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Abstrakt
Bakalářská práce Srovnávací analýza pojetí olympijských vítězství Emila
Zátopka a Věry Čáslavské v dobovém tisku se zabývá komparací zpŧsobu informování
tisku o olympijských vítězstvích dvou úspěšných českých sportovcŧ – atleta Emila
Zátopka a gymnastky Věry Čáslavské. A to pomocí analýzy a komparace článkŧ čtyř
dobových deníkŧ týkajících se jejich sportovních úspěchŧ a olympijských her jako
takových.
Má za cíl dokázat na příkladech z denního tisku, ţe olympijská vítězství Emila
Zátopka v době utuţování komunistického reţimu v Československu byla výrazně
zatíţena propagandou, která ovlivňovala také sportovní zpravodajství, jehoţ kvalita a
objektivnost tím byla ovlivněna. V 60. letech, kdy naopak docházelo k postupnému
uvolňování reţimu, měly podle stanovené hypotézy sledované deníky o olympijských
úspěších Věry Čáslavské informovat výrazně méně propagandisticky.
Sledované období bylo ohraničeno na čtrnáct dní před začátkem her a měsíc po
jejich skončení. U Emila Zátopka práce analyzuje sportovní zpravodajství v Rudém
právu, Mladé frontě a Svobodném slově, u Věry Čáslavské také v Československém
sportu. Analýza se zabývá zejména obsahovou stránku zpravodajství, lehce se dotýká i
uveřejněných fotografií.

Abstract
This bachelor thesis Comparative analysis of the approach towards the Olympic
victories of Emil Zátopek and Věra Čáslavská in the contemporary press focuses on the
comparison of different ways the press informed about the Olympic victories of two
successful Czech athletes, Emil Zátopek and Věra Čáslavská, using analysis and

comparison in articles of four contemporary daily newspapers regarding their victories
and Olympic games in general.
Using these articles, the goal of the thesis is to prove that Olympic victories of
Emil Zátopek were misused by the communist regime as a tool for propaganda,
influencing the quality and objectivity of sports news. In 1960s, at a time when the
regime strictness loosened, the hypothesis concludes that informing about the victories
of Věra Čáslavská was significantly less influenced by the propaganda.
The observed period starts two weeks ahead of the start of the Olympics and
ends one month after its end. The thesis analyses articles in Rudé právo, Mladá fronta
and Svobodné slovo. In Věra Čáslavská’s case, Československý sport is also included.
The analysis is focused mainly on the actual content, mentioning also some of the
published photographs.
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Úvod
Téma mé bakalářské práce jsem si zvolila, protoţe mne jako člověka
zabývajícího se sportovní ţurnalistikou zajímalo, jak byly sportovní úspěchy
československých reprezentantŧ za komunistického reţimu na stránkách tisku
vyuţívány k propagandistickým účelŧm.
Cílem této práce je srovnat, jak československý dobový tisk informoval o
olympijských vítězstvích Emila Zátopka (v letech 1948 a 1952) a Věry Čáslavské (v
letech 1964 a 1968), tedy v době utuţování komunistického reţimu na přelomu 40. a 50.
let 20. století a v době jeho zmírnění v 60. letech. Předpokládám, ţe u Zátopkových
vítězství bude tisk olympijské úspěchy více propojovat s politickým děním a vyuţívat je
k politické propagandě. V 60. letech naopak očekávám uvolněnější styl psaní a
informování.
V práci se tyto odlišnosti pokusím dokázat na příkladech z dobového tisku.
Analyzovat budu deníky Rudé právo, Mladá fronta a Svobodné slovo, v případě Věry
Čáslavské i Československý sport. Sledované období jsem vymezila na čtrnáct dní před
začátkem olympijských her, dobu jejich trvání a měsíc po jejich skončení. Pro lepší
přehlednost jsem kapitoly věnující se jednotlivým olympijským hrám rozdělila na
informování tisku před, v prŧběhu a po hrách.
V úvodu práce nejprve stručně představím oba sportovce, jejich ţivot a sportovní
úspěchy. V kapitole 3 stručně charakterizuji zkoumané deníky, v kapitole 4 zasadím
olympijské roky do historického kontextu. V páté kapitole uţ se budu věnovat samotné
analýze tisku, kterou zhodnotím a shrnu v závěru práce.
V prŧběhu práce jsem zjistila překryv kapitoly Rozdíly a podobnosti
v informování deníkŧ se závěrem práce, tudíţ jsem je oproti tezi spojila do závěru.
Z dŧvodu lepší přehlednosti práce jsem zařadila mimosportovní činnost obou sportovcŧ
k jejich ţivotopisŧm místo pod historický kontext. Kapitolu o historickém kontextu
jsem kvŧli větší komplexnosti nedělila na jednotlivé roky, ale přiblíţila jsem historické
pozadí celkově.
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1. Emil Zátopek
1.1 Stručný životopis
Emil Zátopek se narodil 19. září 1922 v Kopřivnici v okresu Nový Jičín jako
druhé nejmladší z osmi dětí manţelŧ Zátopkových. Odmalička měl dominantní levou
ruku, ale ve škole pro to neměli pochopení a přeučovali ho na praváka.1 Po vychození
obecné a měšťanské školy v Kopřivnici odjel do internátu ve Zlíně, kde pracoval
v gumárnách Baťova obuvnického závodu. Poté absolvoval chemickou prŧmyslovou
školu, na které se dostal z gumáren do výzkumného ústavu.2 Tam ho Zátopkŧv mistr
proti jeho vŧli přihlásil k prvnímu běţeckému závodu. Běh Zlínem Zátopek nevyhrál,
ale doběhl druhý: „Tento závod rozhodl o mém sportování. Měl jsem totiţ to štěstí, ţe
mezi diváky byli atleti z místního klubu a pozvali mne na trénink. Moţnost setkat se
s tehdejšími našimi rekordmany Šalém, Kománkem, Kláskem, dr. Hrstou a naším
nejlepším vytrvalcem dr. Haluzou mne rázem obrátila na atletickou víru.“3
Hned v prvních větších závodech, kterých se v roce 1942 zúčastnil, běţel 3 km
za 9:12,2 a 1500 m za 4:14,2. V Praze na štafetových přeborech dokonce vytvořil spolu
s Haluzou, Kubátem a Šalém nový československý rekord na 4x1500 m, Zátopek byl se
svým časem 4:12 nejrychlejší, druhý známý atlet Šalé byl o tři vteřiny pomalejší, další
dva dokonce o čtyři. Hned v začátcích se tedy dokázal vyrovnat běţcŧm, kteří
absolvovali mnohem víc závodŧ a tréninkŧ.4
První větší úspěch přišel po usilovném tréninku na podzim roku 1943. Zátopek
překvapivě zvítězil v běhu na 1500 metrŧ v utkání Čechy–Morava časem 4:01. O rok
později zkusil v tréninku zaběhnout dva kilometry a překonal dosavadní rekord o téměř
tři vteřiny. V závodě se rozhodl vyzkoušet tříkilometrovou distanci a o týden později i
pět kilometrŧ. V obou případech dokázal zaběhnout nejlepší československý čas a do
konce války z něj byl nejlepší český vytrvalostní závodník.5
Po příchodu Sovětské armády vedly jeho další kroky do armády. „Kdyţ se ve
Zlíně objevily vyhlášky o náboru do armády, oblékl jsem vojenskou uniformu. Někteří
lidé mě od toho zrazovali, ale dobře ţe jsem je neposlechl. Byla to pro mne nejkrásnější
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změna: ranní cvičení, gymnastika, pochody a běhání v rozkvetlé májové přírodě, prostě
trénink celý den, a navíc ještě vydatná vojenská strava,“6 pochvaloval si Zátopek.
V armádě dál systematicky vylepšoval své osobní rekordy.
Na mezinárodní scéně se Zátopek poprvé představil v roce 1946, kdy letěl
(poprvé v ţivotě) na mistrovství Evropy do norského Osla. V běhu na 5 km, ve kterém
se Zátopek utkal i s tehdejším finským světovým rekordmanem Viljo Heinem, skončil
na pátém místě: „Výkonem 14:25 min jsem překonal náš rekord o 11 vteřin. Co je to ale
za úspěch, kdyţ člověk nevyhraje.“7 Atletické diváky si poprvé získal na mistrovství
spojeneckých armád v Berlíně, kde jako jediný zástupce našich vojákŧ jasně zvítězil
v běhu na 5 km v čase 14:31 min.8
V olympijském roce 1948 potkal Zátopek při klubových závodech ve Zlíně svoji
budoucí ţenu, závodnici v hodu oštěpem Danu Ingrovou.9 Ta získala na olympijských
hrách v Helsinkách v roce 1952, uţ jako Dana Zátopková, zlatou medaili ve své
disciplíně v novém olympijském rekordu. Po úspěších na olympijských hrách
v Londýně a Helsinkách odjel ještě v roce 1956 na XVI. letní olympijské hry do
australského Melbourne, ale po operaci třísel uţ absolvoval pouze maratónský běh, ve
kterém skončil na šestém místě.10 Svŧj poslední závod vyhrál v roce 1958, kdy zvítězil
v přespolním běhu ve španělském San Sebastianu. Poté pověsil závodnické tretry na
hřebík.
Mezitím dosáhl v armádě aţ na hodnost plukovníka a po skončení aktivní
kariéry začal pracovat v oddělení tělesné přípravy vojsk na ministerstvu národní obrany.
Z armády byl ale v roce 1968 propuštěn, protoţe jako stoupenec Praţského jara
odsoudil události 21. srpna a podepsal Dva tisíce slov11. Manţelŧm Zátopkovým
přitíţilo i to, ţe napsali prohlášení, ve kterém ţádali vyloučení sportovcŧ SSSR
z olympijských her v Mexiku. Zátopek se poté stal geologickým dělníkem.12 Od roku
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1976 pracoval v dokumentačním středisku Československého svazu tělesné výchovy,
kde zŧstal aţ do svého odchodu do dŧchodu.13
Zátopek získal jako první československý sportovec v roce 1975 Cenu Fair Play
Pierra Coubertina. Celkem třikrát vyhrál anketu o nejlepšího sportovce světa, a to
v letech 1949, 1951 a 1952. V roce 1995 se stal kmotrem prvního ročníku praţského
mezinárodního maratonu.14 V roce 1998 byl oceněn státním vyznamenáním Za zásluhy.
V roce 2000 byl vyhlášen vítězem ankety Český olympionik století. Zemřel 21. listopadu
2000 ve věku 88 let.15
Jeho ţivotní neuvěřitelný příběh a neskutečná píle inspirovaly i spisovatele Otu
Pavla. Ten zařadil do své sbírky krátkých sportovních příběhŧ Plná bedna šampaňského
i povídku Jak to tenkrát běžel Zátopek, kterou uvádí slovy: „Měl jsem přání: napsat
jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala; ale mám strach, jaký má běţec, neţ vyrazí
na trať; o Zátopkovi bylo uţ mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy uţ
všechny padly, je i Zátopek minulost?“16 Pavel popisuje Zátopkovu cestu k úspěchu
díky jeho píli a poctivosti, rozebírá jeho nejslavnější závody a přidává běţcovy pocity
při nich. Povídku zakončuje slovy: „Přišel a odešel – tak to ve sportu bývá. Přišel a
odešel – a zŧstal. Jistě se najdou v naší zemi další, kteří ho budou následovat. Stal se
v tomto století velikým příkladem nejen pro silné a nadané, ale především pro slabé a
netalentované, protoţe sám takový kdysi byl. Našel si stupínky, po kterých kráčel
vzhŧru. Své sny nejen snil. Kaţdý den udělal něco pro to, aby je splnil.“17
Sám Zátopek je autorem tří autobiografických publikací o svém ţivotě a běţecké
kariéře. V roce 1955 vyšla publikace Můj tréning a závodění, v roce 1967 kniha Běží
Zátopek. Společně se svou ţenou Danou napsali ještě knihu Dana a Emil Zátopkovi
vypravují, která vyšla v roce 1960.

1.2 Sportovní úspěchy
Zátopek získal celkem pět olympijských medailí – čtyři zlaté a jednu stříbrnou.
V Londýně v roce 1948 zvítězil v běhu na 10 000 m před Francouzem Alainem
13
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Mimounem a překonal v něm olympijský rekord o téměř 12 vteřin, na poloviční distanci
skončil těsně druhý za Belgičanem Gastonem Reiffem. O čtyři roky později ve finských
Helsinkách triumfoval kromě běhŧ na 10 000 m, kde opět porazil Mimouna
v olympijském rekordu 29:17 min, a 5 000 m, ve kterém zvítězil v napínavém finiši
před Mimounem a Němcem Schadem, i v maratónském běhu. Ten přitom běţel poprvé
v ţivotě.18 Od 26. kilometru běţel v čele závodu sám a zvítězil v čase 2:23:03,2 o více
neţ dvě a pŧl minuty před druhým Argentincem Cornem.19
Třikrát se stal mistrem Evropy (v Bruselu 1950 zvítězil v bězích na 5 000 m i 10
000 m, v Bernu 1954 vyhrál závod na 10 000 m a na poloviční trati doběhl třetí).
V prŧběhu své běţecké kariéry zaběhl 18 světových a 61 československých rekordŧ.
Získal také 15 mistrovských titulŧ ČSR. Osmkrát za sebou zvítězil v závodě na 5 000
m, dvakrát na 10 000 m a pětkrát vyhrál v přespolním běhu. Světové maximum
překonal v devíti rŧzných disciplínách (5 km, 10 km, 20 km, 25 km, 30 km, hodinovka,
6 mil, 10 mil, 15 mil).20
Na své královské trati 10 000 m překonal světový rekord celkem pětkrát a
neprohrál na ní dlouhých sedm let, v letech 1948 aţ 1954.21 Za tu dobu triumfoval
v téměř čtyřiceti závodech. Světové maximum na ní poprvé pokořil v červnu roku 1949
v ostravských Vítkovicích časem 29:28,2. Dosavadní rekordman Fin Heino si ovšem
vzal rekord zpět jiţ v září, Zátopek odpověděl v dalším závodě ve Vítkovicích, kde
zaběhl čas 29:21,2.22 Jako první člověk v historii na ní dokázal stlačit čas pod 29 minut,
povedlo se mu to 1. června 1954 na mezinárodních závodech v Bruselu, kde dosáhl času
28:54,2. Přitom o dva dny dříve 30. května překonal v Paříţi i světový rekord na 5 000
m, při kterém dosáhl času 13:57,2. Podruhé se pod 29 vteřin dostal na mistrovství
Evropy v Bernu v srpnu téhoţ roku, kdy se časomíra zastavila na hodnotě 28:58,0.23
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2. Věra Čáslavská
2.1 Stručný životopis
Věra Čáslavská se narodila 3. května 1942 v Praze. Od dětství se spolu se
staršími sestrami věnovala baletu a krasobruslení. Ke sportovní gymnastice se dostala
v roce 1957, kdy ji matka přivedla k úspěšné gymnastce Evě Bosákové. „13. březen
1957 …dnes jsem nejšťastnější stvoření pod sluncem, maminka mne zavedla k paní
Bosákové do tělocvičny. Cvičila jsem i na bradlech a za čtrnáct dní mohu přijít
znovu,“24 vzpomíná Čáslavská ve své autobiografii na deníkový zápis z dne, který byl
na počátku její gymnastické kariéry.
Vedle Bosákové Čáslavská rostla v její zdatnou soupeřku: „Eva Bosáková
nemohla tehdy nepoznat, ţe si kaţdým dalším vlídným povzbuzením nasazuje vešku do
koţichu. Přesto radila a pomáhala i tehdy, kdyţ Věrka dávno pověsila brusle i tretry na
hřebíček a kdy uţ bylo evidentní, ţe je to jenom otázka času, kdy ji to děvče vystřídá
v čele reprezentačního gymnastického druţstva.“25
V roce 1958 jiţ startovala na mistrovství světa v Moskvě, kde s druţstvem
vybojovala druhé místo ve víceboji a mezi jednotlivkyněmi se umístila na osmé příčce.
Po návratu z mistrovství začal Čáslavskou i Bosákovou trénovat Vladimír Prorok a
Věřiny výkony šly rychle nahoru. Při tréninku studovala ekonomickou školu a v roce
1958 nastoupila jako písařka do Státního ústavu Projekta. Později byla přijata na
Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy, kde pracovala aţ do roku
1963.26
Po prvních medailích z evropských a světových šampionátŧ přišly její největší
úspěchy na olympijských hrách v Tokiu 1964 a v Mexiku 1968. V roce 1968 podepsala
Čáslavská Dva tisíce slov27 a srpnová okupace ji velice zasáhla. „Brala jsem to jako naši
velkou prohru, ale také mě to tak nějak nabudilo, ţe jsem si říkala, ţe jestli do toho
Mexika odjedeme, tak se budu snaţit ze všech svých sil, abychom tam okupanty
porazili,“28 vzpomíná v Olympijském magazínu České televize.
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„V prostných jsem měla výsledek dost natěsno se sovětskou závodnicí a
skončily jsme obě dvě na prvním místě. Při vyhlašování vítězŧ, kdyţ hráli naši hymnu,
jsem hrdě zvedla hlavu a byla jsem šťastná, ţe ji slyším. Kdyţ hráli sovětskou hymnu,
tak jsem ostentativně odklonila hlavu od sovětské vlajky. Západní novináři a publikum
pochopili, ţe to je takový tichý protest proti okupaci,“ popsala v Olympijském
magazínu gesto29, které ji zpŧsobilo mnoho problémŧ. Byla brána jako nepřítel národa a
kontrarevolucionář, nikdo ji nechtěl zaměstnat.30
Před návratem z Mexika si vzala československého reprezentanta na 1500 metrŧ
Josefa Odloţila. Čtyři roky po návratu z Mexika jí vyšla autobiografická publikace
Cesta na Olymp, ve které popisuje prŧběh své kariéry od dětství aţ do jejího
vyvrcholení na olympijských hrách v roce 1968. Knihu, která prošla před vydáním
značnou cenzurou, zakončuje slovy: „Po závodě se jistě bude psát, ţe to bylo velké
drama. To moje, vnitřní, nebylo komplikované. Chtěla jsem vyhrát, a musela jsem
vyhrát. Chtěla jsem být první, protoţe jsem věděla, ţe nejde jenom o mne.“ 31 Touto
závěrečnou mnohoznačnou větou čtenářŧm naznačuje postoj, který demonstrovala
gestem na stupních vítězŧ. Potvrzuje to i v rozhovoru pro časopis Xantypa: „Slíbila
jsem si, ţe se pokusím nezklamat naděje a poníţenému národu aspoň na okamţik
pozvednu hlavu. A dokáţu celému světu, ţe i lidé malého národa mohou být v něčem
jedineční.“32
Po vyloučení z tělovýchovné organizace dostudovala Fakultu tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy v Praze. Kvŧli podpisu Dvou tisíc slov, který odmítla
odvolat, a svému postoji k okupaci se stala nepřítelem komunistického státu, nemohla
trénovat mládeţ, protoţe byla politicky nespolehlivá. S vysokoškolským vzděláním a 11
olympijskými medailemi tak nemohla sehnat zaměstnání a ţivila se i jako uklízečka,
navíc pod cizím jménem. Trénování mladých sportovních gymnastek se mohla věnovat
aţ od 80. let. V letech 1979 aţ 1982 se věnovala trenérské činnosti v Mexiku, kde se
stále těšila obrovské popularitě. „Víceméně jsem se stala obchodním artiklem. Byla
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jsem vyměněna za uhlí. Mexičané se tehdy dohodli se Sověty, ţe místo nich budou
dodávat Kubě uhlí, ale za to ţádali Čáslavskou.“33
Po revoluci v roce 1989 se stala poradkyní prezidenta Václava Havla pro
sociální otázky a sport.34 V dubnu 1990 byla zvolena předsedkyní nově ustaveného
Československého olympijského výboru.35 Od konce roku 1992 do roku 1996 byla
předsedkyní Českého olympijského výboru, v roce 1996 ji nahradil MUDr. Milan
Jirásek a Čáslavská se stala jeho čestnou předsedkyní. V roce 1995 se stala také členkou
Mezinárodního olympijského výboru pro Českou republiku.36 V prosinci 2010 jí byl
japonským velvyslancem udělen i Řád vycházejícího slunce.37
Čáslavská má s Josefem Odloţilem dvě děti, starší dceru Radku a syna Martina.
V prŧběhu roku 2011 připravuje o jejím dramatickém ţivotě dokument reţisérka Olga
Sommerová.38

