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ABSTRAKT 

Název diplomové práce: Biografická studie sportovní kariéry olympioničky Dany 

Zátopkové 

Zpracovala: Alena Chocholová 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D 

Cíle práce: zhodnotit, popsat a zmapovat sportovní kariéru olympioničky Dany Zátopkové 

v rámci biografické studie. 

Metodika práce: Práce byla rozdělena do čtyř hlavních částí. První část obsahuje 

podrobný a kompletní souhrn všech článků během šestnáctileté závodní kariéry, ve kterých 

se píše o Daně Zátopkové. Pro svou serióznost jsem vybrala deník Mladá fronta, který 

začal vycházet 1945 a do roku 1961 vycházel bez přerušení. Statisticky jsem zpracovala 

počet článků v roce, kategorizovala články dle předem stanovených kritérií a zjišťovala 

četnost jednotlivých autorů píšících o Daně Zátopkové během šestnáctileté kariéry. Použila 

jsem metodiky zpracování historicky získaných dokumentů z diplomové práce Jana Volfa 

(2007) a také sociologické metodiky dle Sekota (2006). 

Druhá část práce obsahuje zpracované informace získané od Dany Zátopkové při řízeném 

rozhovoru. Třetí část obsahuje krátké komentáře hlavních myšlenek Dany Zátopkové při 

řízeném rozhovoru. Čtvrtou částí je souhrnný přehled největších úspěchů a sportovních 

výkonů Dany Zátopkové. 

Výsledky práce: V předkládané diplomové práci se mi podařilo na základě studia 

dostupných materiálů zhodnotit, popsat a zmapovat sportovní kariéru Dany Zátopkové. 

Pomocí obsahové analýzy a následně i statisticky, jsem zpracovala celkem 388 článků, 

které se týkají průběhu sportovní kariéry Dany Zátopkové. V další části jsem popsala 

kariéru Dany Zátopkové a zpracovala do písemné podoby s ní řízený rozhovor. Z hlediska 

kategorizace článků o průběhu kariéry Dany Zátopkové má nejvíce článků informativní 

charakter, které popisují účast na závodech, nominaci na světovou akci. Největší zájem 

novinářů 52 článků o její osobu přišel v roce 1952, kdy se stala olympijskou Yítězkou 

v hodu oštěpem. Během své kariéry absolvoYala Dana Zátopková celkem 180 závodů, 

z nichž 149 vyhrála. Hranici 50 metrů překonala celkem 66x. Během své šestnáctileté 

kariéry se stala lx olympijskou vítězkou, 2x mistryní Evropy, l3x mistryní ČSR, lx 

zlepšila světový rekord, 3 x zlepšila evropský rekord. 

Klíčová slova: sociologie, biografická studie, osobnost Dany Zátopkové, atletika, hod 

oštěpem, olympijské hry. 
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ABSTRACT 

Title of diploma work: Biographical study of sports career of the Olympian Dana 

Zátopková 

Student: Alena Chocholová 

Supervisor: PhDr.Aleš Kaplan, Ph.D 

Aim: To evaluate, describe and monitor sports career of Dana Zátopková within a 

biographical study. 

Methods: The work was divided into four main parts. The ftrst part contains detailed and 

complete summary of all articles written about Dana Zátopková during her sixteen-year 

career. Because of seriousness, I chose daily newspaper Mladá fronta which started to be 

published in 1945 and was published without interruption until 1961. I statistically 

processed an amount of articles in a year, categorized articles according to pre-determined 

criteria and found out frequency of authors writing about Zátopková during her sixteen

year career. I used methods of processing of historically obtained documents from Jan 

Volf' s diploma work (2007) and as well sociological methods by Sekot (2006). 

The second part of work contains processed information obtained by Dana Zátopková 

during a directed interview. The fourth part is a total summary of Dana Zátopková' s 

greatest successes and sport performances. 

Results: In the presented diploma work I managed to evaluate, describe and monitor Dana 

Zátopková' s sport career based on a study of available materials. Using content analysis 

and consequently also statistically, I processed 388 articles in all conceming the course of 

Dana Zátopková' s sports career. In the next part I described Dana Zátopková' s career and 

wrote down the directed interview with her. From the point of view of categorization of 

articles about the course of Dana Zátopková' s career, most articles have got informative 

character and describe participation in races, nomination to a world event. The joumalists' 

greatest interest in her (52 articles) came in 1952 when she became the Olympic champion 

of javelin throw. During her career, Zátopková took part in 180 races in all, 149 of which 

she won. She broke 50-meter limit 66 times in all. During her sixteen-year career, she 

became Olympic champion once, Europe champion twice, ČSF champion thirteen times, 

she improved world record once and European record three times. 

Key words: sociology, biographical study, Dana Zátopková' s personality, athletics, javelin 

throw, Olympic games 

3 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Biografická studie sportovní kariéry 

olympioničky Dany Zátopkové vypracovala samostatně a použila jsem pouze literaturu 

uvedenou v seznamu použité literatury. 

4 

/~,.:.~~
_t.;.L{~_q __ 

Alena Chocholová 



Touto cestou bych chtěla poděkovat PhDr. Aleši Kaplanovi, Ph.D. za odborné vedení 

práce, za cenné rady a za možnost využít jeho zkušeností v této problematice. Bez jeho 

spolupráce by tato práce nevznikla. Dále děkuji paní Daně Zátopkové za ochotu a za čas, 

který mi věnovala při řízeném rozhovoru. 

5 



Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. 

Prosím, aby byla vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté 

literatury řádně citovat. 

Jméno a příjmení: Datum vypůjčení: Poznámka: 

6 



OBSAH 

1. Úvod ................................................................................... . ...... . ....... 9 

2. Teoretická východiska ............................................................................ 10 

2.1 Pojem biografický výzkum ........................................................................................ 1 O 

2.2 Biografický výzkum ve sportu ...................... ......................................... 11 

2.3 Životopisné knihy o úspěšných atletech .................................................... 12 

2.4 Zamyšlení se nad otázkou fenoménu sportovních hvězd ......................................... .16 

3. Výzkumnáčást .................................................................................... 17 

3.1 Cíle a úkoly práce ............................................................................. 1 7 

3 .1.1 Cíle práce ............................................................................... 17 

3.1.2 Úkoly práce ............................................................................ .17 

3.2 Formulace výzkumných otázek ............................ ................................ .17 

3.3 Stručná charakteristika sledovaného jedince .............................................. 18 

3.4 Metodologie ............................................................................................................... 18 

4. Výsledková část a diskuse ........................................................... ......... ..... 20 

4.1 Zpracování článků ...................................................................................................... 20 

4.1.1 Počet článků (n) v jednotlivých letech .............................................. 20 

4.1.2 Počet článků v roce vzhledem k umístění na vrcholné atletické soutěži ....... 21 

4.1.3 Kategorizace článků dle Volfa (2007) .............................................. 22 

4.1.4 Autoři článků ........................................................................... 24 

4.2 Řízený rozhovor s Danou Zátopkovou .................................................... 27 

4.3 Chronologické seřazení úrovně výkonnosti během 16leté sportovní kariéry ....... .44 

4.3.1 Závody Dany Zátopkové ............................................................................... .44 

4.3.2 Přehled závodů Dany Zátopkové v ČSR a zahraničí- grafické zpracování .. 51 

4.3.3 Počet startů Dany Zátopkové dle měsíců v letech 1946-1961 ................ 53 

4.3.4 Stručný přehled největších úspěchů Dany Zátopkové ........................... 53 

4.3.5 Přehled hodů za hranici padesáti metrů ............................................ 55 

4.3.6 Nejúspěšnější měsíce za hranici padesáti metrů ............................................. 57 

4.3.7 Četnost (n) nejlepších výkonů Dany Zátopkové v hodu oštěpem .............. 58 

4.3.8 Umístění Dany Zátopkové ve světových tabulkách v daném roce ................. 59 

4.3.9 Stručný přehled nejlepších výkonů na světě v hodu oštěpem ................... 59 

4.4 Lineární křivka výkonnosti Dany Zátopkové v letech 1946-1961 ................... 62 

5. Závěr ................................................................................................... 69 

7 



6. Soupis použité literatury .... . ..... . . .... . ... . . . . .. . . .. ... .. . . . .... . .... .. .. . .. . ... . ............... 72 

6.1 Odborná literatura ....... ........................................... . ...... .. ................. 72 

6.2 Atletická literatura . .... . ... ... . .... ... . . ... . . ... . .. .. .. . . .... . . .. . . . . .. .. ... ............. . . .. 74 

Přílohová část 

8 



1. ÚVOD 

Téma diplomové práce Biografická studie sportovní kariéry olympioničky Dany 

Zátopkové jsem si vybrala z několika důvodů. 

Za prvé proto, že mám velice kladný vztah k atletice. Osobně jsem se atletice věnovala 

závodně ll let a i nadále se atletice věnuji rekreačně v atletickém klubu AC TEPO Kladno, 

ve kterém jsem členkou a zároveň se podílím na pořádání atletických akcí a závodů 

organizovaných klubem. Zajímám se o dění v atletickém světě, o historii atletiky, sleduji 

vrcholné atletické akce jako např. olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, 

mistrovství republiky, Golden League a další známé mítinky. Z tohoto důvodu jsem dala 

také přednost práci historicko-sociologické před prací výzkumnou. 

Za druhé proto, že velmi obdivuji paní Zátopkovou. Dana Zátopková byla dle mého názoru 

ve své době nejlepší oštěpar"kou světa, v celé historii se řadí mezi nejlepší světové 

oštěpařky, atletky a možná i sportovkyně celého světa vůbec, a s Emilem Zátopkem 

vytvořila jednu z nejznámějších sportovních manželských dvojic. 

V této práci bych chtěla podat ucelený přehled všech článků, které o Daně Zátopkové 

během její šestnáctileté sportovní kariéry vyšly. Biografické zpracování kariéry Dany 

Zátopkové jsem doplnila o informace získané při řízeném rozhovoru. Dále jsem zpracovala 

všechny závody, ve kterých Dana Zátopková v letech 1946 - 1961 startovala. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Než jsem se začala zabývat vlastním zkoumáním a popisováním osobnosti Dany 

Zátopkové, bylo třeba si uvědomit, jaké byly mé dosavadní poznatky o biografickém 

výzkumu a tvorbě biografické studie. Příznivci českého sportu a atletiky vědí, kdo je Dana 

Zátopková a vědí, co ve své atletické disciplíně dokázala. A však nemusí odhalit některé 

problémy, které provázely šestnáctiletou kariéru Dany Zátopkové. Mohou to být problémy 

zdravotní, sportovní nebo osobní. Nevěděla jsem, jak byla Dana Zátopková prezentována 

v médiích během své sportovní kariéry v letech 1946 - 1961 a také jsem nevěděla, jak 

významně se o ní psalo ve srovnání s jejím známějším manželem Emilem. Nedokázala 

jsem odhadnout, jaký byl zájem novinářů o její osobu. Kdo významně psal o sportovních 

úspěších Dany Zátopkové. Nebylo možné zachytit, jaký byl zájem veřejnosti o ní a dále mi 

nebylo známo, jak byla ve společnosti vnímána, jestli jako úspěšná atletka a sportovkyně 

nebo jako žena Emila Zátopka. Na všechny tyto otázky jsem se pokusila najít odpovědi 

a prezentovat je v této práci. Nejdříve jsem důkladně prostudovala, v rámci studia 

teoretických v)·chodisek, metodu kvalitativního výzkumu metodický konstrukt biografické 

studie. 

2.1 Pojem biografický výzkum 

Biografický výzkum je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu, která se užívá 

především v sociologii a psychologii. Biografií rozumíme napsanou historii jednoho 

života. Jde o rekonstrukci a interpretaci života jedince někým druhým na rozdíl od 

autobiografie. Biografie představuje často používanou uměleckou a vědeckou formu 

zkoumání lidského života. Patří k nejvýznamnějšímu druhu případové studie (Hendl, 

1997). Podle Gillemové a Buriánka (1995) je biografie metodologický přístup využívající 

osobních dokumentů, nebo také vyprávění k vystižení životní dráhy zkoumaných osob. 

Biografie nutně odráží život jejího autora, protože je filtrována skrze osobní zkušenost 

(Creswell, 2002). Biografie stále zůstává podceňovanou metodologií a politologové ji často 

považují více za "přijatelné zábavné čtení", než za "důležit}- či hodnotný nástroj 

akademického výzkumu" (Theakston, 1997). 

Podle Hendla (2005) se biografický výzkum považuje za zvláštní verzi případové studie, 

protože se týká jedné osoby nebo malého počtu osob (případů). Biografické zkoumání se 

někdy snaží srovnáním různých biografií nalézt podobnosti a vzorce životních drah 
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a přispět k vysvětlení osobních nebo společenských jevů. K biografickému výzkumu se 

používá materiál, který je shromažďován kontrolovaným způsobem. K tomu se nejlépe 

hodí různé formy rozhovoru. Lze také postupovat longitudinálním způsobem, kdy je 

jedinec sledován delší dobu, nebo je s ním navazován kontakt v pravidelných odstupech. 

Biografický materiál sestává dále z dopisů, deníků, zápisníků, soudních dokumentů, 

cestovních zpráv apod. Může ho tvořit i sepsaná autobiografie, nebo materiál napsaný 

jiným člověkem. V každé biografické studii je nutné zvažovat i standardní sociální 

a biomedicínské aspekty. 

Výsledek biografického výzkumu je závislý na spolupráci mezi výzkumníkem 

a zkoumaným jedincem (Rendl, 2005). Denzin (1989) rozlišuje biografii úplnou, 

epizodickou a komentovanou. Úplná biografie se snaží komplexně zachytit celou 

zkušenost jedince. V této diplomové práci je použita epizodická biografie, která se 

soustřeďuje na určitou fázi života jedince, konkrétně Dany Zátopkové. Komentovaná 

biografie může být ve své podstatě jak úplná, tak i epizodická biografie, avšak obsahuje 

rozsáhlé komentáře, vysvětlivky a doplňující informace. 

2.2 Biografický výzkum ve sportu 

Biografie jako umělecký žánr je ve sportu velmi populární. Je založený na popisu života 

většinou známé osobnosti (úspěšný sportovec, úspěšný trenér). Správná biografie by měla 

komplexně a nezaujatě popisovat život dané osoby v souvislostech. Je to tedy více než jen 

seznam dat a skutků. Biografie je životopis vybrané osoby napsaný někým jiným, který 

musí jeho život popisovat neutrálně. Tedy ani kladně, ani záporně. Pokud je autorem 

biografie sám autor, jedná se o autobiografii (http://cs.wikipedia.org/wiki!Biografie>). 

Autobiografie, ve které subjekt sám píše a zároveň v této reflexi přetváří svůj život, 

představuje jednu z nejkontroverznějších forem biografie. Autobiografie jako forma 

představuje na jednu stranu výzvu pro pozitiYismus v sociálních vědách, na druhou stranu 

může její autor podlehnout svodu zajištění své slávy pro budoucí generace (Smith, 1994). 

I ve sportovní literatuře se můžeme setkat s autobiografickými knihami. Za zmínku stojí 

připomenout autobiografie úspěšných atletů. Následně uvádím některé z knih, které mají 

autobiografický, popřípadě biografický charakter: kniha "Kulhavý běžec" od Evžena 

Rošického, dále dvě knihy "Můj trénink a závodění", "Běží Zátopek" napsal sám Emil 

Zátopek. Knihu "Dana a Emil Zátopkovi vypravují" napsali společně manželé Zátopkovi. 
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V poslední době nemůžeme zapomenout na knihu "Kruhy osudu" od Olgy Fikotové -

Connollyové. 

Součástí· biografické studie může být narativní rozhovor, o kterém píše Hendl (1997). 

Narativní rozhovor vychází z předpokladu, že existují subjektivní významové struktury 

o určitých událostech, které se jeví při volném vyprávění a naopak se neprojeví při cíleném 

dotazování (Hendl, 2005). Při narativním rozhovoru není subjekt konfrontován se 

standardizovanými otázkami, je povzbuzován ke zcela volnému vyprávění, jak tvrdí 

Mayring (1990). Zachycení výsledků narath.ního rozhovoru se mi podařilo dohledat pouze 

ve studii, v níž bylo použito volného vyprávění třinácti sportovkyň, které musely přerušit 

kariéru kvůli těžkému zranění (Brock a kol. 1992). Záměrem studie bylo zachytit, jak 

bývalé sportovkyně subjektivně vnímají přechodový stav mezi pozicí vrcholové 

sportovkyně a pozicí běžné ženy s "nalomeným" zdravím. Autoři (Brock a kol. 1992) se 

pokusili odhalit určitou pravidelnost ve vyprávění sportovkyň a o interpretaci výpovědi 

pomocí teoretických konceptů Goffmana (1963). 

2.3 Životopisné knihy o úspěšných atletech 

Významnou součástí postavení a vlivu masových médií je otázka jejich socializačních 

dopadů. Víra, že média hrají roli v rané socializaci dětí a v dlouhodobé socializaci 

dospělých důležitou roli, je značně rozšířená, i když ve skutečnosti je poměrně obtížné 

prokázat podstatu takového působení. Potencionální socializační účinky médií jsou 

součástí politiky kontroly médií a vstupují i do norem očekávání rodičů ve vztahu 

k používání medií jejich dětmi. Není snadné exaktně postihnout jejich dopad na dětská 

očekávání a aspirace na půdě aktivního sportování, jak to popisuje Sekot (2006). Problém 

vytváření životopisných knih o slavných sportovcích výrazně vstupuje do nesmírně 

důležité oblasti problematických vztahů elitního vrcholového sportu na straně jedné 

a rekreačního sportu na straně druhé. Mediální scéna sportu tak ilustruje společnost, jejíž je 

součástí. 

V další části uvádím stručné a chronologické řazení přehledu atletické literatury, která 

popisuje průběh sportovní kariéry známých atletů. Stojí za pozornost uvést, že atletika je, 

co se týká vydávání knih o jejích úspěšných sportovcích, na okraji zájmu. Můžu 

konstatovat, že takovou popularitu z hlediska vydávání biografických knih, jako mají 

zástupci fotbalu, hokeje, tenisu a motorismu, určitě nemá. 
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Biografické knihy o úspěšných atletech byly napsány zejména v minulosti, ale v porovnání 

s jinými úspěšnými českými sportovci v jiných odvětvích je tento počet nezanedbatelný. 

V roce 1935 vyšla v autorství Lídy Merlínové kniha Zdenin světový rekord, která popisuje 

naivní románek o bývalé světové rekordmance Zdeně Koubkové. 

V autorství Evžena Rošického kniha Kulhavý běžec, ve které sám autor popisuje svoji 

sportovní kariéru vyšla v roce 1938. 

Mezi biografickou studii můžeme zahrnout i rozsáhlou knihu Alfréda Janeckého Slavné 

postavy naší atletiky, která vyšla v roce 1946 v Českomoravských tiskařských 

a vydavatelských podnicích. 

V roce 1946 vyšla v Praze kniha Hoch v tretrách, kterou o sobě napsal Mirko Paráček. 

Hodně knih bylo napsáno o tehdy populárním běžci Emilu Zátopkovi. V roce 194 7 napsal 

Svatopluk Smutný v brožované publikaci stručný životopis nazvaný Emil Zátopek, 

nástupce Nurmiho a Hagga. Publikace vyšla v nakladatelství Mladá fronta Praha. 

V Brně vyšla v roce 1949 v nakladatelství Rovnost kniha Emil Zátopek, kterou o našem 

nejlepším běžci napsal Přemysl Jílek. V roce 1949 vydala Československá obec Sokolská 

v Praze knihu Vítězství vůle: Příklad Emila Zátopka. Knihu napsal známý český spisovatel 

František Kožík. Další knihu, kterou napsal František Kožík, vydalo nakladatelství Orbis 

Praha v roce 1954. Kniha se jmenovala Vítěz marathonský: Příklad Emila Zátopka. V roce 

1954 byla do anglického jazyka přeložena kniha Františka Kožíka Vítěz marathonský: 

Příklad Emila Zátopka. Knihu přeložil Jean Layton, dostala název Zátopek The Marathon 

Victor a vydalo ji nakladatelství Artia v Praze. V Praze v roce 1955 v nakladatelství Artia 

vyšla kniha Františka Kožíka pod názvem Emil Zátopek ve fotografii. Další kniha o Emilu 

Zátopkovi, kterou napsal František Kožík v roce 1955, nesla název Emil Zátopek 

vypravuje. Vyšla v Praze ve Státním nakladatelství dětské knihy. V roce 1955 napsal Emil 

Zátopek knihu Můj trénink a závodění. Kniha vyšla v Praze ve Sportovním a turistickém 

nakladatelství. Následující rok 1956 vyšla ve Státním nakladatelství dětské knihy 

v Bratislavě kniha Františka Kožíka pod názvem Emil Zátopek. 

Nepsalo se však pouze o Emilu Zátopkovi. V nakladatelství Mladá fronta v Praze vyšla 

v roce 1956 od Karla Štorkána kniha Rekord nepadá z nebe. Cesta zasloužilého mistra 

sportu Jiřt'ho Skobly. 

Ve Státním tělov)·chovném nakladatelství v Praze vyšla v roce 1956 kniha František Janda 

- Suk náš první olympionik a světový rekordman. Knihu napsal Emanuel Bosák. 

V Praze vyšla v roce 1956 ve Státním tělovýchovném nakladatelství kniha Miloval život 

a boj: Evžen Rošický - sportovec a novinář, kterou napsali Jan Novotný a Emanuel Bosák. 

13 



František Kožík napsal v roce 1957 knihu Na shledanou, Emile. Kniha vyšla v knižnici 

životopisů ve Státním nakladatelství dětské knihy v Praze. 

V roce 1958 netradičně popisuje Mirko Paráček svoji atletickou kariéru v knize Na 

škvárové dráze. Kniha vyšla ve Sportovním a turistickém nakladatelství v Praze. 

Knihu Dana a Emil Zátopkovi vypravují, která vyšla v roce 1960 v nakladatelství Naše 

vojsko, napsali samotní manželé Zátopkovi. 

V Bratislavě vyšla v roce 1960 kniha V klincovkách a s oštěpom, kterou napsali manželé 

Zátopkovi. 

Dana a Emil Zátopkovi vypravují, to je název 2. vydání knihy, která vyšla v roce 1962 ve 

Sportovním a turistickém nakladatelství v Praze. Kniha měla 258 stran. 

Jan Hanč s Miroslavem Horčicem věrně vylíčili v knize Od startu k cíli, co prožívali a cítili 

jako vítězové i jako poražení v atletickém sprintu. Kniha vyšla v roce 1962 v Praze ve 

Sportovním a turistickém nakladatelství. 

V roce 1967 vyšla v Praze ve Sportovním a turistickém nakladatelst\i kniha Jana Poppera, 

která vypráví o stříbrném olympijském medailistovi z Tokia Josefu Odložilovi. Název 

měla Josef Odložil vypráví. 

Emil Zátopek napsal knihu Běží Zátopek, která vyšla v roce 1967 v Praze v nakladatelství 

Olympia. 

Stručné biografické charakteristiky nalézáme ve sborníku vydaném u příležitosti 70. výročí 

organizované atletiky ÚV ČSTV s názvem 70. let československé lehké atletiky. Sborník 

vydal Alfréd Janecký v nakladatelství Olympia v Praze roku 1968. 

Kniha Zlato, stií.bro, bronz od Jaromíra Hořce popisuje úspěchy československých 

sportovců na olympijských hrách a mimo jiné také popisuje část sportovní kariéry Emila 

Zátopka, Ludvíka Daňka, Dany Zátopkové a Josefa Odložila. Kniha vyšla v roce 1969 

v Praze v nakladatelství Olympia. 

V roce 1975 vyšla v Praze v nakladatelství Olympia kniha Jana Poppera Mozoly a medaile 

-Ludvík Daněk. 

Život plný sportu je název autobiografické knihy známého československého sprintera 

Viléma Mandlíka. Kniha vyšla v Praze v nakladatelství Naše Vojsko v roce 1976. 

U příležitosti 801etého výročí vzniku české, respektive československé atletiky vyšla 

v roce 1978 v Praze v nakladatelství Olympia stručná biografie našich úspěšných atletů ve 

Zlaté knize atletiky. Tuto knihu napsali Alfréd Janecký, Čeněk Kohlmann, Ladislav Krnáč 

a Jan Popper. 
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V nakladatelství Olympia v Praze vyšla roku 1980 kniha o světové rekordmance ve vrhu 

koulí Heleně Fibingerové s názvem Neboj se jich Heleno! Knihu napsal Čeněk Kohlmann. 

Varelij Štejnbach se v knize Hrdinové olympijských her zabýval atletickými příběhy na 

olympijských hrách. Také popisuje příběhy českých atletů Emila Zátopka a Františka 

Jandy- Suka. Kniha vyšla v roce 1984 v nakladatelství Olympia v Praze. 

