. U ţen v průběhu posledních ročníků OH 

nedochází k výrazné stagnaci zlepšování výkonu. Ţeny se stále zlepšují, a to i přesto,  

ţe v roce 2008 plavaly s povolenými „rychlými“ plavkami. Oproti roku 2008 se v roce 

2012 ţeny zlepšily o 0,12 s a v roce 2016 o 0,30 s. 

Vývoj výkonnosti muţů a ţen ve sledovaném období je rozdílný. U ţen je zlepšení času 

větší neţ u muţů. Postupné zlepšování výkonnosti bylo ovlivněno inovacemi ve sportu 

plavání a vlivem politické situace. V posledních letech dochází ve výkonu muţů  

ke stagnaci, naopak výkon ţen se zlepšuje, jak lze vyčíst z grafu č. 14. 
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7 ZÁVĚR 

V diplomové práci byl zpracovaný historický přehled informací o organizaci a průběhu 

plaveckých závodů na letních OH od roku 1924 do roku 2016. Na základě dostupných 

materiálů jsme provedli sestavení osobních profilů vítězů muţů a ţen v disciplíně  

100 m v. zp. v průběhu sledovaného období. Zároveň byla provedena analýza 

výkonnosti všech finalistů a finalistek v disciplíně 100 m v. zp., které jsme pro 

zpřehlednění vloţili do tabulek a grafů. Vývoj výkonnosti muţů a ţen v průběhu 

sledovaného období jsme zachytili porovnáváním dvou po sobě následujících OH. 

Z analýzy výkonů bylo zjištěno, ţe muţi se zlepšili o 19 %, coţ představuje 11,42 s  

a ţeny o 27 %, coţ je 19,70 s. Z výsledků zkoumání vyplývá, ţe se vývoj výkonnosti  

u muţů zpomalil, zatímco u ţen stále ještě roste. 

Také je velkou neznámou, co nás čeká na OH v Tokiu v roce 2021, které byly odloţeny 

kvůli nemoci Covid-19. Výkony plavců můţe ovlivnit překonání tohoto virusu, 

omezená účast na závodech a ztíţené tréninkové podmínky. Uvidíme,  

s čím nás překvapí plavci v následujících letech. Jestli je ještě co zlepšovat,  

a kam křivka výkonnosti dokáţe klesnout.  

Plavání je výjimečný sport s dlouhou historií, kterou jsme v diplomové práci popisovali. 

Podrobně jsme se věnovali disciplíně 100 m volný způsob muţi a ţeny. Ve sledovaném 

období prošlo plavání velkými změnami. Práce obsahuje informace a fakta,  

která poukazují na zlepšení výkonnosti muţů a ţen v dané disciplíně a přispívají 

k monitorování výkonnosti a také za jakých podmínek OH probíhaly. Zaměřuje  

se na nejlepší výkony plavců a plavkyň ve sledovaném období. Potenciál této práce 

shledáme zejména pro trenéry jako materiál pro podrobnější zkoumání plavecké 

výkonnosti. 
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