2.2 Sportovní úspěchy
Na mistrovství Evropy v Krakově v roce 1959 dosáhla na první mezinárodní
medaile, stříbrnou v přeskoku a zlatou na kladině. O rok později odjela na své první
olympijské hry do Říma. Tam se jí však nedařilo a suţovaly ji zdravotní problémy,
s druţstvem vybojovala stříbrnou medaili, ale individuálně se nejlépe umístila na
kladině, kde skončila šestá. Na mistrovství Evropy v Lipsku v roce 1961 získala
bronzovou medaili ve čtyřboji, na domácím mistrovství světa v Praze v roce 1962 uţ
získala čtyři medaile. Zvítězila v přeskoku, ve víceboji jednotlivkyň i druţstev byla
druhá a kompletní sbírku medailí doplnila bronzem z prostných. Mistrovství Evropy
v Paříţi se následující rok neúčastnila kvŧli bojkotu zemí východního bloku.
V roce 1964 následovaly olympijské hry v japonském Tokiu, kde uţ byla
Čáslavská společně se sovětskou hvězdou Larisou Latyninovou jednou z hlavních
favoritek na olympijské zlato. V japonské metropoli opanovala víceboj jednotlivkyň,
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především díky ní získalo československé druţstvo stříbro. Na jednotlivých nářadích
vybojovala dvě další zlaté medaile, a to v přeskoku a na kladině.39
V následujících čtyřech letech byla královnou světové gymnastiky. Na
mistrovství Evropy v Sofii 1965 získala pět zlatých medaili, na světovém šampionátu
v Dortmundu následující rok poprvé zvítězily československé gymnastky v soutěţi
druţstev nad Sovětským svazem. Na mistrovství Evropy 1967 v Amsterdamu obhájila
všech pět zlatých medailí a její bohatá kariéra měla skončit triumfem na olympiádě
v Mexiku v roce 1968.
Tam byla její hlavní soupeřkou sovětská závodnice Nataša Kučinská. Ta byla
tentokrát tou, která má ohrozit královnu, stejně jako před čtyřmi lety Čáslavská a
Latyninová. V osmiboji jednotlivkyň Čáslavská zvítězila, československé druţstvo
skončilo těsně druhé. Další tři zlaté získala na bradlech, prostných a přeskoku, šestou
medaili, tentokrát stříbrnou, přidala na kladině. Ziskem šesti medailí tak zakončila
závodní kariéru.40
Jiţ v roce 1962 se stala zaslouţilou mistryní sportu, čtyřikrát byl zvolena
nejlepší sportovkyní ČSSR. Po zisku šesti cenných kovŧ na olympijských hrách
v Mexiku se stala nejlepší sportovkyní světa roku 1968.41 Dodnes je se sedmi zlatými a
čtyřmi stříbrnými medailemi naší nejúspěšnější olympioničkou, jiţ po 40 let drţí
gymnastický rekord v počtu individuálních zlatých olympijských medailí.42 V roce 1989
jí byla Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCu udělena Cena Pierra de
Coubertina, o dva roky později obdrţela i Olympijský řád Mezinárodního olympijského
výboru.43
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Oficiální stránky Českého olympijského výboru [online]. 2009 [cit. 2011-04-09]. ţivotopis Věry
Čáslavské. Dostupné z WWW: <http://www.olympic.cz/cz/cesky-olympijsky-tym/155/caslavska-vera>
40
Oficiální stránky Českého olympijského výboru [online]. 2009 [cit. 2011-04-09]. ţivotopis Věry
Čáslavské. Dostupné z WWW: <http://www.olympic.cz/cz/cesky-olympijsky-tym/155/caslavska-vera>
41
ČÁSLAVSKÁ-ODLOŢILOVÁ, V., Cesta na Olymp. s. 169
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PAULUSOVÁ, Z., Věra Čáslavská: Sláva jiţ patří následovníkŧm. s. 31
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3. Stručná charakteristika zkoumaných deníků
3.1 Rudé právo
Rudé právo začalo vycházet v září 1920 jako ústřední orgán Československé
sociálně demokratické strany (levice), prvním šéfredaktorem byl Dr. Bohumír Šmeral,
prvním odpovědným redaktorem se stal Bohuslav Novotný. V úplných počátcích
informovalo zejména o XIII. sjezdu strany a kritizovalo postup pravice vŧči levici.
V roce 1921 po XIV. Sjezdu Československé sociálně demokratické strany se rozhodlo
o přejmenování na Československou stranu komunistickou.44 „’Jsme komunisty! Naše
cesta a náš cíl!‘ Tak zněl titulek k referátu Bohumíra Šmerala na ustavujícím sjezdu
KSČ, který byl uveřejněn v Rudém právu 19. května 1921. Toho dne vyšel list poprvé
jako ‘Ústřední orgán Československé strany komunistické‘.“45
Od svého vzniku vycházelo dvakrát denně, večerní vydání neslo nejdříve název
Večerník Rudého práva, od roku 1928 do roku 1934 vycházel jako Rudý večerník. Jeho
další odnoţí byl Rudý venkov (od roku 1928 do 1936 jako Rudá zář). Mezi jeho
redaktory patřili v té době například Ivan Olbracht, Julius Fučík či Klement Gottwald.46
Během druhé světové války bylo Rudé právo jediným českým ilegálním listem, který
vycházel (i kdyţ s přestávkami) po dobu celé okupace. Legální vycházení bylo
obnoveno 6. května 1945, druhé číslo vyšlo 7. května, třetí vzhledem k prŧběhu bojŧ
Praţského povstání aţ 9. května.47
Ani Rudé právo neuniklo díky své roli v roce 1968 kritice. Od 21. srpna do 1.
září vycházelo ilegálně a zapojilo se do celonárodního odporu proti okupaci, od 3. září
opět vycházelo klasicky.48 Jeho obsah z té doby byl později označen jako provokační,
nacionalistický a protisovětský, přes 40% členŧ redakce bylo vyloučeno z řad KSČ.49

44

BERÁNKOVÁ, Milena; KŘIVÁNKOVÁ, Alena; RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé
žurnalistiky III. díl : Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. 1. vydání. Brno : Novinář, 1988. 94-95
45
BERÁNKOVÁ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, A.; RUTTKAY, F., Dějiny československé žurnalistiky III. díl :
Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. s. 97
46
BERÁNKOVÁ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, A.; RUTTKAY, F., Dějiny československé žurnalistiky III. díl :
Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. s. 97-98
47
KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a
slovenský tisk v letech 1944 - 1987. 1. vydání. Brno : Novinář, 1989. s. 57-61
48
KONČELÍK, J.; VEČEŘA, P.; ORSÁG, P., Dějiny českých médií 20. století. s. XXIII přílohy
49
KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 166
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Po roce 1989 prošel deník spontánní privatizací50, postupně došlo ke změně
názvu, kdy bylo slovo „Rudé“ nejprve zmenšeno, a poté v roce 1995 zmizelo docela a
deník od té doby vychází jako Právo.51

3.2 Mladá fronta
Mladá fronta byla zaloţena v květnu 1945 jako ústřední deník Svazu české
mládeţe (od roku 1949 Československý svaz mládeţe), první číslo vyšlo 9. května. Jeho
úkolem byla podpora KSČ, objevoval se v něm bojový obsah, adresná kritika či ostré
polemiky.52 Po únoru 1948 bylo úkolem tohoto mládeţnického deníku spolupodílet se
na procesu sjednocení mládeţnických organizací.53
V roce 1968 ovlivňovala Mladá fronta veřejné mínění proti příslušníkŧm
bezpečnostních orgánŧ a prokuratuře diskusí o strahovských událostech z října 196754.
Po vydání vládního nařízení o zrušení cenzury, které bylo přijato 26. června 1968
v zákoně č. 84/1968 Sb.55, uveřejnila výzvu 2000 slov.56 Od roku 1970 spadala pod
Ústřední výbor Socialistického svazu mládeţe.
Po revoluci v roce 1989 prošla, stejně jako Rudé právo, spontánní privatizací.57
V poslední sprnový den roku 1990 vyšla naposledy jako deník mládeţe, od 1. září
začala vycházet jako zpravodajský deník pod názvem Mladá fronta Dnes.58

3.3 Svobodné slovo
Svobodné slovo bylo ústředním deníkem Československé strany socialistické.
Zaloţeno bylo v roce 1906 jako České slovo, od 6.5.1945 vycházelo jako Osvobozené

50

ustavení akciových společností či jiných vlastnických forem, kde se majetkovými podílníky stávají
zaměstnanci redakcí (KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20.
století. 1. vydání. Praha : Portál, 2010. s. 258)
51
KONČELÍK, J.; VEČEŘA, P.; ORSÁG, P., Dějiny českých médií 20. století. s. 258
52
KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 68
53
KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 124
54
nejviditelnějším projevem revolty mladých se staly tzv. strahovské události z 31. října 1967, kdy policie
násilně rozehnala pokojnou demonstraci vysokoškolských studentŧ proti špatným ţivotním podmínkám
na strahovských kolejích (KONČELÍK, J.; VEČEŘA, P.; ORSÁG, P., Dějiny českých médií 20. století. s.
180)
55
KONČELÍK, J.; VEČEŘA, P.; ORSÁG, P., Dějiny českých médií 20. století. s. 187
56
KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 160-161
57
KONČELÍK, J.; VEČEŘA, P.; ORSÁG, P., Dějiny českých médií 20. století. s. 258
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české slovo, od 12.5.1945 jako Svobodné slovo.59 Do roku 1948 vycházelo jako ústřední
deník Československé strany národně socialistické60, po únoru 1948 se uvaţovalo o
změně názvu. Nakonec byl změněn pouze podtitul na List akčního výboru
Československé strany socialistické.61
V roce 1997 bylo Svobodné slovo přejmenováno na Slovo, o tři roky později
zaniklo.62

3.4 Československý sport
Československý sport začal vycházet v roce 1953 jako ústřední list
Československého svazu tělesné výchovy.63 První číslo vyšlo 3. ledna tohoto roku a do
roku 1954 vycházelo pouze dvakrát týdně, v úterý a v sobotu. V následujícím roce 1954
přibylo čtvrteční číslo, od roku 1958 vycházel Československý sport od úterý do soboty.
Pondělní číslo začalo vycházet v roce 1965.64 Pod názvem Sport vychází dodnes.

58

KONČELÍK, J.; VEČEŘA, P.; ORSÁG, P., Dějiny českých médií 20. století. s. XXX–XXXI přílohy
KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 57
60
KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 216
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KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 111
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KONČELÍK, J.; VEČEŘA, P.; ORSÁG, P., Dějiny českých médií 20. století. s. 259
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KŘIVÁNKOVÁ, A.; VATRÁL, J., Dějiny československé žurnalistiky IV. díl : Český a slovenský tisk v
letech 1944 - 1987. s. 125
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4. Historický kontext
4.1 Přelom 40. a 50. let
Lidově demokratický reţim, který byl v Československu zaveden po skončení
druhé světové války, vydrţel pouze necelé tři roky. První známkou sílícího vlivu
komunistické strany byly parlamentní volby do Národního shromáţdění v květnu 1946.
Komunistická strana Československa v čele s předsedou Klementem Gottwaldem v nich
zvítězila, kdyţ získala necelých 38 % hlasŧ v součtu Českých zemí i Slovenska. Na
území Česka získali komunisté přes 43 %, na Slovensku skončili s přibliţně 30 % druzí
za demokratickou stranou. Získali tak 114 poslaneckých mandátŧ. Na počátku července
byla jmenována vláda, ve které měli komunisté devět křesel (čeští sedm, slovenští dvě),
národní socialisté, lidovci a demokraté po čtyřech křeslech, sociální demokraté tři křesla
a nestraníci dvě. Předsedou vlády se stal Klement Gottwald.65
Od roku 1947 formovala Moskva komunistický mocenský monopol ve všech
státech, aby dosáhla sjednocení celého mocenského bloku. Očekávala totiţ třetí
světovou válku, kterou povedou imperialisté proti komunismu. Vzhledem k tomu, ţe
v Československu mocenský monopol zatím neexistoval, stalo se středem zájmu
Moskvy. Na podzim 1947 nastala v Národní frontě (sdruţení politických stran) krize.
Politické napětí zpŧsobené krizí lidově demokratického reţimu, vyústilo v demisi
nekomunistických ministrŧ. Komunisté tak převzali moc v zemi tím, ţe uplatnili své
řešení vládní krize, které spočívalo v nahrazení ministrŧ zástupci vybranými
Gottwaldem. Prezident Edvard Beneš demisi 25. února přijal a došlo k nastolení
komunistického monopolu. V červnu se stal Gottwald po abdikaci Beneše
prezidentem.66
Po únorovém převratu nastala etapa budování základŧ socialismu, která zasáhla
všechny vrstvy obyvatelstva. Vláda se zcela podřizovala sovětským zájmŧm a
neprojevovala vlastní iniciativu. Podřízenost Sovětskému svazu se uplatňovala i pomocí
institucí typu Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), vliv měli také sovětští
poradci v čele s velvyslancem. Příslušníci stran, které odporovaly komunistickému
monopolu, byli perzekuováni, coţ vytvářelo atmosféru strachu. Nastala očista, při které
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bylo propuštěno ze zaměstnání na 28 tisíc lidí, téměř 66 tisícŧm občanŧ bylo odebráno
volební právo. Poúnorovými čistkami bylo postiţeno přes 250 tisíc lidí.67
První projevy nevole nastaly na červencovém sokolském sletu, následovala
dŧkladná čistka v sokolských řadách. Další událostí, které se komunisté obávali jako
příleţitosti k politické manifestaci, byl pohřeb prezidenta Beneše (zemřel v září 1948).
Politická pluralita byla zlikvidována, kromě komunistické strany zŧstala v politice
pŧsobit pouze strana lidová a Československá strana socialistická (dříve národní
socialisté). Obě byly vystaveny pečlivé komunistické kontrole a zásahŧm.68
Komunisté zakročili i proti zájmovým organizacím, které odmítaly vyslovit
souhlas s oficiální politikou. Z šedesáti tisíc organizací a spolkŧ zŧstalo necelých sedm
stovek. Nejvíc problematickými byli pro stranu sokolové, které postihla rozsáhlá čistka,
a katolická církev, kterou komunisté přes tuhý odpor postupně ovládli.69 Komunisté se
po převratu ujali i kontroly médií, vše, co mělo spatřit světlo světa, bylo kontrolováno
cenzurou. Hlavním posláním médií byla propagace politiky KSČ.70
V následujících letech komunistická strana běţně pouţívala nejrŧznější
v demokratických reţimech nezákonné praktiky. Například kolektivizaci zemědělství,
likvidaci soukromé malovýroby či zákazy publikování některých děl a umělcŧ.
Nejhorším projevem masové nezákonnosti byly politické procesy a ukládání trestŧ bez
řádných soudŧ. Anonymní komise posílaly občany do táborŧ nucené práce a
pomocných technických praporŧ, politické procesy se staly běţným nástrojem
k likvidaci skutečných či vymyšlených odpŧrcŧ reţimu. Nejvyšší soud v Praze uvádí 83
tisíc obětí těchto procesŧ, přesné číslo nelze kvŧli prolínání zákonných a nezákonných
procesŧ určit. Mezi léty 1948 a 1954 bylo vyneseno 232 rozsudkŧ smrti, z nichţ 178
jich bylo vykonáno. Jedinou popravenou ţenou byla politička Milada Horáková, jejíţ
odsouzení se stalo jakýmsi symbolem vykonstruovaných procesŧ.71
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V období do roku 1953 byly dokončeny základy totalitního komunistického
reţimu, jehoţ páteří byl mocenský monopol jediné strany. Tato vynucená a nepřirozená
přestavba zasáhla do ţivota všech obyvatel.72