Kariéra Jarmily Kratochvílové je popsána v knize pod názvem Čekátú. Napsali ji Jarmila 

Kratochvílová a Miroslav K váč. Kniha vyšla v Praze v nakladatelství Olympia a na textu 

spolupracoval a dokumentaci sestavil Jan Popper. 

Zvonimír Šupich napsal knihu Zátopek a ti druzí, která obsahovala krátké životopisy 

Ludvíka Daňka a Emila a Dany Zátopkových, vyšla v roce 1986 v nakladatelství Olympia 

v Praze. 

Malá encyklopedie atletiky je název knihy od Jana Jirky a kolektivu autorů. Vyšla v roce 

1990 v Praze v nakladatelství Olympia. 

Jediná knížka o Janu Železném, kterou napsal Pavel Vitouš, vyšla v roce 1994 

v nakladatelství Svoboda v Praze. 

K oslavě 1 OOletého výročí české atletiky vydala v roce 1997 společnost Česká atletika 

v Praze knihu Jana Jirky s kolektivem autorů Sto let královny. Autoři i zde popisují 

sportovní kariéru úspěšných českých atletů. 

Příběh nejlepšího desetibojaře světa popisuje Tomáš Dvořák a Petr Kolář v knize 

Z \Tcholu do propadliště a zpět. Kniha vyšla v roce 2001 v nakladatelství Formát v Praze. 

Emil Fafek, Zdeněk Hrabica a Marie Šusterová-Fafková napsali knihu Emil Zátopek 

a sport objektivem Emila Fatka a jiných. Ta vyšla v roce 2001 v nakladatelství Akcent 

v Třebíči. 

V roce 2002 knihu Emil Zátopek - olympijská legenda napsali František Macák, Alexandr 

Žurman a Milan Jirásek. Kniha vyšla v nakladatelství Olympia v Praze. 

Jan Jirka a kolektiv autorů napsali v roce 2004 knihu Kdo byl kdo v české atletice, vyšla 

v Praze v nakladatelství Olympia. 

Knihu o Romanu Šebrlem Zlatý Roman napsali Pavel Cmíral, Karel Tejkal a Miroslav 

Barabáš. Kniha vyšla v roce 2005 v nakladatelství Pavel Cmíral. 

V Lipníku nad Bečvou vyšla v roce 2007 kniha Tomáš lví srdce, kterou o našem 

desetibojaři Tomáši Dvořákovi napsal Petr Čermák. 

V roce 2007 napsal Oldřich Koudelka knihu o Emilu Zátopkovi Trénoval jsem Emila. 

Kniha vyšla v Lanškrouně. 

15 



V roce 2007 napsala o svém životě Olga Fikotová-Connollyová knihu Kruhy osudu. Kniha 

vyšla v Řitce v nakladatelství Daranus. 

Co se týká řešení biografických studií v rámci diplomových prací na FTVS UK, můžeme 

konstatovat, že Jan Volf napsal v roce 2007 na FTVS UK v Praze diplomovou práci na 

téma Biografická studie sportovní kariéry Jana Železného. Práce měla 148 stran a popisuje 

sportovní kariéru oštěpaře Jana Železného. 

2.4 Zamyšlení se nad otázkou fenoménu sportovních hvězd 

Sport a sportovci jsou v dnešní době považováni za společenský fenomén, který "vymezuje 

kulturu světa". Sportovci jsou moderní společností vnímáni nejen jako osoby obdařené 

výjimečnými dovednostmi, ale jsou vnímány jako ,,hvězdy a "celebrity". Tuto pro někoho 

příjemnou "nálepku" popularity získávají vybraní sportoYci 1 vlivem větší 

komercionalizace moderního sportu. Být hrdinou a idolem není nic nového, takovéto 

označení je známo v moderním sportu od 19. století. Samotný moderní sport vznikl 

především díky uznání a obdivu sportovcům za jejich mimořádné výkony. Moderní sport 

ajeho vývoj tak stojí u vzniku fungování fenoménu heroismu ve sportu. Dnešní sport je už 

neoddělitelně spjat se zábavním průmyslem, který nabízí slá\u příslušící společenským 

hvězdám a celebritám. 

Lze shrnout, že hrdinové v minulosti byli "idoly produkce", zatímco hrdinové dnes jsou 

produkty "idolů spotřeby" (Sekot, 2008). 

Dle mého osobního názoru neexistuje obecný vzorec, jak se stát úspěšnou a známou 

sportovní hvězdou. Stát se fenoménem ve sportu, záleží určitě a nejvíce na každém jedinci, 

je jen na něm samotném, jakou si zvolí cestu ve svém sportovním životě. V dnešní době je 

dalším faktorem ovlivňující popularitu sportovce výběr sportu a potřebné štěstí. 

16 



3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíle a úkoly práce 

3.1.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je seznámit se pomocí obsahové analýzy novinových článků 

a literatury s průběhem sportovní kariéry osobnosti světové atletiky Dany Zátopkové. 

V rámci biografické studie podrobněji přiblížit celou její sportovní kariéru včetně 

nejvýznamnějších závodu a úspěchů. Součástí diplomové práce je stručný popis osobního 

života Dany Zátopkové, který byl a je bezpochybně spjat s atletickým životem. 

3.1.2 Úkoly práce 

Pro splnění stanoveného cíle diplomové práce jsem si určila následující úkoly: 

najít vhodné literární, elektronické a další zdroje (encyklopedie, denní tisk, 

literární zdroje, internet) pro získání informací, které mapují celou, a nebo 

větší část kariéry Dany Zátopkové, 

získat a nashromáždit potřebné informace pro přípravu řízeného rozhovoru 

s Danou Zátopkovou, 

vytvořit obsahovou analýzu z nasbíraných informací a dat, 

chronologicky seřadit nasbírané informace: 

a) z denního tisku Mladá fronta, 

b) z internetového zdroje s obsahem atletické tématiky, 

c) z řízených rozhovorů s Danou Zátopkovou. 

3.2 Formulace výzkumných otázek 

Vzhledem k náplni diplomové práce, jejíž zaměření je ve formě biografické studie v rámci 

kvalitativního výzkumného šetření, jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 
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1. Jak byla vnímána osobnost oštěpar"ky Dany Zátopkové v tehdejších sdělovacích 

prostředcích? 

2. Informovaly novinové články Mladé fronty o Daně Zátopkové spíše 

v souvislosti s dosaženými sportovními úspěchy, než v souvislosti 

s manželstvím se světovým běžcem Emilem Zátopkem? 

3. Dosáhla Dana Zátopková více 50m hodů před vlastním světovým rekordem, 

než po něm? 

4. Dosáhla Dana Zátopková významnějších úspěchů po vítězství na OH 

v Helsinkách v roce 1952, než před tímto olympijským úspěchem? 

3.3 Stručná charakteristika sledovaného jedince 

Dana Zátopková, rozená Ingrová, manželka světoznámého běžce - vytrvalce Emila 

Zátopka, se narodila 19. září 1922 (ve stejný den jako manžel) v Karviné-Fryštátě. 

Olympijská vítězka (1952), účastnice čtyř olympijských her, světová rekordmanka v hodu 

oštěpem, mistryně Evropy (1954, 1958) a mnohonásobná mistryně republiky. 

3.4 Metodologie 

Pro vlastní výzkumné šetření bylo použito biografického výzkumu jako jednoho z druhů 

případové studie. Při vlastním koncipování vědeckého problému si uvědomuji, že 

biografický přístup má významné postavení v kvalitativním výzkumu. 

Z hlediska vlastní práce se jednalo o vědeckou formu, která zachytila sportovní kariéru 

Dany Zátopkové, významné osobnosti světového i českého sportu ve 20. století. Snažila 

jsem se interpretovat průběh sportovní kariéry vybraného sportovce prostřednictvím 

obsahové analýzy záměrně vybraných písemných dokumentů a ostatních písemností. Na 

základě stanovených postupů následoval řízený rozhovor se sledovaným sportovcem. 

Uvědomuji si, že průběh sportovní kariéry Dany Zátopkové znamená posloupnost 

faktických událostí během života mnou záměrně vybraného jedince. Vlastním 

biografickým zkoumáním se budu snažit nacházet podobnosti a vzorce dráhy sportovní 

kariéry světové osobnosti sportu a pokusit se přispět k vysvětlení osobního fenoménu ve 

sportu. 
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Vlastní metodologický postup biografické studie byl následující: 

1. získárú informací o všech možných dostupných zdrojích (potřebných k čerpání 

informací k účelům diplomové práce), 

2. seřazení a uspořádání získaných zdrojů pro jejich použití v diplomové práci, 

3. zpracovárú biografického materiálu: 

a) zpracovárú denm'ho tisku - volba nejdostupnějšího a nejpřehlednějšího 

deníku dané doby deníku Mladá fronta (prostudované články byly statisticky 

zpracovány pomocí grafů - četnost článků v jednotlivých obdobích, obsah 

článků, přehled autorů), 

b) řízený rozhovor (rozhovor na předem připravené otázky s Danou 

Zátopkovou), 

4. zpracovárú a chronologické seřazení všech získaných informací, 

5. vyzdvihnutí nejvýznamnějších okamžiků kariéry Dany Zátopkové získaných 

z dostupných zdrojů, 

6. příprava závěrečné zprávy biografické studie. 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUSE 

4.1 Zpracování článků 

4.1.1 Počet článků (n) v jednotlivých sledovaných letech 

Graf1 

Počet článků o Daně Zátopkové v letech 1946 - 1961 

1961 1946 

1958 

1957 

1954 1953 

Krátký komentář: 

V letech 1946 - 1961 bylo o Daně Zátopkové v Mladé frontě napsáno 388 článků. 

V prvních čtyřech letech její kariéry se četnost článků pohybovala do 10. Za pozornost 

stojí rok 1949, kde nastal větší zájem novinářů poté, co se paní Dana provdala za známého 

běžce Emila Zátopka. Nárůst nastal v roce 1952 v důsledku olympijských her v Londýně. 

Poté nastal menší pokles, ale rok 1954 zaznamenal největší počet článků (vítězství na 

mistrovství Evropy) během celé sportovní kariéry Dany Zátopkové. Olympijský rok 1956 

zaznamenal u novinářú druhý největší zájem. V posledním roce její závodní kariéry klesl 

zájem novinářů a počet článků se snížil na 15. 
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4.1.2 Počet článků v roce vzhledem k umístění na vrcholné atletické soutěži 

V roce 1948, kdy se Dana Zátopková poprvé zúčastnila olympiády, se počet článků o ní 

mírně zvýšil. Bylo to dáno zřejmě tím, že se Dana Zátopková poprvé zúčastnila 

zahraničních závodů, konkrétně olympijských her. 

V roce 1950 zaznamenala Zátopková větší skok. 34 článků se o ní napsalo i proto, že 

hodila nový československý rekord a čtvrtý nejlepší světový výkon v oštěpu. A navíc Dana 

Zátopková obsadila páté místo na mistrovství Evropy. 

Ani olympijské zlato z Helsinek v roce 1952 příliš nezvýšilo mezi novináři zájem o Danu 

Zátopkovou, počet článků byl nižší než v roce 1950. Byl tu jiný hrdina, dvojnásobný 

olympijský vítěz, manžel Emil Zátopek. 

Absolutní vrchol popularity přišel v roce 1954. O Daně Zátopkové se psalo téměř po celý 

rok, celkem 52 článků. V tomto roce se stala mistryní Evropy. 

V roce 1955 se počet článků snížil oproti předešlému roku. Bylo to dáno zřejmě tím, že 

Danu Zátopkovou postihly zdravotní problémy. 

Druhý největší zájem novinářů, celkem 42 článků, přinesl rok 1956. V něm Dana 

Zátopková obsadila na olympiádě v Melbourne čtvrté místo. 

V roce 1958 neměla mezi domácími ani zahraničními atletkami konkurenci. Stala se 

podruhé mistryní Evropy a navíc třikrát překonala evropský a jednou světový rekord. 

Počet článků se zvýšil v předposledním roce kariéry Dany Zátopkové. Na olympiádě 

v Římě obsadila Zátopková druhé místo. V roce 1960 se chce Dana Zátopková loučit 

s reprezentační kariérou, nadále chce závodit jen za svůj klub. 

Rok 1961 se stává posledním rokem v závodní kariéře Dany Zátopkové. 
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4.1.3 Kategorizace článků dle Volfa (2007) 

Články z deníku Mladá fronta vydané v letech 1946 - 1961 jsem rozdělila do několika 

hlavních kategorií: 

A - článek popisující závod (autor v článku podrobněji rozebírá závod z různých hledisek: 

počasí, soupeři, vývoj závodu, medailisté, výkony atd.) 

B - výsledek závodu (článek je strohým faktem např. oštěp ženy: I. Zátopková 50,47 m) 

C - informativní článek (článek podává informaci např. kde bude Dana Zátopková závodit, 

kde se zúčastnila společenské akce, o nominaci na světovou akci atd.) 

D - rozhovor (rozhovor s Danou Zátopkovou na různá témata) 

E- ankety (článek sděluje výsledek ankety, jmenování, čestné listiny) 

F - hodnocení (v článku autor nebo přímo Dana Zátopková hodnotí např.: úspěšný hod, 

závod, sezónu, kariéru) 

G - ze soukromí (autor článku píše o soukromých záležitostech Dany Zátopkové např.: 

manželství, dovolená, koníčky atd.) 

H - soustředění (v těchto článcích autoři píší o absolvovaných soustředěních Dany 

Zátopkové) 

I - zranění (autor se zabývá zraněními a zdravotními problémy Dany Zátopkové) 

J - o tréninku (články popisují trénink Zátopkové například před důležitými závody) 
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Graf2 

Kategorizace článků 
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Krátký komentář: 

Z výsledků zpracování dle kategorizace článků lze předpokládat, že zájem novinářů byl 

z velké části soustředěn především na sportovní kariéru Dany Zátopkové. Články se týkaly 

především závodu, tréninku a sportovní přípravy, které byly v tehdejší době 

nejpodstatnější. Autoři se nezajímali o možné skandály a soukromý život. Mezi nejčetnější 

kategorie mohu zařadit kategorii A - článek popisující závod (52 článků) procentuálně 

znázorněno 13%, kategorie B - výsledek závodu (89 článků) - 23%, kategorie C -

informativní článek (109 článků)- 29%, kategorie F- hodnocení (55 článků) -14%. 

Jen malé procento článků se zaměřovalo na soustředění a ankety. Novináři psali o paní 

Daně v médiích převážně kladně. Dana Zátopková nedala příležitost novinářům zasahovat 

do svého soukromí, protože se neprezentovala žádnými skandály a v tehdejší době nebyl 

ve sdělovacích prostředcích zájem o prohřešky úspěšných sportovců. 
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4.1.4 Autoři článků 

Přehled autoru článků o Daně Zátopkové v letech 1946 - 1961 
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Během závodní kariéry psalo o Daně Zátopkové v Mladé frontě mnoho autorů. Mnoho 

z nich bylo neznámých a někteří novináři psali pod různými zkratkami, z kterých nelze 

přesně určit jejich jméno. Mnoho článků nebylo autory podepsáno, proto největší počet 

autorů je uveden jako neznámý. 

V počátcích sportovní kariéry 1946 - 1949 psalo o paní Zátopkové málo autorů. Od roku 

1950 začali autoři oštěpařce věnovat více článků, například ČTK, prof. K. Kněnický, 

Miroslav Hladký, Otakar Jandera a mnoho dalších. Od roku 1956 se stal hlavním autorem 

článků o Daně Zátopkové Zvonimír Šupich, který byl pozdějším šéfredaktorem 
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sportovního týdeníku Stadion a od roku 1959 také novinář, který publikoval pod zkratkou 

pich. 

4. 2 Řízený rozhovor s Danou Zátopkovou 

Pro objasnění některých situací jsem si zvolila řízený rozhovor s Danou Zátopkovou, který 

je přepsán do písemné podoby, avšak je svým způsobem autentický. 

I. Jaká je z Vašeho pohledu současná atletika u nás? 

Myslím si, že se moc nemění. Nedá se říct, že by atletika u nás byla nějakým masovým 

zjevem. Pokud se týká mládežnické základny, jsme na tom hůře než za totality. Chybí nám 

tréninková střediska mládeže. Přesto však máme štěstí, že se vždycky vyvrbí jednotlivec, 

který je velmi dobrý. Ať už to byl třeba Emil nebo Železný, ted' třeba Špotáková a naši 

desetibojaři. Vždycky jsme měli velmi dobrého jednotlivce, který to všecko nějak 

zastiňoval. Zkrátka všechna ta negativa přikryl svými úspěchy. A tak to máme i dnes. 

2. Jakou roli podle Vás může sehrávat atletika v životě současných dětí? 

Myslím, že atletika je velmi přitažlivá, protože zahrnuje disciplíny pro člověka přirozené -

běhání, házení, skákání apod. Atletika se dá provozovat obyčejným způsobem, který děti 

láká, způsobem, aniž by se to musely učit, nebo aniž by musely mít pocit, že se zase musí 

něco učit. Atletika je prostě taková kultura přirozeného pohybu, kde můžou děti tvořit, 

trénovat i v přírodě, skákat přes potok a skákat přes různé překážky. Prostě atletika se pro 

děti dá udělat velmi přitažlivě. 

3. Kdo Vás přivedl k oštěpu? Měla jste nějaké důvody? 

Přivedla mě k němu náhoda. Náhoda hrála v mém životě opravdu velkou roli, tedy 

v oštěpu. Já jsem hrála házenou, házenkářkou jsem byla osm let - celou válku. Myslela 

jsem si, že už nic jiného dělat nebudu (alespoň jsem si to nedovedla představit). Po válce 
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jsem šla studovat tělák do Brna. Při prvních zkouškách, zápočtech jsem se (zase náhodou) 

ocitla na ubytovně v Třeboni. Tam to bylo hrozně hezké. Na pokoji jsem byla s holkou, 

která byla tehdy naší nejlepší oštěpar"kou, házela asi tak 33 - 34 metrů, jmenovala se Soňa 

Buriánová. Kromě toho, že jsme tam dělali zápočty z atletiky za dva semestry, měli jsme 

tam i atletický kurz. Ona jediná se přihlásila na oštěp, a jelikož spala hned pode mnou, tak 

mě pořád prosila, jestli bych s ní nešla hodit alespoň jeden hod, aby to bylo uznané jako 

závod. A tak mě nakonec ukecala. Já jsem nechtěla, protože jsem chtěla rrút dobré známky, 

alespoň za dvě nebo za tři. Tak jsem si tehdy vybrala dálku, kouli a šedesátku- to jsem 

zvládla. No a oštěp? To mě ani nenapadlo, protože jsme oštěp měli jenom jako výuku asi 

dvakrát, no a tak jsem to moc neovládala. Nějak mě to neupoutalo. Nakonec jsem s ní šla 

a ona říkala: "Házej první, a pak si můžeš jít o těch svých disciplínách". No, a já jsem si 

kladla otázku: "Co já tady šmejdím, když to vůbec neumím?" Z výuky jsem jen věděla, jak 

se oštěp drží. No, a tehdy jsem tam hodila, no kousek pod náš československý rekord, asi 

34,60 metrů nebo tak nějak. Tehdy byl rekord asi 37 metrů a byl už hodně "fousatý". A to 

byl tehdy u nás výkon nevídaný. No a tak si mě tam hned ti instruktoři všimli a začali mě 

to učit. Mně to vůbec nešlo. Ale to nevadí .... začalo mě to bavit. Byli tam takoví bystří 

instruktoři, kteří to hned "vykecali" v Brně na VŠ a tam řekli: "Okamžitě zaregistrovat 

a zařídit pro ní všechno, za měsíc jsou mistráky, ať za nás jde házet". Já jsem ty mistráky 

vyhrála, udělala jsem tam asi 36 metrů. No, v tom to začalo ... to byl laciný úspěch ... mě to 

začalo zajímat. 

4. Pokuste se porovnat atletiku z dob, kdy jste závodila, se současnou atletikou? 

Já jsem začala závodit s atletikou těsně po válce, v roce 1946. Když to teď člověk 

srovnává, tak mi to připadá ještě jako takový středověk. Protože po válce to bylo všechno 

takové přitlumené. Za války se celkem nic nedělalo. No, akorát jsme v tom Hradišti hráli tu 

házenou. Ty kolektivní sporty se víc držely než ty individuální. Sokol byl zavřený, a tak to 

bylo všechno takové utlumené. Když my jsme začínali po válce, tak to bylo prostě nové 

probouzení nové atletiky. Za Yálky se atletika dělala trochu jinak, nebyly třeba soutěže, 

atd. No, takže v té naší době to proti dnešku byl opravdu středověk. Ovšem musím říct, že 

po válce skutečně nastal obrovský rozvoj sportu, že to hodně také udělala třeba televize, že 

diváci se hodně napojili na ten vizuální požitek z atletiky. Jak ten atlet vypadal atd., že to 
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hodně udělalo také pro popularizaci sportu. Dnes sport patří k důležitým společenským 

složkám. Tak to za nás nebylo, i když se atletika dělala, tak nebyla tak populární, jako je 

teď. 

5. Můžete popsat oštěp z doby, kdy jste závodila? Myslím tím materiál, těžiště, 

hmotnost, ... 

To chci právě dodat. Jak se veřejnost začala o atletiku zajímat, začaly se zajímat také 

firmy. Nastal takový velký ekonomický boom, že sportovci začali mít také dobré výkony. 

S tím souvisí dobré podmínky, dobrá výstroj, nové tartanové dráhy atd. My jsme závodili 

ještě na škváře. Když třeba pršelo, tak dráha byla ještě jakžtakž, ale rozběh na oštěp? To 

kolem něj létaly kusy drnů nebo kusy škváry. A tak přišel pokrok, který zavinil rozvoj 

výkonů. 

Docela mě to těší, že jsem zažila takový obrovský vývoj oštěpu. Protože za našich časů se 

házelo dřevěným oštěpem, který také prodělal svůj obrovský rozvoj. Za nás byly oštěpy 

finské, vyráběly se z finské břízy. Dřevo v oštěpech hrálo velkou roli. Na trénink jsme měli 

oštěpy, které se úplně kymácely, když člověk s nimi hodil. No, ale pak se vylepšovala 

kvalita dřeva, chtělo se, aby se více házelo, aby to létalo dále, tak se dřevo začalo 

vylepšovat. Z finské břízy se přešlo až na kanadský smrk, který byl pevný. Později se do 

něj vkládali všelijaké ještě lepené kousky, třeba ikory, aby oštěp byl tvrdší. Dělala se s tím 

obrovská kouzla. My jsme také měli výborné výrobce oštěpů v Jilemnici. Dělal to nějaký 

pan Mečíř, jeho rodina byla spíše odborníky na lyžování, ale našli se u něj i nějací oštěpaři. 

Oštěpy vyráběl ze smrkového dřeva a létaly úplně nádherně. Byly to opravdu světové 

oštěpy. Já jsem s ním tehdy hodila světový rekord, potom ještě jedenkrát v roce 1958. 

Obchodně jsme toho, bohužel, nevyužili- chyběla nám rychlost. 

Potom firmy začaly spekulovat nad tím, jaký oštěp vyrobit, aby létal dál. Samozřejmě, že 

se přešlo pak na kov. První kovové oštěpy, které byly povolené až na olympiádě v Římě 

v roce 1960, byly oštěpy duralové vyrobené v Anglii. Byly tenké a měly výborný dolet. 

Létaly daleko a i se dobře trefovaly, ale padaly dost na plocho. Tehdy ještě platila taková ta 

středověká pravidla, že se musí zapíchnout. Jo, jak to padlo na plocho, tak to nikdo 

absolutně neuznal. Ta špička oštěpu se zkrátka musela dotknou země jako první a tenhle 

oštěp se nezapichoval vůbec. Na to doplatila Britka Platt, která si mohla tento oštěp jako 
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první vyzkoušet. Byla to Angličanka, a také se o ní v Římě šuškalo, že je velice dobrá, a že 

se jako první naučila házet novými oštěpy. My ostatní jsme s novými kovovými oštěpy 

házet nechtěli, protože jsme se báli. Věděli jsme, že padají na plocho, a že je to velké 

riziko. Byla to Platt, která se vrhla jako první pro kovový oštěp. Hodila s ním kolem 55 

metrů, byla by i vyhrála, kdyby oštěp nedopadl naplocho. Samozřejmě jí hod neuznali. 

Od olympiády v Tokiu to pak vzalo takový rychlý spád. Ty kovové oštěpy začali vyrábět 

Švédové, nejprve tedy Angličané, pak Švédové, po nich potom Američané. Ti měli tehdy 

dobrého oštěpaře Helda (Bud Held- USA- jako první hodil přes 80 m - pozn. autora). 

Ten se vrhl i na výrobu oštěpů kovových, kterým dal i svou značku Held. 