4.2 60. léta
Na přelomu 50. a 60. let se tvrdost reţimu začala zmírňovat, díky generační
výměně a nárŧstu vzdělanosti stále sílily hlasy volající po změnách. Skončila éra
vykonstruovaných politických procesŧ, v roce 1960 proběhla amnestie, při které byla
propuštěna většina jejich nezákonně vězněných obětí. Druhá vlna propouštění přišla o
dva roky později. Reţim se liberalizoval, díky ekonomické krizi, která začala v roce
1961, se začalo volat po ekonomických reformách. Na povrch začaly prosakovat
informace o nezákonných praktikách reţimu, coţ otřáslo zejména pozicí Státní
bezpečnosti.
Druhá vlna kritiky přišla s XXII. sjezdem Komunistické strany Sovětského
svazu, kde došlo k otevřené kritice Stalinovy osoby, politiky a kultu osobnosti. Kritika
se dostala do programŧ schŧzí i do vysílání veřejných sdělovacích prostředkŧ, vedení
KSČ bylo přinuceno k ústupkŧm. Společnost se na krátko pootevřela vlivŧm západních
státŧ, oficiální zkreslený pohled na kapitalistický svět dostával trhliny. Výrazně stoupl
počet turistŧ (a tím pádem i exulantŧ) či poštovních zásilek cestujících mezi západem a
východem, začala se překládat díla světových autorŧ.73
V závěru roku 1967 vyústily rozpory uvnitř reţimu ve změnu na postu prvního
tajemníka KSČ. Antonína Novotného, který se pod tlakem svých odpŧrcŧ ve straně
rozhodl dát tuto funkci k dispozici, nahradil proreformní Alexander Dubček. Na
počátku roku 1968 vedlo měnící se politické ovzduší k tomu, ţe komunisté začali
připravovat akční program KSČ. V prvních měsících 68. roku sílilo tzv. obrodné hnutí,
které zahrnovalo stoupence mírnějších i radikálnějších reforem. Odpŧrci reforem
odcházeli ze svých funkcí, v závěru března nahradil Novotného ve funkci prezidenta
republiky Ludvík Svoboda, skončil i dosavadní předseda vlády Jozef Lenárt, kterého
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nahradil Oldřich Černík. Zastánci reformního křídla nastupovali i do funkcí ministrŧ a
vedoucích funkcionářŧ společenských organizací.74
Akční program, jenţ měl shrnovat problémy, které se měly v nejbliţší době řešit,
byl dokončen na konci února. Na počátku dubna byl tento dokument, nastiňující první
fázi politického obratu, schválen ústředním výborem KSČ. Role parlamentu, který byl
dříve upozaděn, sílila. Probouzet se začala i samotná občanská společnost, tlak
vytvářený na mocenské struktury stoupl, občané se začali o politické dění Praţského
jara zajímat.75
Po čtyřech měsících přišla krize reformních postupŧ, vzestup politické aktivity začal
upadat. Na mnohé reformy chyběly finance, ozývat se znovu začali i odpŧrci
politického obratu. Na začátku května proběhla v Moskvě československo-sovětská
jednání, kam byli vysláni Dubček, Černík, Smrkovský a Bil'ak. Ti si museli vyslechnout
tvrdou kritiku stávajících poměrŧ v Československu. Sovětská strana poţadovala rázná
opatření. Těmi se po návratu delegace začal zabývat ústřední výbor a názory reformních
členŧ se začaly rŧznit, názorový boj se rozhořel zejména mezi Dubčekem a Bil'akem.
Dubček vyzdvihoval pozitivní účinky reformy, Bil'ak upozorňoval na vzrŧstající
aktivitu pravicových kontrarevolučních sil.76
Zastánci rychlého postupu reforem se začali obávat o jejich osud. Snahy o
aktivní podporu měly za následek formulaci výzvy Dva tisíce slov (celým názvem Dva
tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem).
V červnu ji napsal spisovatel Ludvík Vaculík a 27. června ji zveřejnily Literární listy,
Mladá fronta a Práce. Manifest vyvolal ostré diskuse, Moskva ho odsoudila jako
kontrarevoluční výzvu. Řešení situace se očekávalo od mimořádného sjezdu KSČ, který
byl svolán na září.77 V červnu došlo po mimořádném sjezdu Svazu československých
novinářŧ ke zrušení cenzury, a to prostřednictvím zákona č. 84/1968 Sb., který ji
prohlásil nepřípustnou.78
Odpor Moskvy k československé reformaci vyvrcholil svoláním schŧzky
sovětské pětky ve Varšavě. Poţadovala splnění podmínek sepsaných v tzv. varšavském
dopisu. Předsednictvo KSČ reagovalo odpovědí, ve které vyvracelo obavy Moskvy.
Představitelé KSČ a KSSS se sešli nejprve v Čierné nad Tisou a poté v Bratislavě.
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Nespokojenost Moskvy s plněním závěrŧ schŧzek vyústila v přípravu vojenské
intervence zástupcŧ socialistické pětky. Její termín byl určen na noc z 20. na 21. srpna a
znamenala definitivní konec československé reformy.79
Okupační vojska obsadila sídla sdělovacích prostředkŧ a usmrtila 90 lidí. 23.
srpna jednala československá delegace v Moskvě. Jednání skončilo podepsáním
Moskevského protokolu, ve kterém byly sepsány úkoly pro vedení KSČ. Symbol
Praţského jara Alexander Dubček rezignoval na svou funkci v dubnu 1969, zvoleno
bylo nové předsednictvo ústředního výboru. Po okupaci nastala etapa normalizace, která
přinesla skončení reforem. Pod kontrolu státu a cenzury se znovu dostala i média.80
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5. Pojetí olympijských úspěchů v dobovém tisku
5.1 Emil Zátopek
5.1.1 Olympijské hry v Londýně 1948
XIV. letní olympijské hry v Londýně byly zahájeny 29. července před více neţ
80 000 diváky. Neúčastnilo se jich Japonsko s Německem, obě země byly jako viníci
druhé světové války vyloučeny. Své sportovce nevyslal ani Sovětský svaz. Vzhledem ke
špatné ekonomické situaci po válce nebyla vybudována olympijská vesnice a sportovci
bydleli v kasárnách a školách. Slavnostní zakončení proběhlo 14. srpna.81
Her se zúčastnilo asi 4100 sportovcŧ, z nichţ drtivou většinu tvořili muţi (3700),
česká výprava čítala 77 sportovcŧ (63 muţŧ a 14 ţen). Soutěţilo se v 17 sportech a 136
disciplínách. Nejúspěšnější zemí se staly Spojené státy americké, které získaly 38
zlatých, 27 stříbrných a 19 bronzových medailí. Do první pětky se vešlo ještě Švédsko,
Francie, Maďarsko a Itálie. Mezi sportovci získala nejvíce cenných kovŧ holandská
atletka Fanny Blankersová-Koenová, která vybojovala čtyři zlaté medaile. Na druhém
místě skončil finský sportovní gymnasta Veikko Huhtanen, který získal tři zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. První trojici uzavřel další reprezentant Finska
v gymnastice Paavo Aaltonen se třemi zlatými a jednou bronzovou medailí.82
Československo přivezlo z Anglie šest zlatých. Kromě Emila Zátopka, který
triumfoval v závodě na 10 000 m a získal i stříbro na poloviční trati, uspěl také boxer ve
velterové váze Julius Torma. V kanoistických soutěţích se ze zlata radovali Josef
Holeček na trati 1 000 m, František Čapek na desetikilometrové distanci a dvojice Jan
Brzák-Felix – Bohumil Kudrna na trati 1 000 m. Poslední zlato získalo druţstvo
československých sportovních gymnastek, které ovšem v prŧběhu her přišlo o jednu
členku. Mladá Eliška Misáková podlehla v Londýně dětské obrně. Kromě šesti zlatých
přivezla výprava i stříbro kanoistické dvojice Václav Havel – Jiří Pecka ze závodu na
10 000 m a tři bronzové medaile z gymnastických soutěţí, kde je získali Zdeněk
Rŧţička na kruzích a prostných a Leo Sotorník v přeskoku.83
Poprvé přenášela olympijské boje televize: „V roce 1948 koupila BBC od
Mezinárodního olympijského výboru první vysílací práva za cenu 3 000 USD. Většina
80
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tehdejších divákŧ byla v okolí 50 mil od Londýna. Odhady na sledovanost z těchto
přenosŧ se vyšplhaly k 500 000 divákŧm.“84
5.1.1.1 Před zahájením olympijských her (15. – 29. července 1948)
Ve zkoumaném období dva týdny před oficiálním zahájením her
přinášela nejvíce informací o Zátopkovi Mladá fronta85, Svobodné slovo a Rudé právo
se sportu věnovaly méně. Zpravodajské pokrytí v tomto rozmezí bylo stručné a
především obecně informativní.86 Deníky informovaly o Zátopkových výsledcích
v závodech před začátkem olympijských her (v Olomouci a Českých Budějovicích) i o
jeho moţné účasti v poolympijských závodech. Autoři článkŧ psali o Zátopkovi pouze
pozitivně a optimisticky, nikdo se nezmiňoval například o moţnosti krachu či zklamání
v olympijským závodech.
Uváděli převzaté tipy nejrŧznějších zainteresovaných osob (např. zahraničních
odborníkŧ) z cizího tisku na Zátopkovo umístění na olympijských hrách. Upozorňovali
na to, ţe Zátopka znají i cizinci. „Jedině řeknete-li snad někomu jméno Zátopek, pokývá
hlavou, řekne Československo a případně, zajímá-li se o sport, ještě vám sdělí, ţe
poběţí příští týden,“87 líčilo Rudé právo situaci v Londýně, kde je podle zpravodajŧ
mezi místními obyvateli o hry pramalý zájem.
Obecně se novináři věnovali zejména informacím o nominaci, odletu na hry a o
ţivotě sportovcŧ v olympijském Londýně před začátkem her. Zátopek byl jednoznačně
reprezentantem, na kterého upíraly deníky největší pozornost. Druhým nejvíce
favorizovaným sportovcem byl pro odborníky i redaktory reprezentant v běhu na 1500
m Václav Čevona.
Zdŧrazňovali fakt, ţe Zátopek by se při svých výkonech a formě mohl stát
prvním československým atletickým olympijským vítězem. „Ještě nikdy jsme však
neměli takovou příleţitost k získání zlaté plakety v atletické soutěţi, jako právě letos.
Zátopek, naše naděje na 5 a 10 km, má zajisté moţnost dostat jako první Čechoslovák-
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atlet naši vlajku na stoţár vítězŧ. Podaří-li se mu to, a my všichni, kdo Zátopka známe,
tomu věříme, bude to nejcennější olympijský úspěch našeho sportu,“88 psal Jiří Pechr ve
Svobodném slově. Tisk tedy od Zátopka jiţ před začátkem her zlatý medailový úspěch
očekával.
Výjimečně se kromě čistě zpravodajských článkŧ pokoušeli i o analýzu týkající
se Zátopka a jeho moţností. Mladá fronta si na otázku, kdy se Zátopkovi podaří
překonat po československém i světový rekord, odpověděla takto: „Kdykoliv, jestliţe si
správně rozpočte svŧj závod a jednotlivé mezičasy také dodrţí. Pak není pro něj ani
konečný čas kolem 29,25 min. problémem. Nesmíme totiţ zapomínat, ţe všechny
světové rekordy od 2000 metrŧ nahoru byly utvořeny bez boje. Jak Hägg, tak i Heino,
tak i Zátopek běţeli své nejlepší časy úplně sami. V konečné fázi závodŧ neměli nikoho,
kdo je hnal aţ do krajního vypětí sil. Zde tedy bude moţno vytěţit další vteřiny.“89
Deníky nepřinášely během dvou týdnŧ před začátkem her ţádné citace
samotného sportovce, a to ani před jeho odletem do dějiště her, ani přímo z jejich
dějiště. Přitom ale minimálně Rudé právo a Mladá fronta v Londýně své zpravodaje
měli (Rudé právo dokonce na přítomnost V. Švadleny a M. Stjaţkina a jejich pŧvodní
zpravodajství upozornilo na titulní stránce čísla 173 z 27. července). Prostor dostával
finský spolufavorit Heino, jehoţ srovnávání se Zátopkem a tipování výsledku se
věnovali redaktoři i citovaní odborníci.
Mladá fronta otiskla i erudovaný názor trenéra atletŧ Prof. Karla Kněnického:
„’Persona grata’ vybraného kolektivu je bezesporu Zátopek. Tento atlet je přebit
energií, které jeho konkurenti v olympijské bitvě budou stěţí odolávat. Je schopen
zaběhnout výtečně nejen olympijské tratě, ale i hodinovku nebo marathon90 (!). Nic jej
nemŧţe zničit. Ţe závodí před OH? Emilovi tento zpŧsob přípravy prostřednictvím
četných závodŧ jednoduše ’sedí’.“91
V Mladé frontě se objevila i zmínka o československých emigrantech ţijících
v Anglii, ve kterých prý Zátopek probouzel národní cítění: „Skutečnost, ţe do Londýna
přibyl Čechoslovák, který má opravdu chance získat zlatou, probouzí národní
uvědomění našich krajanŧ, usedlých uţ několik desítek let v Anglii. Zátopek se stal
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jejich modlou, všichni se cítí Čechy a blíţící se úspěch jejich cítění velmi zesiluje. Také
emigranti se ptají po Zátopkovi a pravděpodobně je mrzí, ţe se oddělili od
československé rodiny, která se svorně těší na Emilŧv boj.“92 Zpravodaj z Londýna M.
Hladký tak čtenářŧm nenápadně podsouval, ţe emigranti vlastně své emigrace litují.
5.1.1.2 V průběhu olympijských her (30. července – 15. srpna 1948)
Všechny tři deníky informovaly ve vydání z 30. července o slavnostním zahájení
olympijských her, které proběhlo předchozí den na stadionu Wembley. V Mladé frontě
se informace o zahájení s fotografií dostala dokonce na titulní stránku. Zátopek se podle
pŧvodních předpokladŧ neměl kvŧli velkému horku netypicky panujícímu v Londýně
slavnostního zahájení účastnit s ohledem na to, ţe další den měl běţet závod na 10 km.
Zátopek se však slavnostního nástupu výprav zúčastnit chtěl i proti vŧli trenéra. Jak
později napsal ve své autobiografii, právě přivyknutí na horko mu moţná pomohlo
k tomu, ţe jeho soupeř Fin Heino, který se nástupu neúčastnil, musel závod vzdát, a on
tak vyhrál.93
Mladá fronta uveřejnila plán trenéra Kněnického na taktické zvládnutí závodu:
„Na dnešní závod jsme po poradě se Zátopkem stanovili pevný plán. Emil se bude první
3-4 km drţet v závěsu za Finy a teprve potom pŧjde podle své formy dopředu. Bude tím
ušetřen nejen nevděčné úlohy vodiče, ale bude mít alespoň částečnou orientaci přes
soupeře a pak moţnost stupňovat v dalších kilometrech tempo boje.“94 O vyčkávací
taktice psalo i Rudé právo, které navíc prozradilo, jak spolu budou Zátopek s trenérem
v prŧběhu závodu komunikovat. „Trvalo trochu déle, neţ Emil s profesorem
Kněnickým přišlo na něco kloudného, ale uţ to mají za sebou. Přišlo se na spásnou
pomŧcku: praporky,“95 ozřejmilo účel bílého a červeného praporku. V autobiografii se
později od Zátopka čtenáři dozvěděli, ţe praporky byly ve skutečnosti části dresu: bílé
trenýrky a červené tričko.96 Rudé právo a Svobodné slovo také informovalo čtenáře o
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Zátopkově nové přezdívce ‘pohyblivá / létající elektrárna‘97. Tu dostal od anglických
novinářŧ, kteří viděli jeho velice náročný trénink.
V pátek 30. července nastoupil Zátopek na start závodu na 10 km, ve kterém
zvítězil v čase 29:59,6. V sobotních novinách se zisk první zlaté olympijské medaile pro
československou atletiku dostal na titulní strany všech tří deníkŧ, a to jak slovem, tak
fotografií. Na stránkách věnovaných sportu popisovaly deníky závod, který Zátopkovi
přinesl zlatou medaili a nový olympijský rekord (pŧvodní překonal o téměř 12 vteřin):
„Nezklamal! Vyhrál závod nejtěţší v celé své slavné sportovní kariéře – zvítězil
v závodě olympijském. Poručík čs. armády Emil Zátopek se zaslouţil o vlast. Jeho
úchvatný triumf, provázený zprvu bouří vzrušeného hlediště, později provázený
československou hymnou, jiţ hrstka našich krajanŧ zpívá s sebou v slzách
neskrývaného dojetí, je největším triumfem, jakého kdy dosáhl český běţec v celé
historii světové atletiky.“98
Po jeho vítězství věnovaly deníky zvýšenou pozornost jeho hodnosti
v československé armádě, v článcích se před jeho jménem začala často objevovat
hodnost poručíka. I V. Švadlena v Rudém právu popsal Zátopkŧv postoj na stupních
vítězŧ slovy ‚vzpřímen jako pravý voják‘99. Redaktoři Zátopkovo vítězství heroizovali,
jeho úspěch vyzvihovali jako úspěch celého Československa. Tisk rovněţ informoval o
blahopřejných telegramech, které Zátopkovi poslali předseda vlády A. Zápotocký,
předseda Národního shromáţdění Dr. O. John a ministr informací V. Kopecký.
Ani po zisku zlaté medaile deníky nepřinesly ţádné Zátopkovy ohlasy. Reportéři
se na něj ptali ostatních, vyjádření samotného aktéra však chybělo. Zátopka chválil jeho
největší soupeř Heino, který souboj vzdal: „To, jakým zpŧsobem vyhrál závod, jej staví
beze sporu na nejpřednější místo slavných postav, které na letošních olympijských
hrách získají zlaté medaile. … Prohrát se Zátopkem není hanba, ale čest. Ten chlapec je
vaším pokladem a vaţte si ho. Takového běţce, jako je dnes Zátopek, hned tak brzy svět
zase neuvidí.“100 I M. Hladký z Mladé fronty poslal do redakce Heinovo pochvalné
vyjádření v článku Heino o Zátopkovi: „Na světě nebyl nikdy lepší běžec!“ z 1. srpna.
Nechybělo ani citování zahraničního tisku, který kladně hodnotil Zátopkŧv výkon.
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Hned v sobotu 31. července čekal Zátopka další závod, a to rozběh na 5 km.
V tom československý vytrvalec podle plánu šetřil síly a pohlídal si postup do finále
z druhého místa za švédským reprezentantem Ahldenem v čase 14:34,4 min. Na otázku,
proč Zátopek rozběh nevyhrál, si Rudé právo odpovědělo: „Protoţe chce vyhrát.
Nezapomeňte, ţe do té lokomotivy mu přece jen něco chybí, je pouze atletem a má-li
před sebou tak těţký závod, jako bude pondělní, nebylo by na místě příliš riskovat.
Máme dojem, ţe není správné, aby ho veřejnost u nás doma tipovala jako vyloţeného
favorita. Především jím vŧbec není a za druhé si mŧţeme ušetřit případné zklamání,
kdyby snad náhodou Zátopek nevyhrál.“101 Oproti předchozím vyjádřením a citacím
zahraničního tisku favorizujícího Zátopka byl tedy autor tentokrát skeptičtější a
připouštěl moţnost prohry.
A ta v pondělním závodě na 5 km opravdu přišla. Belgičan Gaston Reiff porazil
v dramatickém závodě Zátopka, jehoţ pověstný finiš přišel pozdě, o pouhé dvě desetiny
vteřiny. Jeho druhý medailový úspěch se dostal opět na titulní stránky všech tří deníkŧ.
Mladá fronta zdŧraznila politické vlivy Zátopkovy slávy. „… lidé vstávali a natahovali
se jeden přes druhého, aby Zátopka viděli. To se stalo v době, kdy se zde proti nám
vedla politická propaganda a byli jsme podceňováni. Vítězství Zátopkovo vykonalo kus
politické práce a dokázalo, ţe kaţdý Angličan na nás hledí s obdivem který se přenáší
světovým tiskem…,“102 napsal Hladký na titulní stránce. Na sportovních stránkách
docházelo opět k vyzdvihování Zátopkova hrdinství a čestnosti: „Zátopek svým
závěrečným finišem se opět zapsal do historie olympijských her jako velký bojovník
statečného srdce, nezlomné vŧle a heroického ducha. Emil Zátopek byl zklamán, ale
nedal na sobě nic znát. Nevymlouval se, zda měl nějaké obtíţe, ačkoliv musel překonat
jistě těţkou krisi. Svým blahopřáním Reiffovi dokázal, ţe je pravým sportovcem, a celý
Wembley stadion toto krásné gesto odměnil potleskem.“103
Zprávu o tom, ţe za skvělou reprezentaci československé armády byl Zátopek
ministrem národní obrany armádním generálem L. Svobodou povýšen z poručíka na
nadporučíka, otiskly 3. srpna Mladá fronta na titulní straně i s fotografií Zátopka
v uniformě (Zátopek povýšen), Rudé právo na titulní straně v článku Další velký úspěch
Zátopka bez fotografie a Svobodné slovo na stránce 6 pod titulkem Zátopek: Dvě zlaté a
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stříbrná. Druhou zlatou byla myšlena právě hvězda, která mu přibyla na armádní
uniformě. „Povyšuji dnem 1. srpna 1948 poručíka E. Zátopka na nadporučíka za jeho
vynikající výkon a vzornou representaci československé armády a lidu na XIV.
olympijských hrách v Londýně,“104 citovalo Rudé právo Svobodŧv telegram. V článcích
o zisku druhého cenného kovu byl uţ Zátopek označován za nadporučíka, Svobodné
slovo dokonce pouţilo jeho nově udělenou hodnost přímo v titulku.105
Nejpodrobněji se 3. srpna věnovala Zátopkovi Mladá fronta, která přinesla hned
devět článkŧ, které se ho týkaly. Kromě informací o vítězství a citací zahraničního tisku
psala i o Zátopkově přijetí u arcibiskupa nebo o jeho moţné účasti v běhu na 3 km
překáţek. Spolu se Svobodným slovem informovala i o Zátopkově účasti na recepci u
královské rodiny. Díky zisku dvou medailí se těšil v Londýně obrovské popularitě:
„Stalo se na příklad, ţe na recepci u arcibiskupa Griffina, kde se všechno dělo okázale a
se vší obřadností, přišli nejvzácnější hosté k Zátopkovi a papírem a tuţkou, aby se jim
podepsal. … Dokonce se na něho přijel podívat bývalý československý rekordman
Vohralík aţ z Ceylonu. Kvŧli Zátopkovi měli naši lékaři v sobotu plnou ordinaci.
Šestnáct našich borcŧ ztratilo při povzbuzování Zátopka hlas.“106
Po skončení olympijských atletických soutěţí se Zátopek ještě před skončením
her účastnil dalších závodŧ, o těch deníky přinášely jen stručné informace a nadále se
věnovaly především jeho londýnským úspěchŧm. Stále citovaly chválu zahraničních
médií, jeho soupeřŧ (Gastona Reiffa, Viljo Heina) a jejich trenérŧ. Jakékoliv vyjádření
samotného Zátopka se aţ do konce her v tisku neobjevilo.
Belgičan Reiff byl v tisku prezentován primárně jako ten, který porazil Zátopka,
ne jako vítěz běhu na 5 km: „Myslím, ţe i kaţdé malé dítě dnes u nás ví, kdo je to
Belgičan Gaston Reiff, olympijský přemoţitel Zátopkŧv na 5.000 m,“ napsal v úvodu
rozhovoru s Reiffem Hladký. A jako první Reiffovu citaci uvedl jakousi omluvu
Československu: „Pozdravujte, prosím, všechny u vás v Československu. Ať mi
odpustí, ţe jsem vám porazil Emila Zátopka. Vím, co pro vás Zátopek znamená,
nemyslel jsem tak, ţe ho porazím, ale kdyţ jsem měl vítězství na dosah, pokusil jsem se
o ně, abych udělal radost doma – v Belgii!“107 Kdyţ Hladký o pár dní později
komentoval návrat Reiffa do jeho vlasti, opět připomněl, ţe jeho popularitu výrazné

104

NESG. Další velký úspěch Zátopka. Rudé právo. 3. 8. 1948, roč. 28., č. 179, s. 1.
NESG. Nadlidský finish npor. E. Zátopka ještě stříbrná medaile!. Svobodné slovo. 3. 8. 1948, roč. IV.,
č. 178, s. 6.
106
HLADKÝ, M. Celý svět chce vidět Zátopka. Mladá fronta. 3. 8. 1948, roč. IV., č. 179, s. 5.
105

25

zvýšilo to, ţe porazil právě Zátopka: „… Zátopkova svatozář zvýšila i popularita jeho
přemoţitele Gastona Reiffa u těch, kteří závod neviděli (pro svědky nezapomenutelného
boje Reiff-Zátopek zŧstává Zátopek tím lepším).“108
Mladá fronta se v tomto věnovala Zátopkovi jednoznačně nejvíce. Ihned po jeho
úspěších na OH inzerovala svazek sbírky Abeceda sportu, který se mu věnoval,
na neděli 8. srpna připravila i koláţovitou stránku fotografií a postřehŧ z OH pod
titulkem Olympijské hry Emila Zátopka. Unikátním byl i ţivě pojatý rozsáhlý Zátopkŧv
ţivotopis Byl jednou jeden Zátopek…, ve kterém autor vyzdvihl to, jak Zátopkovy
úspěchy propagovaly Československo ve světě: „Stovky smluv, tisíce diplomatických a
obchodních jednání jsou překonávány jedním během Zátopka. On sám pak, i kdyţ si je
vědom toho, co pro naší zemi jiţ vykonal, zŧstává stále stejným skromným
chlapíkem…“109
Zatímco výkon našeho závodníka noviny oslavovaly a podrobně popisovaly
prŧběh závodu, na hlavu anglických pořadatelŧ se snášela kritika. Kvŧli jejich
pravidlŧm nemohl Československý rozhlas ţivě odvysílat jeho běh na 5 km. Autor
zároveň upozornil, ţe pro západoněmecký rozhlas stejná omezení neplatila. Stěţoval si i
na to, ţe pořadatelé nezvládli zorganizovat hromadnou dopravu po městě.110 Mladá
fronta, která byla jasně nejkritičtější, připomněla i zmatky se zapisováním
basketbalových soutěţí111 a Anglii nešetřila ani v závěrečném článku o zakončení her.
„A ve chvíli, kdy Wembley stadionem zaznívaly poslední olympijské fanfáry, měnil se
bazén v Empire Pool v kluziště. Za pět dní se zde bude bruslit. Jedině OH mohou
probudit Empire Pool k plaveckému ţivotu – jinak se prý jako plovárna nevyplácí. Co
na tom záleţí, ţe je to přímo ideální bazén. Co tomu říkáte? Nikoliv sport, ale obchod je
rozhodujícím činitelem. Těm, kde se jedná jakýmkoliv zpŧsobem o peníze, je větší
přitaţlivost – nikoliv ve sportovní hodnotě,“ konstatoval Hladký. A znovu připomněl
malý zájem Angličanŧ o hry: „Minulou sobotu, kdy olympijské boje byly v plném
proudu – před poloprázdným hledištěm, ovšem – přišlo se na treningový zápas prvého a
druhého muţstva Arsenalu podívat 20.000 divákŧ. Na finále basketballové soutěţe
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přišlo 1000 divákŧ – zatím co vedle na psí závody se dívalo 17.000 párŧ očí. Jiná země
– jiné mravy.“112
5.1.1.3 Po skončení olympijských her (16. srpna – 14. září 1948)
Po skončení her se zmínky o Zátopkovi v tisku objevovaly zejména v souvislosti
s dalšími

závody,

kterých

se

zúčastnil.

Prvním

bylo

mezinárodní

střetnutí

v Amsterodamu, kde Zátopka v závodě na 3 000 m porazili hned dva z jeho soupeřŧ –
Holanďan Slijkhuis a Švéd Ahlden. „Aţ do 5. kola vedl Zátopek před Slijkhuisem a
Ahldenem. V VI. kole Slijkhuis šlápl Zátopkovi na nohu a zranil ho. Zátopek však
statečně závod dokončil,“113 psalo Svobodné slovo. Poté se Zátopek představil na
mezinárodních závodech na Strahově (vítězství na 5 000 m) a Brně (vítězství na 3 000
m) a v meziklubovém lehkoatletickém utkání ve Zlíně, kde se podílel na překonání
československého rekordu ve štafetě na 4 x 1 500 m.
V první polovině září čekala Zátopka lehkoatletická utkání s Francií (v Paříţi) a
Belgií (v Praze na Strahově). V Paříţi porazil svého soupeře z olympiády Mimouna
v závodě na 5 000 m, celkové vítězství si ale připsali domácí atleti. Po závodě poskytl
Zátopek rozhovor francouzským novinářŧm, jejichţ citace ale Mladá fronta
zpochybnila: „Zátopek sám byl po závodě zpovídán francouzskými novináři, kteří mu
ovšem kromě jeho vlastních vloţili do úst i slova, která by sám jistě nikdy neřekl.
Nejvíce ovšem přeháněl pan Yann le Foch, kterému prý Emil řekl: ‚Nemám rád déšť.
Měl jsem v nohách čas pod 14 minut.‘“114
V Praze uţ byli českoslovenští zástupci úspěšnější a Belgii celkově porazili. Přes
fakt, ţe na OH byl úspěšnější belgický atlet, pouţilo Svobodné slovo před utkáním
titulku Souboj „dvou Zátopků“ na Strahově, čímţ kladl domácího hrdinu Zátopka
v pomyslném pořadí závodníkŧ výše.115 Redakci Svobodného slova mrzelo, ţe lidé
neměli zájem o atletiku celkově, ale pouze o Zátopka.116 Ten v běhu na 5 000 m znovu
prohrál se svým přemoţitelem z her Reiffem. „A nyní něco k Zátopkově poráţce, kterou
mnozí nekritičtí, fanatičtí a neuváţliví ctitelé pokládají za národní tragedii. …
V okamţiku, kdy se Zátopek zaměřil na 10km trať, kde je skutečně nejlepším na světě a
112
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sotva kým porazitelný, bude bojovat o prvenství na 5 km vţdycky těţce. … Druhým
(minusem) byla skutečnost, ţe Zátopkova forma má k podzimu sestupnou tendenci.
Není dnes tak ve formě, jako byl. I to je přirozené. Vţdyť je to také jen člověk,“117
analyzoval příčiny prohry Jan Novotný.
V závěrečném hodnocení her byla opět nejkritičtější Mladá fronta. Její reportér
Miroslav Hladký vyuţil čerstvých zkušeností z Londýna k tomu, aby kromě samotných
her analyzoval i ţivot československých emigrantŧ ţijících v Anglii za pomoci citací
z emigrantského časopisu ‚zrádcŧ republiky‘. V článku je vykreslil jako zrádce a lháře,
kteří obelhávali Angličany historkami o špatných podmínkách v Československu a
museli se v Anglii ţivit podřadnými pracemi: „Našli byste je většinou – pokud nemají
v Anglii příbuzné, nebo nějaký majetek – jako manuální pracovníky, zatím co doma by
povaţovali i denní dobrovolnou brigádu za nejhrubší teror.“118 Hladkého také pobouřil
fakt, ţe do Lidického domu, kde se setkávali Čechoslováci ţijící v Anglii, chodili i
sudetští Němci, tedy nepřátelé národa.
Na samotných hrách ho nejvíce zklamalo ‚divadlo‘, které předváděli zejména
američtí sportovci. „I v Londýně měli ve všech sportech lesklé barevné úbory, aby
zvýšili efekt. Při hrách chytání za hlavu, lomení rukama a předvádění jiných hereckých
scén pŧsobilo právě tak trapně a primitivně, jak herecká gratulace trenéra při střídání
jednotlivých hráčŧ. Ukazuje to, co americká veřejnost ţádá, jak se prŧhlednými triky dá
zlákat. … Stejně trapně, zvláště na olympijských hrách pŧsobí hrané slzy po poráţkách,
zvláště, kdyţ je nakonec vidíme dokonce i v televisi u boxera polotěţké váhy. Kdyby
snad nebyly hrané, tím trapnější by byly u tvrdého sportovce, kdyţ uţ bychom je přijali
jako přirozené u dívek, ač ve sportu by ani ţeny neměly být rozbrečené. A líbání boxerŧ
po vítězství nemŧţeme také vidět jinak neţ jako divadlo, které by při soutěţi
nejvyspělejších světových sportovcŧ nemělo být vidět,“119 odsuzoval jevy dnes ve
sportu zcela běţné.
V jednom z pravidelných komentářŧ se věnoval i československým účastníkŧm
her, kteří se z Londýna zpět uţ nevrátili: „Z československé olympijské výpravy se
nevrátili do Československa: Kovář (plavec), dr. Roubík (veslař), Schejbal (veslař),
Turek (činovník vodákŧ) a bývalá náčelnice Sokola Provazníková. Je to kořist velmi
117

NOVOTNÝ, J. Reiff potvrdil, ţe mu zlatá právem patří : Českoslovenští atleti porazili belgické 96:80.
Mladá fronta. 14. 9. 1948, roč. IV., č. 215, s. 6.
118
HLADKÝ, M. Jak ţije naše emigrace v Londýně. Mladá fronta. 24. 8. 1948, roč. IV., č. 197, s. 3.
119
HLADKÝ, M. XIV. olympijské hry a olympijské hry jako takové vŧbec. Mladá fronta. 17. 8. 1948.
roč. IV., č. 191, s. 5.

28

hubená, vzhledem k tomu, co v Anglii očekávali a k úsilí emigrací z východních státŧ
soustředěných v Londýně.“120 Emigrace sportovcŧ se měly podle Hladkého stát
manifestací proti lidově demokratickým státŧm, ale vzhledem k malému počtu
emigrujících se tento plán nevydařil.
V polovině srpna se Zátopek dostal i do Prahy, kde byl nadšeně vítán a setkal se
s ministrem národní obrany armádním generálem Ludvíkem Svobodou, od kterého
obdrţel kromě pochvaly za vzornou reprezentaci československé armády i památeční
zlaté hodinky.121 V souvislosti s povýšením Zátopkova belgického přemoţitele z OH
Reiffa Rudé právo poněkud ironicky poznamenalo: „Místo komentáře počkáme na hlasy
západního tisku, který po OH pochyboval o amaterismu Zátopka jen proto, ţe byl
povýšen na nadporučíka.“122
Po dalším rozhovoru s Reiffem uveřejnila Mladá fronta první, a dá se říci jediný
krátký rozhovor (čítající pouze několik vět) se samotným Zátopkem za celé sledované
období, a to po druhém vítězství Reiffa nad Zátopkem při mezistátním lehkoatletickém
utkání proti Belgii. „Emil Zátopek hovořil přirozeně otevřeně: ‚Jsem – jak se tak lidově
říká – ve srabu. Nejsem se formě. Chtěl jsem běţet kolo prŧměrně 68 vt. a zatím jsem
běţel 70 vt. Nedá se nic dělat.‘ Čemu přičítáš svŧj dnešní menší pokles? ‚Myslím, ţe
jsem v posledních týdnech málo trénoval a málo závodil. Já skutečně potřebuji hodně
závodit, abych byl ve své kŧţi. Chyběl mně mŧj pravidelný tréning. Musím zase
trénovat rychlost a běhat a běhat. Ale kdyţ mě bolelo v posledních dnech to koleno,‘
postěţoval si Emil, ovšem tak, aby nikdo nebyl na nejmenších pochybách, ţe by se chtěl
vymlouvat. Okamţitě zdŧraznil: ‚Reiff je zkrátka lepší, opravdu je lepší!‘,“123 citoval
Hladký Zátopkŧv komentář k závodu, Reiffovo vyjádření však dostalo i v tomto článku
více prostoru.

5.1.2 Olympijské hry v Helsinkách 1952
Hry ve finské metropoli byly zahájeny 19. července, poprvé od zaloţení SSSR se
jich zúčastnili i sovětští sportovci a úplně poprvé přijeli zástupci Jiţní Koreje. Sovětští
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funkcionáři ovšem odmítli bydlet v olympijské vesnici Käpylä se sportovci z
kapitalistických zemí, a tak byli sportovci zemí východního bloku ubytováni na
studentských kolejích. Olympijské souboje byly tentokrát brány i jako konfrontace
zástupcŧ obou stran studené války. Hry XV. olympiády byly zakončeny 3. srpna. 124
Z 5420 účastníkŧ tvořili opět většinu muţi, ţen soutěţilo asi jen 520.
Československo vyslalo 106 sportovcŧ (91 muţŧ a 15 ţen). Sportovních klání se
zúčastnilo 69 zemí, které soutěţily v 17 sportech a 149 disciplínách. Nejúspěšnější byli,
stejně jako před čtyřmi lety v Londýně, sportovci Spojených státŧ amerických. Ti
vybojovali 40 zlatých, 19 stříbrných a 17 bronzových medailí. Na druhém místě skončil
Sovětský svaz, za ním pak Maďarsko, Švédsko a Itálie. Mezi sportovci získal nejvíc
medailí sovětský gymnasta Viktor Čukarin se čtyřmi zlatými a dvěma stříbrnými
medailemi, hned za ním figuruje Emil Zátopek, který vybojoval tři zlaté (v bězích na
5 000 m, 10 000 m a v maratónu).125
Výrazně se tak podílel na zisku sedmi zlatých medailí pro Československo.
Zbývající čtyři vybojovali jeho ţena Dana Zátopková v hodu oštěpem, Ján Zachara
v boxerské pérové váze, obhajující Josef Holeček v kanoistickém závodě na 1000 m a
překvapivě i čtyřka s kormidelníkem ve sloţení Stanislav Lusk, Jan Jindra, Jiří Havlis,
Karel Mejta a kormidelník Miroslav Koranda. O jeden stupínek si pohoršila dvojice Jan
Brzák-Felix – Bohumil Kudrna v kanoistickém závodu na 1000 m, kde tentokrát
obsadila druhou příčku. Stříbro získali i Josef Rŧţička v zápase řeckořímském a Josef
Doleţal v chŧzi na 50 km. Bronz přivezli zápasník lehké váhy Mikuláš Atanasov,
kanoista Alfréd Jindra ze závodu na 10 000 m a druţstvo sportovních gymnastek.
Československo se tak poprvé objevilo v první desítce neoficiální klasifikace státŧ.126
5.1.2.1 Před zahájením olympijských her (5. – 19. července 1952)
V roce 1952 uţ byla Zátopkova tehdejší hodnost (škpt. = štábní kapitán) před
jeho jménem uváděna ve většině případŧ. V úterý 8. července informovaly všechny
deníky o sloţení slavnostního olympijského slibu československých reprezentantŧ,
který přečetl právě Zátopek. „Sloţením olympijského slibu se všichni representanti
zavázali, ţe budou na letních Olympijských hrách v Helsinkách ze všech svých sil
bojovat za slávu československého sportu a lidově demokratické republiky. Zavázali se,
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ţe se jim všem stane vlastní heslo olympijského výboru, vydané k XV. olympijským
hrám: ‚Za vlast, za mír, za Gottwalda!‘,“127 citovalo ho Rudé právo. Oproti roku 1948
tedy bylo znát větší provázání sportu s politikou a vyuţívání sportovcŧ k propagaci
politických zájmŧ.
Proti lidově demokratickým republikám stál kapitalistický západ, který byl
očerňován jiţ před začátkem her. Reprezentanti Sovětského svazu a zemí lidových
demokracií mělo jako tábor míru pomoci zachovat čistotu olympijské myšlenky: „Víme,
ţe olympijských her bylo jiţ několikrát zneuţito. Výstrahou byla berlínská olympiáda
v roce 1936, které nastupující nacismus vyuţil pro své nekalé cíle a pro zastření příprav
agrese. Proto je třeba si dnes uvědomit, ţe v době prohlubujících se rozporŧ
kapitalismu, kdy se kapitalisté snaţí zachraňovat posice přípravami nového světového
krveprolití, lze předpokládat, ţe i oni se pokusí zasáhnout svým vlivem do letošních
olympijských her.“128
Vládnoucí finská burţoazie se podle tisku snaţila zabránit mírovým
manifestacím, v které se měnily přílety československých letadel do Helsinek: „Proto
dopravní a bezpečnostní orgány úmyslně hlásí nesprávné přílety letadel. Na příklad
ohlásily přílet československých letadel, která přiletěla do Helsink ve večerních
hodinách, aţ na noc, aby zabránily uvítání dělníky a pokrokovou finskou mládeţí. Finští
pracující tento podvod však jiţ prokoukli a jejich projev odporu s politikou války a
vykořisťování kapitalisty vlastní země sílí.“129
V článcích se často objevovala kritika Spojených státŧ amerických, související
například s diskriminací afroamerických sportovcŧ. Terčem kritiky se však stalo i
samotné chování Američanŧ: „Přijdete do biografu, a tam několik Američanŧ sedí na
křeslech a nohy mají poloţeny na opěradlech tří předcházejících řad. Kaţdou chvíli
pootočí hlavu na stranu a sešklebenou pusou odplivují široko do stran ţvýkačku. Na to
dosud Finové nebyli zvyklí. Takový zpŧsob ţivota se jim asi sotva zalíbí.“130
Informace o samotných reprezentantech se tak oproti minulé olympiádě dostaly
do pozadí a omezily se na zprávy o postupném přesunu sportovcŧ do finské metropole a
jejich aklimatizaci a tréninku v dějišti her, analýzy chyběly. I ve Skandinávii se
127
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československý běţec podle zpráv těšil velké popularitě a jeho trénink byl bedlivě
sledován. Československé deníky informovaly o zájmu zahraničních médií, která ale
kladly podle Mladé fronty hloupé otázky: „Uţ v pátek na letišti jej zpovídali finští i jiní
novináři, tahali ho za rukávy a zahrnovali podivnými otázkami. Burţoasní novinář musí
přinést sensace, aby jeho noviny obstály v konkurenčním boji.“131 Deník zároveň
uveřejnil i Zátopkovy odpovědi, které se nesly v zájmu propagace reţimu: „Po prvé
zúčastní se her sovětští sportovci, a to vtiskuje olympiadě charakter mírové manifestace.
Ale olympiada by byla ještě významnější a slavnější, kdyby se jí zúčastnili zástupci
největšího národa světa, sportovci lidové Číny.“132
Nejvýznamnější otázkou týkající se Zátopka bylo před hrami to, kolika disciplín
se bude účastnit. „Tato otázka nedá pokoje ţádnému zahraničnímu novináři ani
vedoucímu olympijské výpravy. Zátopek je tu sensací, je člověkem, který mŧţe
překonat rekordy Nurmiho, Kolehmaina i Höckerta a vyhrát všechny dlouhé olympijské
tratě. Zátopek je přihlášen na 5 a 10 km, i do marathonu. Ovšem start ve všech třech
závodech vyţaduje téměř nadlidské vytrvalosti,“133 připomnělo Svobodné slovo fakt, ţe
Zátopek by v případě účasti na všech třech distancích musel během osmi dnŧ uběhnout
62,182 km (závod na 10 km, rozběh na 5 km, finálový závod na 5 km a maratón).
5.1.2.2 V průběhu olympijských her (20. července – 4. srpna 1952)
V neděli 20. července se ve všech třech denících objevila zpráva o prŧběhu
sobotního slavnostního zahájení her. Vyzdvihován byl nástup sportovcŧ Sovětského
svazu, kteří sklidili po domácích největší ovace. Hned v neděli nastoupil Zátopek ke
svému prvnímu závodu (a zároveň prvnímu lehkoatletickému finálovému závodu her),
běhu na 10 km. Na rozdíl od předchozí olympiády se noviny před závodem nevěnovaly
taktickým plánŧm a prognózám. Ve třetím kilometru závodu se Zátopek dostal na první
místo a to si udrţel aţ do cíle. Tam doběhl v novém olympijském rekordu 29:17 min.
Druhý doběhl se čtvrtminutovým zpoţděním Francouz Mimoun, třetí reprezentant
SSSR Anufrijev.
O jeho vítězství informovalo Rudé právo v pondělním, Mladá fronta a Svobodné
slovo aţ v úterním vydání (v pondělí nevycházely). Všechny tři deníky upozornily na
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výhru na titulní stránce, na sportovních stranách přinesly popis závodu. „V 8800 m je
Zátopek 40 m před Mimounem. A kaţdé ze zbývajících tří kol znamená další zvýšení
rozdílu o 10 aţ 15 metrŧ. … Posledních 400 m nasazuje Zátopek svŧj pověstný finiš a
za nepopsatelného jásotu celého hlediště, v bouři radosti a za povzbuzování
v nejrozmanitějších řečech dobíhá do cíle téměř o 100 m před Mimounem. Nastává pro
nás – Čechoslováky – nejkrásnější okamţik.“134
Rudé právo speciálně vyzdvihovalo výkon sovětského závodníka Anufrijeva. Ač
skončil aţ na třetím místě, věnoval mu autor velkou pozornost: „Aţ do této chvíle byl
Anufrijev pátý za Zátopkem, Mimounem, Sandem a Postim. Dva poslední běţci měli
před ním náskok asi třicet metrŧ. Mladý sovětský representant, který běţí svŧj druhý
mezinárodní závod v ţivotě, svádí nádherný boj se zkušenými běţci. Bojovnost a
vytrvalost sovětského člověka zde slaví velký úspěch.“135
Anufrijev byl zmiňován i samotným Zátopkem, jehoţ ohlasy po závodě přinesla
Mladá fronta: „Mluvil jsem před závodem s Anufrijevem, a řekl jsem mu, ţe bych chtěl
běţet všechna kola pokud moţno pravidelně, a řekl jsem mu také svŧj plán, ţe na konci
druhého kilometru chci vyrazit. … Ale běţím kolo, dvě, tři, pět, a běţec za mnou mne
nestřídá ve vedení. Řekl jsem si, ţe to od Anufrijeva není hezké, ţe se takto nechává
táhnout. … Aţ teprve v cíli jsem přišel na svŧj omyl. Přiběhl za mnou Mimoun, potřásl
mi rukou a poznamenal, ţe uţ asi věčně zŧstane za mnou druhý. … Anufrijev rozhodně
umí více, neţ v neděli ukázal. Má v sobě čas 29:20 min. Nemá však ještě zkušenosti
s ostřílenými ‚lišáky‘, se kterými se dnes musel ‚prát‘.“136 Zátopkovy ohlasy se tak na
Anufrijeva zaměřily téměř stejně, jako na samotného Zátopka.
Ve stejném článku autor popsal i neţádoucí praktiky zahraničních novinářŧ:
„Pak se vytratil (Zátopek) zadním vchodem ze stadionu, ale zahraniční novináři i
fotografové ho dohonili v Otaniemi, kde po večeři musel znovu zasednout v jídelně ke
stolu, aby jedl pro objektivy zahraničních fotografŧ vedle své ţeny Dany. Naši se tomu
divadlu smáli. Uţ neznají staré formy burţoasního novinářství. Setkávají se s nimi jen
na zájezdech do západních zemí.“137
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Uţ v úterý 22. července nastoupil Zátopek do v pořadí třetího a posledního
rozběhu na 5 km. Rozběh vyhrál Anufrijev, Zátopek si pohlídal třetí postupovou příčku.
Anufrijevŧv výkon byl opět vyzdvihován: „V závěru Anufriev vyrazil, zatím co
Zátopek nenasadil rychlejší tempo a běţel spolu s Albertssonem na stejné výši aţ do
cíle. Vítěz tohoto rozběhu sovětský závodník Anufriev běţel velmi pěkným stylem a
dosáhl zaslouţeného úspěchu.“138
O dva dny později (ve čtvrtek 24. července) byl na programu finálový závod.
V něm po napínavém závěru, kdy se pořadí běţcŧ na předních pozicích několikrát
měnilo, nakonec zvítězil Zátopek v novém olympijském rekordu 14:06,6 min. Druhý
doběhl, stejně jako na dvojnásobné distanci, Francouz Mimoun, třetí reprezentant
západního Německa Schade. Deníky opět detailně popisovaly prŧběh závodu. Zátopek
podle nich prokázal velkou odpovědnost, kterou má jako reprezentant lidu a lidové
armády. „Škpt. Emil Zátopek dokázal, ţe je nejlepším sportovcem na světě.
Bezprostředně po svém velikém vítězství promluvil škpt. Emil Zátopek do mikrofonu
čs. rozhlasu a jeho první slova platila našemu pracujícímu lidu. ‚Nejvíce mne těší, ţe
jsem splnil svŧj závazek, který jsem si letos v červnu dal, a ţe jsem nezklamal náš
pracující lid. Má příprava na Helsinki byla přerušena anginou a zhoršeným zdravotním
stavem, coţ mne před olympijskými hrami znervosnělo. Mám radost, ţe se mi podařilo
zvítězit, neboť 5000 m je pro mne trochu krátká trať,‘“139 komentoval Zátopek své
druhé helsinské vítězství.
Ve stejný den dovršila velký úspěch manţelŧ Zátopkových manţelka Dana,
která svým prvním hodem v soutěţi oštěpařek překonala olympijský rekord a výkonem
50,47 m. Mladá fronta a Svobodné slovo se její zlaté medaili věnovaly pouze v článcích
zahrnujících další výsledky, jen Rudé právo otisklo samostatný článek popisující její
závod: „Je to největší úspěch, jaký kdy československá atletka dosáhla v historii naší
ţenské atletiky. Ještě se ţádné československé atletce nepodařilo získat zlatou
olympijskou medaili. … Tento krásný úspěch Dany Zátopkové, které se podařilo
zvítězit nad svými velkými vzory, sovětskými sportovkyněmi Čudinou, Gorčakovou a
Zybinou, je výsledkem její poctivé, houţevnaté a cílevědomé přípravy.“ 140 Velký
úspěch Zátopkové ale přece jen zŧstal ve stínu výher jejího manţela, který teprve chvíli
před začátkem klání oštěpařek vybojoval druhou zlatou medaili na hrách.
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V neděli 28. července završil Zátopek svŧj olympijský triumf ziskem třetí zlaté
medaile ve svém třetím závodě (jako první člověk v historii vyhrál všechny tři
vytrvalecké disciplíny na jedné olympiádě). Maratónský běh přitom běţel poprvé
v ţivotě, přesto porazil maratonské specialisty a v čase 2:23:03,2 překonal olympijský
rekord o více neţ šest minut.
Jeho výborný výkon podalo Rudé právo jako vítězství lidově demokratického lidu nad
kapitalistickými utlačovateli: „Jméno škpt. Emila Zátopka se rozletělo do celého světa a
spolu s ním i jméno naší vlasti. A všude, kde máme přátele, zavládla radost.
V kapitalistických zemích, kde dosud pracující ţijí pod jhem vykořisťovatelŧ, se
dělníci, rolníci a ostatní pracující radují nad úspěchem našeho atleta, příslušníka naší
armády, jejímţ úkolem je střeţit mír a bdít o jeho posílení. Tento nový úspěch a
olympijské vítězství škpt. Emila Zátopka je dokladem jeho nezlomné vŧle, vytrvalosti a
poctivé tvrdé přípravy.“141
Po maratónu se deníky věnovaly rekapitulaci Zátopkových výkonŧ, citovaly
pochvalné komentáře zahraničního tisku a popisovaly nadšení divákŧ v Helsinkách i
pracujícího lidu v Československu. Ten se na počest Zátopkových vítězství zavázal
k práci. „Hrdelští svazáci, …, měli ze Zátopkova úspěchu velkou radost. Ještě téhoţ
večera sestavili blahopřejný telegram, který zaslali do Helsink; na počest jeho vítězství
se zavázali, ţe obsadí noční směnu při výmlatu, coţ začali plnit ještě týţ den,“142
informovala Mladá fronta o reakci na Zátopkovy úspěchy ve vesnici Hrdly na
Litoměřicku.
O