Když ještě byla éra dřevěných oštěpů a nebyla tak přesná pravidla, zkoušeli se j eště dělat 

různé aerodynamické tvary (tlusté oštěpy, krátké špičky, tenké špičky, sundavací špičky). 

To v pravidlech nebylo přesně určeno. Takže bylo možné, že si někteří během závodu 

nasazovali špičky, nebo si tam dávali špičky jiné. Prostě nastal v tom takový 

nekontrolovatelný bordel, že se nakonec IAAF rozhodla, že musí ta pravidla omezit a musí 

to upřesnit, aby se nestávaly takové "partyzánštiny". Do toho pak přišly ty kovové oštěpy, 

které byly napřed tenké. Ale potom se zjistilo, že když ten oštěp má aerodynamický tvar, 

že létá lépe. Také proto byla upravena pravidla, že už se oštěp nemusel zapíchnout. 

Rozhodčí musel s nosem u země hledat, jestli ta špička padla do země jako první. To 

nebylo ovšem také přesné, takže časem docházelo k hádkám a výkřikům z tribun: "Ty 

vole jeden, jak se to díváš?", "Jdi do dřepu!","Dívej se pořádně, vždyť se to dotklo země!". 

A do dneška to tady trochu takhle existuje. 

Ty kovové oštěpy také prodělaly řadu obměn. Nakonec lidé mají hlavu na to, aby 

přemýšleli a vymýšleli, že. Nakonec byly oštěpy značky Némethy. Némeht byl mad'arský 

oštěpař, který začal vyrábět kovové oštěpy. Začal tam dávat ještě nějaké struny. Nakonec 

se na to přišlo a byly zakázané. Dneska existují rovněž Némethy, takže se dneska ty 

značky jaksi "vyčábřily", vynikly ty, které jsou nejlepší. Prozatím se nic moc nového 

nevymyslelo. Buď je to značka Németh, nebo jsou to švédské oštěpy, které mají svou 

tradici, a které jsou opravdu dobré. Prozatím není naděje, že by se vymyslelo ještě zase 

něco jiného, takže si myslím, že vývoj oštěpů je už skoro u konce. Hmotnost oštěpů byla 

stejná, akorát se potom určila délka špičky a pak se určila vzdálenost těžiště od špičky. 

Protože ten, který má těžiště blíže ke špičce, tak padá dříve k zemi. To se potom měnilo, 

když hodil Hohn, to byl oštěpař NDR - velký chlapík - 100 metrů oštěpem, tak teď 

všichni začali plašit, že je to už hrozná dálka, která se dá těžko uhlídat, že by mohl třeba 
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zabít nějakou babku, a tak oštěpy začali omezovat a omezili to tím, že zkrátili tu 

vzdálenost těžiště od vázání. Tak to doposud trvá, myslím si, že oštěpy jsou teď dobré. 

Jsou opravdu hodně tvrdé. Ty dřevěné oštěpy měly jednu výhodu ze zdravotního hlediska

byly měkčí a neničily tak rameno a ruku. Dnešní oštěpy jsou hodně tvrdé, na to také 

navazuje rozvoj síly apod. 

6. Můžete popsat, jak se vyvíjely tréninkové metody v době, kdy jste závodila? 

Když jsem nastoupila, tak jsem o tréninkových metodách skoro nic nevěděla. Tehdy na 

oštěp byli fenomenální Finové, kteří hodně vyhrávali olympiády. Byla to zkrátka jejich 

disciplína, stejně tak jako vytrvalecké tratě. Několik našich trenérů bylo ve Finsku na 

zkušenou. Jak to dělají, že mají pořád zlaté medaile? Pokud si pamatuji některé metody, 

tak snad jen to, že Finové hodně trénují v lese, a že hodně sekají dřevo. Proto měli tak 

dobrou ruku. Představa, že bych mohla sekat i já, mi docela vyhovovala. Pamatuji si, že 

když jsem měla nějaký splín (třeba když jsem se zamilovala do nějakého kluka), šla jsem 

do sklepa a tam jsem štípala dříví. Také jsem měla posekanou nohu a koleno, ale to jsem 

ještě vůbec netušila, že bych mohla někdy házet oštěpem. 

Když jsem začala závodit, vládla taková zásada, že oštěpař nemá moc posilovat činkami, 

že má více posilovat vlastním tělem, že má například sekat tou sekyrou atd. Že oštěpař 

vlastně k vrhačům patří jenom způli, že oštěpaři se doporučuje, aby byl všestrannější. Také 

hodně oštěpařů bylo všestranných, i já jsem byla všestranná. Oštěpař třeba běhal 200 m, já 

jsem běhala překážky, skákala dálku a spíše jsem tíhla k takovým disciplínám než 

k nějakým vrhačským metodám. Oštěp měl tehdy takový trošku mystický nádech - pozor 

ne moc trénovat sílu, protože ten oštěp je něco jiného. Zkušeností jsem tehdy moc neměla. 

Já jsem stejně nebyla typ, který by upřednostňoval těžké posilování. Pokud si pamatuji, tak 

jsem maximálně dělala činku do 50 kg. A to jen, když jsem si chtěla potvrdit, že to 

zvládnu. Myslím, že mám trhem 55 kg. Jinak jsem hodně dělala házení třeba činkami 

obouruč: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, a takhle mi to stačilo. Byla jsem hodně obratná. Dělala 

jsem gymnastiku, cvičila na laně, šplhala a pak ta sekera - to bylo moje. To jsme měli tady 

ve Stromovce na hřišti pověšený starý pražec. Do toho jsem rubala sekerou, to mi šlo, to 

mi hodně pomáhalo. 
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7. Zkuste stručně charakterizovat tréninkové podmínky v tehdejší době. Myslíte si, 

že byly kvalitnl? 

Podmínky tehdy kvalitní nebyly. Já si pamatuji, že v zimním období jsem měla k dispozici 

tělocvičnu na trénování až kolem roku 1950, až když jsem se ocitla v Praze. 

Vlastně už v roce 1948, když jsem se dostala do Zlína. Ve Zlíně byla dost dobrá atletická 

parta a rovněž trenéři. Zázemí pro atlety tam bylo trochu zajištěné. Tělocvičnu v zimě 

jsme měli jen někdy, atleti celou zimu hodně trénovali venku. Aby se jezdilo někam do 

"prkvančic", do tramtárie, do Jižní Afriky, tak to samozřejmě vůbec neexistovalo. To 

nastalo až koncem mé kariéry, kdy jsme už potom jezdili do Maďarska nebo do Bulharska, 

kde bylo tepleji. Například v dubnu, kdy bylo potřeba naházet velké kvantum hodů. Tady 

u nás pořád sněžilo, nebo byl takový nějaký "sajrajt", a tam už na nás čekalo příznivé 

počasí. Takže ty tréninkové metody se přizpůsobovaly samozřejmě také těm možnostem, 

které jsme měli. Nejdůležitější bylo, že oštěpař musel být všestranný, měl umět dobře 

sprintovat a umět skákat. Měl to být takový vícebojařský typ, ne tak úplně čistě vrhačský. 

To se časem změnilo, protože pak se kladl důraz více na silovou stránku, na zlepšení 

silových schopností. 

8. Byla tehdy atletika na profesionální úrovni jako je dnes (někteří sportovci dnes 

mají atletiku nejen jako konlček ale i jako zaměstnáni)? 

No, tak na čistě profesionální úrovni to nebylo, to bylo až hodně později. Třeba na 

olympiádě v Helsinkách jsem neměla vůbec žádné mimořádné podmínky. Byla jsem 

zaměstnána v redakci sportovního časopisu. Lítala jsem na trénink například přes poledne, 

hřiště bylo blízko, anebo jsem večer chodila po práci. Postupně se podmínky začaly 

zlepšovat, protože i jinde je začali zkvalitňovat. Všichni měli zájem o výkony, tak se 

dávalo tzv. tréninkové volno. Například atletický svaz uhradil podniku dvě hodiny za 

atletovy dvě hodiny tréninku. Bylo to pro nás ohromné, my jsme si mysleli bůhví, co 

nemáme. Nebo když jsme poprvé získali halu na zimu, kde jsme třeba mohli házet 20 

metrů, 1 O metrů, nebo byla v hale síť na házení, to jsme byli úplně nadšené! Dneska jsou 

podmínky samozřejmě vynikající. Sportovci můžou třeba celou zimu trávit někde v teplých 

krajinách, kde můžou naházet a jejich výkonnost nemusí přes zimu klesnout tak nízko, 
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jako klesala u nás. Také je to vidět na těch výkonech, protože jsou samozřejmě daleko, 

daleko lepší, než bývaly ty naše. 

9.Dnešnl světový rekord Osleidys Menedézovéje 71,70 m. Myslite si, že se hranice 

světového rekordu může posunout mnohem dále? 

Myslím, že ano. Tam jsou pořád možnosti. Protože podívejte se na Špotákovou, která 

vylezla na svět nedávno a vypadá to, že její schopnosti můžou světový rekord překonat. 

1 O. Dokážete si představit atletiku budoucnosti? 

No, to právě ne. Když o tom tak uvažuji, nevím, jak to s atletikou dopadne.Výkony se 

stupňují, podmínky se zlepšují, to ano. Ale nebezpečí je v tom, že se to tak nějak příliš 

vzdaluje až k takové cirkusové atmosféře. Když budu sedět v cirkuse a budu se dívat, jak 

tam někdo "šmrncá" salta na laně, tak ho budu třeba obdivovat, ale ani mě nenapadne se do 

toho dát. Je to pro mě strašně vzdálené. Mám obavy, že obrovské výkony, které jsou teď 

podávány, ty ohromné rozdíly, že spíše budou odrazovat než přitahovat. Třeba se ale pletu. 

Samozřejmě, že jsou i jiné možnosti např. ve vědeckém zkoumání, ve výběru různých 

kombinací, i v tréninkových možnostech a možná i v technice, i když teď se mi zdá, že ta 

technika je dost vytříbená, že už tam člověk nenajde žádnou "škvíru", přes kterou by se 

mohl ještě dále zlepšovat. Spíše to vidím v možnostech tréninkových a ve vylepšování 

náčiní a všeho možného, co k tomu náleží. Pokud se týká stravování, tak jsou tam ještě 

velké možnosti ve vitamínech. V této oblasti výživy jsou ještě rezervy. Vidím zde velké 

možnosti. 

ll. Co dnešnl atletice podle Vás chybí (z pohledu diváka)? 

Z pohledu diváka? Nevím, jestli nemám staromódní názory, ale dříve byl divák k atletice 

více připoutaný. Jo, třeba při mezistátním utkání s Maďarskem a Polskem přišla na utkání 

spousta diváků, protože je to zajímalo. Kdežto dnes tady pořádný závod nenajdete. Je tu 
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jeden Odložil, v Ostravě Zlatá tretra, no a jinak to třeba jsou závody, které nemají takovou 

úroveň, aby diváka přilákaly. A kdežto třeba ta mezistátní utkání, která se tady pravidelně 

konala, tak ta přitahovala svou soutěživostí hodně diváků. Například, když tu 

byli Angličané, my je měli skoro jako na "špagátu, diváci nevěděli, jak to bude, viděli 

soutěžení opravdu v každé disciplíně. To bylo strašně zajímavé. Tak to já osobně 

postrádám a myslím si, že i pro diváka by to bylo pořád přitažlivé. 

12. Jaký je Váš názor na dopingové aféry současné atletiky? 

Já to beru jako přirozený jev, protože jakmile jednou lidé zjistí, že jim něco pomáhá 

k lepším výkonům, tak toho využijí. A oni výkon chtějí, protože vědí, že za ten zlepšený 

výkon budou mít dost peněz, zvláště dneska, kdy opravdu je to úzce spjato s ekonomikou. 

Za našich časů to nebylo, protože se nesměly vydělávat velké peníze, dneska si sportem 

lidé vydělávají. Jsou si toho vědomi a chtějí si samozřejmě vydělat co nejvíce po dobu, 

která ohraničuje to jejich bytí ve sportu. Je to velké lákadlo, kterému se těžko odolává, 

takže já to beru jako přirozený vývoj. Ale souhlasím s tím, že je potřeba to sledovat 

a omezovat, protože lidé jsou tak ctižádostiví, zvláště mladí lidé, kteří mají přebytek 

zdraví. Na své zdraví kašlou, protože ho mají dost. Je potřeba, aby se drželi trochu na uzdě, 

aby se alespoň někdy závodilo za skoro stejných podmínek. Ono to stejně není, ale alespoň 

někdy, aby se tahle nerozvážnost brzdila. Protože věřím, že se spekuluje, co brát, co mi 

pomůže, co není v zakázaných látkách, co se může a co pomáhá. Je tam spousta možností 

a stále se něco vyvíjí, protože i firmy mají zájem, aby závodníci, atleti v jejich 

managementu měli nejlepší výkony, a zároveň dělali pro firmu Adidas nebo Nike dobrou 

reklamu. Ty zase mají své experty ve vědě atd. A ti chtějí, spekulují, jak to udělat, aby atlet 

byl lepší, aby jakýkoli sportovec byl lepší, aby mu to složení stravy nebo něco jiného 

pomohlo k výkonu. Takže se pracuje na všech stranách, věřím, že třeba někdo neodolá 

a něco si zobne. Dvacet let jsem dělala trenérku, tak vím, že lidé, kteří mají tyhle možnosti, 

nebo mají přístup k určitým věcem, nebo vědí, jak použít nějakých doplňkových 

prostředků, vypadají trošku jako jiná rasa. Člověk pozná, že tam je něco víc, že má v sobě 

daleko větší náboj v)·bušnosti a zkušený trenér to pozná. Myslím si, že bude těžké to 

vymítit, když už to jednou lidé vědí. Budou se pokoušet něco použít, aby jim to pomohlo 

k výkonu. Ale jak říkám, jsem pro, aby se na závodech prováděly kontroly, aby se to 

trochu brzdilo právě z duvodu ctižádosti, mládí a pohrdání svým zdravím. Nedovedu si 
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představit to spustit a povolit. Jsou i takoví lidé, kteří říkají: "Vykašlete se na to, 

nekontrolujte nic, ať si každý dělá, co chce". Ano, je to jeho riziko, ale nesmíme 

zapomenout na takové ty zdravotní zásady sportu, že sport a zdraví patří k sobě. Je potřeba 

tyhle správné zásady z morálního hlediska zachovat. 

13. Kdy si myslíte, že je nejvhodnější začínat se specializací oštěpu? 

Já si myslím, že je potřeba, pokud se týká specializace, že se musí začínat opatrně. Jelikož 

oštěpař musí v prvé řadě umět házet. Ale kde se děcko má naučit házet? Dříve na školách 

bylo hodně takových házecích her a já vím, že my jsme dost házeli míčem a míčkem, hráli 

na "zaháňku" a já nevím, co všechno jsme hráli. Dost jsme se "vyblbli" i ve volných 

chvílích, kdy jsme opět hráli "zaháňku". To se mi moc líbilo, ale pomalu a jistě to z osnov 

mizí. Toto už by mělo patřit do speciální přípravy, ale patří to do přípravy všestranné. 

Zaprvé, ten kluk nebo holka musí umět házet, házet přes rameno, aby měli tu ruku trochu 

připravenou. Dnes ale sedí u počítače, kde se těmto dovednostem nenaučí. Musí vzít třeba 

do ruky šišku, házet ji, trefovat se někam, do něčeho. Tomu já dneska říkám všestranná 

příprava a tu je potřeba u mladých lidí rozvíjet a ono se to rozvinout dá. Dítě, které bude 

házet, které umí házet, je viditelné. To vím, a když děti budou házet, tak některé z nich 

bude mít v té ruce větší "šmrnc". To člověk pozná, jako trenér a bývalý oštěpař můžu říci: 

"Ano, ten má dobrou ruku", "Ten má v té ruce takový šmrnc, rychlost!", To se po 

budoucím oštěpaři žádá. Se specializací je potřeba u oštěpu začít s rozvahou, protože je to 

dost těžká disciplína. Dítě se nemůže naučit nějaké blbosti, protože je pak těžké ho to 

odnaučovat. Musí se naučit házet dobře. Proto já si myslím, že je potřeba kromě té 

všestranné přípravy nasadit i specializaci oštěpařskou. S nácvikem techniky je potřeba 

začít už ve 13 - 14 letech. Vzpomínám si na Jana Železného. Jeho otec ho přivedl na 

stadion, když mu bylo 13 let se slovy: "Uvidíš, ten jednou může hodit svěťák!." On to ve 

14 letech házel hezky. Neházel na výkon, ale házel to pěkně. Neměl tam žádné zranění, 

žádné koniny, žádné velké chyby. 

35 



14. Snažlte se pravidelně pohybovat? 

No, snažím, ale pokud mi to síla a zdraví dovolí. I když ty nervové dráhy jsou zachovalé, 

tak přesto, když naráz se odrazíte, tak už to tak nejde, a člověk s tím musí počítat. Ale 

myslím si, že ta fyzická kondice tak automaticky klesá, že člověku to nedá, aby naráz začal 

vyvádět a vyskakovat. To samo přijde a samo stáří to omezí, milosrdně omezí ty šance, že 

člověk je nakonec rád, že si může třeba denně zapochodovat nějakých pár kilometrů, anebo 

že může někde něco házet. Na to je výborným lékem fyzická práce. Když člověk má něco 

fyzicky dělat, nebo pochodovat, jít třeba na tramvaj. Člověk na to musí myslet, že když byl 

sportovec a věnoval se sportu, tělo bylo na to zvyklé, že není dobré toho potom nechat. To 

je největší neštěstí, protože člověk pak tloustne, zpohodlní a organismus nemá to, co 

potřeboval. Pokládám za velké mínus, když sportovec takhle zleniví, ztloustne a k tomu se 

pak "přifaří" spousta jiných chorob ... Já se snažím jednak fyzickou prací, mám velkou 

zahradu, ale opravdu vědomě se snažím fyzicky hýbat. 

15. Změnila byste některé kroky ve Vašem životě (mysllm dm pfedevšlm v atletice)? 

No, to člověk nadělá spoustu chyb, ale život se nedá žít na zkoušku. To musíte žít naostro. 

Podle mě by každý člověk něco v životě změnil, kdyby mohl. Ale jak říkám, bohužel, život 

se nedá žít na zkoušku, ani generálku si na to nemůže nechat udělat. Prostě každý má něco, 

co by chtěl napravit, ale já bych svůj život nezměnila. 

16. Co pro Vás atletika znamenala a co pro Vás znamená? 

Pro mě atletika původně moc neznamenala, protože jsem byla zvyklá na kolektivní sport. 

Házenou jsem hrála osm let. Když jsem potom začala dělat atletiku, tak naráz jsem si 

připadala jako nahá. V kolektivu se to ztratí. Tam, když je člověk dobrý, tak samozřejmě 

vyniká, ale když zrovna nemá takovou formu, tak ho nahradí jiní hráči. To není jak 

v atletice. Tam, když vylezete na plac, tam je člověk sám jako voják v poli a teď se s tím 

rve, jak může. Tak to jsem si pak v atletice uvědomila, že je to opravdu něco zcela jiného, 

ale člověk si zvykne. Začne se koncentrovat a propracovávat si ty spojitosti nerovové 
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a fyzické, naučí se soustředit atd. Musí se umět sledovat, to je velmi důležitá složka, třeba 

zvláště při závodění. Umět se soustředit na výkon, vědět jak na to, umět se připravit na 

určitý den. To uměl velice dobře Emil, to jsem na něm obdivovala. Ohromně jsem se toho 

od něho naučila. Třeba řekl: "Udělám svěťák tehdy a tehdy, potřebuji na to tolik a tolik 

času", a on to udělal. V tom jsme ho hrozně obdivovala. To není tak jednoduché. To se 

člověk musí znát a musí se umět sledovat při tréninku, ty vnitřní pochody, soustředění. Je 

to prostě taková věda. 

17. Co Vám atletika dala a co Vám atletika vzala? 

Nemůžu říct, že by mi atletika něco vzala. Nemám ráda takové ty nářky: "To je oběť", "To 

byla oběť". Nemám to ráda, protože nikdo mě do toho nenutí. Buď to chci dělat, nebo ne. 

V životě to máte také, buď chcete studovat medicínu, pak musíte počítat s tím, že 

nebudete rrút nikdy čas, že to je těžká věda atd. Pak, že budete lítat a léčit pacienty. 

Nemůžete naříkat. Měla jste jít třeba pást ovce. Když se do toho dám, tak to musím mít 

ráda, buď to budu dělat výkonnostně nebo jen tak pro radost, a když se dám do 

výkonnostm'ho sportu, tak musím počítat s tím, že se tomu musím věnovat, protože jinak, 

když to člověk nemá rád a nevěnuje se tomu, tak nemůže proniknout do světových 

parametrů. Tak to si musí člověk ujasnit a pak žádné hořekování. Buď jedeš a máš úspěch, 

nebo nejedeš a můžeš jít pást ovce. Nikdy neříkám, že mi atletika něco vzala. Nevzala, 

přinesla mi spoustu zážitků. Tím, jak je člověk starší, tak samozřejmě ty "blbé" zážitky, 

upadají do zapomnění. Například když je na Strahově vítr, sněží a fouká tam. Člověk má 

v plánu naházet 40 hodů, i když je časné jaro a zase sněží. Je zima, člověk mrzne a má 

mokré rukavice. No prostě není to v životě vždycky krásné a pohodlné. Ale když už se 

člověk do toho dal ... To bylo fajn, když jsme někde byli, člověk si vzpomíná na ty hezké 

chvíle, na kamarádství v manča:ftu a další různé hezké zážitky. Atletika mi dala kus života, 

který bych nikdy nebyla zažila, když bych byla normální. ... pracovala někde jako úřednice. 

Nikdy by mi nedala takových zážitků. Hlavně, když jsme byli úspěšní s Emilem, projezdili 

jsme celý svět, co jsme zažili věcí! Dala mi veliký kus pestrého, plného života. 
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18. Kdybyste měla možnost, věnovala byste se znovu atletice nebo byste dala 

přednost jinému sportu? 

Ne, asi ne. Mně se atletika líbila a líbí se mi do dneška a myslím si, že je to hezký sport. 

Asi bych zase dělala atletiku. 

19. Co byste vzkázala dnešním atletům? 

Co bych jim vzkázala? Já jim držím palce. To víte, jsem atletka. Mám velkou radost, když 

se naráz objeví zase nějaká hvězda. Z ničeho nic. No a držím jim palce, aby se jim dobře 

vedlo. Pokud chtějí vyniknout, tak se tomu musí věnovat, musí tomu obětovat hodně času, 

ale to je i v životě. To se netýká jenom atletiky. Záleží to na nich, do jaké míry se tomu 

chtějí věnovat. Jak to říkal Werich? "Když už jsem, tak si hledím, že tam jsem", nějak tak 

to bylo. To se mi líbí. Když už něco dělám, tak to mám dělat pořádně, a tím to přinese 

i různé odměny jako např. kus hezkého života. Jinak bych jim vzkázala, aby si odpustili 

takové ty hysterické výkřiky, výlevy, i když uznávám, že se musí radovat. Já jsem se také 

radovala. Teď se mi zdá, že se to hodně přehání. Pak se mi nelíbí, že holky lítají s holým 

hr'betem. To vůbec nedovedu pochopit, protože to bych měla pořád housera. (Já jsem ho 

stejně mívávala často.) Třeba u oštěpu většinou trpí hodně záda. Aby tedy nelítaly s holým 

pupkem a holými zády, že se mi to zdá nerozumné. No, jinak jim přeji hodně štěstí. 

Stručné shrnutí rozhovoru 

Rozhovor s paní Zátopkovou ve mně zanechal velmi příjemný a nezapomenutelný dojem. 

Byla jsem šťastná, když paní Zátopková souhlasila s naším rozhovorem a zároveň mi 

nabídla pozvání k sobě domů. Při vstupu do krásného domu na trojské stráni nad Prahou, 

zarostlý květinami a stromy, naplněný suvenýry a ovzduším plné dávných úspěchů 

manželů Zátopových, na mne dýchla nádherná atmosféra. Paní Zátopková působila vřelým 

a příjemným dojmem, zodpověděla všechny mnou položené otázky a navíc přidala některé 

zážitky nejen ze svého atletického života. Po zodpovězení otázek mne velice potěšilo, že se 

zájmem nahlédla do dokumentů, tabulek a grafů připravených pro tuto diplomovou práci. 

Navíc je obdivuhodné, že veškeré dokumenty četla paní Zátopková bez brýlí. Náš společný 

38 



rozhovor proběhl ve velice příjemném duchu, obohatil mne o nové poznatky a informace 

ze života slavné sportovní osobnosti, kterou paní Zátopková bezesporu je. 

Při pohledu na osobnost plnou energie, perfektní paměti a elánu do života nabudete 

přesvědčení, že ještě řadu let bude obohacovat svými životními zkušenostmi celou 

sportovní společnost. 