blahopřejných

telegramech

posílaných

československé

výpravě

československými politiky tisk psal po celou dobu her. Uveřejňoval i pozdravy jdoucí
od olympionikŧ, zejména Zátopka. Ten například odpověděl na blahopřejný telegram
Světové federace demokratické mládeţe a vyzval sportovce i mládeţ celého světa k boji
za mír,143 nebo zdravil v časopisu Sovětský sport sovětské sportovce, jejichţ uspořádání
tělovýchovy v Sovětském svazu v projevu obdivoval.144
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Na rozdíl od roku 1948 zařazovaly noviny do svých sportovních rubrik
Zátopkova vyjádření k závodŧm a vlastním výkonŧm. Uveřejnily i reportáţ ze setkání
nového krále vytrvaleckých disciplín Zátopka se starým králem, Švédem Gunderem
Häggem. „Těţko chápal Hägg onu krásnou skutečnost, ţe našim sportovcŧm se dostává
všech podmínek k pěstování tělovýchovy a sportu za podpory státu. To on, jako
sportovec kapitalistického světa, nezaţil. … Nenávratně zapadli do minulosti u nás
kapitalističtí vydřiduchové a spekulanti se sportem – ţijeme v krásné přítomnosti,
abychom budovali ještě lepší budoucnost. I ve sportu,“145 zapojila Mladá fronta i do
zprávy o setkání dvou špičkových atletŧ politiku.
Zatímco před čtyřmi roky byly přezdívky, kterými Zátopka obdařili zahraniční
novináři, brány jako pochvala, nyní se přezdívka ‚pohádkový běţec‘ setkala pouze
s tvrdou kritikou a všechny přezdívky byly označeny jako pochybné burţoazní pocty.
„Uvědomme si také, kolik potu a odříkání, pevného odhodlání a mravní vyspělosti i
tvrdé sebekázně bylo třeba, neţ dospěl Zátopek krŧček za krŧčkem k nynější vysoké
metě. Tak zakalil do nejtěţších sportovních i ţivotních bojŧ své vrozené vlastnosti:
ţeleznou vŧli, vytrvalost a bojovnost. A jakápak je to pohádkovost? Skutečnost je to,
vlastnosti nového socialistického člověka to jsou! Tyto vlastnosti si mŧţe pevnou vŧlí
vypěstovat kaţdý náš mladý člověk, kaţdý dělník, druţstevník, student,“146 vyzdvihl
autor Zátopkovy schopnosti a spojil je s reţimem.
Velká pozornost byla v prŧběhu olympijských her upřena na sovětské
reprezentanty, jejich výkony a úspěchy. Kromě jiţ zmiňovaného Zátopkova soupeře,
mladého vytrvalce Anufrijeva, si všímali například triumfu sovětských reprezentantek
v soutěţi diskařek, kde obsadily všechna tři medailová umístění. „Historickou událostí
XV. olympijských her je účast sportovcŧ Sovětského svazu, která neobyčejně přispěla
jak k zvýšení sportovní úrovně her, tak i k posílení jejich mírového charakteru. Sovětští
sportovci ukázali celému světu, co znamená masová základna pro výběr representantŧ a
pro dosaţení úspěchŧ v tělesné výchově a sportu,“147 citovala Mladá fronta hodnocení
předsedy Československého olympijského výboru Viléma Muchy. Svobodné slovo se
v článku o stejném projevu zaměřilo především na hodnocení výkonŧ československé
výpravy: „S dosavadními výsledky našich representantŧ na XV. olympijských hrách
jsem spokojen. Úspěch nespočívá jenom v tom, ţe jsme dosáhli celkově lepších výkonŧ
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neţ v Londýně, ale hlavně ve skutečnosti, ţe naše celková úroveň ve všech odvětvích
stoupla, ţe jsme neustrnuli, ale naopak, ţe jsme se dostali ještě více do popředí ve
světovém sportovním dění.“148
Celým sledovaných obdobím se vinula protiamerická a protikapitalistická linka.
Tisk informoval o špatném chování západních sportovcŧ, novinářŧ i funkcionářŧ, kteří
podle něj zavlekli do Finska americký zpŧsob ţivota, který se však finskému publiku
nelíbil: „Coca-cola, obchodníci se sportem, speciální plavky pro olympijské královny
krásy, princezny a princové s početnými konvoji kufrŧ, barové tanečnice pro
olympijský bazén, provokatéři, to všechno jsou produkty dnešní Ameriky, které dodala
v posledních týdnech do Helsink – snad ještě v rámci Marshallova plánu. Produkty,
které však Finové pošlou rádi express zpátky.“149
Do konfliktu se západem představovaným firmou Olympia-film (zaloţenou
finskými a americkými obchodníky), která měla výhradní právo na natáčení
celovečerního filmu, se dostali českoslovenští filmaři natáčející instruktáţní film. Těm
chtěl podle Mladé fronty ředitel společnosti Orkor zabránit v natáčení: „Pan Orkor
zrudnul a zachvěl se zlostí. Tady filmuje ještě někdo kromě jeho výsadní společnosti!
Tady hrozí finanční ztráta jeho podniku! Vrcholný závod dne, Zátopkŧv běh na 10 km,
bude mít nafilmován ještě někdo jiný! Pan Orkor okamţitě zalarmoval zřízence
stadionu, aby zakročili a znemoţnili československému filmaři jeho práci. To se však
nepovedlo. Naše výprava tvoří pevný kolektiv a závodníci kameramana prostě obklopili
a zřízence k němu nepustili. Musíme si přece přivézt domŧ film ze Zátopkova vítězství
a máme také svolení tento film natočit.“150 Konflikt autor vylíčil velmi expresivně a na
jeho příkladu zdŧraznil jednotu československé výpravy.
5.1.2.3 Po skončení olympijských her (5. srpna – 3. září 1952)
Ve středu 6. srpna přiletěli českoslovenští reprezentanti do Prahy, kde je čekalo
nadšené uvítání, které deníky popisují ve čtvrtečních vydáních. Oslav na strahovském
Stadionu čs. armády se zúčastili i předseda vlády Antonín Zápotocký, ministr národní
obrany Alexej Čepička, tajemník ÚV KSČ Jindřich Uher a další ministři a funcionáři.
Po exhibičních závodech sportovci slavnostně pochodovali v prŧvodu, hrála se
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československá a sovětská hymna. „My zde doma, všechen náš pracující lid, jsme
s napětím sledovali jejich boje a s nadšením přijímali zprávy o jejich úspěších.
Nejlepším dŧkazem toho jsou četné pracovní závazky, uzavřené na počest jejich
vítězství. Naši pracující jimi vyjádřili radost a vděk za jejich výkony a rozhodli se
odměnit je tím, ţe zvýší produktivitu práce, urychlí naši výstavbu a zkrátí tak naši cestu
k socialismu. Byl to zejména příslušník naší armády, škpt. Emil Zátopek, který dovedl
svými bezpříkladnými úspěchy – vítězstvím ve třech nejobtíţnějších olympijských
disciplínách – vyvolat vlnu vlasteneckého nadšení a hrdosti, ţe naše mírová armáda má
tak zdatné představitele,“151 citovalo Rudé právo projev náměstka předsedy vlády Z.
Fierlingra.
Právě o dalších závazcích pracujícího lidu na počest olympijských vítězŧ
informovalo na příkladu horníkŧ z ostravského kraje i Svobodné slovo: „Členové
nemladší sokolské hornické jednotky – OKD Michálka – zaloţili sokolskou úderku E.
Zátopka. Zavázali se plnit denně dva cykly. Na dole Ţofie v Orlové byla utvořena
sokolská úderka Dany Zátopkové. Úderka vyhlásila, ţe normu bude plnit nad 100
procent a ke Dni horníkŧ vytěţí 150 tun uhlí navíc. … Sokolský úderník na dole Gen.
Svoboda L. Sroka má předepsaný výkon 35 cm. V minulém týdnu dosáhl špičkového
výkonu – 628 procent splnění normy. Nyní vyhlásil závazek, ţe do Dne horníkŧ tento
špičkový výkon překoná. Toto rozhodnutí oznámí osobně E. Zátopkovi, který se svou
chotí Danou navštíví v neděli pracující v Karviné a Vítkovicích.“152
Po návratu z her se úspěšní olympionici účastnili mnoha besed. Zátopek
vyprávěl o olympijských hrách například zaměstnancŧm závodu ČKD Stalingrad:
„Trojnásobný olympijský vítěz škpt. E. Zátopek, který se těšil největšímu zájmu,
vyprávěl o olympijských hrách, zejména o svých záţitcích z běhu maratonského. O
svých dojmech hovořili i další úspěšní olympionici, kteří také odpovídali na četné
dotazy pracujících.“153 O svých záţitcích vyprávěli olympionici i v kulturním domě
KOR na Vinohradech, mezi horníky na Ostravsku či v Radiopaláci.
Tam Zátopek podle Mladé fronty popisoval, jak se ho američtí novináři snaţili
nalákat na závody do Ameriky. „Ale já nejsem takový janek. Vím, jak to tam vypadá:
kryté dráhy, nejvýše 200 m dlouhé, klopené zatáčky, připravte se, pozor, bum! a uţ to
všechno pádí hlava nehlava, do toho vříská kutálka – hotový cirkus, dejte mi s tím
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pokoj! A abych se definitivně zbavil toho novináře, tak jsem mu slíbil, ţe přijedu, ale aţ
tam učňové a mládeţ vŧbec bude mít takovou tělovýchovu jako u nás..,“154 citoval autor
Zátopkovo vyprávění. O tom, jak dŧleţité je věnovat se správné výchově mládeţe,
promluvil Zátopek i ve svém projevu na VII. plenárním zasedání ÚV KSČ155, který
otiskla Mladá fronta.
Těsně po skončení her deníky znovu zdŧraznily mírový vliv zástupcŧ
Sovětského svazu: „Účast sportovcŧ sovětského svazu a zemí tábora míru překazila
plány amerických kapitalistŧ na olympijských hrách v Helsinkách. Vítězství a úspěchy
sovětských sportovcŧ rozbily všechny pokusy dokazovat nadřazenost ‚amerického
zpŧsobu ţivota‘ a svou účastí vtiskly olympijským hrám mírový charakter. Navzdory
přáním amerických imperialistŧ se olympijské hry díky účasti sportovcŧ SSSR staly
manifestem přátelství a významným přínosem boji za udrţení světového míru.“156
Kromě několika návratŧ k Zátopkovým úspěchŧm se tisk vracel ke hrám i
v článcích o úspěchu celého východního bloku, zejména pak Sovětského svazu, který
skončil na prvním místě v bodování národŧ. V pátek 8. srpna otiskly všechny tři deníky
článek citující N. N. Romanova, vedoucího sovětské delegace. „Sovětští sportovci
dosáhli na olympijských hrách velkého úspěchu. Vytvořili dva světové rekordy, tři
evropské a jedenáct všesvazkových rekordŧ. Získali 106 olympijských medailí, z toho
38 zlatých, 53 stříbrných a 15 bronzových,“157 rekapituloval Romanov, který
neopomněl pochválit ani úspěšné sportovce lidově demokratických zemí včetně
československého hrdiny Zátopka.
I po skončení her pokračoval tisk v kritice kapitalistické Ameriky. Mladá fronta
uveřejnila článek o údajně ovlivněné soutězi skokanek do vody, kde bylo americké
reprezentantce Jensenové umoţněno opakovat svŧj nepovedený skok díky závadě na
skokanském prknu: „Totéţ prkno však muselo slouţit dalším skokankám, neopakujícím
své skoky, a na témţ prkně byla dokončena celá olympijská soutěţ. Na tribuně byla
připravena pro případ potřeby docela nová prkna, ale prkno na skokanském mŧstku plně
vyhovovalo. A tak to co udělali rozhodčí při skocích Američanky Jensenové bylo
neslýchaným zasahováním a ovlivňováním výsledku olympijské soutěţe. Co by však
neudělali západní gentlemani pro hezké oči miss Jensenové? Zejména, kdyţ se to líbí i
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strýčku Samovi.“158 Američanka Zoe Ann Jensenová-Olsenová skončila nakonec
v soutěţi na třetím místě.159 Redaktor Hladký odsoudil i slávu finské vítězky světové
soutěţe krásy Armi Kuusely, která byla podle něj Američany zvolena ze strategických
dŧvodŧ: „Americký kapitál ve Finsku sleduje ovšem ještě jiný cíl. Chce si z Finska,
sousedního státu s SSSR, udělat svou válečnou základnu pro svŧj výboj. Proto má tak
velký zájem na skandinávských státech a proto ‚Miss Universum‘ udělal Finku, aby
humbukem a reklamou kolem ní co nejvíce do Finska prorazil.“160
V závěru sledovaného období se Zátopek zúčastnil atletického utkání mezi ATK
Praha a Honvédem Budapešť. Nastoupil do závodŧ na 5 a 10 km, v obou si připsal jasné
vítězství. ATK s přehledem zvítězilo i v celkovém součtu.

5.2 Věra Čáslavská
5.2.1 Olympijské hry v Tokiu 1964
Japonská olympiáda byla zahájena 10. října jako vŧbec první hry konané na
území Asie. Pŧvodně se měly v Japonsku uskutečnit uţ v roce 1940, ale v roce 1938 se
muselo kvŧli japonsko-čínské válce pořadatelství vzdát a hry se nakonec v době druhé
světové války neuskutečnily vŧbec. Japonci investovali do přípravy her nemalou částku,
díky olympiádě bylo postaveno mnoho nových stadionŧ a hal. Poprvé v historii se
v roce 1964 na hrách utkali volejbalisté a judisté. Slavnostní zakončení proběhlo 24.
října.161
Do Japonska přijeli sportovci rekordních 94 zemí. Ty vyslaly asi 5190 účastníkŧ
(z nich přibliţně 700 ţen), Československo reprezentovalo 107 sportovcŧ (97 muţŧ a 10
ţen). Soutěţilo se v 19 sportech a 163 disciplínách. Nejúspěšnější byli opět zástupci
Spojených státŧ, kteří získali 36 zlatých, 28 stříbrných a 28 bronzových medailí. Druhý
Sovětský svaz sice celkově získal více cenných kovŧ, ale zlatých medailí měl o šest
méně. Za nimi skončily v celkové klasifikaci domácí Japonsko, Německo (nastupující
pod sjednocenou vlajkou) a Itálie. První pětku nejúspěšnějších sportovcŧ opanoval
americký plavec Don Schollander, který získal čtyři zlaté. Druhá skončila Věra
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Čáslavská s třemi zlatými a jednou stříbrnou medailí, třetí skončil japonský gymnasta
Jukio Endo, který získal tři zlaté a jeden bronz.162
Věra Čáslavská vystoupila v Tokiu na gymnastický trŧn. Vybojovala zlato ve
víceboji jednotlivkyň, v přeskoku a na kladině, podílela se i na stříbrném úspěchu
gymnastického druţstva. Další dvě zlaté získali Jiří Daler v cyklistickém stíhacím
závodě a Hans Zdraţila ve vzpírání. Kromě gymnastek skončily na druhém stupínku i
další dva československé kolektivy, a to fotbalisté vedení Rudolfem Vytlačilem a
volejbalisté. Individuální stříbro získali ještě běţec na 1 500 m Josef Odloţil, diskař
Ludvík Daněk a řeckořímský zápasník střední váhy Jiří Kormaník. Tři bronzové
medaile přivezli střelec Lubomír Nácovský, dvojskifaři Vladimír Andrs s Pavlem
Hofmannem a posádka československé osmiveslice. V neoficiálním bodování státŧ tak
Československo opět figurovalo v první desítce celkového pořadí.163 Poprvé bylo ţivé
vysílání z olympijských her díky satelitní technologii vysíláno celosvětově.164
5.2.1.1 Před zahájením olympijských her (26. září – 10. října 1964)
Ve sledovaném období před začátkem olympijských her v Tokiu deníky psaly
zejména o postupném přesunu československých reprezentantŧ do Japonska v několika
skupinách. Před odletem proběhlo ve Sportovní hale v Parku kultury a oddechu Julia
Fučíka v Praze rozloučení s olympioniky, při kterém přečetl lehký atlet Josef Trousil za
asistence Věry Čáslavské olympijský slib: „My, účastníci československé výpravy na
XVIII. olympijské hry v Tokiu slibujeme, ţe budeme čestně a poctivě soutěţit.
Vynaloţíme veškeré úsilí i bojovnost, abychom svými výkony i celkovým
vystupováním dŧstojně reprezentovali svou vlast, Československou socialistickou
republiku a přispěli ke sblíţení a dorozumění mezi národy celého světa. Tak
slibujeme.“165
V sobotu 26. září informovaly o prŧběhu rozloučení, které zahájil svým
projevem předseda ÚV ČSTV František Vodsloň, všechny čtyři deníky. Politický a
propagandistický aspekt ustoupil v článcích oproti 50. letŧm do pozadí, ale stále se ještě
v tisku vyskytoval, například ve Vodsloňově projevu: „Dále řekl (Vodsloň), ţe je
symbolické, ţe olympijské hry se budou konat v zemi, která první na sobě poznala
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hrŧzy atomové války. Hirošima a Nagasaki jsou varovným mementem, aby jiţ nikdy
v dějinách lidstva nedošlo k nesmírné atomové katastrofě. V Tokiu dojde k velkým
olympijským bojŧm. Jedině nejlepší z nejlepších budou odměněni medailemi. Čs.
sportovci se poctivě připravovali na olympijské hry, měli k tomu dobré podmínky, které
jim naše socialistická republika umoţnila.“166
Z dějiště her deníky přinášely informace o aklimatizaci sportovcŧ a o jejich pilné
tréninkové přípravě na olympijské boje. U atletických či plaveckých disciplín
oznamovaly soupeře našich reprezentantŧ v rozbězích / rozplavbách. Na rozdíl od
předchozích zkoumaných olympiád se redakce ve větší míře věnovaly i aktualitám a
novinkám z týmŧ ostatních (i západních) zemí. Mezi uveřejněnými zajímavostmi byl
například popis strastiplné cesty letadla s reprezentanty a některými novináři do
Japonska, který pro Rudé právo popsal reportér Josef Davídek.
Čestným hostem XVIII. olympijských her byl i Emil Zátopek, který do Tokia
přiletěl s poslední částí výpravy ve čtvrtek 8. října. Hned po příletu ve večerních
hodinách vzbudil velký zájem médií: „Na tiskové konferenci v letištní hale zodpověděl
Zátopek desítky otázek reportérŧ největších japonských listŧ a agentur. Na konferenci
se týkala většina otázek Zátopkových záţitkŧ z olympiády v Helsinkách, kde dobyl tři
zlaté medaile. Novináři byli velmi překvapení, kdyţ zjistili, ţe Zátopek je dobře
informován o japonských sportovcích, zná japonskou kulturu a odpovídá pohotově
rusky i anglicky. Zátopek mluvil podrobně např. o japonských účastnících berlínské
olympiády v r. 1936 i o japonském umění.“167
Československý sport jiţ 30. září oznámil, ţe Zátopek bude v Tokiu pŧsobit
v roli zvláštního spolupracovníka listu. „Jeho olympijské glosy a komentáře budou pro
naše čtenáře bezpochyby velmi přitaţlivé,“168 napsal autor článku v rámci odstavce
Zátopek s blokem a tužkou. V čtvrtek 8. října před odletem poskytl Zátopek
Československému sportu rozhovor, ve kterém upřesnil, jak bude v Tokiu nápomocen
československé výpravě: „Na to, abych mohl nějak pomoci při přípravě, odjíţdím uţ
příliš pozdě. Naši vytrvalci jsou v Tokiu bez trenéra, pokusím se tedy při závodech
zaskočit v této funkci.“169 A uţ 9. října uveřejnil Československý sport Zátopkŧv článek
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Když padá déšť a prší diamanty, který se ovšem netýkal her, ale jeho předchozího
pobytu v Indonésii.
O Čáslavské podávaly deníky aktuální informace o tréninku a její oblíbenosti.
V Japonsku byla Čáslavská potřetí, takţe se společně s atletem Pavlem Kantorkem,
který rovněţ Japonsko předtím několikrát navštívil, těšila velké oblibě: „Kdyby se
udělovaly medaile za popularitu, obdrţeli by z naší výpravy Zátopek zlatou, Čáslavská
stříbrnou a dr. Kantorek bronzovou.“170 Její fotografie se objevila na titulní stránce
místního deníku Jomiuri, byla zvolena mezi pět nejkrásnějších Evropanek na hrách,
velký zájem o ni měli i novináři: „Denně jí telefonují nebo přicházejí za ní do vesnice
novináři a reportéři, zejména z Japonska. Při svém posledním startu zde za své výkony
získala velkou popularitu. Všem ţádostem o rozhovory nelze vyhovět.“171
5.2.1.2 V průběhu olympijských her (11. – 25. října 1964)
V sobotu 10. října proběhlo slavnostní zahájení her. O jeho předpokládaném
prŧběhu informovaly deníky jiţ v sobotním čísle, v neděli pak dodaly podrobnosti:
„Předseda MOV Brundage poţádal japonského císaře, aby pronesl zahajovací formuli
her. Po fanfárách trubačŧ jsou hry ve 14:57 hod. slavnostně zahájeny. A krátce nato se
v severní bráně stadiónu objevuje poslední běţec olympijské štafety. Jejím nositelem je
19letý student Jošinori Sakai, který se narodil v okamţiku výbuchu atomové bomby
poblíţ Hirošimy. Byl vybrán jako symbol nezdolné síly lidského ţivota a jako výraz
odporu k ničivé válce.“172 Vlajkonošem československé výpravy byl gymnasta Karel
Klečka.
Vzhledem k tomu, ţe ţenské gymnastické soutěţe byly na programu poprvé aţ
v prŧběhu druhého týdne her, se tisk do té doby věnoval jiným reprezentantŧm a
v neposlední řadě i podle tisku nejpopulárnějšímu účastníkovi her Zátopkovi. Ten se
v Tokiu setkal s Američanem Jesse Owensem (čtyři zlaté medaile na OH v Berlíně) a
bývalým reprezentantem SSSR Vladimirem Kucem (dvě zlaté medaile z OH
v Melbourne). Navštívil Národní stadion, jehoţ atletickou dráhu pro média hodnotil:
„Těţká, rozmoklá dráha bude handicapem pro běţce, kteří jsou citliví k podmínkám
běhu. Ve výhodě budou běţci, kteří mají sílu a jdou tvrdě vpřed bez ohledu na dráhu.
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Např. sovětští a polští sportovci nebo Američan Hayes.“173 Krátkou řeč pronesl i na
slavnostním otevření tokijské výstavy československého uměleckého skla, které se
zúčastnily také reprezentační gymnastky.
Pro Československý sport komentoval Zátopek závod na 10 km, který vyhrál
Američan William Mills, i soutěţ diskařŧ, ve které se Ludvík Daněk utkal
s Američanem Alem Oerterem o zlato. Československý reprezentant a úřadující světový
rekordman nakonec získal stříbro: „Je to nádherný úspěch. Škoda ţe Daněk, který šel
teprve v posledních dvou letech prudce nahoru, neprošel více těţkými bitvami. Ačkoliv
je mu 27 let, je závodnicky vlastně velice mladý a teprve nyní z něho je pravý světový
rekordman a má všechny vyhlídky ještě své výkony znatelně zvýšit.“174
V pondělí 19. října začaly olympijské gymnastické soutěţe ţen. První den byly
na programu povinné sestavy pro osmiboj. Na kladině, v prostných a na bradlech byla
Čáslavská oceněna nejvyšší známkou, na přeskoku ji předstihla Němka Radochlová. To
ji po polovině osmiboje řadilo na první místo před reprezentantky Sovětského svazu
Larisu Latyninovou a Polinu Astachovovou. V druţstvech byly gymnastky těsně druhé
za SSSR a před třetím Německem. Druhou nejlepší československou gymnastkou byla
po povinných sestavách Hana Rŧţičková na 10. – 11. místě. „Největší pozornost byla
pochopitelně soustředěna k výkonu Věry Čáslavské, která je povaţována na nejváţnější
soupeřku vynikající sovětské dvojice Latyninové a Astachovové. A dluţno říci, ţe naše
mistryně prošla celým povinným čtyřbojem bez zakolísání, cvičila velmi jistě, plně
uplatnila ladnost pohybu. Celé druţstvo díky své vyrovnanosti si vedlo podobně.“175
Čáslavská nevyhrála pouze u rozhodčích, ale i u divákŧ: „Jestliţe se někdo mŧţe hlásit
o prvenství sympatií hlediště, pak k nim určitě patří Věra Čáslavská. Sotva se objevila
na koberci, zazněl potlesk a změnil se v uragán, kdyţ naše gymnastka docvičila.“176 Po
první polovině osmiboje uveřejnil Československý sport ohlasy otce a sestry Čáslavské
i gymnastky a vzoru Čáslavské Evy Bosákové.
Po jednodenní přestávce nastoupily gymnastky ve středu 21. října do druhé
poloviny osmiboje – volných sestav. V těch potvrdila Čáslavská výborným výkonem
své celkové vítězství a vŧbec poprvé sesadila sovětské závodnice z osmibojařského
trŧnu. Do sestavy na bradlech zařadila dosud nepředvedený prvek: „Diváci v hale
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potlačují své výkřiky vzrušení a strachu, kdyţ se Věra ve vzduchu u horní ţerdi otáčí
dvojným obratem a pak bleskurychle, téměř ve volném pádu, přechází z horní ţerdě na
dolní. Je to prvek, který ještě nikdo nikdy na mistrovství světa a olympijských hrách
nepředvedl.“177 Na druhém místě skončila Latyninová, na třetím Astachovová. Druhou
nejlepší československou závodnicí byla Rŧţičková, která se ve volných sestavách
posunula na páté místo celkového pořadí. Druţstvo skončilo druhé za Sovětským
svazem.
Deníky po závodě shrnovaly výkon gymnastky a detailně popisovaly prŧběh
jejích cvičení na jednotlivých nářadích a bodové ohodnocení rozhodčích. Rudé právo
rekapitulovalo po vítězství v osmiboji celou kariéru Čáslavské, Československý sport ji
zařadil do rubriky Mluví o nich svět. Mladá fronta nabídla hned další den po zisku zlaté
medaile popis závodu přímo z úst samotné aktérky: „Zda jsem uţ někdy zacvičila lépe?
Kladinu určitě, tu jsem tady jen ‚drţela‘, nic jsem neriskovala. Volná sestava na
bradlech byla však asi mŧj dosavadní vrchol. Dost jsem se obávala konce, měla jsem tu
nový přeskok, ještě ne spolehlivě vytempovaný, ale podařil se. A pak, ještě nikdy jsem
neprošla tak dobře povinnými sestavami, všude jsem zapíchla (doskok zapíchnutý do
ţíněnky bez dalšího úkroku).“178
Ve stejný den, kdy získaly gymnastky zlato a stříbro, dosáhl na významný
úspěch i atlet Josef Odloţil, budoucí manţel Čáslavské. V běhu na 1500 m doběhl hned
za vítězným Peterem Snellem z Nového Zélandu a získal stříbrnou medaili. Zatímco
úspěch gymnastek se očekával, Odloţil ziskem cenného kovu překvapil. V anketě
Mladé fronty mezi olympijskými vítězi označila jeho výkon za největší senzaci i sama
Čáslavská: „Stříbrná medaile Pepíka Odloţila na 1500 m. Doběhnout na olympiádě
hned za Snellem, to je fantastické. Snella totiţ dnes nikdo neporazí.“179
Ve čtvrtek 22. října jiţ začala cvičení na jednotlivých nářadích, kam postoupilo
vţdy šest nejlepších závodnic z kaţdé disciplíny. Čáslavská se probojovala do všech
čtyřech finálových šestic. První den ji čekal přeskok a bradla. Přeskok zvládla bez
problémŧ a přidala do své sbírky třetí medaili, druhou zlatou. „Neopakovatelné se stalo
skutkem. Zaplněná Metropolitní hala v Tokiu ani nedýchala v okamţiku, kdy se nejlepší
gymnastka světa, olympijská vítězka osmiboje, československá reprezentantka Věra
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Čáslavská soustřeďovala před svým rozhodujícím pokusem v přeskoku. Konečně!
Několik rychlých krokŧ, okouzlující křivka letu, měkký, bezpečný dopad a jiţ letí bouře
frenetického potlesku do kopule haly, aby se odtud snesla zpět jako zlatý déšť dalšího
výrazného úspěchu plavovlasé československé dívky,“180 popisovalo Svobodné slovo
nadšeně její výkon.
Na bradlech však přerušila sestavu a skončila aţ pátá: „Její volná sestava právě
na tomto nářadí budí největší obdiv. Je velmi náročná a má při svém vysokém tempu
mnoho nebezpečných míst. A jedno z nich bylo ošidným i včera. Při zákmihu na horní
ţerdi se pustila nářadí, provedla obrat vzduchem a znovu měla dohmátnout na ţerď.
Ţerď však minula a dopadla na ţíněnku. Ve středu se jí tento prvek při volných
sestavách bezpečně zdařil a pomohl k dosaţení nejvyšší známky. Tentokrát to však
nevyšlo.“181
V pátek 23. září byly na programu dvě zbývající disciplíny, kladina a prostná. Za
cvičení na kladině obdrţely hned čtyři závodnice (Čáslavská, Latyninová, Astachovová,
Maninová) na tisíciny shodný počet bodŧ. Díky nepatrnému náskoku z osmiboje, jehoţ
výsledky se k bodŧm přičítaly, získala Čáslavská třetí zlatou medaili. Navázala tak na
svou mentorku Bosákovou, která získala zlato na kladině na předchozích olympijských
hrách v Římě. Úspěch na tomto nářadí dovršila pátým místem Rŧţičková.V prostných
předvedla Čáslavská technicky náročné cvičení, ale získala niţší body kvŧli chybnému
dopadu po saltu s vrutem a skončila poslední z finalistek šestá. „V prostných jsme na
první místo útočit nemohli, Věra byla po osmiboji aţ na třetím místě. Ale chtěli jsme
získat alespoň stříbrnou medaili. A tak jsme zvolili proti kladině riskantní taktiku tím,
ţe Věra zařadila salto s dvojitým vrutem, které neskákala. Při rozcvičce těsně před
závodem se jí povedlo velmi dobře, a tak jsem věřil, ţe se tento risk podaří. Bohuţel se
tak nestalo, Věra dopadla i na obě ruce,“182 popsal chybu, která stála Čáslavskou pátou
medaili, trenér Vladimír Prorok.
Díky zisku tři zlatých a jedné stříbrné medaile se stala nejúspěšnější ţenou
olympijských her, ihned po závodě poslala prostřednictvím tisku pozdrav domŧ:
„Pozdravuji všechny. Napište, ţe jsem šťastná. Splnil se mi velký cíl. Vysvětlete, ţe
jsem po včerejších bradlech šla s velikými obavami na kladinu, bylo toho jiţ moc. Při
prostných se ukazovalo, ţe rozhodčí jiţ předem mi nechtějí přisoudit ani tu bronzovou.