Na setkání s paní Zátopkovou nikdy nezapomenu. 

Stručný komentář k otázce 1 

Současná atletika se podle paní Zátopkové u nás moc nemění. Atletika není pořád 

tolik oblíbená jako jiné sporty. Chybí nám tréninková střediska mládeže, ale přesto se 

objeví jednotlivec, který se svými úspěchy dokáže prosadit. 

Stručný komentář k otázce 2 

Atletika je pro děti velice přitažlivá, protože má přirozené disciplíny (házení, skákání, 

běhání apod.). Je to kultura přirozeného pohybu, a to děti přitahuje. 

Stručný komentář k otázce 3 

K oštěpu se paní Zátopková dostala náhodou. Náhoda hrála v oštěpu u paní Zátopkové 

velkou roli. Osm let hrála házenou a nedovedla si představit, že by dělala jiný sport. Až na 

studiu v Brně při atletických zápočtech hodila pod náš československý rekord, hned se jí 

ujali instruktoři a začali s výukou oštěpu, aby se mohla zúčastnit mistrovství 

Československa, které nakonec vyhrála. 

Stručný komentář k otázce 4 

V době, kdy paní Zátopková závodila, nebyla atletika a sport tolik populární, jako je dnes. 

Dnes patří sport k důležitým společenským složkám, to dříve nebylo, vše bylo po válce 

39 



přitlumené. Paní Zátopková přirovnává tehdejší atletiku ke středověku. Po válce začal 

rozvoj sportu, který byl ovlivněn i částečnou medializací. 

Stručný komentář k otázce 5 

V tehdejší době se házelo dřevěnými oštěpy z finské břízy. Kvalita dřeva se neustále 

vylepšovala, z finské břízy se přešlo na kanadský smrk. V Jilemnici se vyráběly také 

kvalitní oštěpy ze smrkového dřeva. Byly to opravdu světové oštěpy, paní Zátopková s ním 

hodila světový rekord. Začaly se dělat dřevěné aerodynamické tvary, tlusté, tenké, krátké 

špičky, sundavací špičky. První kovové oštěpy z duralu (tenké, výborný dolet) byly 

povoleny až na olympiádě v Římě. Od olympiády v Tokiu to vzalo rychlý vývoj. Oštěpy 

začali vyrábět Angličané, Švédové, Američané (oštěpy značky Held,) a Mad'aři (oštěpy 

značky Nemeth). Hmotnost oštěpů byla stejná jako dnes. Určila se délka špičky 

a vzdálenost těžiště od vázání. Dnešní oštěpy jsou podle paní Zátopkové kvalitní, tvrdé 

a více ničí rameno a ruku než dřevěné, které byly měkčí. 

Stručný komentář k otázce 6 

V době, kdy začala závodit paní Zátopková, nevěděla téměř skoro nic o tréninkových 

metodách. Byla taková zásada, že oštěpař nemá moc posilovat činkami, ale má více 

posilovat vlastním tělem. Oštěpař patří k vrhačům jen půlkou, má být všestrannější. Paní 

Zátopková běhala překážky, skákala dálku a také sekala dřevo sekyrou. Nikdy nebyla na 

těžké posilování. 

Stručný komentář k otázce 7 

Tréninkové podmínky v tehdejší době nebyly moc kvalitní. Hodně atletů trénovalo celou 

zimu venku. Na konci kariéry paní Zátopkové se začalo jezdit do Maďarska, Bulharska. 

Tréninkové metody se přizpůsobovaly možnostem tehdejší doby. 

40 



Stručný komentář k otázce 8 

Atletika v tehdejší době nebyla na profesionální úrovni, jako je to dnes. Dříve se chodilo 

do zaměstnání a na tréninky se chodilo po práci nebo během poledne. Postupně se to 

začalo vylepšovat. Atleti dostávali tzv. tréninkové volno. Atletika platila podniku hodiny, 

kdy atleti byli na tréninku. Dnes je výhodou, že atleti odlétají do teplých krajin 

a výkonnost jim nemusí klesat. Dnešní výkony jsou daleko lepší, než bývaly za její éry. 

Stručný komentář k otázce 9 

O překonání světového ženského rekordu v hodu oštěpem si paní Zátopková myslí, že ještě 

jsou možnosti ho překonat. 

Stručný komentář k otázce 1 O 

Atletiku budoucnosti si paní Zátopková nedokáže představit. I když výkony se stupňují, 

podmínky se zlepšují, tak se atletika vzdaluje "cirkusové atmosféře". Paní Zátopková má 

obavy, že obrovské rozdíly ve výkonech budou více odrazovat než přitahovat. Jistě, ještě 

jsou možnosti vědeckého zkoumání, tréninkových metod, techniky a vylepšování nářadí. 

Stručný komentář k otázce ll 

Podle paní Zátopkové dnešní atletice chybí (z pohledu diváka) větší zájmové připoutání, 

větší soutěživost v každé disciplíně. To paní Zátopková v dnešní atletice postrádá. 

Stručný komentář k otázce 12 

Dopingové aféry současné atletiky paní Zátopková bere jako přirozený jev. Jakmile jednou 

lidé zjistí, že jim něco pomáhá k lepším výkonům a oni výkon chtějí, protože dostanou za 
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lepší výkon peníze, je pro ně těžké odolat, je to Yelké "lákadlo". Je potřeba to omezovat, 

sledovat a provádět kontroly, protože mladí lidé jsou ctižádostiví a pohrdají sv-ým zdravím. 

Paní Zátopková si nedovede představit, že by se doping povolil. Nesmíme zapomenout na 

zdravotní zásady sportu a zdraví, že patří k sobě. Je potřeba tyto zásady z morálního 

hlediska zachovat. 

Stručný komentář k otázce 13 

Se specializací oštěpu je nejvhodnější začínat ve 13 -14 letech už s nácvikem techniky, 

protože je to těžká disciplína. Dítě se musí naučit házet, házet přes rameno, to vše patří do 

všestranné přípravy. Oštěpař musí zvládnou techniku hodu, aby se nemusel odnaučovat 

chyby. Se specializací se musí začínat opatrně. 

Stručný komentář k otázce 14 

Paní Zátopková ani ve stáří nezanevřela na sport. Výborným lékem je pro ní fyzická práce 

na zahradě. Snaží se pravidelně chodit na procházky. Člověk nesmí zapomenout, že když 

byl sportovec, že jeho tělo bylo zvyklé na námahu. Není potom dobré pohybu zanechat. 

Stručný komentář k otázce 15 

Paní Zátopková by svůj život neměnila. I když člověk udělá spoustu chyb, tak život se 

nedá žít na zkoušku. Musíme ho žít naostro. 

Stručný komentář k otázce 16 

Atletika pro paní Zátopkovou původně moc neznamenala, byla zvyklá na kolektivní sport. 

V kolektivu, když je člověk dobrý tak vyniká, když nemá formu, nahradí ho jiní. V atletice 

je člověk sám za sebe. Musí se umět sledovat, soustředit se na výkon, připravit se na určit)· 
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den. To uměl velice dobře její manžel. Za to Emila paní Zátopková velice obdivovala 

a ohromně se toho od něho naučila. 

Stručný komentář k otázce 17 

Co paní Zátopkové atletika dala a co vzala? Paní Zátopková nikdy neříká, že by jí atletika 

něco vzala. Nevzala, přinesla jí spoustu zážitků, úspěchů, vzpomínek na hezké chvíle 

s kamarády. S Emilem Zátopkem projezdili skoro celý svět. Atletika dala paní Zátopkové 

kus života, který by nikdy nezažila, kdyby pracovala jako normální člověk. Atletika dala 

paní Zátopkové kus pestrého a plného života. 

Stručný komentář k otázce 18 

Kdyby paní Zátopková měla možnost věnovat se znovu atletice, nebo dát předost jinému 

sportu, tak by se rozhodla pro atletiku. Atletika se jí líbila a líbí. 

Stručný komentář k otázce 19 

Dnešním atletům paní Zátopková přeje hodně štěstí a drží jim palce. Člověk, když chce 

vyniknout, tak se své zálibě musí naplno věnovat a obětovat jí hodně času. To platí nejen 

v atletice, ale i v životě. 
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4.3 Chronologické seřazení úrovně výkonnosti během 16leté sportovní kariéry 

4.3.1 Závody Dany Zátopkové 

Tabulka 1 
Chr 1 . k ' " hl d ' d • ono og1c y pre e zavo u 

Pořadí Závod Město Datum Výkon (m) Umístění 
závodů v roce 

1. 1. Třeboň červenec 1946 34,64 1. 

2. 2. Praha 1946 35,64 1. 

3. 1. Praha 2.8.1947 32,36 1. 

4. 2. Ostrava 24.8.1947 34,83 1. 

5. 3. Katovice září 1947 36,05 1. 

6. 1. Zlín 5.6.1948 38,07 1. 

7. 2. Praha 22.6.1948 37,36 3. 

8. 3. Praha 1.7.1948 40,06 1. 

9. 4. Londýn srpen 1948 39,64 7. 

10. 5. Zlín 17.8.1948 36,69 1. 

ll. 6. Třeboň 26.8.1948 40,52 1. 

12. 7. Vídeň 12.9.1948 40,65 3. 

13. 1. Krakov 20.6.1949 42,00 1. 

14. 2. Praha 1949 40,10 1. 

15. 3. Brno 16.7.1949 44,02 1. 

16. 4. Moskva 23.7.1949 42,30 3. 

17. 5. Gottwaldov 7.8.1949 41,78 1. 

18. 6. Hradec Králové 20.8.1949 41,40 1. 

19. 7. Košice 4.9.1949 45,27 1. 

20. 8. Bukurešť 10.9.1949 46,32 1. 

21. 9. Ostrava 17.9.1949 42,82 1. 

22. 1. Třeboň 14.5.1950 45,03 1. 

23. 2. Varšava 2.7.1950 42,72 1. 

24. 3. Bratislava 9.7.1950 48,43 1. 

44 



Tabulka 1 "pokračování 

25. 4. Bratislava 13.8.1950 46,80 1. 

26. 5. Brusel srpen 1950 41,34 5. 

27. 6. Bukurešť 10.9.1950 45,58 1. 

28. 1. Praha 15.7.1951 39,82 1. 

29. 2. Brno 29.7.1951 48,01 1. 

30. 3. Budapešť 25.8.1951 49,90 1. 

31. 4. Praha 4.10.1951 40,80 1. 

32. 5. Partizánske 13.10.1951 47,78 1. 

33. 1. Lomnice n. P. 1.5.1952 45,56 1. 

34. 2. Lipsko 31.5.1952 47,87 1. 

35. 3. Kyjev 12.6.1952 45,67 3. 

36. 4. Praha 29.6.1952 46,62 1. 

37. 5. Helsinky červenec 1952 45,57 Q 

38. 6. Helsinky 24.7.1952 50,47 1. 

39. 7. Praha 14.8.1952 47,06 1. 

40. 8. Uher. Hradiště 31.8.1952 42,76 1. 

41. 1. Lomnice n. P. 17.5.1953 46,36 1. 

42. 2. Praha 24.5.1953 48,54 1. 

43. 3. Jablonec 6.6.1953 50,57 1. 

44. 4. Praha 13.6.1953 52,02 1. 

45. 5. Ostrava 11.10.1953 43,59 1. 

46. 6. Houšťka 15.10.1953 42,60 1. 

47. 7. Praha 17.10.1953 42,44 1. 

48. 1. Gottwaldov 15.5.1954 49,14 1. 

49. 2. Jablonec 22.5.1954 49,80 1. 

50. 3. Jilemnice 23.5.1954 49,05 1. 

51. 4. Budapešť 30.5.1954 46,79 1. 

52. 5. Praha 10.6.1954 48,45 1. 

53. 6. Brno 16.6.1954 48,65 1. 

54. 7. Praha 20.6.1954 49,51 1. 
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Tabulka 1 :pokračování) 

55. 8. Litvínov 23.6.1954 45,50 1. 

56. 9. Budapešť 4.7.1954 49,79 1. 

57. 10. Stockholm 16.7.1954 47,35 1. 

58. ll. Oslo 22.7.1954 49,67 exhibice 

59. 12. Praha 28.7.1954 53,26 1. 

60. 13. Ostrava 6.8.1954 48,81 1. 

61. 14. Bern 25.8.1954 52,91 1. 

62. 15. Stockholm 3.9.1954 48,56 1. 

63. 16. Pardubice 26.9.1954 49,93 1. 

64. 17. Praha 1.10.1954 51,36 1. 

65. 18. Ostrava 5.10.1954 50,49 1. 

66. 19. Ostrava 17.10.1954 49,70 1. 

67. 20. Praha 23.10.1954 48,75 2. 

68. 1. Sedlčany 21.5.1955 48,32 1. 

69. 2. Erfurt 30.5.1955 50,33 1. 

70. 3. Brno 3.6.1955 51,00 1. 

71. 4. Praha 9.6.1955 55,24 1. 

72. 5. Bělehrad 17.6.1955 49,04 1. 

73. 6. Praha 29.6.1955 48,06 1. 

74. 7. Karlsruhe 17.7.1955 49,02 1. 

75. 8. Norimberk 18.7.1955 47,84 1. 

76. 9. Brno 31.8.1955 49,51 1. 

77. 10. Brno 9.9.1955 46,07 1. 

78. ll. Praha 15.9.1955 46,95 1. 

79. 12. Uher. Hradiště 18.9.1955 47,35 1. 

80. 13. Bratislava 25.9.1955 50,83 1. 

81. 14. Bukurešť 1.10.1955 50,28 1. 

82. 15. Londýn 12.10.1955 47,38 1. 

83. 16. Manchester 15.10.1955 46,05 1. 

84. 17. Split 7.11.1955 49,83 1. 

85. 1. Praha 26.5.1956 43,27 1. 

86. 2. Bratislava 5.6.1956 46,30 1. 
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Tabulka 1 :Pokračování 

87. 3. Praha 17.6.1956 52,24 1. 

88. 4. Neapol 24.6.1956 50,53 1. 

89. 5. Praha 11.7.1956 50,43 1. 

90. 6. Praha 21.7.1956 49,53 1. 

91. 7. Praha 25.7.1956 48,82 1. 

92. 8. Londýn 6.8.1956 48,40 1. 

93. 9. Praha 12.8.1956 49,59 1. 

94. 10. Ostrava 25.8.1956 46,30 1. 

95. ll. Praha 31.8.1956 45,69 1. 

96. 12. Bratislava září 1956 44,59 Q 
97. 13. Bratislava 7.9.1956 49,95 1. 

98. 14. Budapešť 16.9.1956 50,60 2. 

99. 15. Praha 22.9.1956 45,89 1. 

100. 16. Norimberk 7.10.1956 46,77 2. 

101. 17. Praha 14.10.1956 44,93 1. 

102. 18. Melbourne listopad 1956 47,05 Q 
103. 19. Melbourne 28.11.1956 49,83 4. 

104. 1. Praha 18.5.1957 49,49 1. 

105. 2. Praha 25.5.1957 48,80 1. 

106. 3. Brno 2.6.1957 48,81 1. 

107. 4. Praha 9.6.1957 50,34 1. 

108. 5. Praha 16.6.1957 48,04 2. 

109. 6. Bukurešť 23.6.1957 53,00 1. 

110. 7. Krakov 30.6.1957 48,09 2. 

111. 8. Berlín 3.9.1957 47,35 1. 

112. 9. Solingen 7.9.1957 47,35 1. 

113. 10. Frechen 8.9.1957 42,54 1. 

114. ll. Praha 13.9.1957 49,00 1. 

115. 12. Praha 17.9.1957 48,12 1. 

116. 13. Gottwaldov 23.9.1957 53,42 1. 

117. 14. Brno 12.10.1957 53,62 1. 

118. 15. Praha 19.10.1957 53,80 1. 

119. 16. Praha 27.10.1957 46,77 1. 
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Tabulka 1 :pokračování 

120. 1. Praha 10.5.1958 54,17 1. 

121. 2. Berlín 18.5.1958 49,54 1. 

122. 3. Praha 24.5.1958 50,57 1. 

123. 4. Praha 1.6.1958 55,73 1. 

124. 5. Gottwaldov 8.6.1958 54,46 1. 

125. 6. Praha 15.6.1958 53,39 1. 

126. 7. Praha 21.6.1958 54,16 1. 

127. 8. Bratislava 28.6.1958 53,26 1. 

128. 9. Brno 5.7.1958 54,77 1. 

129. 10. Minsk 11.7.1958 51,65 1. 

130. ll. Ostrava 18.7.1958 45,57 Q 

131. 12. Ostrava 19.7.1958 51,10 1. 

132. 13. Brno 27.7.1958 52,48 1. 

133. 14. Stockholm srpen 1958 49,29 Q 

134. 15. Stockholm 19.8.1958 56,02 1. 

135. 16. Oslo 25.8.1958 53,17 1. 

136. 17. Goteborg 28.8.1958 53,43 1. 

137. 18. Budapešť 6.9.1958 55,88 1. 

138. 19. Bukurešť 13.9.1958 56,67 1. 

139. 20. Ml. Boleslav 21.9.1958 51,45 1. 

140. 21. Peking říjen 1958 52,14 1. 

141. 1. Praha 24.5.1959 48,72 1. 

142. 2. Praha 31.5.1959 51,05 1. 

143. 3. Praha 7.6.1959 48,62 1. 

144. 4. Plzeň 17.7.1959 52,50 1. 

145. 5. Praha 24.7.1959 49,33 Q 

146. 6. Praha 25.7.1959 52,20 1. 

147. 7. Vídeň 1.8.1959 54,09 2. 

148. 8. Ústí n. Labem 9.8.1959 46,75 1. 

149. 9. Meerbeck 16.8.1959 53,51 1. 

150. 10. Brno 23.8.1959 47,32 1. 

151. ll. Ostrava 5.9.1959 51,19 1. 
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Tabulka 1 J>okračování 

152. 1. Berlín 14.5.1960 52,10 1. 

153. 2. Berlín 29.5.1960 50,62 3. 

154. 3. Praha 8.6.1960 55,74 1. 

155. 4. Varšava 12.6.1960 51,35 2. 

156. 5. Praha 19.6.1960 53,00 2. 

157. 6. Brno červenec 1960 47,74 Q 

158. 7. Brno 16.7.1960 52,50 1. 

159. 8. Stockholm 21.7.1960 54,49 1. 

160. 9. Olomouc 7.8.1960 49,95 1. 

161. 10. Budapešť 14.8.1960 51,31 2. 

162. ll. Praha srpen 1960 48,52 Q 

163. 12. Praha 22.8.1960 53,96 1. 

164. 13. Řím září 1960 51,64 Q 

165. 14. Řím 1.9.1960 53,78 2. 

166. 15. Carrara 10.9.1960 49,15 3. 

167. 16. Vídeň 17.9.1960 51,38 1. 

168. 17. Budapešť 2.10.1960 51,36 2. 

169. 18. Praha 1960 48,33 2. 

170. 1. Praha 28.5.1961 52,33 1. 

171. 2. Praha 3.6.1961 47,40 1. 

172. 3. Praha 11.6.1961 51,52 1. 

173. 4. Praha 14.6.1961 51,02 1. 

174. 5. Praha 24.6.1961 56,10 1. 

175. 6. Slatiňany 25.6.1961 52,34 1. 

176. 7. Brno 9.7.1961 49,81 1. 

177. 8. Štětín 16.7.1961 50,13 1. 

178. 9. Berlín 29.7.1961 50,86 1. 

179. 10. Plzeň 12.8.1961 47,08 3. 

180. ll. Brno 16.9.1961 52,41 1. 
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Krátký komentář: 

Během své šestnáctileté kariéry se Dana Zátopková v kategorii dospělých zúčastnila 180 

závodů. V zahraničí startovala 63x a v Československu 117x. V Československu závodila 

nejčastěji v Praze, Ostravě a Brně. Za pozornost stojí také účast na závodech ve městech, 

ve kterých se v současnosti nepořádají závody, ba ani v těchto městech nejsou 

zaregistrovány atletické kluby. Můžu uvést například Třeboň, Lomnici nad Popelkou, 

Jilemnici či Sedlčany. 

Nejvíce závodů absolvovala v letech 1954 - 1958. V těchto letech byla Dana Zátopková 

na vrcholu a nejvíce se jí dařilo. Nejvíce závodů měla Dana Zátopková v roce 1958, kdy se 

zúčastnila 21 závodů. Naopak nejméně závodů absolvovala v roce 1946, kdy začínala se 

svojí oštěpařskou kariérou. Závody během sportovní kariéry měly stoupající tendenci, což 

zachycuje graf 4. 

Graf 4 

Počet závodu (n) Dany Zátopkové v letech 1946 -1961 

1961 1946 

1949 

1950 

1954 1953 
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4.3.2 Přehled závodů Dany Zátopkové v ČSR a zahraničí - grafické zpracování 

Graf 5.1 

Přehled závodů Dany Zátopkové v letech 1946 - 1949 
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Krátký komentář: Na začátku sportovní kariéry startovala Dana Zátopková jen 

v Československu. Závody na domácí půdě měly stoupající tendenci. Dochází ke 

stabilizaci. V zahraničí se poprvé objevila na závodech v Londýně roku 1948. V prvních 

pěti letech své závodní kariéry absolvovala Dana Zátopková celkem 21 závodů. 

Graf 5.2 

Přehled závodů Dany Zátopkové v letech 1950 - 1953 
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Graf 5.3 

Přehled závodů Dany Zátopkové v letech 1954 - 1957 
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Graf 5.4 

Přehled závodů Dany Zátopkové v letech 1958- 1961 
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Krátký komentář: Od roku 1950 se každý rok Dana ZátopkoYá objevovala v zahraničí. 

V roce 1953 startovala jen na domácí půdě. Od roku 1954 absolvovala hodně závodů 

v ČSR i zahraničí. V roce 1954 dosáhla rekordního počtu čtrnácti startů v ČSR a v roce 

1960 startovala nejvíce v zahraničí celkem IOx. Na sklonku své kariéry v roce 1960 

absolvovala nejvíce závodů v zahraničí v celé své atletické kariéře. Na konci své kariéry 
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v roce 1961 vyjela na závody do zahraničí jen 1 x, ale v ČSR startovala IOx. V letech 1950 

- 1953 startovala v ČSR a zahraničí 26x, nejvíce startů v ČSR a zahraničí měla Dana 

Zátopková v letech 1954-1957 celkem 72x. V posledních čtyřech letech startovala v ČSR 

a zahraničí 61 x. 

4.3.3 Počet startů Dany Zátopkové dle měsíců v letech 1946 -1961 

Graf 6 

Počet startů Dany Zátopkové dle měsíců v letech 1946- 1961 

počet (n) 37 

měsíce 

květen červen červenec srpen září řijen listopad 

Krátký komentář: Nejvíce startů absolvovala Dana Zátopková v červnu. V ČSR startovala 

30x a v zahraničí pouze 7x. Naopak nejméně závodů měla v listopadu startovala jen 3x 

v zahraničí. Červenec, srpen a září byl co do počtu závodů vyrovnaný. Paní Zátopková 

absolvovala v těchto třech měsících vrcholné závody, olympijské hry a mistrovství Evropy. 