180

NESG. Byla druhá zlatá Čáslavské uţ jejím posledním slovem?. Svobodné slovo. 23. 10. 1964, roč.
XX., č. 254, s. 4.
181
DAVÍDEK, J. Podruhé na nejvyšším stupni. Rudé právo. 23. 10. 1964, roč. 45., č. 295, s. 4.

46

Proto jsem musela riskovat. Mrzí mě ztráta bronzové medaile, dělala jsem, co jsem
mohla.“183 Tentýţ den večer ji čekalo vystoupení v japonské televizi, její poděkování
japonským divákŧm citovalo Rudé právo: „Patří mezi nejobjektivnější, před jakými
jsem kdy závodila. Gymnastice rozumějí. Vţdy se budu do Tokia ráda vracet. Mám zde
v gymnastickém světě nemálo dobrých a srdečných přátel.“184
Aţ po skončení gymnastických bojŧ informuje Mladá fronta o tom, ţe při
poslední exhibici před odletem se jí utrhl meniskus a nebylo vŧbec jisté, zda koleno
závodní zátěţ vydrţí. „Dnes uţ to lze říci, ţe Čáslavská s tímto zraněním do Tokia
odlétala a nevědělo se, zda vŧbec bude moci k závodŧm nastoupit. Měsíc předtím
laborovala s výronem do pouzdra achillovky. Stovky hodin úmorné tréninkové práce,
mající proměnit vidinu olympijských medailí v realitu, se hroutilo ve chvílích deprese,
ale přirozený naturel optimismu znovu zjasňoval vŧli nevzdat se, nedovolit slabosti, aby
zvítězila,“185 vyzdvihla, stejně jako dříve u Zátopka, sílu vŧle sportovkyně.
Podobně jako Zátopka, i Čáslavskou titulovali novináři a diváci nejrŧznějšími
přezdívkami. Československé deníky samy pouţívají například výrazy ‚Miss Tokio‘,
‚česká kráska‘ nebo ‚ţenský Zátopek‘. Japonští ţurnalisté jí říkali ‚Akasimo Himegimi‘,
coţ v překladu znamená ‚princezna Zářící kámen‘.

Šéfredaktor Československého

sportu Karel Marek ji zase nazval ‚miláčkem Tokia‘ a líčil její obrovskou popularitu
v Japonsku na příkladu zájmu zahraničních novinářŧ i japonských fanouškŧ. Vrátil se
také ke stříbru druţstva v osmiboji: „Jaké bude toto mladé druţstvo na příštím
mistrovství světa, kdyţ uţ dnes tak váţně ohrozilo prvenství sovětských gymnastek?
Však také japonské noviny přímo hýřily superlativy nad svěţestí mládí a
temperamentem ‚girls‘ z Československa.“186
Chybu pořadatelŧ berou redaktoři tentokrát s humorem a sportovně, nereagují na
ni tvrdou kritikou jako v případě Londýna či Helsinek. A dokonce chválí vynalézavost
amerických fanouškŧ, které v 50. letech zatracovali: „Věra znovu stojí na nejvyšším
stupni a podruhé stoupá vysoko naše vlajka. Jsme veselí radostí, přestoţe nám tu hymnu
tak nemilosrdně vţdy useknou v polovině. Dělají to tak všem. Včera Američané, snad
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turisté, si přinesli hudební nástroje a kdyţ při oficiálním ceremonielu hudba usekla
hymnu v polovině, nasadili nástroje k ústŧm a klidně ji dohráli.“187
Den před skončením her bilancoval pro Rudé právo i Zátopek, který shrnul
výkony atletŧ a pochvalně se vyjádřil o výkonu Čáslavské. V sobotu 24. října byly hry,
které se pro Československo staly nejúspěšnějšími v historii, slavnostně zakončeny.
„Tokio je pro československé sportovce ziskem pěti zlatých, šesti stříbrných a tři
bronzových medailí dosud nejúspěšnější z celé historie letních olympijských her. Mezi
sportovci 94 zemí úspěšně soutěţili reprezentanti zemí socialistického tábora. Získali
více neţ třetinu z celkového počtu zlatých medailí a více neţ třetinu z celkového počtu
bodŧ,“188 shrnulo úspěch Rudé právo.
5.2.1.3 Po skončení olympijských her (26. října – 24. listopadu 1964)
Po skončení olympijských her se členové výpravy začali postupně přesunovat
zpět do ČSSR. Ovšem bez gymnastŧ, ty čekalo exhibiční turné. Nejprve vystoupili
v několika japonských městech, kde sklidili velký úspěch, poté se 3. listopadu přesunuli
přes Hongkong do Čínské lidové republiky. „Stejně jako po příletu i v době
olympijských soutěţí byla i tentokrát Čáslavská po vstupu do dvorany letištní budovy
ihned obklopena kruhem novinářŧ, fotoreportérŧ a televizních kameramanŧ.
Gymnastická druţstva cestují společně s lékařem čs. olympijské výpravy dr. Urbánkem
letadlem indonéské společnosti Garuda do Hongkongu. Z této britské kolonie odjedou
po krátkém odpočinku do Kantonu a Pekingu, kde předvedou exhibičně své olympijské
sestavy,“189 informovalo Rudé právo o plánech československých gymnastŧ.
V následujících dnech deníky přinášely krátké zprávy z jednotlivých měst, kde
sedmnáctičlenná gymnastická výprava vystoupila. Po dobře přijatých vystoupeních
v Pekingu, Šanghaji a Kantonu je čekala cesta domŧ, do Prahy přiletěli gymnasté ve
čtvrtek 19. listopadu. O příletu psaly všechny čtyři deníky, které přinesly delší či kratší
rozhovor se samotnou Čáslavskou. Ta popisovala záţitky z Japonska i z turné po Čínské
lidové republice. Nechybělo ani vyjádření trenérŧ. „V olympijských bojích nepodala
děvčata nějaké zázračné výkony. Kaţdá z nich však zacvičila podle svých moţností a
ukázala skutečně všechno, co umí. Ta spolehlivost mnoha zkušenějším gymnastkám
chyběla a nakonec také rozhodla. Vţdyť na příklad v povinných sestavách byly jediným
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druţstvem, které cvičilo bez opravy, coţ nedokázaly ani sovětské reprezentantky,“190
hodnotil po návratu trenér Prorok.
Hned po návratu plánovala Čáslavská další pilný trénink: „Budu trénovat ještě
daleko víc. Na příštích mezistátních soutěţích bude třeba potvrdit tokijské medaile. Uţ
kdyţ jsme letěli z Japonska, uvaţovali jsme s trenérem Prorokem o dalších prvcích,
zejména na bradlech. Nechci a nemohu ţít z jména. Mám v hlavě moc nových prvkŧ a
uţ se těším, aţ je začnu nacvičovat.“191 Srovnání se Zátopkem se ale v rozhovoru
s Edmundem Koukalem, který ji doprovázel při návratu z letiště domŧ a hovořil s ní
přímo v bytě Čáslavských, brání: „K tomu bych chtěla říci něco váţného. Uţ jsem
slyšela, ţe jsem vlastně lepší neţ Emil, protoţe mám navíc ještě jednu stříbrnou, za
druţstvo. Ale nedá se to srovnávat. Vyhrát maratón, to je víc neţ moje tři zlaté.
Kdykoliv se před Emilem pokloním, strašně si ho váţím. Vţdycky byl mŧj velký vzor
ve všem.“192
Po skončení her se tisk tradičně věnoval i shrnutí olympijských úspěchŧ
československých reprezentantŧ. „Československá královna gymnastiky, jak ji s oblibou
nazývá místní tisk, se zlatým písmem zapsala do historie olympijských her, stejně jako
mnozí jiní sportovci. Mám na mysli Dalera, Zdraţilu, Daňka, Kormaníka, odbíjenkáře,
fotbalisty a ostatní, kteří stáli na stupních vítězŧ. Jejich cílevědomá a náročná příprava
přinesla ovoce. Někteří z nich nepatřili k favoritŧm, nikdo zde s nimi nepočítal, ale
dovedli se prosadit a udělat škrt přes rozpočet těm, kteří se jiţ viděli na stupni
nejvyšším,“193 hodnotil Josef Davídek, který zároveň připomněl, ţe takový překvapivý
výkon předvedl například Josef Odloţil. Toho vyzvedl při závěrečném hodnocení po
svém příletu i Zátopek. Nejúspěšnější reprezentantku Čáslavskou pochválila
v rozhovoru pro Sovětský sport, který převzal jeho československý jmenovec, i její
největší soupeřka Larisa Latyninová.
Ocenění Čáslavské a dalších sportovcŧ Čestným odznakem Julia Fučíka a
zapsáním do knihy ÚV ČSM je věnována jen minimální pozornost, pouze Mladá fronta
vyčlenila této informaci samostatný článek, a to ještě velice stručný. Celkově bylo
zpravodajství týkající se Čáslavské mnohem rŧznorodější. Tisk uveřejnil dopis
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Čáslavské čtenářŧm i vzkaz Čechoslováka ţijícího ve Vídni adresovaný Čáslavské, psal
také o jejím dětství a rodičích.
Rozsáhlejšímu hodnocení a nejrŧznějším zajímavostem z Japonska se věnoval
nejvíce Československý sport. Kromě faktu, ţe olympiáda v Tokiu byla pro
československé barvy dosud nejúspěšnější, připomněl Karel Marek ve svém ohlédnutí i
další statistický fakt: „ … sportovci Sovětského svazu po velkém vítězství v Římě
poněkud zŧstali stát, zatímco Američané opravdu zapnuli na největší obrátky. Jejich
převaha v plavání a v lehké atletice je obdivuhodná. Zdejší tisk hledá příčiny a jednu
z nich vidí v tom, ţe Američané, aţ na ojedinělé případy, jako jsou O’Brien nebo
Conolly, mají daleko menší věkový prŧměr olympionikŧ neţ sovětský svaz. S jakousi
jízlivostí zde noviny citují sovětskou Pravdu, která ţádá jménem všech čtenářŧ, aby
trenéři lehké atletiky vysvětlili podrobně čtenářŧm a celé veřejnosti, jak byli
připravováni sovětští atleti a proč po římských 11 zlatých medailí získali v Tokiu jen
pět, a to především zásluhou sester Pressových.“194 Jeho hodnocení tak pojednávalo o
amerických a sovětských sportovcích bez náznaku kritiky na jedné, či propagace na
druhé straně. Kvalitativního vzestupu amerických atletŧ a plavcŧ se týkala i beseda
sportovních novinářŧ s reprezentačními trenéry, jejíţ výňatky otiskl Československý
sport pod názvem Hrst olympijských otázek a odpovědí. Jako dŧleţitý aspekt označili
trenéři Jelínek a Příhoda výchovu sportovcŧ na školách a univerzitách i pozornost
věnovanou ţenským odvětvím a netradičním disciplínám.
Mírná kritika Spojených státŧ amerických ale stále přetrvávala. A to
v příspěvcích týkajících se olympijského vysílání televizní stanice NBC, která věnovala
reportáţím z Japonska pouze 15 minut denně. Po skončení her odvysílala hodinový
dokument, ve kterém se ze sportovcŧ ČSSR objevila Čáslavská a fotbalisté (při
finálovém utkání proti Maďarsku). „Ačkoliv NBC měla moţnost přímých přenosŧ
z Tokia, uskutečnila pouze jediný, a to při slavnostním zahájení her. Páteční hodinová
relace byla šestkrát přerušena reklamním vysíláním tří firem, které vysílání
financovaly.“195
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5.2.2 Olympijské hry v Mexiku 1968
Olympiáda v Mexiku byla zahájena 12. října a vŧbec poprvé přinesla
olympijskou pochodeň na stadion ţena, mexická atletka Norma Enriqueta Basilio de
Sotelová. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce pořádajícího města došlo v řídkém
vzduchu k překonání mnoha rekordŧ, mezi nejznámější patří například skok amerického
dálkaře Boba Beamona „do 21. století“, který měřil 8,90 m a zŧstal nepřekonán dalších
23 let. Olympijskou myšlenku ale kalily krvavě potlačované studentské nepokoje
v pořádající zemi před začátkem her a problémy s účastí Jihoafrické republiky, která
byla nakonec vzhledem k protestŧm ostatních afrických zemí vyloučena.196
A v neposlední řadě i protest afroamerických reprezentantŧ USA Tommieho
Smithe a Johna Carlose (první a třetí ve sprintu na 200 m), kteří na stupních vítězŧ
vyjádřili prostřednictvím černých rukavic, odznakŧ „Olympic Project for Human
Rights“ a zvednutých rukou při hymně sympatie radikálnímu hnutí Black Power,
poţadujícímu rovnoprávnost černé rasy. Gesta byla posouzena jako porušení základních
principŧ olympijského hnutí, atleti byli vyloučeni z výpravy a měli opustit olympijskou
vesnici. To vyvolalo další protesty, zdviţenou pěstí na stupních vítězŧ a černými barety
poté vyjádřili svŧj názor i čtyřstovkaři James, Evans a Freeman.197 Hry byly zakončeny
27. října.
Mexické olympiády se zúčastnilo přibliţně 5530 sportovcŧ (z toho asi 780 ţen)
ze 112 zemí světa. Československo vyslalo 122 sportovcŧ (94 muţŧ a 28 ţen).
Soutěţilo se v 18 sportech a 172 disciplínách. Mezi zeměmi byly opět nejúspěšnější
Spojené státy americké se ziskem 45 zlatých, 28 stříbrných a 34 bronzových medailí.
Na druhé místě skončil Sovětský svaz, za ním Japonsko, Maďarsko a NDR. Nejvíce
medailí (čtyři zlaté a dvě stříbrné) získala Věra Čáslavská, druhý skončil japonský
gymnasta Akinori Nakajama se čtyřmi zlatými, jednou stříbrnou a jednou bronzovou.198
Ač byly ţeny mezi československými účastníky v jasné menšině, v úspěšnosti
muţe jednoznačně překonaly. Kromě čtyř zlatých Čáslavské (v osmiboji jednotlivkyň,
na bradlech, v přeskoku a v prostných) zvítězily ve svých disciplínách i mladá skokanka
do vody Milena Duchková a výškařka Miloslava Rezková. Jediným ‚zlatým‘ muţem
byl v Mexiku střelec z maloráţky Jan Kŧrka. O stříbrné cenné kovy se postaraly pouze
ţeny, a to druţstvo gymnastek a Věra Čáslavská na kladině. Bronz přivezli diskař
196
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Ludvík Daněk, řeckořímští zápasníci Miroslav Zeman (muší váha) a Petr Kment (těţká
váha) a českoslovenští volejbalisté. V celkovém počtu medailí ale 13 cenných kovŧ na
první desítku nestačilo, Československo skončilo na 11. příčce.199 Díky technickému
vybavení zajišťovanému sponzory mohly být mexické hry poprvé vysílány barevně,
začaly být vyuţívány i zpomalené záběry.200
5.2.2.1 Před zahájením olympijských her (28. září – 12. října 1968)
Do Mexika odlétala československá výprava dříve, neţ na předchozí olympijské
hry. Čáslavská letěla s poslední částí výpravy v pondělí 30. září a loučila se za asistence
novinářŧ všech čtyř deníkŧ. Oblíbeným tématem byly talismany, které si s sebou
gymnastky vezly, poslední tréninky před odletem či plány a odhady týkající se šancí na
OH. Mezi citacemi gymnastek a trenérŧ se objevily i nenápadné naráţky na srpnovou
okupaci. Svobodné slovo citovalo Čáslavskou: „Příprava na sto procent vyjít prostě
nemohla. Vstupem cizích vojsk na naše území jsme samozřejmě všichni vypnuli.“201
Skrytou kritiku lze vidět i ve výroku, který otisklo Rudé právo: „Věřte, ţe je toho
v posledních dnech opravdu mnoho. Srpnové soustředění v Šumperku bylo narušeno.
Často jsme více mysleli na domov, neţ na trénink. V posledních čtrnácti dnech jsem
měla chřipku a dost vysoké teploty. Příprava tedy opět utrpěla.“202
Čáslavská se vyjadřovala i k prohlášením Kučinské, která mluvila do mexických
médií velmi sebevědomě: „Sebevědomými výroky naopak oplývá gymnastka SSSR
Kučinská. List La Prensa vnesl do nich trochu střízlivosti. Konstatuje, ţe Kučinská je
dosud nevyzrálá gymnastická naděje ve srovnání s naší Věrou Čáslavskou … Kučinská
zatím bojuje o přízeň publika na stránkách novin. Prohlašuje dokonce, ţe kdyby se
nenarodila v SSSR, chtěla by být Mexičankou.“203 Po příjezdu Čáslavské do Mexika
byla právě Kučinská tou, která s ní soupeřila o primát nejţádanější ţeny mezi
zahraničními novináři.
Po příletu do Mexika čekal Čáslavskou velký zájem médií jiţ na letišti, kde
proběhla improvizovaná tisková konference. Poněkud netradičně sloţili českoslovenští
198
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sportovci slib aţ v olympijské vesnici. Pronesla ho právě Čáslavská, která byla
československou reprezentantkou číslo jedna. I z něho byl cítit odpor k srpnovým
událostem: „My, sportovci Československa, slibujeme na svou čest a svědomí, ţe
v soutěţích XIX. olympijských her, k nimţ bude upřena pozornost celého světa,
budeme bojovat čestně a poctivě v duchu olympijských ideálŧ. Jako občané suverénního
státu chceme svými výkony a vystupováním dŧstojně reprezentovat náš lid a naši
milovanou vlast – Československo.“204 Po slibu dokonce spontánně zazněla státní
hymna.
I do Mexika byli jako čestní hosté organizačního výboru přizváni Dana a Emil
Zátopkovi, na které se tamější tisk uţ před příjezdem těšil. Po příjezdu byli pozváni na
místní býčí zápasy, jejichţ návštěvu deníky také reflektovaly: „Na nedělních býčích
zápasech v mexickém hlavním městě uspořádali diváci nadšené ovace Emilu a Daně
Zátopkovým, kteří corridě přihlíţeli. Matador před ‚hodinou pravdy‘, kdy se chystal
zabít býka, vhodil Zátopkovi svŧj klobouček, coţ je jeden z významných projevŧ
přízně, které mŧţe torero publiku poskytnout.“205 Stejně jako v Japonsku, i v Mexiku
byl Zátopek stále velmi oblíbenou osobností. V článku Mladé fronty Ve stopách
Zátopka a Čáslavské byl znovu připomenut jako nejúspěšnější československý
sportovec.
Velmi rozšířeným tématem v prŧběhu první poloviny sledovaného období byla
eventuální svatba Čáslavské s Josefem Odloţilem. Československý i světový tisk o ní
spekuloval uţ od její cesty do Mexika. Čáslavská se dotazŧm na toto téma vyhýbala
s tím, ţe se uvidí aţ podle výsledkŧ. Přiznávala, ţe v případě úspěchŧ o tom budou
uvaţovat. Tisk ovšem pátral dál a o pár dní později přinesl téměř bulvární zprávu: „V
minulých dnech totiţ vyřizoval n. p. Biţutérie v Jablonci nad Nisou mimořádnou
zakázku. Šlo o pozlacenou čelenku ke společenské róbě, která byla odeslána do
olympijské vesnice v Mexiku s adresou Věra Čáslavská. Výrobce se domnívá, ţe se
bude doplněk hodit výborně ke svatebním šatŧm…“206
Více neţ dříve se deníky věnovaly představení země hostící hry, psaly o
mexické historii, památkách i stadionech, na kterých budou sportovci soutěţit. Opět se
zde objevuje politický aspekt v podobě otisknutí dopisu prvního tajemníka ÚV KSČ a
významné
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olympionikŧm. „Na vás, sportovce socialistického Československa, stejně jako na celou
naši vlast, je v tomto období upřena pozornost miliónŧ prostých občanŧ na celém
světě,“207 připomínal Dubček. V tisku se objevila i odpověď, ve které olympionici
zdŧraznili, ţe i z Mexika proţívají kaţdé dění doma. Československý sport také
v článku Co řekla Věra Čáslavská? opravil polský časopis Zolnierz Wolnosci, který
podle něj špatně citoval výroky Čáslavské z tiskové konference týkající se přípravy
gymnastek v prŧběhu srpna a uvedl správné citace Čáslavské.
5.2.2.2 V průběhu olympijských her (13. – 28. října 1968)
Slavnostní zahájení her proběhlo v sobotu 12. října. Československá výprava při
něm měla největší podporu v hledišti a vyslouţila si první pomyslnou zlatou medaili:
„Je to zcela pochopitelné, projeví-li se svými hlasivkami nejvýrazněji při nástupu
mexických sportovcŧ. Ale téměř stejně – i s podobným pokřikem ‚checo, checo, checo,
ra, ra, ra‘, nadšeným potleskem, voláním a máváním praporky a šátky přivítalo naši
výpravu.“208 Mladá fronta citovala mexické listy, které popisovaly emotivnost nástupu
Čechoslovákŧ. Některé z nich dojal projev sympatií mexických divákŧ, objevují se
vyjádření jako „Čechoslováci odpovídají. Někteří pláčí. Pociťují, ţe se náš lid
ztotoţňuje s jejich těţkými problémy“, „Přichází Československo. Jeho vlajka nebyla
smutná. Vstoupili na stadion pevným krokem, směle…“ či „Byl to odlišný potlesk.
Vyšel ze sympatie, aby řekl, ţe vyjadřuje pocit, v němţ svoboda má první místo.“209
Tisk tedy, sice trochu zastřeně, přiznával, ţe Mexiko vyjadřovalo soucit s okupovanou
zemí.
Československý sport měl tentokrát jako dopisovatelku přímo Čáslavskou, která
mu zasílala své dojmy. Ty uveřejňoval před hrami a v jejich prŧběhu v rámci rubriky
Hovory s Věrou Čáslavskou. Čáslavská popisovala podmínky ve vesnici, postupnou
aklimatizaci, přístup Mexičanŧ ve srovnání s Japonci před čtyřmi lety i atmosféru
v druţstvu československých gymnastek včetně nejrŧznějších perliček. Po rozběhnutí
olympijských soutěţí popisovala také záţitky z atletiky, na kterou se chodila dívat, jinak
zŧstávala ve svých vyprávěních u gymnastiky. I v jejích komentářích se objevuje
vlastenecký podtext. „My všechny máme prostředek, který z nás dovede vykřesat novou
206
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sílu. Chemické a fyzikální přístroje ho nezjistí. A není zakázán. Myslíme na domov.
Jsem-li u konce sil, vzpomenu si na Národní muzeum. Nebo na dva prosté chmelové
věnce pod sochou sv. Václava. A únava se rozplývá…,“210 popsala v souvislosti
s antidopingovými kontrolami na hrách, co povzbuzovalo československý tým.
Emil Zátopek tentokrát psal spolu s manţelkou Danou pro Rudé právo. Své
dojmy čtenářŧm sdělovali v rubrice Dopis Emila a Dany Zátopkových. Jednalo se
zejména o postřehy týkající se pořádající země, zajímavosti z československé výpravy
či z oficiálních událostí, na které byli jako čestní hosté zváni, a kde se setkávali
s dalšími legendami světového sportu. Ve svých dopisech poodhalili čtenářŧm i
informace nesouvisející se sportovním děním: „V kaţdém případě jsme tady dobrá
parta, do které zapadl i čokoládový zázrak berlínské olympiády Jesse Owens, i stokilový
Vladimír Kuc s nevyčerpatelnými zásobami vodky. Dík jeho pohostinnosti se Dawn
Fraserová vzpamatovala z prvního setkání aţ druhý den v poledne, takţe okénko měla i
televize, která s ní měla plánovaný přenos v osm hodin ráno.“211
Soutěţe gymnastek začaly povinnými sestavami v pondělí 21. října. Jako byly
minulé hry soubojem Čáslavské s Latyninovou, tentokrát byly jasnými favoritkami
Čáslavská s mladou Natašou Kučinskou ze Sovětského svazu. Ta však na bradlech
spadla, a po prvním dni osmiboje tak Čáslavská vedla. V druţstvech měl ale jasně
navrch Sovětský svaz. V přeskoku a na bradlech dominovala po povinných sestavách
Čáslavská, na prostných a kladině Kučinská. „Jestliţe bylo známé, ţe tým sovětských
gymnastek vládne větším počtem vynikajících individualit, pak se našim děvčatŧm
podařilo zlomit tuto nadvládu alespoň při přeskoku. Čáslavská byla naprostým
suverénem této disciplíny, získala vŧbec nejvyšší známku dne 9.90, skvěle si vedla také
Krajčířová (9,75) a Skleničková (9,70),“212 chválilo Rudé právo.
Ve volných sestavách si Čáslavská výbornými výkony udrţela první příčku a
získala první mexické zlato. Druţstvo sice ve druhé části osmiboje získalo více bodŧ
neţ sovětské závodnice, těm ale náskok z prvního dne stačil a československé
gymnastky získaly, stejně jako v Tokiu, pouze stříbro. K rozruchu, které vyvolalo
v prŧběhu volných sestav hodnocení rozhodčích, se vyjádřil Československý sport: „Ke
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vzrušení došlo i po volné kladině Čáslavské, kterou rozhodčí ocenily na 9,6 a teprve po
protestu trenérky Matlochové a poradě rozhodčích byla opravena známka na 9,8.
Někomu to mŧţe připadat jako licitace, ale byl to boj, v němţ nehrály roli pouze
výkony závodnic.“213 Dále v článku ovšem autor konstatuje, ţe i přes bodové
nadhodnocení jejich sestav odvedly soupeřky dobrý výkon.
Po svém vítězství se Čáslavská pro tisk stala největší hrdinkou her, jeho stránky
plnily pochvalné citace zahraničních médií a tiskových agentur i vlastní oslavné články:
„Na tenhle okamţik čekala Věra dlouho. A v posledních měsících se čekání ještě
zintenzivnělo. Dočkala se! Potvrdila naprosto srozumitelně, ţe je nejlepší gymnastkou
světa současného, ale i nejlepší gymnastkou světa všech dob. Po Mexiku skončí a začne
ţít ţivot jako normální člověk. A kdykoli si v budoucnosti vzpomene na magický
čtverec, v jehoţ rozích stála kladina, kŧň, bradla a plstěný koberec, bude hrdá. Splnila
slib. Sobě i nám všem… Dokázala, ţe neexistuje soupeř, který by byl napřed
vítězem!“214
Deníky v souvislosti s prvním zlatem Čáslavské popisují reakce mexických
divákŧ, kteří ji bouřlivě podporovali. Opět se objevily přezdívky, které gymnastce dali
novináři a diváci. Tentokrát ‚zlatovlasá královna‘, ‚gymnastická královna‘, ‚zlatý
cyklón nad Mexikem‘ nebo ‚Její veličenstvo Věra‘. Stejně jako u spekulací o svatbě, i
v dalších článcích se projevila jistá uvolněnost a odlehčenost informování. V článku se
zavádějícím titulkem Zátopek se rozvádí? se čtenáři dozvěděli, ţe tomu tak úplně není.
„Nic jiného mu patrně nezbude. Alespoň podle mexického tisku. Na stránkách několika
deníkŧ se totiţ objevilo, ţe v případě vítězství na olympijských hrách se Čáslavská
provdá za Zátopka. Zatím není známo, co tomu říká Odloţil, ale trenér našich střelcŧ dr.
Hamerle, v civilu soudce, k tomu poznamenal: ‚Bude-li nejhŧř, vypŧjčím si talár a
Emila rozvedu. Ale někdo to bude muset napřed projednat s Danou.‘,“215 pobavilo
čtenáře Svobodné slovo.
Jiţ po vítězství v osmiboji Čáslavská na tiskové konferenci prohlásila, ţe se po
olympijských hrách v Mexiku rozloučí s kariérou. Potvrdila to i v následných
rozhovorech: „Touţila jsem ještě po jednom velkém vítězství. Sen se mi splnil. Nyní
mám jiné cíle. Chci se vdát a mít děti. A děti a gymnastika, to nejde dohromady. Je to
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moje poslední olympiáda.“216 Před začátkem zápolení na jednotlivých nářadích uţ
média informovala o tom, ţe se Čáslavská a Odloţil po skončení gymnastických soutěţí
vezmou.
Jednotlivé soutěţe na nářadích deníky opět detailně popisovaly, zdŧraznily vliv
rozhodčích, jejichţ hodnocení bylo v Mexiku předmětem velkých diskusí. To se
potvrdilo i ve finále. V přeskoku získala Čáslavská druhou zlatou medaili, na bradlech,
kde jí stačil dosavadní náskok, zacvičila na jistotu a přidala třetí zlato.
Nejdiskutovanějším nářadím ve všech denících byla kladina. Na té podle jejich popisu
zacvičila Čáslavská lépe, ale dostala stejné bodové ohodnocení jako chybující Kučinská,
která tím pádem díky předchozímu náskoku zvítězila. Výkon Čáslavské v prostných,
redaktory velmi vychválený, vynesl československé reprezentantce čtvrtou zlatou.
Na hlavy rozhodčích se snesla na stránkách československých novin po
rozporuplně přijatých hodnoceních nebývalá kritika: „Nebylo lepší sestavy, proto
hlediště odmítlo nízké ocenění – 9,85! – a stejně si zabouřilo, kdyţ tutéţ známku
ukázala světelná tabule po sestavě Kučinské. Ta třikrát zakolísala, balancovala, aby
získala ztracenou rovnováhu, ţel rozhodčí však uţ zřejmě předem byly rozhodnuty
tentokrát Věru ošidit o zlatou medaili. Bouře v hledišti neustávala. Kdyţ gymnastky
odcházely, diváci skandovali Vera, Vera, Vera. Bylo zřejmé, kdo je morální vítěz…“217
Po zisku medailí otisklo Rudé právo ohlas Čáslavské, který měl jasný politický
podtext: „Ale kdyţ uţ jsem měla jednu (medaili), chtěla jsem druhou, kdyţ byly tři,
chtěla jsem tedy i čtvrtou. Víte proč? Abych mohla dát kaţdému z nich jednu. Komu?
Těm, které mám ráda, kterým dŧvěřuji, panu presidentovi, panu Dubčekovi,
Smrkovskému a Černíkovi…“218 Vyjádřila tak sympatie největším osobnostem
Praţského jara. Všichni čtyři jí na stránkách československého tisku blahopřejí
k úspěchŧm a dobré reprezentaci země ve světě. Na titulní stránce Československého
sportu z 25. října gratulovali Čáslavské dokonce Jan Werich a Ludvík Vaculík. Do
sportovního dění tak byli na stránkách novin zapojeni kromě sportovcŧ a gratulujících
státníkŧ i kulturní představitelé země.
Ihned po skončení soutěţe gymnastek začala deníky plnit jiná, nesportovní
událost. Čáslavská s Odloţilem absolvovali nejdříve církevní sňatek v mexické
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katedrále, poté civilní v budově československého velvyslanectví. Za svědky jim šli
předseda ČSTV Emanuel Bosák a gymnastická trenérka Jaroslava Matlochová. Noviny
popisují podrobnosti obřadu, svatební róby nevěsty a ţenicha i obrovský zájem
místních. Místy docházelo aţ k básnickému líčení události, které bylo hojně doplněno
fotografiemi novomanţelŧ. „Odloţil v černém smokinku s bílým motýlkem, kaštanové
vlasy pečlivě zčesané do pěšinky, s nehybnou tváří stál těsně obklopen přihlíţejícími.
Po jeho levici Čáslavská, v zářivě bílých zlatem prošívaných dlouhých šatech, v plavých
vlasech třpytnou čelenku, bledá tvář pod bílým závojem, vyčerpaná a roztrpčená. Ke
konci obřadu jí vytryskly slzy – rámec, který měnil svatbu v divadlo a chrám v trţiště –
to bylo příliš na její vyčerpané nervy. Aţ kdyţ přijala od svého snoubence vysvěcený
snubní prsten, který mu podal grimas, objevil se na její tváři úsměv. Načervenalé
karafiáty se jí však chvěly v rukou,“219 popisovalo sugestivně obřad například Svobodné
slovo.
Po celou dobu her se v novinách objevovalo mnoho často i rozsáhlých rozhovorŧ
a vyjádření Čáslavské. O jejích dojmech se čtenáři dozvěděli uţ před začátkem
gymnastických soutěţí, v jejich prŧběhu i po nich v závěrečné rekapitulaci
reprezentantky: „Nepočítala jsem se ţádnou (medailí), abych pravdu řekla. Raději
s ničím nepočítám, vţdycky mám jen velký strach. Paní Matlochová však byla dobrá
věštkyně, uţ dávno předtím mne doslova kamenovala tím, jak se mi snaţila vsugerovat,
ţe si odtud povezu čtyři zlaté medaile. Já jsem se vţdycky rozčilovala, šíleně. Ale
nezapírám, ţe se mi ta myšlenka líbila. Já ale předpovědi nemám ráda, prostě jsem tomu
nevěřila.“220
O olympiádě v Mexiku referovaly sledované tituly dosud nejkomplexněji ze
všech čtyř sledovaných olympiád, všechny čtyři vyslaly zvláštní zpravodaje (jejichţ
autorství se dá předpokládat i u nesignovaných článkŧ z her). Přinesly nejvíce
rozhovorŧ s přímými účastníky i jinými zainteresovanými osobami, nejvíce se věnovaly
nesportovním aspektŧm olympijského pŧsobení Čáslavské, která zastínila ostatní
olympijské medailisty jak v počtu medailí, tak v popularitě na stránkách novin i přímo
v Mexiku. Deníky v několika případech naznačily odpor Čáslavské k srpnové okupaci,
o jejím tichém protestu na stupních vítězŧ, který rozebírala světová média, však
neuveřejnila nic.
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5.2.2.3 Po skončení olympijských her (29. října – 27. listopadu 1968)
V úterý 29. října se zbytek olympijské výpravy včetně gymnastek vrátil do
Prahy. Tisk přinesl ohlasy a rozhovory přímo z letiště, kde čekalo olympioniky vřelé
přivítání. Jedinými, kteří se s výpravou nevrátili, byli manţelé Kubičkovi a veslař
Krátký, coţ tisk pouze konstatoval a dále se k jejich emigraci nevyjadřoval.
Nejţádanější byli samozřejmě manţelé Odloţilovi, kteří poskytli novinářŧm nejvíce
rozhovorŧ. V těch se Čáslavská vracela k olympijským hrám i svatbě, ale také se
vyjádřila ke své budoucnosti. „Vím, ţe to zní velice neromanticky ve chvílích, kdy
kolem dokola se kaţdý vyptává na svatební cestu, na byt, a nevím co ještě. Asi vás
zklamu, ale snaţím se na nejbliţší budoucnost dívat velice střízlivě a reálně. Chtěla
bych dokončit studia…,“221 připomněla své studium na Fakultě tělesné výchovy.
V rozhovoru