4.3.4 Stručný přehled největších úspěchů Dany Zátopkové 

a) chronologické členění úspěchů na OH A ME 

7. místo na OH 1948 - Londýn 

5. místo na ME 1950 -Brusel 

1. místo na OH 1952 - Helsinky 

1. místo na ME 1954 - Bern 
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4. místo na OH 1956 - Melbourne 

1. místo na ME 1958- Stockholm 

2. místo na OH 1960 - Řím 

1. místo na mezinárodním mistrovství Rumunska 1958 - Bukurešť 

b) dosažení rekordů 

Světový rekord (55,73 m) 1958- Praha 

Držitelka světového rekordu dřevěným oštěpem - 55,73 m 

První česká oštěpařka, která překonala hranici 50 mi 55 m 

Evropský rekord (55,73 m) 1958 - Praha 

Evropský rekord (56,02 m) 1958- Stockholm 

Evropský rekord (56,67 m) 1958 - Bukurešť 

Překonala 17 x československý rekord - poprvé v roce 1948 -naposledy v roce 1958 

c) zisk mistrovských titulů ČSR 

Získala 13 mistrovských titulů ČSR: 

1946 - Praha - 35,64 m 

1947 - Praha - 32,36 m 

1948 - Praha - 40,06 m 

1949 - Praha - 40,10 m 

1950 - Bratislava- 46,80 m 

1951 - Brno-48,01 m 

1952 - Praha- 46,62 m 

1954 - Ostrava- 48,81 m 

1955 - Brno- 46,07 m 

1956 - Bratislava- 49,95 m 

1958 - Ostrava- 51,10 m 

1959 -Praha- 52,20 m 

1960 - Brno - 52,50 m 

d) ostatní úspěchy 

Členka ženské komise Mezinárodní atletické federace (IAAF) - 1960 - 1972 

Trenérka vrhačských disciplín na ČSTV - 1964 - 1980 

Udělení Olympijského řádu v roce 1988 

Držitelka státního vyznamenání "Medaile Za zásluhy" v roce 2003 
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4.3.5 Přehled hodů za hranici 50 m 

Tabulka2 
66 nejdelších hodů Dany Zátopkové 

Pořadí Místo Datum Výkon(m) 

1. Bukurešť 13.9.1958 56,67 

2. Praha 24.6.1961 56,10 

3. Stockholm 19.8.1958 56,02 

4. Budapešť 6.9.1958 55,88 

5. Praha 8.6.1960 55,74 

6. Praha 1.6.1958 55,73 

7. Praha 9.6.1955 55,24 

8. Brno 5.7.1958 54,77 

9. Stockholm 21.7.1960 54,49 

10. Gottwaldov 8.6.1958 54,46 

ll. Praha 10.5.1958 54,17 

12. Praha 21.6.1958 54,16 

13. Vídeň 1.8.1959 54,09 

14. Praha 22.8.1960 53,96 

15. Praha 19.10.1957 53,80 

16. Řím 1.9.1960 53,78 

17. Brno 12.10.1957 53,62 

18. Meerbeck 16.8.1959 53,51 

19. Goteborg 28.8.1958 53,43 

20. Gottwaldov 23.9.1957 53,42 

21. Praha 15.6.1958 53,39 

22. Praha 28.7.1954 53,26 

23. Bratislava 28.6.1958 53,26 

24. Oslo 25.8.1958 53,17 

25. Bukurešť 23.6.1957 53,00 

26. Praha 19.6.1960 53,00 

27. Bern 25.8.1954 52,91 

28. Plzeň 17.7.1959 52,50 

29. Brno 16.7.1960 52,50 

30. Brno 27.7.1958 52,48 

31. Brno 16.9.1961 52,41 

32. Slatiňany 25.6.1961 52,34 
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Tabulka 2 (pokračování) 

33. Praha 28.5.1961 52,33 

34. Praha 17.6.1956 52,24 

35. Praha 25.7.1959 52,20 

36. Peking říjen 1958 52,14 

37. Berlín 14.5.1960 52,10 

38. Praha 13.6.1953 52,02 

39. Minsk 11.7.1958 51,65 

40. Řím září 1960 51,64 

41. Praha 11.6.1961 51,52 

42. ML Boleslav 21.9.1958 51,45 

43. Vídeň 17.9.1960 51,38 

44. Praha 1.10.1954 51,36 

45. Budapešť 2.10.1960 51,36 

46. Varšava 12.6.1960 51,35 

47. Budapešť 14.8.1960 51,31 

48. Ostrava 5.9.1959 51,19 

49. Ostrava 19.7.1958 51,10 

50. Praha 31.5.1959 51,05 

51. Praha 14.6.1961 51,02 

52. Brno 3.6.1955 51,00 

53. Berlín 29.7.1961 50,86 

54. Bratislava 25.9.1955 50,83 

55. Berlín 29.5.1960 50,62 

56. Budapešť 16.9.1956 50,60 

57. Jablonec 6.6.1953 50,57 

58. Praha 24.5.1958 50,57 

59. Neapol 24.6.1956 50,53 

60. Ostrava 5.10.1954 50,49 

61. Helsinky 24.7.1952 50,47 

62. Praha 11.7.1956 50,43 

63. Praha 9.6.1957 50,34 

64. Erfurt 30.5.1955 50,33 

65. Bukurešť 1.10.1955 50,28 

66. Štětín 16.7.1961 50,13 
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Krátký komentář: 

Celkem 66x přehodila ve své kariéře Dana Zátopková hranici padesáti metrů. Nejlepší 

výkony předváděla divákům v roce 1958. V roce 1958 hodila za padesát metrů 18x, v roce 

1960 začínal její výkon padesátkou 13x a v roce 1961 na konci své kariéry přehodila 

padesát metrů ještě 8x. Vůbec poprvé přehodila tuto hranici 24. července 1952 

v Helsinkách. Naposledy překonala hranici padesáti metrů 16. září 1961 v Brně, což byl 

také poslední závod její závodní kariéry. 

Průměr deseti nejdelších hodů Dany Zátopkové je úctyhodných 55,51 m. Pokud 

zprůměrujeme 22 nejdelších hodů, dostaneme se k číslu 54,53 m. Průměr 33 nejdelších 

hodů je 53,93 ukazuje, že výkonnost paní Zátopkové byla v tehdejší době na velmi vysoké 

úrovni po celou její kariéru. Zajímavý je i průměr všech šedesátišesti hodů, který přesáhl 

hranici 52 metrů a činí 52,51 m. 

4.3.6 Nejúspěšnější měsíce za hranici 50 metrů 

Graf 7 

Nejúspěšnější měsíce za hranice 50 metrů 

počet (n) 20 

květen červen červenec srpen září řÍJen 
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Krátký komentář: Červen a červenec patřil do počtu startů k nejúspěšnějším měsícům 

v celém roce. Bylo to pravděpodobně způsobeno načasováním výkonnosti po dlouhé zimní 

přípravě. Nejúspěšnějším měsícem byl červen, Dana Zátopková zde startovala 20x 

a průměrný výkon hodů činil 52,85 m. Naopak nejméně startovala v květnu 7x, průměr 

hodů byl 51,60 m a v říjnu také 7x, průměr hodů zde byl vyšší než v květnu 51,86 m. 

Pokud zprůměrujeme 13 hodů v červenci dostaneme se k číslu 52,06 m. V srpnu byl 

průměr osmi hodů úctyhodných 53,55 m a v září dosahuje průměr jedenácti hodů 52,66 m. 

4.3.7 Četnost (n) nejlepších výkonů Dany Zátopkové v hodu oštěpem 

Tabulka 3 
Č ( ) "1 š' h 'k o D Z' k ' h d etnost n neJ ep~ 1c vyl onu any atopJ ove v o uostepem 

Rok 56 m 55 m 54 m 53 m 52 m 51 m 50 m A 49m 48m 47m 46m 45m 

1949 - - - - -

1950 - - - - -

1951 - - - - -

1952 - - - - -

1953 - - - - 1 

1954 - - - 1 1 

1955 - 1 - - -
1956 - - - - 1 

1957 - - - 4 -

1958 2 2 4 4 2 

1959 - - 1 1 2 

1960 - 1 1 3 2 

1961 1 - - - 3 

Celkem3 4 6 13 12 

Legenda: 

A - celkem v roce výkonů přes 50 m 

B - celkem v roce výkonů přes 45 m 

- - -
- - -
- - -
- 1 1 

- 1 2 

1 1 4 

1 3 5 

- 3 4 

- 1 5 

3 1 18 

2 - 6 

5 1 13 

2 2 8 

14 14 66 

(nejsou započítány výkony v kvalifikačních soutěžích) 
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- - - 1 1 

- 1 - 1 2 

1 1 1 - -

- - 2 1 2 

- 1 - 1 -

8 5 1 1 1 

4 2 3 3 -

4 2 - 3 2 

2 5 2 1 -

1 - - - -

- 2 1 1 -
2 1 - - -

1 - 2 - -
23 20 12 13 8 

B 

2 

4 

3 

6 

4 

20 

17 

15 

15 

19 

10 

16 

ll 

142 



4.3.8 Umístění Dany Zátopkové ve světových tabulkách v daném roce: 

Tabulka4 
Chr 1 . k ' v hl d ' C ' D Z 't k ' vt , h tab lk, h ono ogtc '-Y pre e umts eru any a opJ ove ve sve ovyc u ac 

Rok Výkon (m) Místo Poměr vítězství a porážek 

1948 40,65 15. 4:3 

1949 46,32 6. 7: 1 

1950 48,43 5. 5: 1 

1951 49,90 4. 5:0 

1952 50,47 3. 6: 1 

1953 52,02 3. 7:0 

1954 53,26 3. 18: 1 

1955 55,24 1. 17: o 
1956 52,24 5. 14: 3 

1957 53,80 2. 14:2 

1958 56,67 3. 19: o 
1959 54,09 7. 9: 1 

1960 55,74 4. 7 : 8 

1961 56,10 3. 10: 1 

4.3.9 Stručný přehled nejlepších výkonů na světě v hodu oštěpem 

Tabulka 5 
pv hl d .1 v, h ět , h 'k o h d ve re e neJ epstc sv ovyc . vyJ onu v o u os <mem zen v o bd b' 1949 1961 o 1 -

Závodnice 59 58 57 56 55 54 53 52 
Celkem 

Nejlepší 
m m m m m m m m výkon 

Ozolina, SSSR 3 2 1 2 6 5 6 2 27 59,55 -1960 

Figwer, Polsko 1 3 3 3 10 57,77-1960 - - - -
Kalediene, SSSR 1 1 2 6 7 17 57,49- 1958 - - -
Pazera, Austr./Pol 1 1 - - - 2 57,40- 1958 - - -

Zátopková, CSSR 3 5 6 13 ll 37 56,67-1958 - - -

Diti, Rumunsko - 1 2 4 5 12 56,64-1961 - - -

Pešková, ČSSR - - - 1 1 - 3 5 10 56,21 - 1960 

Jaunzeme, SSSR 1 4 5 10 55,73- 1960 - - - - -

Schwalbe, NDR 1 1 1 5 8 55,64- 1960 - - - -

Gorčakova, SSSR 1 5 4 3 13 55,59- 1960 - - - -

59 



Tabulka 5 (pokračování) 

Konjajeva, SSSR 2 1 4 7 55,48- 1954 - - - - -

Šastitko, SSSR 2 8 4 ll 25 55,23 - 1960 - - - -

Rybina, SSSR 2 3 5 54,98- 1958 - - - - - -

Rolland, SSSR 2 2 4 54,89- 1954 - - - - - -

Ranke, NDR 1 1 1 3 54,80- 1961 - - - - -

Neumann, NSR 1 1 2 4 54,66- 1958 - - - - -

Kuzněcova, SSSR 1 1 54,50- 1961 - - - - - - -

Makarova, SSSR 1 3 1 5 54,46-1959 - - - - -

Platt, V. Britanie 1 1 1 3 54,45-1961 - - - - -

Thorvaldsen,Norsko 1 1 54,28-1960 - - - - - - -

Brommel, NSR 1 2 8 ll 54,10-1958 - - - - -

Bogun, SSSR 1 3 4 54,05-1958 - - - - - -

Zujeva, SSSR 2 1 3 53,80-1959 - - - - - -

Ščedraja, SSSR 3 3 53,80-1960 - - - - - - -

Gorškova, SSSR 1 1 53,58- 1961 - - - - - - -

Smirnickaja, SSSR 1 1 53,41 -1949 - - - - - - -

Stančiute, SSSR 1 1 2 53,18- 1961 - - - - - -

danielova, SSSR 1 1 52,93 - 1961 - - - - - - -

Tubek, Polsko - - 1 1 52,87- 1961 - - - - -

Antal, Maďarsko 2 2 52,79- 1961 - - - - - - -

Gerhards, NSR 2 2 52,77- 1961 - - - - - - -

Čudina, SSSR 3 3 52,75- 1953 - - - - - - -

Dobroslavceva,SSSR 1 1 52,75- 1959 - - - - - - -

Děmjonova, SSSR 1 1 52,74- 1958 - - - - - - -

Vigh, Maďarsko 3 3 52,69- 1956 - - - - - - -

Grabowska, Polsko 1 1 52,19- 1959 - - - - - - -

Tamm, SSSR 1 1 52,18- 1959 - - - - - - -

Byčkova, SSSR 1 1 52,15- 1961 - - - - - - -

Gerhards, NSR 1 1 52,12- 1960 - - - - - - -

Behr, NDR 1 1 52,04- 1959 - - - - - - -

Stossenreuther ,NSR 1 1 52,03- 1961 - - - - - - -
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Krátký komentář: 

Tabulka 3 ukazuje četnost (n) nejlepších výkonů Dany Zátopkové během sportovní 

kariéry. Přes hranici 45 m se dostala 142x a přes hranici 50 m 66x. 

Během sportovní kariéry se Daně ZátopkoYé podařilo nejvíce překonat hranici 49 m, 

celkem 23x. Naopak nejméně překonala hranici 56 m, celkem 3x. 

Tabulka 4 znázorňuje umístění Dany Zátopkové ve světových tabulkách. Nejúspěšnější byl 

rok 1955, kdy obsadila 1. místo a poměr vítězství a porážek 17 : O. Druhým nejúspěšnějším 

rokem se stal rok 1957, paní Zátopková obsadila 2. místo ve světových tabulkách a poměr 

vítězství a porážek 14 : 2. Naopak nejméně úspěšným rokem byl rok 1948, kdy obsadila 

15. místo a poměr vítězství a porážek 4: 3. 

V tabulce 5 je zachycen přehled nejlepších výkonů na světě v hodu oštěpem. Nejlepšího 

výkonu dosáhla v roce 1960 Ozolina (SSSR) hodila 59,55 m. Dana Zátopková v roce 1958 

dosáhla výkonu 56,67 ma obsadila 5. místo. Další československá závodnice Pešková se 

umístila na 7. místě výkonem 56,21 m v roce 1960. 

61 



4.4 Lineární křivka výkonnosti Dany Zátopkové v letech 1946 - 1961 

Graf 8.1 

Rok 1946 - 1948 [ - - Výkon (m) [ 

Výkon (m) 
.. ,. 40,65 

40 
40,52 

38 

36 

34 

32 

30 +---~-.--~--.---~----~---.--~--.---~-.--~------~~--~---.--~----~~-.--~--. 

1946 (9) 1946 1947 (8) 1947 (8) 1947 (8) 1948 (6) 1948 (6) 1948 (7) 1948 (8) 1948 (8) 1948 (8) 1948 (9) 

Roky (datum) 

Krátký komentář: Dle grafu 8.1 nám lineární křivka ukazuje strmě stoupající výkonnost Dany Zátopkové, jímž je výkon 40,06 m 
v přípravném období olympijských her v Londýně v roce 1948. V samotném olympijském závodě nebyl tento výkon zopakován 
(39,64 m). Naopak po olympijských závodech se Dana Zátopková po mírném zhoršení zlepšila v osobních rekordech 

40,52 m a 40,65 m 
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Graf 8.2 

Výkon (m) 
Rok 1949 -1951 I - Výkon (m) I 

50 

48 

46 

44 

42 

40 
39,82 

38 +-~--~_,~_,~----~,-~~-L~~~--L-~~~~~_L~~~--L-~~~~~_L~~--~L_~~ 

1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1951 1951 1951 1951 1951 
(6) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (5) (7) (7) (8) (8) (9) (7) (7) (8) (1 O) (1 O) 

Roky (datum) 
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Graf 8.3 

Rok 1952 -1953 
Výkon (m) 

I - Výkon (m) I 

53 

51 

49 

47 

45 

43 

41 

1952 (5) 1952 (5) 1952 (6) 1952 (6) 1952 (7) 1952 (7) 1952 (8) 1952 (8) 1953 (5) 1953 (5) 1953 (6) 1953 (6) 1953 (10) 1953 (10) 1953 (10) 

Roky (datum) 

Krátký komentář: Graf 8.2 ukazuje od roku 1949 stabilní výkonnost za 40 metrů, který vrcholí v září hodem 46,32 m. V roce 
1950 došlo k dalšímu zlepšení na 48,43 ma v roce 1951 těsně pod 50 metrovou hranici 49,90 m. Dále graf8.3 ukazuje 
olympijský rok 1952, který vrcholí hlavním olympijským závodem a pokoření hranice 50 metrů výkonem 50,47 m. Rok 1953 
vrcholí dalším zlepšením v československém rekordu 52,02 m. 
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Graf 8.4 

Rok 1954-1955 
Výkon (m) [ - Výkon (m) J 

55 55,24 

53 

51 

49 

47 

45 ~~~~~~~~~~~~-,~~-L~--~~~~~-,L,~,L~~L,~-L~~L,~~~~-,~~~~.-~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~i~i~i~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Roky (datum) 

Krátký komentář: Graf8.4 ukazuje v roce 1954 průměrné výkony těsně pod 50 metrovou hranici. Z tohoto roku lze vyzdvihnout 
dva výkony přes 50 metrů. Československý rekord 53,26 ma výkon z mistrovství Evropy v Bernu 52,91 m. V následném roce 1955 
křivka zachycuje další československý rekord z Prahy 55,24 m. Další výkony v tomto roce se pohybovaly okolo hranice 50 metrů. 
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Graf 8.5 

Výkon (m) 
Rok 1956 -1957 I - - Výkon (m) I 
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Roky (datum) 

Krátký komentář: Graf 8.5 zachycuje další olympijský rok, který začíná strmou křivkou z výkonu 43,27 mna nejlepší výkon roku 1956, 
z Prahy 52,24 m. Po tomto výkonu nám křivka mírně klesá až do olympijského závodu v Melbourne 49,59 m. V olympijský závodech je 
zaznamenáno ještě jedno zlepšení z Budapeště 50,60 m. Začátek roku 1957 začíná křivka výkony těsně pod 50 metrů. Po těchto výkonech 

a to 50,60 m z Budapeště. Dále křivka mírně klesá až na poslední výkon roku- 49,83 m, olympijské hry v Melbourne. Rok 1957 začíná 

výkonem 49,49 m, dále se křivka vyšplhala na hranici 53 m. Poté strmě klesá a zastavuje se na 42,54 m, aby opět stoupala na výkony 

dosažené na československém území - 53,42 m, 53,62 ma na nejlepší výkon roku- 53,80 m. 
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Graf8.6 

Rok 1958 -1959 
Výkon (m) 

I - - Výkon (m) I 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ 

~~~~~ 

Krátký komentář: Lineární křivka v grafu 8.6 zachycuje nejlepší výkony kariéry Dany Zátopkové. Rok 1958 začíná křivkou výkonem 

54,17 m, poté mírně kolísala na 49,54 ma opět vystoupala na výkon světového rekordu z Prahy 55,73 m. Poté se křivka stabilizovala na 

výkonnosti přes 53 metrů, aby opět mírně zakolísala na 51,1 O m a vystoupala k osobnímu a evropskému rekordu z ME ve Stockholmu 

56,02 m. Nejlepší výkon roku 1958 však přichází znovu v podobě evropského rekordu z Bukurešti 56,67 m. Rok 1959 křivka zachycuje 

jako velice kolísavý, ve kterém lze vyzdvihnout výkony z Vídně 54,09 ma z Meerbecku 53,51 m. 
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Graf 8.7 

Výkon (m) 
58 

Rok 1960 -1961 J - Výkon {m) J 
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~ 

Roky (datum) 

Krátký komentář: Graf 8.7 zaznamenává olympijský rok a závěr kariéry Dany Zátopkové. Olympijský rok 1960 začíná výkonem 52,10 m 
a pokračuje k nejlepšímu výkonu toho roku opět z Prahy 55,74 m. Dále lineární křivka klesá, aby se opět dostala k hranici 54 metrů. Poté 
křivka po mírném zakolísání se dostává na výkon před olympijským závodem v Praze - 53,96 m a pokračuje v olympijském závodě v Římě 

53,78 m. V poolympijském cyklu se křivka kolísavě pohybuje mezi výkony 48,33 maž 51,38 m. Rok 1961 začíná výkony z Prahy 52,33 m 

a 47,40 m, poté křivka strmě stoupá přes výkon 51,52 m k nejlepšímu výkonu toho roku opět z Prahy 56,10 m. Poté křivka naopak 

výrazněji klesá k výkonu 47,08 m, aby vystoupala na velice kvalitní výkon v posledním závodě kariéry na 52,41 m. 
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5. ZÁVĚR 

Diplomovou prací jsem se snažila přispět k poznání v oblasti biografie slavného sportovce, 

konkrétně oštěpar"ky Dany ZátopkoYé. Není jistě sporu o tom, že právě paní Zátopková 

takovou osobností je. Cílem bylo zhodnotit, popsat a zmapovat celou její šestnáctiletou 

sportovní kariéru a věřím, že se mi cíle v práci podařilo dosáhnout. Pomocí obsahové 

analýzy a následně i statisticky jsem zpracovala celkem 388 článků, které se týkají průběhu 

sportovní kariéry Dany Zátopkové. V další části jsem popsala kariéru paní Dany 

a zpracovala do písemné podoby s ní řízený rozhovor. 

Následně bych chtěla odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si stanovila. 

1. Jak byla vnímána osobnost oštěpařky Dany Zátopkové v tehdejších sdělovacích 

prostředcích? 

Osobnost Dany Zátopkové byla ve sdělovacích prostředcích vnímána předeYším 

prostřednictvím novinových článků, ve kterých se psalo převážně o závodech, trénincích 

a sportovní přípravě 

2. Informovaly novinové články Mladé fronty o Daně Zátopkové spíše v souvislosti s 

dosaženými sportovními úspěchy, než v souvislosti s manželstvím se světovým běžcem 

Emilem Zátopkem? 

Novinové články se nezajímaly o skandály. V tehdejší době nebyl ve sdělovacích 

prostředcích zájem o prohřešky úspěšných sportovců. Jen malé množství článků se 

zajímalo o manželství se světovým běžcem Emilem Zátopkem. Naopak v knihách, které 

v tehdejší době vyšly, se autoři zajímali o soukromý život s Emilem Zátopkem. 

3. Dosáhla Dana Zátopková více 50m hodů před vlastním světovým rekordem, než po 

něm? 

Paní Zátopková dosáhla více 50m hodů po dosažení vlastního světového rekordu. 

4. Dosáhla Dana Zátopková významnějších úspěchů po vítězství na OH v Helsinkách 

v roce 1952, než před tímto olympijským úspěchem? 

Větších úspěchů dosáhla paní Zátopková po vítězství na OH v Helsinkách v roce 1952. 

V roce 1954 obsadila 1. místo na mistrovství Evropy v Bernu, v roce 1958 se také stala 

mistryní Evropy ve Stockholmu a dále překonala světový a evropský rekord v hodu 

oštěpem. V roce 1960 získala na olympijských hrách v Římě 1. místo. 

Dana Zátopková byla sportovkyní už od dětství. Navštěvovala Sokol, věnovala se tanci, 

volejbalu, ve kterém byla úspěšnou smečařkou a s kolektivem vyhrála středoškolské hry. 

Na gymnáziu se poprvé setkala i s atletikou, ale setkání nebylo příliš vydařené. 
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S příchodem druhé světové války a zrušením Sokola směřovaly její sportovní kroky 

k české házené. S družstvem, ve kterém byla kapitánkou, postoupila do nejvyšší soutěže 

a v roce 1949 dokonce získala mistrovský titul Československa. V té době však Dana 

Zátopková už naplno rozvijela svůj talent v atletice a v disciplíně pro ni nejbližší, v hodu 

oštěpem, se setkala na vysoké škole v Brně v roce 1946, když jí bylo dvacet čtyři let. 

A ještě v témže roce se stala mistryní republiky. O dva roky později už reprezentovala naši 

zemi na olympijských hrách v Londýně 1948, kde při své premiéře obsadila sedmé místo. 

Asi největším sportovním úspěchem a zážitkem je pro ni olympiáda v Helsinkách v roce 

1952, kde získala zlatou olympijskou medaili a kde se nezapomenutelně zapsala se svým 

manželem Emilem Zátopkem do srdcí všech sportovních příznivců na celém světě. Své 

olympijské účinkování uzavřela paní Zátopková 

ve třiceti osmi letech v Římě 1960 odkud si odvezla stň'brnou medaili. Aktivní sportovní 

kariéru ukončila v roce 1962. Během své sportovní kariéry oblékala národní dres 

Československa a také domácích atletických klubů Brna, Gottwaldova, Sparty, Dukly 

a Rudé hvězdy, které reprezentovala na mistrovstvích republiky a domácích závodech. 

Ani po ukončeni aktivní kariéry na atletiku nezanevřela a zůstala ji věrná jako ústřední 

trenérka vrhačských disciplín na ČSTV, kde působila v letech 1964 až 1980 a podílela se 

na přípravě Ludvíka Daňka, Heleny Fibingerové i Jana Železného. Dvanáct let byla 

členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace IAAF. V roce 1988 jÍ byl udělen 

Olympijský řád za přínos atletice a olympijské myšlenky. Také je držitelkou státního 

vyznamenání "Medaile Za zásluhy" z roku 2003. 

Soukromý, ale i sportovní život paní Zátopkové je silně spjat s jejím manželem Emilem 

Zátopkem, s jedním z nejlepších československých, ale i světových atletů a sportovců 

všech dob. Oba se narodili ve stejný den a ve stejném roce 19. září 1922. Po olympijských 

hrách v roce 1948 se jako Dana lngrová vdává za Emila Zátopka. 

Svými sportovními výkony se neodmyslitelně zapsala do výsledkové historie 

československé a světové atletiky. Během své sportovní kariéry se stala sedmnáctkrát 

mistryní republiky, startovala na čtyřech olympijských hrách a třikrát na mistrovství 

Evropy. Získala zlatou medaili na OH 1952, stříbrnou na OH 1960. Je mistryní Evropy 

z let 1954 a 1958. Byla držitelkou světového rekordu výkonem 56,67 m z roku 1958. 

Během šestnáctileté sportovní kariéry bylo napsáno o Daně Zátopkové v Mladé frontě 388 

článků. Na začátku její kariéry o ní psalo málo autorů, až v roce 1950 začali autoři 

oštěpařce věnovat vice článků, napřHdad ČTK, prof. K. Kněnický, Miroslav Hladký, 
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Otakar Jandera a mnoho dalších. V posledních šesti letech se výhradními autory článků 

stali Zvonimír Šupich a novinář píšící pod zkratkou pich. 

Dana Zátopková byla dle mého názoru ve své době nejlepší oštěpařkou na světě, v celé 

historii se řadí mezi nejlepší světové oštěpařky, atletky a možná i sportovkyně celého světa 

vůbec. Stala se vzorem pro mnoho mladých atletů. Nikdy neměla problémy s dopingem, 

nikdy nedala novinářům přl1ežitost vyvolat kolem ní skandál a s Emilem Zátopkem 

vytvořili jednu z nejznámějších sportovních manželských dvojic. 

Do historie se s manželem zapsali jako jediný pár, kterému se podařilo zvítězit na 

olympijských hrách, navíc v průběhu jednoho dne. (24.7.1952) a dokonce v průběhu jedné 

hodiny. 

Můj rozhovor s Danou Zátopkovou ve mně zanechal velmi příjemný a nezapomenutelný 

zážitek. Bylo to velice příjemné povídání. Paní Zátopková velmi vřele odpovídala na mé 

dotazy. Při pohledu na osobnost plnou energie, perfektní paměti a elánu do života nabudete 

přesvědčení, že ještě řadu let bude obohacovat svými životními zkušenostmi celou 

sportovní společnost. 

Na setkání s paní Danou Zátopkovou nikdy nezapomenu. 
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PŘÍLOHO V Á ČÁST 



SEZNAM PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI 

Příloha 1 Přehled všech článků o Daně Zátopkové, které vyšly v Mladé frontě v letech 

1946 -1961. Zpráva o každém článku obsahuje následující charakteristiky: číslo článku, 

datum otištění, autor článku, název a krátké sdělení, o čem se v článku píše. 

Příloha 2 Obrázková fotodokumentace Dany Zátopkové s popisem 

Fotografie 1 - 12 (převzato z knihy ZÁTOPEK, E., ZÁTOPKOVÁ, D. Dana a 

Emil Zátopkovi vypravují. Praha: Naše vojsko, 1960. 256 s.) 

Fotografie 13 - 14 (vlastní archiv) 



Příloha 1 

I Rok 1946 

1. 6.8. Průdek str. 5 
Limity - limity 

Limity pro účast na mistrovství ČSR. Limit splnila také lngrová. 

2. 11.8. Kořínek str. 6 
Ingrová, VS Brno, v oštěpu 35,64 m 

Lehkoatletické mistrovství na vojenském stadionu. Hod oštěpem vyhrála Ingrová výkonem 
35,64 m před Buriánovou 29,09 m. 

3. 25.12. Štor str. 5 
Čestná listina českosloYenského sportu 1946 

V lehké atletice žen: oštěp Dana lngrová VS Brno 35,64 m. 

4. 29.12 Lpk. str. 6 
Nejlepší výkony atletek 

Výkon 35,64 m Dany lngrové patří mezi špičkové výkony čs. atletek v roce 1946. 

I Rok 1947 

1. 2.8. MD str. 7 
Atletky o tituly mistryň 

Oštěp nejdále letí z vrhačské paže brněnské vysokoškolačky lngrové, která je celkem bez 
vážné konkurence. 

2. 3.8. Md. str. 9 
Zátopek- Knotek - Hissem - trio nejvýraznějších vítězů prvého dne celostátních 
mistrovství 

Dana lngrová vyhrála hod oštěpem na mistrovství mužů a žen výkonem 32,36 m. 

3. 24.9. čs 

ČSR - Rakousko v atletice žen 
str. 8 

Dana lngroYá nominována na utkání v Brně proti Rakušankám. 

4. 25.12. Ts str. 18 
Čestná listina sportovců 194 7 



Lehká atletika - oštěp Ingrová, VS Brno 32,84 m. 

I Rok 1948 

1. 11.5. VJS str. 6 
Nový rekord Ingrové v hodu oštěpem Zátopek opět první v Evropě 

Nový československý rekord v hodu oštěpem vytvořila Dana Ingrová výkonem 36,90 m. 

2. 23.6. J. Jelínek str. 4 
Ženy ve stínu mužů zazářily 

Úspěšně bojují naše atletky se soupeřkami Polska na Strahově. Ingrová obsadila v hodu 
oštěpem 3. místo výkonem 37,36 m. 

3. 2.7. JE str.4 
Dva rekordy žen: Šicnerová 100m za 12, Ingrová oštěp 40,06 m 

Na mistrovství ČSR zazářila Ingrová skvělým hodem v oštěpu a dostala se mezi nejlepší 
letošní oštěpařky. 

4. 3.7. RE str. 6 
Atleti na OH 

Na OH pojedou : Ingrová (oštěp). 

5. 8.7. DŽ str. 6 
Čs. representanti pro OH jmenováni 

Olympijský výbor schválil s konečnou platností nominaci vybraný representantů pro OH 
1948. Ve výběru je i Ingrová. 

6. 1.8. M. Hladký str. 10 
Olympiada ve výsledcích 

Dana Ingrová obsadila na olympijských hrách v Londýně 7. místo výkonem 39,64 m. 

7. 1.8. M. Hladký str.10 
Druhý den na stadionu ve Wembley: jen Zátopek a Šicnerová obstáli 

Z žen vypadla v oštěpu Ingrová, vý·konem 39,64 m, což odpovídá jejímu standardu. 

8. 31.8. ČTK str. 5 
Ingrová zahodila oštěp 

Na závodech v Třeboni vyhrála v rekordu Indrová výkonem 40,52 m. 



9. 14.9. ČTK str. 4 
Rekordy padaly ... 

Na závodech ve Vídni hodila Ingrová československý rekord 40,65 ma obsadila 3. místo. 

10. 28.9. J. Jelínek str. 6 
Ženy ve stopách atletů? 

Úroveň ženské atletiky jde mílovými kroky nahoru. I díky výkonu Ingrové 40,65 m. 

ll. 26.1 O. R. Rujbr str. 4 
Slavobrána ze 26 oštěpů. Olympijský vítěz v cíli 

Svatba Emila Zátopka a Dany Ingrové. 

1949 

1. 2.6. TS str. 6 
Lehká atletika: 

Pro utkání žen s Polskem v Krakově byla nominována Zátopková. 

2. 21.6. PZ str. 6 
Krakov: Dva rekordy žen 

Oštěpařka Zátopková zlepšila svůj rekord v oštěpu na 42,00 m. (Manželův příklad zřejmě 
táhne!) 

3. 7.7. J. Jelínek str. 8 
Moravcův rekord v desetiboji 

V článku autor vyzdvihuje desetibojaře včetně Zátopkové (vítězka oštěpu na mistrovství 
ČSR). 

4. 8.7. NÝ str. 6 
Lehká atletika: 

Nominace Zátopkové (oštěp) na utkání v Brně proti Rakousku. 

5. 17.7. SI str. 8 
Nový rekord Zátopkové v oštěpu: 44,02 m 

Zátopková překonala čs. rekord. Měla vyrovnané hody, pět přes 40 ma dva přes rekord! 

6. 22.7. NÝ str. 6 
Atletky už v Moskvě - atleti letí dnes 



První část výpravy i se Zátopkovou přicestovalo do Moskvy. 

7. 23.7. J. Jelínek str. 6 
Dnes začíná SSSR - ČSR v atletice 

Porovnání rekordních výkonů našich a sovětských žen. 

8. 26.7. E. Koukal str. 6 
Pondělní žeň rekordů v Moskvě 

Dana Zátopková obsadila 3. místo v hodu oštěpem výkonem 42,30 m. 

9. 9.8. Holubec str. 5 
Rekordy v Gottwaldově 

Střetnutí s Italkami bylo vyrovnané, oštěp vyhrála Zátopková. 

10. 10.9. E. Koukal str. 6 
Atleti odletěli do Bukurešti 

Článek píše o odjezdu našich atletů včetně Zátopkové. 

ll. 11.9. E. Koukal str. 9 
Skvělý úspěch našich atletů v Bukurešti 

Na mistrovství Rumunska vytvořila D. Zátopková čs. rekord výkonem 46,32 m. 

12. 13.9. E. Koukal str. 6 
13 Čechoslováků mistry Rumunska 

Článek hodnotí vystoupení čs.atletů na mezinárodním mistrovství Rumunska. Vyzdvihuje 
medailisty včetně Zátopkové. 

13. 18.9. M.Ambros str. 8 
První den Masarykových her ve Vítkovicích bez Švédů 

Na Vítkovickém stadionu obsadila D. Zátopková 1. místo výkonem 42,82 m. 

1950 

1. 1.1. JEC str. ll 
Čs. atletky v roce 1949 úspěšné 

V oštěpu celkem čtyřikrát překonala během loňského roku Dana Zátopková čs. rekord. 
Výkonem 46,32 m se řadí mezi nejlepší na světě. 



2. 24.2. sv o str. 6 
Čísla mluví 

Dana Zátopková obsadila v anketě o nejlepší ženský výkon v roce 1949 1. místo. 

3. 15.4 že str. 6 
Manželé Zátopkovi a Moravec odletěli k jarnímu tréninku do Sovětského svazu na Krym 

Článek píše o tréninku D. Zátopkové se sovětskými oštěpařkami. 

4. 16.4. ČTK str. 7 
Dojmy z letu do Moskvy 

Dana Zátopková opět mezi přáteli. 

5. 21.4. ČTK str. 8 
Naši atleti již odletěli z Moskvy na Krym 

Článek popisuje jak bude D. Zátopková trénovat na Krymu. 

6. 27.4. ČTK str. 8 
Naši reprezentanti na Krymu už trénují 

V článku se píše o nejkrásnějším zážitku, který naši atleti včetně Zátopkové dosud zažili. 

7. 4.5. ČTK str. 6 
Čs. sportovci na slavnostní přehlídce v Moskvě 

Návrat našich sportovců včetně Zátopkové ze Soči do Moskvy. 

8. 6.5. ČTK str. 8 
Naši sportovci trénovali v Moskvě 

Naši atleti včetně Zátopkové absolvoYali v Moskvě lehčí trénink a prohlédli si památky. 

9. 7.5. Ts str. 8 
Zátopek také do průvodu 

Po návratu ze Sovětského svazu se Dana a Emil Zátopkovi chystají na slavnostní přehlídku 
Sokolstva. 

10. 9.5. ČTK str. 8. 
Manželé Zátopkovi a Moravec o svém pobytu v Sovětském svazu 

Článek popisuje zážitky a dojmy našich sportovců ze SSSR. 



ll. 16.5. Ný str. 8 
Atletická sezóna již v plném proudu 

Nejcennějším výkonem na soustředění našich atletek - reprezentantek v Třeboni byl výkon 
45,03 m v hodu oštěpem Dany Zátopkové. 

12. 18.5. ČTK str. 8 
Deníček Dany Zátopkové ze SSSR 

Vyprávění D. Zátopkové o pobytu v SSSR. 

13. 13.6. Mir str. 8 
Dana Zátopková popisuje závod Emila Zátopka u mikrofonu pro posluchače rozhlasu. 

14. 18.6. JEC str. 8 
Po třinácti letech opět s Polskem 

Porovnání výkonů našich atletek včetně Zátopkové se závodnicemi z Polska. 

15. 24.6. Že str. 6 
Nový čs. rekord Jungrové v disku 

Trojutkání pražských oddílů na Strahově v oštěpu vyhrála Zátopková výkonem 44,77 m. 

16. 28.6. ČTK str. 8 
Změny v sestavě pro utkání s Polskem 

Nominace Zátopkové do družstva žen pro utkání s Polskem. 

17. 1.7. Kř str. 8 
Atleti před mezistátními utkáními 

Dana Zátopková odletěla s československou výpravou do Varšavy. 

18. 2.7. Prof. K.Kněnický str. 8 
Pěkné boje v přátelském prostředí 

D. Zátopková zvítězila v hodu oštěpem na mezistátním utkání v Polsku výkonem 42,72 m. 

19. 6.7. Že str. 6 
Po Polsku a před utkáním s Maďarskem 

V sestavě proti Maďarsku nominovaná v oštěpu D. Zátopková. 

20. 7.7. JEC +Že str. 6 
Naše atletky před těžkým úkolem 



Srovnání nejlepších letošních výkonů našich atletek včetně Zátopkové se závodnicemi 
z Maďarska. 

21. 10.7. Jan Novotný str. 8 
V Bratislavě vedeme nad Mad'arskem 

Dana Zátopková kapitánka mužstva žen. 

22. 11.7. Jan Novotný str. 6 
Nový rekord Zátopkové v oštěpu čtvrtým nejlepším světovým výkonem 

Článek popisuje Zátopkové československý rekord. 

23. 12.7. JanNovotný str. 6 
Bratislavské poznámky 

Článek hodnotí úspěšné vystoupení čs. atletů včetně Zátopkové v Maďarsku. 

24. 12.7. JEC str. 6 
Zátopková čtvrtá nejlepší na světě! 

Článek píše o vrcholné formě Dany Zátopkové. 

25. 23.7. JEC str. 7 
Naděje ženské atletiky 

Dana Zátopková podala nejlepší letošní výkon našich atletek. 

26. 15.8. Fr. Žemla str. 12 
Výkony i účastí dosud nejzdařilejší mistrovství ČSR v lehké atletice 

Dana Zátopková Yyhrála hod oštěpem na mistrovství ČSR v Bratislavě výkonem 46,80 m. 

27. 18.8. J. Jelínek str. 5 

Atletky v Bratislavě nezklamaly 

Porovnání výsledků mistrovství ČSR 1950 s rokem 1949. D. Zátopková obsadila 1. místo 
za nejlepší výkon mistrovství v Bratislavě. 

28. 22.8. Že str. 8 
Zítra zahajují lehcí atleti v Bruselu 

Mezi reprezentanty, kteří se zúčastní mistrovství Evropy v Bruselu je i D. Zátopková. 



29. 23.8. V. Urbanová str. 6 
Zahajujeme v Bruselu 

Článek popisuje cestu a první dojmy našich atletů včetně Zátopkové na mistrovství 
Evropy. 

30. 24.8. V. Urbanová str. 8 
10.000 m v Bruselu jako v Londýně 

Dana Zátopková obsadila na mistrovství Evropy 5. místo výkonem 41,34 m. 

31. 12.9. M. Bartáková str. 6 
Čs. atleti v Bukurešti získali 12 titulů 

Na mistrovství Rumunska vyhrála D. Zátopková výkonem 45,58 m. a obsadila 1. místo. 

32. 13.9. že str. 6 
Masovostí k úspěchu! 

Článek píše o 16 překonaných rekordech našich atletů včetně rekordu Zátopkové. 

33. 31.10. Mir+Č str. 8 
Nejkrásnější utkání v historii československé atletiky. Ženy SSSR - ČSR - 92 : 39 

Z důvodu zranění se na startu se neobjevila D. Zátopková. 

34. 8.12. č-ec str. 6 
17 nových čs. rekordů 

Výkon 48,43 m D. Zátopkové patří do přehledu zlepšených rekordů pro rok 1950. 

1951 

1. 28.7. I str. 4 
Úroveň naší ženské atletiky se lepší 

Dana Zátopková obsadila v přehledu 1 O nejlepších výkonů v hodu oštěpem 2. místo za 
oštěpařkou Žákovou. 

2. 31.7. I str. 6 
Lehkoatletičtí mistři ČSR 1951 

D. Zátopková se výkonem 48,01 m přiblížila na několik centimetrů ke svému rekordu. 

3. 1.8. I str. 6 
Úroveň československé lehké atletiky stále stoupá 



V hodnocení 1 O nejlepších výkonů na mistrovství mezi ženami vyhrála Dana Zátopková. 

4. 25.8. R. Niskač str. 4 
Před utkáním Mad'arsko - ČSR v atletice 

Dana Zátopková nechybí v sestavě pro utkání s Maďarskem. 

5. 26.8. prof. K. Kněnický str. 8 
Pět nových rekordů našich atletů 

Nový československý rekord v hodu oštěpem vytvořila D. Zátopková výkonem 49,90 m. 

6. 29.8. prof. K. Kněnický str. 6 
Naši a maďarští atleti dokázali svou zdatnost 

V tabulce 1 O nejlepších výkonů mezi ženami vyhrála Zátopková. 

7. 14.9. I str. 6 
Nejlepší letošní lehkoatletické výkony reprezentantů Maďarska, Polska a ČSR 

Dana Zátopková obsadila 1. místo v hodu oštěpem výkonem 49,92 m. 

8. 5.10. I str. 6 
Jungwirth překonal čs. rekord v běhu na 800 m 

V oštěpu zvítězila D. Zátopková výkonem 40,80 m. 

9. 16.10. I str. 6 
Dvě vítězství naší atletiky v Partizánském 

Nejhodnotnější a nejnapínavější ženskou disciplínou byl hod oštěpem, D. Zátopková těsně 
zvítězila nad olympijskou vítězkou. 

10. 31.10. H. Sulák str. 6 
Společná práce zajistí trvalý vzestup lehké atletiky 

Článek hodnotí úspěšnou bilanci dospělých závodníků a závodnic včetně Zátopkové. 

ll. 14.12. I str. 6 
Čestná tabule mistrů ČSR pro rok 1951 

Dana Zátopková se umístila na 1. místě výkonem 48,01 m v hodu oštěpem. 

1952 

1. 29.4 I str. 3 



Slibné výkony lehkoatletických reprezentantů 

Dana Zátopková se v Lomnici nad Popelkou běžela štafetu 4 x 100 m a obsadila 2. místo. 

2. 31.5. I str. 3 
Úspěchy našich sportovců v Lipsku 

Závodu ve vrhu koulí se zúčastnila také Zátopková a výkonem ll ,50 m obsadila 6. místo. 

3. 1.6. I str. 5 
Velmi dobrý výkon Bačíka v Lipsku 

Závody na IV. sjezdu Svobodné německé mládeže vyhrála Dana Zátopková výkonem 
47,88 ma obsadila 1. místo. 

4. 10.6. I str. 5 
Lehcí atleti odletěli do Sovětského svazu 

Výprava atletů i s D. Zátopkovou odletěla do Kyjeva. 

5. 20.6. Otakar Jandera str. 5 
Podrobné výsledky atletických závodů v Kyjevě 