s hlavním

vedoucím

československé

olympijské

výpravy

Oldřichem Hradcem byl znovu zmíněn vliv srpnových událostí na výpravu: „Výprava,
odjíţdějící na OH do Mexika, nesla přece jen v sobě odrazy srpnových událostí. Hodně
nám v tomto směru pomohlo přijetí olympionikŧ na Hradě, ale především dopis prvního
tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, který nám zaslal do olympijské vesnice. Spolu
s ostatními povzbuzujícími telegramy z domova pŧsobil jako balzám na psychický stav
kaţdého jednotlivého sportovce.“222
Ve čtvrtek 30. října čekalo olympioniky přijetí na hradě, kde proběhlo přivítání
doprovázené projevy státníkŧ a funkcionářŧ. Čáslavské byl udělen Řád republiky,
vyznamenáni byli i další olympionici. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře,
coţ dokazovaly i novinové reportáţe. „… v ţádném jiném státě by se snad nemohlo
tolik oficialit obejít prakticky bez oficialit. Ţe by snad nikde nemohla tryskat z kaţdého
ona bezmezná vzájemná dŧvěra, radost, vzájemné pochopení,“223 citovala Mladá fronta
slova předsedy Národního shromáţdění Josefa Smrkovského. Neformálnost potvrzovaly
i další citace rozhovorŧ mezi státníky a sportovci nebo vyjádření olympionikŧ. „Tohle
setkání vŧbec nelze srovnat s přijetím, jakého se nám dostalo po olympiádě v Tokiu.
Tenkrát se odehrávalo příliš strnule, oficiálně, tady člověk cítí přímo ve vzduchu
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skutečnou upřímnost, prostě vyvrcholení onoho krásného kontaktu mezi vedoucími
tohoto státu a námi, olympioniky,“ popisoval atmosféru Odloţil.224
Při setkání došlo i na předání miniatur zlatých medailí, které Čáslavská
plánovala uţ na olympijských hrách. „Věra splnila svŧj mexický slib – a předala
soudruhŧm Svobodovi, Dubčekovi, Smrkovskému a Černíkovi miniatury svých čtyř
zlatých medailí. Předala je s pŧvabným úklonem a svým typickým úsměvem; myslíme
si, ţe ţádný z mexických vítězŧ nedostával své medaile v takovém prostředí a v takové
atmosféře, jako tito čtyři muţi, kteří stojí v čele našeho státu,“225 popsal předání
Československý sport.
Po přijetí na hradě uţ čekala novomanţele svatební cesta, o které deníky
prŧběţně informovaly. Odloţilovi odjeli na pozvání italského olympijského výboru do
Říma, odkud se přesunuli na ostrov Capri v Neapolském zálivu. Před odjezdem poskytli
československým novinářŧm poslední rozhovory, ve kterých uţ byla znát frustrace
z neustálé pozornosti médií: „A aby takových pánŧ od novin, jako jste vy, jsme tam
potkali co nejméně,“226 odpověděl Odloţil novináři Svobodného slova, který se ptal na
jejich přání pro dovolenou. Podle pozdějších zpráv a fotografií z dovolené se Odloţilovi
ani na Capri pozornosti novinářŧ nevyhnuli: „Novomanţelé, kteří zde hledali to, po čem
po celém tom olympijském vypětí v Mexiku touţili, však upadli do zajetí novinářŧ a
fotografŧ, a to nejen italských. Kaţdý krok nejslavnější světové gymnastky a jejího
manţela je zde pečlivě dokumentován, a tak doslova prchají před kaţdým člověkem, u
něhoţ je sebemenší náznak, ţe by snad mohl být ţurnalista. Takţe přání Josefa
Odloţila, vyslovené ještě na ruzyňském letišti, bylo zcela marným voláním.“227
Tisk se věnoval i dalším plánŧm Čáslavské po návratu ze svatební cesty a
prŧběţně přinášel krátké zprávy, ve kterých upřesňoval vývoj jednání o účasti
československých gymnastek na exhibicích v Japonsku a v Praze. Série čtyř exhibičních
vystoupení (dvě v Nagoji, po jednom v Tokiu a Kjótu) v Japonsku na začátku prosince
měla být posledním gymnastickým vystoupením Čáslavské před ukončením kariéry.
Deníky informovaly i o chystané exhibici v Praze, která se měla odehrát v závěru
listopadu před odletem do Japonska. Na těchto akcích proběhlo rozloučení Čáslavské
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s domácím a japonským publikem. Po hrách v Mexiku skončila kariéru kromě
Čáslavské i trenérka Jaroslava Matlochová, která druţstvo vedla jiţ od roku 1952.
V měsíci po skončení olympijských bojŧ se v tisku objevovala hodnotící shrnutí
redaktorŧ či funkcionářŧ a rekapitulující články zpravodajŧ, kteří po návratu z Mexika
sdělovali čtenářŧm své dojmy a nejrŧznější zajímavosti. Kromě obvyklých pozitivních
hodnocení vystoupení československé olympijské výpravy a chvály výkonŧ
reprezentantŧ v čele s Čáslavskou se Svobodné slovo vrátilo i k výkonu gymnastických
rozhodčích. „Hovořili jsme několikrát o situaci za rozhodčími stolky s našimi zástupci.
Z jejich slov a nakonec ze skutkŧ, jichţ jsme byli svědky, vyplývá, ţe jde opravdu o
komploty, sluţby a protisluţby, ţe se závodníci uměle drţí i zase hazardně háţí přes
palubu. Dnes uţ je to všechno pryč, ale při soutěţi, kdyţ divák vidí, jak se na jedné
straně setinky bodŧ přidávají a na druhé bezostyšně ubírají, kdyţ zjišťuje, ţe nikoliv
výkon, ale sympatie či nesympatie, přátelství či vlaţnost rozhodují, je z toho všeho
člověku trochu smutno,“228 konstatoval Jiří Pechr a připomněl prŧběh mexické soutěţe,
kde podle něj rozhodčí vyřadili československé druţstvo z boje o zlatou medaili.
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Závěr
Podle očekávání se potvrdilo, ţe informování zkoumaných deníkŧ v době
Zátopkových olympijských vítězství v letech 1948 a 1952 bylo výrazně více provázáno
s politickou propagandou. Zejména v roce 1952 tvořily články s politickým podtextem
velkou část všech otisknutých článkŧ a zpráv týkajících se Zátopkových úspěchŧ. To
ostatně potvrdil i Petr Dušek ve své diplomové práci Hrdina v totalitních médiích :
srovnávací analýza olympijských vítězství Emila Zátopka (1948, 1952).
„Z kvantitativní obsahové analýzy této práce vyplývá, ţe v roce 1948 novináři
předkládali Emila Zátopka čtenářŧm jako ‚Emila‘, tj. sportovce z našeho malého
Československa, rodiny, do které Emil patří, kterou miluje a která miluje jeho. V roce
1952 se ovšem z ‚Emila‘ stává příslušník československé armády a reklamní figurka
socialismu. … Ţurnalisté při druhé poválečné olympiádě nepoţadovali, aby lidé úplně
zapomněli na pŧvodní auru ‚Emila‘, člena československé rodiny. Daleko spíše se
snaţili čtenářŧm vnutit myšlenku, ţe oním ‚Emilem‘ je ve skutečnosti dŧstojník armády
a onou československou rodinou socialistický stát. Tak se měl zajistit dokonalý přenos
dŧvěry, kterou lidé pŧvodně chovali k Emilu Zátopkovi, do rukou vládnoucí moci,“229
popsal Dušek výsledky svého zkoumání.
Základní náplní tisku na přelomu 40. a 50. let bylo informování omezující se na
sportovní výsledky a sportovní aspekty olympijských her. V 60. letech přinesl mnohem
více informací z pozadí sportovních bojŧ a soukromí sportovcŧ, které byly pro čtenáře
přitaţlivější. Nejvýznamnější z těchto událostí – svatbě Čáslavské a Odloţila – se v roce
1968 detailně věnovaly všechny čtyři sledované deníky (Vdává se gymnastika za
atletiku; Na vrcholu slávy hledá štěstí; Na letišti jako v katedrále…).
I prezentace samotných sportovcŧ byla odlišná. Zatímco Zátopek byl
prezentován především jako hrdina a voják, Čáslavská byla brána jako ţena
sportovkyně, která ale stále zŧstává obyčejnou dívkou, dcerou a později i manţelkou.
Zejména v roce 1952 byl Zátopek představován jako příslušník armády, zkratka jeho
hodnosti se před jeho jménem objevovala v naprosté většině článkŧ. Zatímco u Zátopka
novináři přezdívky západních médií odsoudili, přídomky dané Čáslavské zahraničními
médii s nadšením citují.
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Stejně tak u inscenovaných fotografií ze soukromí, které po Zátopkovi i
Čáslavské poţadovala zahraniční média, byl přístup zcela odlišný. U Zátopka jejich
pořizování kritizovali, u Čáslavské uţ snímky z jídelny či soukromých procházek, na
kterých ji novináři pronásledovali, sami uveřejňovali. Na přelomu 40. a 50. let byl tak
Zátopek na fotkách, kterých se na stránkách tisku vyskytovalo celkově méně,
zobrazován pouze na stupních vítězŧ, při závodě či tréninku, slavnostním přivítání nebo
ve vojenské uniformě. V 60. letech bylo uveřejněných fotek nepoměrně více, Čáslavská
na nich je kromě standardních fotografií z prŧběhu gymnastických soutěţí a předávání
medailí zachycována i při procházkách, jídle, setkání s příznivci, na své svatbě nebo na
poolympijské dovolené.
Obecně pouţívali novináři v 60. letech i zajímavější titulky, zatímco v době
Zátopkových triumfŧ zpravidla pouze oznamovali, čeho se daný článek týká (Druhá
část čs. výpravy na olympijské hry v Helsinkách; Emil a Dana Zátopkovi získali další
dvě zlaté olympijské medaile; Zátopek vyhrál v Bruselu) a pouţívali v nich mnoho
nepřehledných číselných údajŧ a zkratek (ČSR-Belgie 96:80 anebo 24.655:24.300;
Zátopek postoupil časem 14:34.4 min. do finále 5000 m; Škpt. Zátopek olympijským
vítězem v běhu na 10 km), v 60. letech se častěji snaţili čtenáře svými titulky více
zaujmout a vybírali do nich zajímavosti z obsahu článkŧ (Piruetou na kladině
vykroužila Čáslavská třetí zlatou: Dostihla Zátopka; Věra je miláčkem Tokia; Interview
s královnou málem s policejní asistencí: Poslední velký závod?).
V 60. letech se na stránkách deníkŧ vyskytovalo výrazně více přímých citací a
rozhovorŧ. A to jak se sportovci, tak s funkcionáři. V době Zátopkových olympiád byl
rozhovor vedený formou otázek a odpovědí vzácností, přímých citací účastníkŧ bylo
také málo. U Čáslavské uţ deníky přinášely ohlasy závodnice a dalších
zainteresovaných osob ke kaţdému závodu. Tisk vyuţíval sportovce jako zvláštní
spolupracovníky, kteří jim zasílali zainteresované a zajímavé postřehy z dějiště her.
Emil Zátopek tak zprostředkovával čtenářŧm své dojmy z obou olympijských her v 60.
letech, kterých se jako čestný host a stále velmi oblíbená sportovní legenda účastnil,
Čáslavská dopisovala z Mexika.
Výrazný rozdíl je i v tom, jak média pojímala národy východního a západního
bloku. V roce 1952 byli sportovci východního bloku, a zejména Sovětského svazu,
jehoţ sportovci se olympijských her účastnili poprvé, pojímáni výlučně jako přátelé
Československa, čestní a skromní sportovci zastupující země tábora míru, kde mají pro
rozvoj svých schopností vynikající podmínky od státu. Naproti tomu Američané byli
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prezentováni jako národ, který sport profesionalizuje a zavlekl na hry do Evropy
neţádoucí zvyky. V souvislosti s tím přesvědčovaly novináři čtenáře, ţe v západních
zemích panuje bída a vysoká nezaměstnanost.
V 60. letech uţ byli sovětští sportovci bráni jako kaţdí jiní soupeři. Tisk se
nezdráhal kritizovat, kdyţ se mu něco nelíbilo, i kdyţ šlo o chybu SSSR.
Nejvýznačnějším příkladem byla kritika rozhodování rozhodčích ve prospěch
sovětských gymnastek na mexických hrách či sebevědomé projevy Natašy Kučinské,
které se redaktoři nebáli zkritizovat. O sportovcích západního bloku a jejich přípravě
bylo informováno objektivněji, na několika místech se objevila i pochvala či uznání.
Rozdílný přístup deníky zaujaly také v otázce emigrujících členŧ československé
výpravy. Ti, kteří se nevrátili z olympijského Londýna, byli pranýřováni (Náš
komentář: Provazníková bude za dolary připravovat soupeřky našich Sokolek!). O
sportovcích, kteří se nevrátili z mexických olympijských her, přinesl tisk pouze
stručnou zmínku, v které jejich čin nijak nekomentoval.
K citacím zahraničních médií se tisk v případě Londýna a Helsinek uchyloval
pouze v případě, ţe citoval pochvalné vyjádření na adresu československých sportovcŧ.
Citace médií vynášejících Zátopka do nebes byly nedílnou součásti olympijského
zpravodajství. Druhým, méně ojedinělým případem, kdy se v novinách objevil obsah
zahraničního tisku, byly situace, kdy českoslovenští novináři jeho tvrzení buď vyvraceli
nebo podrobovali kritice. Citace pochvalných komentářŧ se vyskytovaly i v tisku ze 60.
let, kde Američané napadáni nebyli.
Nedílnou součásti komunistického tisku byly gratulace a blahopřání sportovcŧm
a pozdravné vzkazy posílané olympioniky. Zatímco Zátopkovi státníci gratulovali
zejména k výborné propagaci československé armády a lidově demokratické republiky,
v Mexiku byla situace jiná. Prostřednictvím vzkazŧ v tisku se českoslovenští sportovci
navzájem podporovali s představiteli Praţského jara, se kterými se po návratu zpět do
ČSSR setkali při velmi neformálním setkání na hradě. Jak ale Čáslavská popsala
v rozhovoru z roku 2011, přátelství mezi státníky a sportovci, které bylo prezentováno i
v médiích, dlouho nevydrţelo: „Chtěla jsem mluvit s prezidentem Svobodou. Nakonec
mě pozval na Praţský hrad, ale poslal šéfa prezidentské kanceláře doktora Pudláka,
který mi sdělil, ţe prezident mě nepřijme. Ţe mi jen vzkazuje, ţe chybovat je lidské, ale
setrvávat ve lţi je ďábelské. Měl na mysli mŧj podpis. Chtěl, abych ho odvolala.“230
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Na přelomu 40. a 50. let tedy propagandistické vyuţití sportovních úspěchŧ
převaţovalo nad klasickým sportovních zpravodajstvím, Zátopek byl prezentován jako
hrdina armády, lidově demokratické vlasti a celého komunistického reţimu. Sportovní
zpravodajství v 60. letech bylo naopak celkově ţivější, komplexnější a minimálně
provázané s politickou propagandou. Čáslavská tedy nebyla v době svých olympijských
vítězství tiskem zneuţita k propagaci reţimu.