Dana Zátopková obsadila v Kyjevě 3. místo výkonem 45,67 m. 

6. 21.6. Otakar Jandera str. 5 
O přípravě našich atletů v Kyjevě 

Zvyk- přidržovat levou pokrčenou ruku u ramene stále brání D. Zátopkové k dosažení 
lepšího výkonu. 

7. 22.6. Miroslav Hladký str. 5 
Zajistit přípravu a klid našich reprezentantů 

Článek píše o podmínkách, které má Dana Zátopková pro trénink v hodu oštěpem. 

8. 25.6. I str. 5 
Před mistrovstvím ČSR v lehké atletice 

Nejlepšího hodnocení z žen dosáhla D. Zátopková v oštěpu výkonem 47,88 m, t. j.1022 b. 

9. 26.6. I str. 3 
Zítra začíná mistrovství republiky, jaké naši lehcí atleti dosud nepamatují 

Kromě Zátopkové, 47,87 ma Žákové, 43,58 m není letos atletka, která by házela za 40 m. 

10. 1.7. I str. 3 



Nejúspěšnější mistrovství v historii naší lehké atletiky 

Mistryní republiky v hodu oštěpem se stala Dana Zátopová výkonem 46,62 m. 

ll. 3.7. Fr. Žemla str. 5 
Atletky měly rekordní mistrovství 

Oštěp byl jasnou záležitostí Zátopkové. 

12. 11.7. ČTK str. 3 
3 7 čs. olympioniků odletělo již do Helsinek 

První část výpravy i s Danou Zátopkovou odletěli z Prahy. 

13. 11.7. ČTK str. 3 
První trénink našich sportovců v Helsinkách 

Po krátkém odpočinku si čs. atleti včetně Zátopkové zatrénovali na místním hřišti. 

14. 15.7. Miroslav Hladký str. 5 
Nad Otaniemi zavlála olympijská vlajka 

Závodu v hodu oštěpem se zúčastní 22 atletek. 

15. 18.7. Olympijský deník str. 3 
Večer v olympijské vesnici 

V článku se píše kolik zlatých medailí získá rodina Zátopkova. 

16. 25.7. Miroslav Hladký str. 1 
Získali jsme už 4 zlaté medaile 

Krásný úspěch ZátopkůY dovršila Dana Zátopková. 

17. 25.7. Miroslav Hladký str. 5 
Další zlatou medaili získala Dana Zátopková v hodu oštěpem 

Zvítězila v novém olympijském a československém rekordu a získala výkonem 50,47 m. 

18. 25.7. Miroslav Hladký str. 5 
Olympijské hry 1952 v Helsinkách ve výsledcích 

Dana Zátopková překonala dosavadní olympijský rekord Rakušanky Baumy z roku 1948 
(45,57 m). 

19. 26.7. Miroslav Hladký str. 3 



Blahopřáni ČSM olympijským vítězům 

Článek blahopřeje Emilu a Daně Zátopkovým ke skvělým úspěchům. 

20. 27.7. Miroslav Hladký str. 3 
Telegramy Emilu a Daně Zátopkovým 

Blahopřejné telegramy po dosaženém úspěchu. 

21. 27.7. I str. 6 
Olympijské hry 1952 v Helsinkách 

Článek popisuje kariéru Dany Zátopkové. 

22. 31.7. ČTK str. 3 
Na okraj úspěchů čs. lehké atletiky 

Článek hodnotí úspěch atletů na olympijských hrách. Překvapením byla zlatá medaile 
Dany Zátopkové. 

23. 3.8. I str. 7 
Olympijské hry nejsou jen výsledky 

Fotografie sportovců včetně D. Zátopkové, kteří proslavili svou vlast. 

24. 6.8. I str. 1 
Dnes přivítáme naše olympioniky v Praze 

Reprezentanti dosáhli na XV. olympijských hrách skvělých úspěchů. 

25. 7.8. I str. 5 
Pražané radostně přivítali olympijské reprezentanty 

Nejlepší sportovci i s D. Zátopkovou byli na Stadionu čs. armády přivítáni pražským 
pracujícím lidem. 

26. 7.8. I st. 5 
Čest a sláva olympijským vítězům - vzorným reprezentantům pracujícího lidu republiky 

Poděkováni náměstka předsedy vlády Fr. Flerlingera všem úspěšným olympionikům. 

27. 7.8. Jiří Pošvář str. 5 
Vyprávěni o olympijském maratonu 

Článek popisuje Zátopkův maraton a setkání po doběhu se svoji ženou Danou. 



28. 15.8. Jana Novotná str. 3 
Dva nové čs. rekordy na Strahově v atletickém utkání ATK Praha - Honvéd Budapešť 

Závodů se zúčastnila i Dana Zátopková vyhrála oštěp výkonem 47,06 m. 
29. 2.9. I str. 3 
Lehká atletika ve znamení Velkých cen 

V Uherském Hradišti oštěp vyhrála i s natrženým svalem D. Zátopková výkonem 42,76 m. 

1953 

1. 16.5. I str. 3 
Lehká atletika 

Nejlepší čs. závodníci včetně D. Zátopkové se připravují na soustředění v Lomnici nad 
Popelkou. 

2. 19.5. I str. 5 
Čtyři nové rekordy našich atletů 

Kontrolní závody (Lomnice n. Popelkou) v oštěpu vyhrála Zátopková výkonem 46,36 m. 

3. 26.5. I str. 5 
Výsledek celoroční práce atletů 

Článek píše o letošní lepší výkonnosti atletů včetně Zátopkové než, které dosahovali 
v minulosti. 

4. 7.6. I str. 6 
Nové čs. rekordy Zátopkové a Modrachové 

Dana Zátopková v hodu oštěpem posunula nový čs. rekord na hranici 50,57 m. 

5. 9.6. I str. 1 
Opět nové československé rekordy 

Dana Zátopková po pečlivé zimní přípravě překonala v hodu oštěpem svůj olympijský 
výkon hodem 50,57 m. 

6. 9.6. I str. 1 
Jak nám vyrůstají noví reprezentanti 

Článek píše o snaze L. Žákové vyrovnat se výkonům D. Zátopkové. 

7. 11.6. I str. 5 
K utkání CDNA Sofia - ÚDA Praha 



V Praze se uskuteční lehkoatletické utkaní, v družstvu žen nebude chybět D. Zátopková. 

8. 14.6. I str. 10 
Světová úroveň výkonů našich atletů 

Nejlepší letošní světový výkon Zátopkové v hodu oštěpem 52,02 m. 

9. 16.6. I str. 7 
Spolupráce pokrokových sportovců přináší úspěchy 

Článek píše o skvělé formě Dany Zátopkové. 

10. 9.7. I str. 3 
Výkvět lehké atletiky na Strahově 

Na mezistátním utkání ČSR-Mad'arsko bude chybět pro zranění Dana Zátopková. 

ll. 12.7. I str. 6 
První den krásných bojů na Strahově 

Dana Zátopková chybí v družstvu žen, které prohrávají s Maďarskem. 

12. 14.7. I str. 5 
Po krásných a tuhých bojích dvě maďarská vítězství 

Družstvo žen oslabeno o Zátopkovou bojovalo statečně. 

13. 15.7. I str. 5 
Využijme zkušeností získaných v utkání s Maďarskem 

Pro zranění Dany Zátopkové ve vrhačských disciplínách střídavé úspěchy. 

14. 25.7. I str. 5 
Zdařilé zahájení lehkoatletických přeborů ČSR 

V hodu oštěpem při neúčasti Zátopkové hladce zvítězila Žáková. 

15. 7.8. Fr. Žemla,J. Pejchar str. 5 
Československá vlajka třikrát na nejvyšším stožáru vítězů 

Hod oštěpem žen: Sovětské oštěpar"ky neměly pro nemoc Zátopkové soupeře. 

16. 3.10. Jan Kozlovský str. 3 
V Kopřivnici se staví Zátopkův stadion 



Článek píše o muzeu ve kterém jsou vystaveny Emilovy diplomy, trofeje, ceny a fotografie 
i s manželkou Danou. 

17. 13.10. I str. 5 
Před závěrem závodního období v atletice 

Vítězkou Čs. poháru v hodu oštěpem se stala Dana Zátopková výkonem 43,59 m. 

18. 18.10. I str. 6 
Nádhemé souboje běžců na Strahově 

Oštěp na mezinárodních závodech vyhrála D. Zátopková hodem 42,44 m. 

19. 24.12. I str. 4 
Nejlepší manželství světa v lehkoatletických výkonech 

Manželé Dana a Emil Zátopkovi obsadili v tabulce nejlepších výkonů v historii lehké 
atletiky 1. místo. 

1954 

1. 12.1. Vladimír Solecký str. 7 
Náš první sportovec - Zátopek- doma! 

Shledání manželů Zátopkových na letišti. 

2. 4.2. Vladimír Solecký str. 4 
25 stupňů pod nulou a atleti 

Článek píše o tréninku Dany Zátopkové. 

3. 16.5. I str. 8 
Nové rekordy našich atletů v Gottwaldově 

Hod oštěpem vyhrála Zátopková výkonem 49,14 m. 

4. 27.5. I str. 4 
Naši atleti do zahraničí 

Českoslovenští atleti i s D. Zátopkovou odjíždějí do zahraničí na mezinárodní závody. 

5. 28.5. I str. 6 
Čs. atleti do Budapešti a Paříže 

Ve výpravě do Budapešti nechybí mistryně sportu Dana Zátopková. 



6. 1.6. I str. 6 
Mezinárodní závody atletů v Budapešti 

První místo v hodu oštěpem obsadila Dana Zátopková výkonem 46,79 m. 

7. 3.6. Antonín Jirků str. 4 
Dana Zátopková o Emilovi 

V článku autor píše, co si Dana Zátopková myslí o Emilových světových rekordech. 

8. 4.6. Dr Václav Pacina str. 1 
Návrat nositele deseti světových rekordů 

Dana Zátopková vítá svého manžela na letišti. 

9. 11.6. Jana Novotná str. 6 
Ženy - slabá stránka naší atletiky 

Dana Zátopková patří mezi tři atletky, které dosahují světové úrovně. 

10. 12.6. I str. 12 
Čs. atletky proti Francii 

Dana Zátopková je nominována na mezistátní utkání proti Francii. 

ll. 17.6. I str. 6 
ČSR poráží Francii v atletice žen 68:48 b. 

Hodem dlouhým 48,66 m vyhrála Zátopková oštěp. 

12. 18.6. I str. 8 
Memoriál Evžena Rošického 

Mezinárodního závodu se zúčastní i Dana Zátopková. 

13. 22.6. I str. 6 
Na Strahově úspěchy v mezinárodní konkurenci 

Hod oštěpem bezpečně zvítězila D. Zátopková výkonem 49,51 m. 

14. 24.6. P. Laznička str. 6 
Rošického memoriál - prověrka výkonnosti našich atletů 

Článek píše o výborné v)·konnosti, zlepšení rozběhu Dany Zátopkové . 

15. 2.7. I str.4 



Československo - Maďarsko v lehké atletice 

Dana Zátopková nechybí v reprezentaci ČSR proti Mad'arsku. 

16. 6.7. I str. 6 
Maďarsko - ČSR v lehké atletice: muži 110:101 b.- ženy 62:44 b. 

V soutěži žen vyhrála mistryně sportu D. Zátopková bezpečně hod oštěpem. 

17. 15.7. I str. 6 
Čs. atleti do Skandinavie 

Výprava čs. atletů i s D. Zátopkovou odcestovali do Švédska a Norska. 

18. 15.7. I str. 6 
Co ukázalo finále SHM v lehké atletice 

Oštěp je stále slabinou naší ženské atletiky i přes vynikající výkony Dany Zátopkové. 

19. 16.7. I str. 6 
Čs. lehcí atleti ve Stockholmu 

Dana Zátopková se dnes zúčastní mezinárodních závodů v hodu oštěpem. 

20. 17.7. I str. 6 
Úspěch našich atletů na mezinárodních lehkoatletických závodech ve Stockholmu 

V hodu oštěpem žen zvítězila Dana Zátopková výkonem 47,35 m. 

21. 23.7. I str. 4 
V Oslo několik národních rekordů 

Exhibiční závod žen v oštěpu vyhrála D. Zátopková hodem 49,67 m. 

22. 29.7. I str. 4 
Dva nové československé rekordy 

Dana Zátopková vytvořila ve 4. sérii nový čs. rekord v hodu oštěpem 53,26 m. 

23. 30.7. I str. 4 
Pátý den soutěží III. armádní spartakiády přinesl překvapení v nádherném výkonu Dany 
Zátopkové. 

24. 31.7. I str. 6 
Předposlední den III. armádní spartakiády 



Dana Zátopková vyhrála i soutěž v hodu granátem výkonem 55,62 m. 

25. 5.8. I str. 4 
Před vrcholnými boji našich atletů 

Na lehkoatletické přebory ČSR je přihlášeno 343 mužů a 125 žen (nechybí D. Zátopková). 

26. 7.8. I str. 6 
Vrcholné boje lehkých atletů zahájeny 

Titul přebornice v hodu oštěpem získala Dana Zátopková, která stále u nás nemá soupeřku. 

27. 13.8. Ing. V. Havelka str. 5 
Před mistrovstvím Evropy v lehké atletice 1954 v Bernu 

Mezi závodnice, které mohou úspěšně zasáhnout do konečných bojů patří D. Zátopková. 

28. 26.8. I str. 1 
Emil a Dana Zátopkovi mistry Evropy 

Pozdrav čtenářům od Emila a Dany Zátopkových. 

29. 26.8. I str. 6 
Emil a Dana Zátopkovi prvními mistry Evropy v Bernu 

Dana Zátopková obsadila 1. místo výkonem 52,91 m, dosáhla jej posledním hodem. 

30. 27.8. I str. 4 
Rozhovor s novými mistry Evropy 

Rozhovor Dany a Emila Zátopkových. 

31. 29.8. I str. 10 
Obrázky tří nejúspěšnějších atletů včetně D. Zátopkové na mistrovství Evropy. 

32. 31.8. I str. 6 
Pořadí států. Kolik získali medailí 

ČSR obsadilo v hodnocení států 3. místo. ČSR získalo celkově ll medailí. 

33. 1.9. Jindřich Vacula str. 6 
K úspěchu našich lehkých atletů v Bernu 

Mezi nejzkušenější atlety, kteří mnohokrát ukázali cestu k úspěchům patří Dana a Emil 
Zátopkovi. 



34. 2.9. I str. 6 
Návrat čs. atletů z Bernu 

Čs. reprezentanti se vrátili z mistrovství Evropy v lehké atletice. 

35. 4.9. I str. 4 
Pěkné úspěchy čs. atletů ve Švédsku 

Dana Zátopková bezpečně zvítězila v hodu oštěpem výkonem 48,56 m. 

36. 6.9. I str. 8 
Jmenování zasloužilých mistrů sportu 

D. Zátopkové byl udělen čestný titul "Zasloužilý mistr sportu" za úspěšnou reprezentaci. 

37. 28.9. I str. 8 
Sestava čs. atletů proti Švédsku 

V sestavě reprezentačního družstva ČSR pro mezistátní utkání nechybí Dana Zátopková. 

38. 29.9. Ing. V. Havelka str. 6 
Naši lehcí atleti poprvé proti Švédsku 

Družstvo žen nastupuje do utkání v nejsilnějším složení v čele se Zátopkovou a dalšími 
reprezentantkami. 

39. 1.10. ČTK str. 6 
Dnes Československo - Švédsko 

Slavnostní zahájení mezistátního lehkoatletického utkání ČSR - Švédsko. 

40. 2.10. J. Novotná a A. Jirků str. 6 
Za obtížných podmínek bojovností k euopským výkonům 

Dana Zátopková vyhrála oštěp výkonem 51,36 m. 

41. 5.10. I str. 6 
Před lehkoatletickým utkáním žen ČSR-Anglie 

V sestavě žen nechybí v hodu oštěpem Dana Zátopková. 

42. 7.10. I str. 6 
Souboj anglických a našich atletek v Ostravě 

Zvítězila bezpečně Zátopková, která měla všechny hody přes padesát metrů. 



43. 16.10. Ing. V. Havelka str. 6 
K problémům lehké atletiky 

Článek píše o vítězství ČSR nad Švédskem a vyzdvihuje výkony některých závodníků 
včetně Zátopkové. 

44. 18.10. L. Laznička str. 6 
Utkání přátel: ČSR - SSSR v lehké atletice 

V hodu oštěpem seD. Zátopková utká se světovou rekordmankou Konjajevovou. 

45. 19.10. I str. 6 
Bohatá neděle našich atletů 

Oštěp ve finále Československého poháru družstev žen vyhrála D. Zátopková hodem 
dlouhým 49,70 m. 

46. 21.10. I str. 6 
Pořad utkání ČSR- SSSR v lehké atletice 

Největší letošní sportovní událost v Československu vyvrcholí v sobotu a v neděli. 

47. 22.10. Jana Novotná str. 5 
Než začnou boje o vteřiny a metry 

Světová rekordmanka Konjajevová bude u nás soutěžit s olympijskou vítězkou a mistryní 
Evropy Zátopkovou. 

48. 23.10. Otakar Jandera str. 6 
Dnes na Strahově SSSR - ČSR 

Článek píše o našich a sovětsk)·ch atletech, kteří se zúčastní závodů na Strahově. 

49. 23.10. MF str. 6 
Spoluprácí k ještě lepším výkonům! 

Přední sovětský trenér hovoří o naší a sovětské atletice, vyzdYihuje výkon Zátopkové. 

50. 25.10. I str. 8 
Praha viděla dva nové světové rekordu Kuce 

Roolajdová výkonem 51,07 m zvítězila v hodu oštěpem nad Danou Zátopkovou, která 
záyodila po několikadenní nemoci . 

51. 29.11. I str. 6 
Jak volili sportovci 



Dana a Emil Zátopkovi odjeli v den voleb na týdenní zájezd od NDR, ale i přesto se voleb 
zúčastnili. 

52. 6.12. Jiří Mlejnický str. 8 
Hledáme deset nejlepších sportovců 

V anketě o nejlepšího sportovce letošního roku obsadila D. Zátopková 5. místo. 

1955 

1. 23.5. I str. 
Nový čs. rekord Mertové 

Dana Zátopková vyhrála oštěp v Sedlčanech výkonem 48,32 m. 

2. 31.5. Junge Welt str. 6 
Oštěp v Erfurtu vyhrála D. Zátopková hodem dlouhým 50,33 m. 

3. 4.6. I str. 6 
Armádní spartakiáda 

Hod dlouhý 51 m stačil Daně Zátopkové na 1. místo. 

4. 6.6. L. Laznička str. 8 
Než se začnou sjíždět atleti ze zahraničí 

Podle listiny všech přihlášených i s D. Zátopkovou bude MemoriálE. Rošického jedním 
z největších lehkoatletických závodů, jaký kdy viděli pražští diváci. 

5. 10.6. Z. Šupich str. 4 
Memoriál Rošického - žeň rekordů 

Dana Zátopková vyhrála hod oštěpem a zaostala 24 cm za světovým rekordem. 

6. 11.6. I str. 6 
Slibný nástup našich atletů sedm rekordů 

Oštěp Dany Zátopkové dolétl na hranici 55,24 m, padl další čs. rekord. 

7. 13.6. Antonín Holoubek str. 8 
V NDRjsme poznali dobré přátele 

V NDR je v kinech promítán krátký film manželů Zátopkových, Dana Zátopková je zde 
velmi oblíbená. 

8. 14.6. I str.6 



Čs. atleti do Jugoslávie 

Ve výpravě lehkých atletů nechybí Dana Zátopková. 

9. 15.6. Drago Štritof str. 4 
Soupeři čs. atletů v Bělehradě 
V hodu oštěpem kromě jugoslávských reprezentantek nastoupí Zátopková a Vigová 

1 O. 17 .6. Svaloljub Djukič str. 4 
Mezinárodní závody v Bělehradě 

Hod oštěpem vyhrála Dana Zátopková výkonem 49,04 m. 

ll. 30.6. I str. 6 
Dvoudenní boje lehkých atletů skončily 

D. Zátopková zvítězila v hodu oštěpem na závodech na Strahově hodem dlouhým 48,06 m. 

12. 15.6. I str. 4 
Atleti do západního Německa 

Výprava čs. reprezentantů i s D. Zátopkovou odcestovala k mezistátním závodfun. 

13. 19.6. I str. 6 
Zátopek zvítězil v zahraničí 

Vítězství v hodu oštěpem patřilo za výkon 47,81 m Daně Zátopkové. 

14. 6.7. M. Hladký str. 6 
Další světový rekord na Festivalu 

Dana Zátopková z důvodu nemocného lokte se nemohla zúčastnit lehkoatletických závodů. 

15. 26.8. I str. 4 
Zbytečná porážka žen 

Při neúčastni D. Zátopkové v hodu oštěpem byla porážka o bod zbytečná. 

16. 30.8. I str. 6 
Dnes ČSR- Polsko v atletice 

Ženy i s D. Zátopkovou se na mezistátním utkání v Brně střetnou s Polskem již po deváté. 

17. 1.9. MF str. 6 
Ženy prohrály 48:58 b. 



Dana Zátopková obsadila 1. místo v oštěpu hodem dlouhým 49,51 m. 

18. 10.9. Jan Popper str. 6 
580 lehkých atletů o tituly přeborníka 

Kromě Dany Zátopkové nemáme v oštěpu závodnici mezinárodní úrovně. 

19. 13.9. I str. 5 
Zítra na Strahov 

Na mezistátním utkání mezi ČSR a Anglií je hod oštěpem žen i s D. Zátopkovou na 
programu ve čtvrtek. 

20. 16.9. Šupich a Svoboda str. 4 
Dvojnásobné vítězství Anglie 

D. Zátopková nenalezla v anglických reprezentantkách rovnocenné soupeřky a zvítězila 
průměrným výkonem 46,95 m. 

21. 19.9. Jan Popper str. 8 
Po třech velkých utkání jsme od našich atletů očekávali více 

Článek píše o výkonech družstva žen v lehké atletice, patří sem i Zátopková. 

22. 23.9. JanPopper str. 4 
Tvrdý oříšek pro atlety 

Dana Zátopková nebude chybět na závodech mezi Mad'arskem a Československem. 

23. 27.9. JanPopper str. 6 
Atleti Maďarska zvítězili 

Jisté vítězství D. Zátopkové, která měla dva hody přes 50 metrů. 

24. 2.10. I str. 8 
Naši atleti v Rumunsku 

Hod oštěpem vyhrála Dana Zátopková výkonem 50,28 m. 

25. 12.10. sv o str.4 
Praha - Londýn v atletice 

Pro hod oštěpem je v sestavě družstva žen nominovaná Zátopková a Cikrdlová. 

26. 13.10. svo str. 6 
Dramatické boje za londýnské mlhy 



Dana Zátopková podle očekávání bezpečně zvítězila. 

27. 15.10. I str. 5 
Naši sportovci v ulicích Londýna 

Výprava československých atletů odletěla do Manchesteru k mezinárodním závodům. 

28. 17.10. I str. 8 
Doležalův světový a Mertův evropský rekord 

Hod oštěpem vyhrála Dana Zátopková hodem dlouhým 46,05 m. 

29. 18.10. I str. 6 
Kdo z atletů na olympiádu? 

Po návratu z Anglie se sešli atleti na slavnostní vyhlášení zahájení příprav na olympijské 
hry v roce 1956. 

30. 1.11 M. Bojič str. 6 
Atleti odjeli k moři 

Výprava čs. atletů odcestovala do Jugoslávie na přípravu před olympijskými hrami. 

31. 7.11. I str. 6 
Na atletické dráze v Sofii a Splitu 

Dana Zátopková zvítězila v hodu oštěpem výkonem 49,83 m. 

32. 10.12. Mir str. 6 
Šťastnou cestu! 

Dana a Emil Zátopkovi byli pozvání jako instruktoři indickým atletům 

1956 

1. 1.1. F. Pazděra str. 5 
Deset nejlepších 

Dana Zátopková se neumístila do desátého místa v anketě o nejlepšího sportovce. 

2. 31.1. I str. 6 
Zátopkovi se vracejí z Indie 

Návrat manželu Zátopkových po šesti týdnech do vlasti. 

3. 1.2. ČTK str.4 



Vrátili se z dalekých zemí 

Fotografie Dany a Emila na letišti v Ruzyni. 

4. 26.3. M. Hladký str. 8 
Reportérský slalom mezi oštěpem a koulí 

Článek píše o tréninku Dany Zátopkové s atlety z NDR. 

5. 25.5. on str. 4 
Dana Zátopková pojede do Varšavy 

Dana Zátopková byla pozvána na lehkoatletické závody, které se budou konat v červnu. 

6. 31.5. Roman Balinský str. 6 
Na tréninku s Januszem Sidlem 

V článkuJ. Sidl píše o Daně Zátopkové, že je třída a že je vůbec skvělá. 

7. 11.6. hk str. 7 
Memoriál E. Rošického 

Sejdou se zde všichni naši olympionici i reprezentanti i D. Zátopková. 

8. 15.6. on str. 6 
Již zítra Rošického memoriál 

Na závody bylo pozváno 260 československých atletů i atletek, nechybí Dana Zátopková. 

9. 19.6. Z. Šupich a M. Hájek str. 6 
Atleti neřekli poslední slovo 

Posledním hodem zaznamenala D. Zátopková druhý letošní nejlepší výkon. 

10. 26.6. I str. 6 
Atletky v Itálii 

D. Zátopková vyhrála na mezistátním lehkoatletickém trojutkání oštěp výkonem 50,53 m. 

ll. 12.7. M. Hájek str. 6 
Opět blíže ke světovým výkonům 

Dana Zátopková opět dosáhla hranici 50 m v oštěpu. 

12. 13.7. E. Fafek str. 1 
Dana Zátoková přišla mezi prvními k Emilovu lůžku do nemocnice. 



13. 20.7 Z. Šupich str. 8 
Zmařil rekordy pouze tradiční vítr? 

Daně Zátopkové se příliš nedařilo, ale přesto zvítězila hodem dlouhým 49,53 m. 

14. 26.7. fd str. 6 
Hrdinové armádních přeborů: běžci 

Hod oštěpem na armádních přeborech vyhrála Dana Zátopková. 

15. 29.7. E. Pardubský str. 8 
Fotografie zachycuje D. Zátopkovou s měřící páskou. 

16. 3.8. I str. 4 
Uvidí Londýn čs. rekordy? 

Výprava čs. reprezentantů a reprezentantek i s D. Zátopkovou odcestovali na mezistátní 
lehkoatletické utkání. 

17. 7.8. I str. 6 
Atletům se v Londýně nevedlo 

D. Zátopková obsadila v hodu oštěpem 1. místo výkonem 48,40 m. 

18. 27.8. I str. 8 
Ostrava viděla třikrát překonaný evropský rekord 

Hod oštěpem vyhrála Dana Zátopková hodem dlouhým 46,30 m. 

19. 30.8. I str. 4 
Atletický Strahov 

V rámci utkání žen se na Strahově uskuteční veřejné závody. 

20. 1.9. do str. 6 
Mandlík ve formě 

Dana Zátopková dokázala svou všestrannost v oštěpu, skoku dalekém, 80 m překážek a ve 
štafetě 4 x 100 m. 

21. 6.9. I str. 6 
450 atletů do Bratislavy 

Na přebory republiky v lehké atletice je přihlášeno 119 žen včetně Dany Zátopkové. 

22. 8.9. Z. Šupich str. 6 



S tretry o pětatřicet titulů 

Oštěp jasně vyhrála Dana Zátopková nejdelším hodem 49,95 m. 

23. 18.9. Z. Šupich 
Naši atleti po boji prohráli v Budapešti 

str. 6 

Dana Zátopková výkonem 50,60 m obsadila 2. místo za Vighovou. 

24. 18.9. Z. Šupich str. 6 
V atletice nelze přešlapovat na místě 

Článek píše o porážce Dany Zátopkové. 

25. 24.9. M. Ondruška str. 8 
Rekord na Strahově .... v přešlápnutích 

Dana Zátopková absolvovala závod v dálce i v hodu oštěpem. 

26. 9.10. I str. 6 
Atletky prohrály 

Oštěp na mezistátním utkání družstev žen vyhrála závodnice z NSR před D. Zátopkovou. 

27. 11.10 I str. 6 
Článek a fotografie domácího tělocvičného koutku u Zátopků. 

28. 16.10. I str. 6 
Do Melbourne nominováno! 

V nominaci na XVI. olympijské hry nechybí jméno Dany Zátopkové. 

29. 16.10. on str. 6 
Vobořilová: 51,40 ml 

Lehkoatletické utkání přeborů republiky žen vyhrála oštěp D. Zátopková hodem 44,93 m. 

30. 19.10. pich 
Bude Dana sázet oštěpem rajčata? 

str. 4 

Článek píše o názoru Dany Zátopkové na oštěpařskou otočku. 

31. 27.10. I str. 6 
Konečná nominace hotova 

V konečné nominaci na olympijské hry se pro Danu Zátopkovou nic nezměnilo. 



32. 4.11. pa str. 8 
Olympionici složili slib 

Slavnostní slib členů olympijské výpravy. 

33. 6.11. E. Fafek str. 6 
N a dalekou cestu za vavříny 

Fotografie Dany Zátopkové opakující si anglická slovíčka. 

34. 9.11. Prof.dr O. Matoušek str. 6 

Rekordy v Helsinkách jsou něco jiného než rekordy v Melbourne 

Článek píše o podmínkách v Austrálii a výhody, které by mohla mít Dana Zátopková. 

35. 13.11. I str. 6 
Zátopek středem pozornosti 

V Melbourne byla otevřena čs. výstava, jejího zahájení se zúčastnili manželé Zátopkovi. 

36. 17.11. I str. 6 
Aklimatizace našich 

Celá čs. olympijská výprava je již v Melbourne. 

37. 17.11. Z. Šupich str. 6 
Oštěpařský rozhovor s poruchami aneb Dana a Heldův oštěp 

Rozhovor s Danou Zátopkovou. 

38. 22.11 I str. 4 
Fotografie manželů Zátopkových, jak věsí síť proti hmyzu nad manželskou postel. 

39. 29.11. I str. 4 
Dana Zátopková házela ocelovým i dřevěným oštěpem. 

40. 29.11. ČTK str. 4 
Zátopková až čtvrtá 

Dana Zátopková obsadila na olympijských hrách 4. místo výkonem 49,83 m. 

41. 7.12. I str. 4 
Dva námořníci se chtěli vyfotografovat s populární Danou Zátopkovou. 



42. 11.12. MF str. 6 
Úspěch či neúspěch? 

Článek hodnotí úspěchy našich reprezentantů včetně Zátopkové. 

1957 

1. 1.1. hk str. 6 
Deset nejlepších 1956 

Dana Zátopková se umístila na desátém místa v anketě o nejlepšího sportovce. 

2. 6.2. Z. Šupich str. 4 
Příležitost pro mladé Zátopky 

Dana Zátopková radí mladým atletům na startu Běhu MF. 

3. 19.5. I str. 8 
Atletická liga zahájila 

Závod v hodu oštěpem na Strahově vyhrála Zátopková hodem dlouhým 49,49 m. 

4. 27.5. pich str. 8 
Olympioničky dominovaly i v neatletickém počasí 

Dana Zátopková musela o své vítězství bojovat. 

5. 14.6. Z. Šupich str. 4 
Rošického memoriál: 430 startujících 

Mezi přihlášenými ženami nechybí Dana Zátopková. 

6. 18.6. Z. Šupich str. 4 
Listina vítězů 

Dana Zátopková obsadila na Rošického memoriálu 2. místo výkonem 48,04 m. 

7. 26.6. E. Pardubský str. 4 
Nejlepší letošní výkon 53,00 m v hodu oštěpem dosáhla D. ZátopkoYá na mezinárodním 
trojutkání žen v Bukurešti. 

8. 2.7. M. Hájek str. 6 
Velká lekce pro budoucnost 

V utkání ČSR- Polsko seD. Zátopková umístila na 2. místě hodem dlouhým 48,09 m. 



9. 11.7. I str. 6 
Překoná Jungwirth světový rekord? 

V užší nominaci na III. Světové hry v Moskvě nechybí Dana Zátopková. 

10. 24.8. Z. Šupich str. 6 
Přebor lehkých atletů zahájen 

Dana Zátopková chybí v oštěpu žen na Strahově. 

ll. 4.9. I str. 4 
První Zátopková 

Na mezinárodních závodech v Berlíně zvítězila v oštěpu Dana Zátopková hodem 47,35 m. 

12. 8.9. I str. 8 
Atleti v Solingenu 

D. Zátopková zvítězila bezpečně v hodu oštěpem výkonem 47,35 m. 

13. 10.9. I str. 6 
Vítězství Zátopkové a Skobly 

Na mezinárodních závodech ve Frechenu dosáhla Dana Zátopková vítězství v hodu 
oštěpem výkonem 42,54 m. 

14. 11.9. pich str. 4 
Nepodceňujme maďarskou atletiku! 

D. Zátopková nechybí v nominaci žen na závod ČSR - Maďarsko. 

15. 14.9. do str. 6 
Tři "dvoumetroví a evropský diskař č. 1 nejvýraznějšími postavami atletického Strahova 

V oštěpu žen zvítězila Zátopková výkonem 49,00 m. 

16. 19.9. I str. 6 
Nominace atletek NSR 

V lehkoatletickém utkání žen nebude v oštěpu chybět Dana Zátopková. 

17. 24.9. I str. 6 
Hladká vítězství reprezentantů NSR na atletické dráze 

V hodu oštěpem zvítězila Dana Zátopková výkonem 53,42 m. 



18. 24.9. I 
Atletky NSR dnes na Strahově 

str. 6 

V oštěpu se utká Brommelová s Danou Zátopkovou. 

19. 9.10. I str. 10 
Atleti připraveni 

V sestavě čs. družstva žen proti NDRje nominovaná v oštěpu D. Zátopková. 

20. 14.10. Z. Šupich str. 8 
Velké boje o body a vteřiny 

D. Zátopková se výkonem 53,62 m v hodu oštěpem zařadila na 3. nústo světových tabulek. 

21. 20.10. on str. 8 
Zátopková a Trousil nejlepší 

Dana Zátopková dominovala v hodu oštěpem výkonem 53,80 ma dostala se na 2. místo 
letošních světových tabulek. 

22. 27.10. Z. Šupich str. 8 
Atletický rok udělal poslední krok 

Danu Zátopkovou zastihl \Tchol formy až na sklonku sezóny. 

1958 

1. 8.1. s 
Manželství sportovních hvězd 

str. 4 

V pořadí nejlepších manželských sportovních dvojic v atletice obsadili manželé Zátopkovi 
3. nústo. 

2. 26.2. I str. 4 
Manželé Zátopkovi byli pozváni do Číny 

3. 13.5. I str. 6 
Atletická liga 

Dana Zátopková zvítězila v hodu oštěpem hodem 54,17 m. 

4. 22.5. I str. 6 
Atletická liga 

Dana Zátopková bude závodit i ve II. kole nejvyšší soutěže družstev žen. 



5. 3.6. Z. Šupich str. 6 
Máme světovou rekordmanku 

Dana Zátopková posunula světový rekord do vzdálenosti 55,73 m, starý rekord překonala o 
77cm. 

6. 14.6. I str. 6 
Atletická sobota a neděle 

Na krajských atletických přeborech bude startovat přes 500 atletů včetně D. Zátopkové. 

7. 17.6. hk str. 5 
Nový rekord v desetiboji 

V oštěpu se opět blýskla Zátopková hodem 53,39 m. 

8. 18.6. hk str. 6 
Rošického memoriál 

Na memoriálu Evžena Rošického se sejde oštěpařská elita v čele s Danou Zátopkovou. 

9. 20.6. hk str. 6 
Pořad zahajovací dne Rošického memoriálu 

Oštěp žen s Danou Zátopkovou je na programu druhý den. 

10. 22.6. hk str. 8 
Úspěch Rošického memoriálu 

Dana Zátopková má výtečnou formu ani jeden její hod nebyl kratší než 51 m. 

ll. 28.6. I str. 6 
Atleti na místě 

Dana Zátopková nechybí v nominaci na mezistátním utkání mezi ČSR a Polskem. 

12. 29.6. Z. Šupich str. 8 
Nepřijemné manko atletů 

Dana Zátopková znovu potvrdila vynikající formu výkonem 53,26 m. 

13. 5.7. I str. 6 
Atletické trojutkání žen 

Čs. družstvo nastoupí v sestavě i s Danou Zátopkovou. 



14. 7.7. Václav Vokurka str. 8 
Dva rekordy a vítězství v trojutkání v Brně 

Dana Zátopková vyhrála hod oštěpem výkonem 54,76 m. 

15. 9.7. el str. 4 
Atleti do Minska 

Čs. družstvo žen i s Danou Zátopkovou se utkají s Běloruskou SSR. 

16. 12.7. el str. 6 
Rekordy čs. atletů v Minsku 

Oštěp žen vyhrála Dana Zátopková výkonem 51,62 m. 

17. 20.7. Z. Šupich str. 8 
Šest rekordů za minutu 

Vyrovnané hody a vynikající forma D. Zátopkové v oštěpu - 1. místo - 51,10 mna 
lehkoatletických přeborech ČSR. 

18. 24.7 pich str. 6 
Atleti nezahálejí 

Chystá se nominace na Stockholm, v nominaci by neměla chybět D. Zátopková. 

19. 25.7. I str. 4 
Zátopková překonána! 

Australanka Anna Pazerová překonala světový rekord, který držela Dana Zátopková. 

20. 31.7. I str. 6 
Výkonem 57,38 m překonala Pazerová světový rekord Dany Zátopkové o 1,65 m. 

21. 13.8. sv o str. 4 
Opět směr Stockholm 

808 závodníků a závodnic v boji o 36 titulů, nechybí Dana Zátopková. 

22. 15.8. I str. 4 
Atleti odletěli 

Dana Zátopková odletěla s výpravou čs. reprezentantů do Stockholmu. 

23. 16.8. I str. 6 
Atleti ve Stockholmu 



Čs. výprava dorazila do Stockholmu. 

24. 17 .8. Z. Šupich str. 8 
Do Stockholmu bez nůše na medaile 

D. Zátopkovou čeká těžký úkol udržet si vysoký standart v hodu oštěpem i ve Stockholmu. 

25. 19.8. Z. Šupich str. 6 
Prvrú švédský křest: Zátopková 

Do boje zasáhne D. Zátopková, na kterou čeká 17 soupeřek. 

26. 20.8. Z. Šupich str. 4 
Dana Zátopková senzací prvního dne 

Zátopková vytvořila prvním pokusem nový evropský rekord v oštěpu výkonem 56,02 m. 

27. 27.8. Z. Šupich str. 4 
Jsme šestí v Evropě 

Nový evropský rekord a vítězství Zátopkové je výsledkem 1 Oleté poctivé atletické dřiny. 

28. 2.9. lk str. 6 
Nominace atletů 

Nominace Dany Zátopkové v oštěpu k mezistátnímu střetnutí atletů ČSR - Mad'arska. 

29. 7.9. Dr. V. Pacina str. 8 
Atleti bojují na Népstadionu 

Dana Zátopková vyhrála oštěp výkonem 55,88 m. 

30. 14.9. el str. 8 
Evropský- rekord Zátopkové 

Na mezinárodrúm mistrovství Rumunska překonala Dana Zátopková svůj dosavadní 
evropský a čs. rekord hodem 56,67 m. 

31. 16.9. I str. 6 
Zvláštní ceny Zátopkové a Lánskému 

Na mezinárodrúm mistrovství Rumunska získala D. Zátopková oceněrú od pořadatelů za 
nejlepší výkon. 

32. 23.9. I str. 6 
Velké ceny atletů v dešti 



V Mladé Boleslavi v oštěpu bezpečně zvítězila Dana Zátopková hodem 54,45 m. 

33. 2.10. I str. 6 
Zátopkovi na cestách 

Manželé Zátopkovi odcestovali do Čínské s Korejské lidové republiky. 

34. 14.10. Z. Šupich str. 2 
Atletické zklamání v Drážďanech 

Porážka žen při neúčasti favoritky v oštěpu Dany Zátopkové. 

35. 26.10. el str. 8 
U telefonu Dana Zátopková 

Článek píše o telefonickém rozhovoru se Zatopkovými z Číny. 

36. 21.11. el str. 4 
Zátopkovi do Vietnamu 

Článek píše o cestě manželů Zátopkových do Vietnamu. 

37. 23.11. svo str. 8 
Atletický rok ve světle rekordů 

Dana Zátopková letos chybí mezi novými rekordmany. 

38. 25.12. el str. 8 
Hovoříme s Emilem Zátopkem 

Článek píše, jak se manželům Zátopkovým ve Vietnamu líbí. 

1959 

1. 3.1. lk str. 4 
Pedro je nepoznal 

Pes Pedro vítal své pány (manželé Zátopkovi) na letišti v Ruzyni. 

2. 9.1. E. Fafek str. 4 
Fotografie Dany Zátopkové s dárky, které si přivezla z Číny, Koreje a Vietnamu. 

3. 9.1. E. Fafek str.4 
Fotografie D. Zátopkové v kuchyni. 



4. 30.1. E. Pardubský str. 6 
Dana Zátopková na fotografii při tréninku oštěpu v kryté dráze Rudé hvězdy. 

5. 27.4. E. Pardubský str. 8 
Článek píše o tréninku oštěpařek v Nymburce, které měla trénovat Dana Zátopková, která 
nepřijela. 

6. 26.5. pich str. 6 
Liga družstev vyburcovala k ofenzivě mladé atlety 

Dana Zátopková dosáhla v hodu oštěpem výkonu 48,72 m. 

7. 2.6. pich str. 4 
Bohatá nedělní atletická žeň 

Dana Zátopková vyhrála oštěp ve vyrovnaném boji výkonem 51,05 m. 

8. 5.6. pich str. 4 
Atletická elita do Prahy 

Oštěpařka Šastitkovová. se těší na souboj s Danu Zátopkovou. 

9. 9.6. v ok str. 6 
Atletická liga šestkrát na Strahově 

Těsné vítězství D. Zátopkové nad Peškovou jen o 13 cm. 

10. 22.6. Z. Šupich str. 8 
N a Strahově oslnili tyčkaři 

Soutěž v hodu oštěpem při neúčasti Zátopkové jasně vyhrála Šastitkovová. 

ll. 8.7. 1 str. 4 
Jak proti Bulharsku 

Na mezistátní utkání s Bulharskem je v oštěpu nominována Zátopková a Pešková. 

12. 18.7. pich str. 6 
Sprinteři vyrovnali rekord 

Oštěp v Plzni vyhrála D. Zátopková hodem dlouhým 52,50 m před Peškovou. 

13. 24.7. I str. 4 
Atleti na start 

Na mistrovství ČSR je přihlášeno 160 žen včetně Dany Zátopkové. 



14. 25.7. svo str. 6 
První atletičtí mistři ČSR na rok 1959 

Dana Zátopková obsadila v kvalifikaci oštěpu 2. místo za vítěznou Peškovou, která hodila 
51,45 m. 

15. 26.7. Dr. S. Svoboda str. 8 
Široká základna, málo špiček 

Dana Zátopková vydržela nápor Peškové a zvítězila v hodu oštěpem výkonem 52,20 m. 

16. 2.8. Z. Domkař str. 8 
Výkvět evropské lehké atletiky na stadiónu v Prátru 

Dana Zátopková obsadila ve Vídni 2. místo hodem 54,09 m. 

17. 6.8. Z. Domkař str. 6 
Triumf míru a přátelství 

Fotografie Dany Zátopkové před závěrečným nástupem ve Vídni. 

18. 6.8. Z. Domkař str. 6 
Stovky nových přátel 

Fotografie manželů Zátopkových ve Vídni. 

19. 12.8. I str. 4 
Atletky do NSR 

Na mezistátní utkání NSR - ČSR je v oštěpu nominována Zátopková a Pešková. 

20. 15.8. I str. 6 
Fotografie Dany Zátopkové se svou žačkou Novákovou před ligovým atletickým utkáním. 

21. 18.8. pich str. 6 
Jenom Zátopková se Stolzovou 

V článku autor vyzdvihuje nestárnoucí mistryni Evropy Danu Zátopkovou. 

22. 2.9. pich str. 4 
V tretrách proti Maďarsku 

Na mezistátní utkání s Maďarskem je v oštěpu nominována Zátopková, Pešková, 
Šmejkalová. 

23. 15.9. pich str. 6 



Atletická ofenzíva na sklonku sezóny 

Pešková nahradila zraněnou Zátopkovou v osobní rekordu 53,78 m. 

24. 9.10. svo str. 4 
Příležitost atletů v boji s NSR 

Limity pro účastníky OH v Římě, D. Zátopková dosáhla v sezóně určený limit, aby mohla 
startovat na OH musí svůj výkon zopakovat. 

25. 21.10. E. Fafek str. 4 
Fotografie Emila Zátopka, jak spěchá domů k manželce Daně. 

26. 7.11. J. Skála str. 6 
Ke slavnostní Moskvě letí dnes pozdravy našich sportovců 

Pozdrav sovětským sportovcům od Dany Zátopkové. 

27. 10.12. Z. Šupich str. 6 
Atleti zahájili sezónu 

Jménem všech pronesli Zátopková a Skobla olympijský slib. 

1960 

1. 8.6. pich str. 4 
Atleti do Varšavy 

V nominaci nechybí Dana Zátopková. 

2. 9.6. el str. 6 
Zátopková a Pešková přes 55 metrů 

Při střetnutí dvou našich nejlepších oštěpařek, zvítězila Zátopková výkonem 55,74 m. 

3. 10.6. Z. Mikolajczak str. 4 
Atletická elita ve Varšavě 

Skvělá konkurence se sejde na mítinku ve Varšavě, chybět nebude oštěpařka Zátopková. 

4. 12.6. v ok str. 8 
Memoriál Kusoczinského: střídavé úspěchy ... 

Dana Zátopková obsadila v hodu oštěpem 2. místo hodem dlouhým 51,33 m. 

5. 15.6. pich str. 4 



Článek píše o Vlastě Peškové, která jde ve šlépějích své učitelky Dany Zátopkové. 

6. 21.6. Z. Šupich str. 6 
První olympijská zkouška dává dobré vysvědčení atletům 

Dana Zátopková obsadila na Memoriálu E. Rošického 2. místo za vítěznou Peškovou. 

7. 10.7. E. Pardubský str. 8 
Nezvyklí soupeři nad šachovnicí 

Fotografie Emila a Dany Zátopkových s mistrem národní obrany Raulem Castrem. 

8. 14.7. sv o str. 4 
50. mistrovství ČSR 

Dana Zátopková je loňskou vítězkou v hodu oštěpem 52,20 m . 

9. 17.7. Dr. S. Svoboda str. 8 
Na lehkoatletickém přeboru ČSSR jen průměrné výkony 

Dana Zátopková vyhrála oštěpem výkonem 52,50 m. 

10. 22.7. Dr. S. Svoboda str. 4 
Muži jen tak tak, ženy vysoko 

Na mezistátním utkání Švédsko - ČSSR přesvědčivé zvítězila v oštěpu Dana Zátopková. 

ll. 24.7. Dr. S. Svoboda str. 8 
Není norma jako norma 

Olympijský limit v oštěpu žen je 49,00 m, Dana Zátopková má letos již hozeno 55,74 m. 

12. 29.7. I str. 4 
Olympijská nominace ČSSSR 

V lehké atletice žen je v oštěpu na OH 1960 nominována Zátopková a Pešková. 

13. 2.8. E. Pardubský str. 6 
Fotografie manželů Zátopkových při společném tréninku oštěpu na Kladně. 

14. 4.8. sv o str. 4 
Olympijské vyúčtování 

V průběhu dosavadních olympijský her nejvíce bodů získaly Helsinky, zásluhou i zlaté 
medaile Dany Zátopkové v oštěpu. 



15. 10.8. I str. 4 
Proti Mad'arsku 

V reprezentačním družstvu žen nechybí v oštěpu proti Maďarsku Dana Zátopková. 

16. 16.8. Z. Šupich str. 4 
Tři naše rekordy na Népstadionu 

Dana Zátopková obsadila v oštěpu 2. místo 51,31 m za vítěznou Maďarkou Antalovou. 

17. 20.8. pich str. 6 
Mítink olympioniků 

Strahov naposledy přezkouší formu čs. atletů. 

18. 21.8. h str. 8 
Závody nazvané předolympijské 

Dana Zátopková na Strahově hodila 53,96 ma obsadila 1. místo. 

19. 25.8. Hůrka a Kruliš str. 6 
Atleti jsou už na místě 

Odlet čs. atletů do dějiště olympijských her. 

20. 1.9. I str. 6 
Dnešní program v Římě ... 

Dnes začíná kvalifikace žen v oštěpu i s Danou Zátopkovou. 

21. 2.9. Z. Šupich str. 4 
Skvělý úspěch Zátopkové 

Dana Zátopková obsadila na olympijských hrách 2. místo výkonem 53,78 m. 

22. 3.9. Z. Šupich str. 6 
Den Novozélanďanů 

Fotografie Dany Zátopkové na stupních vítězů. 

23. 3.9. Z. Šupich str. 6 
Oštěpařská dvojice 

Rozhovor s Danou Zátopkovou o olympijském závodu. 

24. 13.9. el str. 6 



Opět doma 

Zvláštní čs. letadlo z Říma přistálo s čs. olympioniky na letišti v Ruzyni. 

25. 15.9. Z. Šupich str. 6 
Dosud nejhubenější podíl československé lehké atletiky na olympijské slávě 

Zátopková s Peškovou naše nejúspěšnější atletická dvojice na olympijských hrách. 

26. 17.9. I str. 6 
Dana Zátopková neházela v Itálii jen oštěpem, zkusila si střelbu vzduchovkou. 

27. 18.9. I str. 8 
Z atletických drah Evropy 

Oštěp na mezinárodních závodech ve Vídni vyhrála Zátopková hodem 51,38 m. 

28. 25.9. I str 8 
Dana Zátopková k projevu N. S. Chruščova 

Rozhovor Dany Zátopkové o projevu Chruščova. 

29. 29.9. el str. 6 
Atleti do NDR 

Za týden čeká naše atletky mezistátní utkání s NDR. 

30. 4.10. I str. 6 
Atletika: Budapešť 

Dana Zátopková obsadila v oštěpu na spartakiádě bezpečnostních složek 2. místo výkonem 
51,36 m. 

31. 8.10. Z. Šupich str. 6 
NDR je favoritem 

Vedle Zátopkové nenastoupí Pešková, která chce ukončit závodní kariéru. 

32. 8.10. O. Mašek str. 6 
Fotografie Dany Zátopkové v oštěpařské soutěži v Říme. Na Strahově se Zátopková 
rozloučí s reprezentační kariérou, nadále bude závodit jen za svůj atletický klub. 

33. 9.10. Z. Šupich str. 8 
Atleti porazili déšť 

Dana Zátopková obsadila 2 místo hodem 48,33 m za vítěznou Grafeovou. 



34. 22.12. I str. 4 
Deset nejlepších 1960 

V anketě o nejlepšího čs. sportovce se umístila Dana Zátopková na 5. místě 

35. 23.12. svo str. 4 
Ženy: ve všech disciplínách rekordy! 

Dana Zátopková je v hodu oštěpem ve světových tabulkách na 4. místě. 

1961 

1. 12.2. I str. 8 
Manželé Zátopkovi v SAR instruovali sportovce o svých tréninkových metodách. 

2. 11.6. I str. 8 
Lehká atletika: 

Dana Zátopková zvítězila v trojutkání žen na Strahově . 

3. 16.6. pich str. 4 
Memoriál E. Rošického 

Na memoriálu nebude v oštěpu chybět Dana Zátopková. 

4. 23 .6. pich str. 4 
Rošického memoriál zahajuje 

Na memoriálu bude závodit 14 zahraničních výprav, vrcholná atletická událost roku. 

5. 25.6. Z. Šupich str. 8 
Zátopková v nejlepším letošním světovém výkonu 

Postavení Zátopkové v naší ženské atletice je výjimečné, vyhrála oštěp výkonem 56,1 O mi 
přesto, že chtěla přenechat oštěp mladším. 

6. 2.7. lk str. 8 
Dana znovu na hřišti a proč 

Rozhovor s Danou Zátopkovou o návratu na hřiště a definitivním rozhodnutím dělat 
trenérku. 

7. 15.7. pich str. 6 
Štětín nastaví zrcadlo 

Na mezistátním utkání ČSSR a Polska nebude v oštěpu chybět D. Zátopková. 



8. 18.7. pich str. 6 
Atletické drobty ze Štětína 

Hod oštěpem vyhrála Dana Zátopková výkonem 50,13 m. 

9. 19.7. Z. Šupich str. 4 
Trpké ohlédnutí do Štětína 

Autor článku píše o špatné výkonnosti našich atletů, chválí výkon D. Zátopkové. 

10. 30.7. el str. 8 
V Berlíně za větrem 

Lehcí atleti mezinárodních složek se sešli na mezinárodních závodech v Berlíně, Dana 
Zátopková vyhrála oštěp hodem 50,86 m. 

ll. 13.8. Z. Šupich str. 8 
Atletická sprcha 

Na mezistátním utkání ČSSR - NSR v lehké atletice žen skončila D. Zátopková na 3. místě 
výkonem 47,08 m. 

12. 13.9. el str. 4 
Atleti nominovali 

V nominaci na mezistátní utkání proti Maďarsku nechybí v oštěpu Dana Zátopková. 

13. 17.9. hk str. 8 
Brno: hosté byli lepší 

Dana Zátopková stanula na nejvyšším stupni za hod dlouhý 52,41 m. 

14. 11.10. el str. 4 
U Zátopků šťastný Nový rok 1962 

Článek píše o odjezdu Dany a Emila Zátopkových na Kubu se svými přednáškami, budou 
zde trávit vánoční svátky i Nový rok. 

15. 26.10. Z. Šupich str. 6 
Atletický rok trpěl chudokrevností 

Autor v článku hodnotí ne moc úspěšnou atletickou sezonu. 



Obrázek I 

Start za národní družstvo I948 
v Bukurešti - I. místo 

Obrázek 3 

Utkání ČSR-Rakousko I95 I v 
Partizánske - I . místo 

Příloha 2 

Obrázek2 

Mezinárodní mistrovství 
Rumunska I949 v 
Gottwaldově - I. místo 

Obrázek4 

OH v Helsinkách I952 
I. místo - 50,47 m 



Obrázek 5 

OH v Helsinkách 1952 
1 místo 

Obrázek 7 

ME v Bernu 1954 
1. místo - 52,91 m 

Obrázek6 

ME v Bernu 1954 
1. místo 

Obrázek 8 

Utkání ČSR-NSR 1957 
v Gottwaldově - 1. místo 



Obrázek 9 

ME ve Stockholmu 1958 
1. místo 

Obrázek ll 

OH v Římě 1960 
2. místo 

Obrázek 10 

OH v Římě 1960 
2. místo - 53,78 m 

Obrázek 12 

Loučení s aktivní sportovní 
kariérou - 1962 



Obrázek 13 

Dana a Emil Zátopkovi 

Obrázek 14 

Dana Zátopková jako divák 
na vícebojařských závodech v 
Kladně2007 