Summary
The goal of this bachelor thesis was to prove that sports news of contemporary
Czechoslovak daily newspapers were more heavily influenced by propaganda at the end
of 1940s and the beginning of 1950s, than in 1960s. By analyzing sports news about the
Olympic victories of Emil Zátopek in London and Helsinki and Věra Čáslavská in
Tokio and Mexico, this hypothesis was confirmed. The most notable difference can be
observed in the comparison of Helsinki in 1952 and Mexico 1968. In Czechoslovak
press, the games in Helsinki were significantly influenced by propaganda, while news
from Mexico were far more objective and relaxed.
At the end of 1940s and the beginning of 1950s, utilization of success in sports
for the purpose of propaganda dominated over typical sports news. Zátopek was
presented as a hero of the army, the people republic and the whole communist regime.
Sports news in 1960s were generally more lively (including a significantly higher
amount of quotations and interviews), complex and only minimally connected to the
political propaganda. There were articles bringing content that is more interesting for
readers, describing atmosphere behind the scenes of the games and the private life of
athletes, such as the marriage of two Czechoslovak athletes, Věra Čáslavská and Josef
Odloţil, at the very end of the games in Mexico. The articles also carried more
attractive headlines and photographs. Therefore, Čáslavská’s victory was not misused
for the purpose of propaganda.
There is also a significant difference in the way media informed about countries
of western and eastern bloc. In 1952, athletes from the eastern bloc (and especially
Soviet Union, participating at the Olympics for the first time) were considered to be
friends of Czechoslovakia, honest and modest people representing countries of the
peace camp, where they can enjoy excellent conditions for their training and
preparation. On the other hand, Americans were presented as a nation professionalizing
65

the sport and dragging undesirable habits into Europe. In 1960s however, Soviet athletes
were considered competitors like all others. The press was no longer afraid to criticize
athletes or referees, even if they were from the Soviet Union. News about athletes from
the western bloc were more objective, sometimes even containing an appraisal and a
respectful remark.
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Ne 25. 7. (č. 172) – str. 8 – STJAŢKIN M. V pondělí bude v Londýně vztyčena čs.
vlajka
Út 27. 7. (č. 173) – str. 1 – NESG. Pŧvodní zpravodajství z Londýna
Út 27. 7. (č. 173) – str. 4 – NESG. Heino je připraven
Út 27. 7. (č. 173) – str. 4 – NESG. Zátopek – Slijkhuis v rozběhu
Čt 29. 7. (č. 175) – str. 4 – ŠVADLENA, V. Dnes vzplane ve Wembley olympijský
oheň
Čt 29. 7. (č. 175) – str. 4 – NESG. Odpadne Zátopkovi největší soupeř na 10 km?
Čt 29. 7. (č. 175) – str. 4 – NESG. Zátopek dvě zlaté?
Pá 30. 7. (č. 176) – str. 4 – NESG. Zátopek nepŧjde na 10 km do čela
Pá 30. 7. (č. 176) – str. 4 – NESG. „Létající elektrárna“ Zátopkova přezdívka
So 31. 7. (č. 177) – str. 1 – NESG. Emil Zátopek získal „zlatou“
So 31. 7. (č. 177) – str. 4 – ŠVADLENA, V. I drţitel světového rekordu Fin Heino
vzdal Zátopkovi: Zátopkova první „zlatá“ v novém olympijském rekordu 29,59,6 min
So 31. 7. (č. 177) – str. 4 – ŠVADLENA, V. Úţasných třicet minut
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 1 – NESG. Blahopřání E. Zátopkovi
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 8 – NESG. Knotek, Fikejz, Winter vyřazeni Zátopek druhý
v rozběhu na 5 km
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 8 – NESG. Zátopek odpočíval a zŧstal za Ahldenem
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 8 – ŠVADLENA, V. Heinova kariéra končí
Út 3. 8. (č. 179) – str. 1 – NESG. Další velký úspěch Zátopka
Út 3. 8. (č. 179) – str. 6 – ŠVADLENA, V. Belgičan Reiff prvním letošním
přemoţitelem Emila Zátopka
Út 3. 8. (č. 179) – str. 6 – ŠVADLENA, V. Dvě desetiny rozhodly
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Út 3. 8. (č. 179) – str. 6 – NESG. Proč nevysílali běh Zátopka na 10 km
St 4. 8. (č. 180) – str. 4 – NESG. Zahraniční tisk o Emilu Zátopkovi
St 4. 8. (č. 180) – str. 4 – NESG. Stadion Emila Zátopka
Čt 5. 8. (č. 181) – str. 6 – NESG. Zátopek v londýnských kinech
Út 10. 8. (č. 185) – str. 6 – NESG. Zátopek vítězí v Ostende
St 11. 8. (č. 186) – str. 4 – NESG. Zátopek 20. srpna v Brně
So 14. 8. (č. 189) – str. 4 – NESG. Zátopek běţel v Bruselu
Ne 15. 8. (č. 190) – str. 8 – NESG. XIV. olympijské hry v Londýně skončeny
Ne 15. 8. (č. 190) – str. 8 – NESG. Čevona se vrátil, Zátopek aţ v pondělí
Út 17. 8. (č. 191) – str. 6 – NESG. Zátopek poraţen na 3 km Ahldenem a Slijkhuisem
St 18. 8. (č. 192) – str. 4 – NESG. Poolympijský dovětek na Strahově: Kiesewetter hodil
oštěpem 70,94 m
St 18. 8. (č. 192) – str. 4 – ŠN. Vojáci poběţí Zátopkŧv závod
St 18. 8. (č. 192) – str. 4 – NESG. Zátopek u ministra nár. obrany arm. gen. L. Svobody
Čt 19. 8. (č. 193) – str. 6 – OMK. Zátopek a Stanich nejlepší na Strahově: Moravec
překonal čs. rekord na 400 m překáţek časem 54,8 vt.
Čt 19. 8. (č. 193) – str. 6 – NESG. Zátopek má běţet ve Švédsku
Pá 20. 8. (č. 194) – str. 4 – NESG. Zátopek ve Zlíně
Pá 20. 8. (č. 194) – str. 4 – NESG. Zátopek a Mäkäla startují v Brně
So 21. 8. (č. 195) – str. 4 – NESG. Zátopek zvítězil v Brně na 3 km za 8,16,2
Út 24. 8. (č. 197) – str. 6 – NESG. Zátopek pomohl k čs. rekordu na 4 x 1500 m
St 25. 8. (č. 198) – str. 4 – NESG. Zátopek nebude startovat ve Finsku a Švédsku
St 1. 9. (č. 204) – str. 4 – LORAN, J. Olympijský film koncem října v praţských kinech
Pá 3. 9. (č. 206) – str. 4 – NESG. Čs. atleti proti Belgii
Ne 5. 9. (č. 208) – str. 8 – NESG. Dnes v Paříţi: ČSR – Francie v atletice + foto
Ne 5. 9. (č. 208) – str. 8 – UNITED PRESS. V Praze proti Zátopkovi poběţí rytíř Reiff
Út 7. 9. (č. 209) – str. 4 – NESG. Mimoun Zátopka neohrozil: Francie-Československo
v poznámkách
Čt 9. 9. (č. 211) – str. 4 – NESG. Slova chvály o Zátopkovi
Pá 10. 9. (č. 212) – str. 6 – AJ. Bez Čevony a Fiedlera proti Belgičanŧm: Souboj Reiff –
Zátopek hlavním magnetem utkání
So 11. 9. (č. 213) – str. 4 – AJ. Je ohroţen světový rekord na 5 km? Dnes v 16 hodin na
Strahově ČSR – Belgie
So 11. 9. (č. 213) – str. 4 – NESG. Zátopek – Reiff v neděli
So 11. 9. (č. 213) – str. 4 – NESG. Reiff dokonale připraven
Ne 12. 9. (č. 214) – str. 8 – ANT. S Belgií prvý den jen 48:45: Nádherný výkon Fikejze
v dálce 741 cm
Út 14. 9. (č. 215) – str. 6 – AMT. ČSR-Belgie 96:80 anebo 24.655:24.300
Mladá fronta 1948 – IV. ročník
Čt 15. 7. (č. 163) – str. 6 – SUP. Olympiáda
Ne 18. 7. (č. 166) – str. 9 – HEC. Zátopek běţel v Olomouci: Sokol Olomouc – Sparta
Praha 58:79
Út 20. 7. (č. 167) – str. 4 – ZE. Kdy poběţí Zátopek?
Út 20. 7. (č. 167) – str. 5 – NESG. Souboj Zátopek – Reiff – Slijkhuis v Olomouci?
St 21. 7. (č. 168) – str. 6 – BORK. Kdepak jsou hranice výkonŧ Zátopka a Čevony?
Čt 22. 7. (č. 169) – str. 5 – ČTK. ČSR lehkoatletickou velmocí
Pá 23. 7. (č. 170) – str. 1 – NESG. Naše výprava na OH
So 24. 7. (č. 171) – str. 6 – NĚ + JO. Historie olympijské vlajky a jiné zajímavosti
z Londýna
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Ne 25. 7. (č. 172) – str. 6 –MÖHWALD. Sedm nadějí očima profesora Kněnického
Ne 25. 7. (č. 172) – str. 9 – HLADKÝ, M. Anglický klid zneklidňuje návštěvníky OH
Út 27. 7. (č. 173) – str. 5 – NÝ + DR. KOPAL. Zátopek i Čevona mají v rozběhu
Slijkhuise!
Út 27. 7. (č. 173) – str. 5 – HLADKÝ, M. Československá vlajka nad olympijskou
vesnicí
Út 27. 7. (č. 173) – str. 6 – ZE. Odletěli s veselou náladou
St 28. 7. (č. 174) – str. 6 – HLADKÝ, M. V olympijské vesnici kaţdý hledá Zátopka
St 28. 7. (č. 174) – str. 6 – PENNIGER, E. et al. Ne mlha, ale vedro suţuje
Čechoslováky v Londýně
Čt 29. 7. (č. 175) – str. 6 – NESG. S kým běţí naši běţci na OH?
Čt 29. 7. (č. 175) – str. 6 – PENNIGER, E. Zátopek se nezúčastní zahájení OH?
Čt 29. 7. (č. 175) – str. 6 – HLADKÝ, M. Viljo Heino: Zátopek je strašný soupeř
Pá 30. 7. (č. 176) – str. 6 – NESG. Londýnské poznámky
Pá 30. 7. (č. 176) – str. 6 – KNĚNCKÝ, K. Zátopek chtěl na defilé
Pá 30. 7. (č. 176) – str. 6 – HLADKÝ, M. Olympijský oheň zapálen
So 31. 7. (č. 177) – str. 6 – SÝ. Olympijské hry nejsou jen výsledky: Nurmi tipoval
Zátopka vítězem na 10 km
So 31. 7. (č. 177) – str. 1 – NESG. Zátopek vítězem
So 31. 7. (č. 177) – str. 6 – HLADKÝ, M. Zátopek nezklamal: Prvně v dějinách naší
atletiky: československá vlajka na stoţáru vítězŧ
So 31. 7. (č. 177) – str. 5 – PZ. Torma: Kdyţ vyhraje Zátopek, musím vyhrát také!
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 1 – NESG. Zátopek postoupil časem 14:34.4 min. do finále 5000
m
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 9 – PENNIGR, E. Filmaři předhonili Zátopka
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 9 – NESG. Americký tisk o Zátopkovi
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 10 – HLADKÝ, M. Jen Zátopek a Šicnerová obstáli
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 10 – HLADKÝ, M. Heino o Zátopkovi: „Na světě nebyl nikdy
lepší běţec!“
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 10 – NESG. Zátopek se šetřil na finále
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 10 – HLADKÝ, M. Olympijské hry nejsou jen výsledky
Ne 1. 8. (č. 178) – str. 10 – NESG. Davy byly fascinovány
Út 3. 8. (č. 179) – str. 1 – HLADKÝ, M. Po celém Londýně slyšíme jen jméno: Zátopek
Út 3. 8. (č. 179) – str. 1 – NESG. Zátopek povýšen
Út 3. 8. (č. 179) – str. 5 – PENNIGR, E. Zátopek byl představen arcibiskupovi
Út 3. 8. (č. 179) – str. 5 – SÝ. Zátopek jiţ dnes v kinech!
Út 3. 8. (č. 179) – str. 5 – HLADKÝ, M. Celý svět chce vidět Zátopka
Út 3. 8. (č. 179) – str. 5 – SÝ. Poběţí Zátopek 3 km překáţek?
Út 3. 8. (č. 179) – str. 5 – NESG. Řekli a napsali o Zátopek – Ahlden
Út 3. 8. (č. 179) – str. 6 – HLADKÝ, M. I kdyţ prohrál, přece jen zvítězil: Zátopek nám
získal stříbrnou
Út 3. 8. (č. 179) – str. 6 – NESG. Zátopek blahopřál svému přemoţiteli: Reiff byl
radostí celý bez sebe
St 4. 8. (č. 180) – str. 1 – HLADKÝ, M. Zátopek je po Nurmim nejlepším běţcem
světa: Zklamaný Heino a jeho trenér Valste o Zátopkovi
St 4. 8. (č. 180) – str. 6 – HLADKÝ, M. Belgičan Reiff se zpovídá o svém vítězství:
Zátopek má fantastický sprint! Odpusťte mi, ţe jsem ho porazil!
St 4. 8. (č. 180) – str. 6 – NESG. Olympiada Emila Zátopka
St 4. 8. (č. 180) – str. 6 – HLADKÝ, M. Zátopek – běţec budoucnosti
St 4. 8. (č. 180) – str. 6 – NESG. Olympijské hry nejsou jen výsledky
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St 4. 8. (č. 180) – str. 6 – NESG. Zátopek u krále
Čt 5. 8. (č. 181) – str. 6 – MIR. Olympijské hry nejsou jen výsledky
Pá 6. 8. (č. 182) – str. 3 – NESG. Emil Zátopek – reklama
So 7. 8. (č. 183) – str. 6 – HLADKÝ, M. Reiff – Zátopek aţ v Praze Wint do Prahy?
Ne 8. 8. (č. 184) – str. 5 – TOMS, S. Byl jednou jeden Zátopek…
Ne 8. 8. (č. 184) – str. 9 – HLADKÝ, M. Mŧţeme být víc neţ spokojeni s výsledky
našich atletŧ na OH
Ne 8. 8. (č. 184) – str. 10 – NESG. Olympijské hry Emila Zátopka
Út 10. 8. (č. 185) – str. 4 – NESG. Zátopek opět zvítězil
Čt 12. 8. (č. 187) – str. 6 – HLADKÝ, M. Jak Zátopek a spol. ţil, jedl a spal v Londýně
So 14. 8. (č. 189) – str. 6 – HLADKÝ, M. Zátopek zavinil slávu Gastona Reiffa
So 14. 8. (č. 189) – str. 6 – NESG. Zátopek vyhrál v Bruselu
Ne 15. 8. (č. 190) – str. 7 – HLADKÝ, M. Teprve závěrečný ceremoniál pozvedl
olympijskou myšlenku
Út 17. 8. (č. 191) – str. 5 – HLADKÝ, M. XIV. olympijské hry a olympijské hry jako
takové vŧbec
Út 17. 8. (č. 191) – str. 5 – SÝ. Zátopek na skok v Praze „Dejte nám Emila!“
Út 17. 8. (č. 191) – str. 6 – NESG. Ahlden a Slijkhuis si vyrovnali účet se Zátopkem,
ovšem na trati, která jim lépe vyhovovala
St 18. 8. (č. 192) – str. 6 – NESG. Další plány Zátopka
St 18. 8. (č. 192) – str. 6 – PANZNER, V. Zátopek inspiroval Tormu čili olympijský
vítěz viděný i mimo ring
Čt 19. 8. (č. 193) – str. 6 – SÝ. Desetibojař Moravec vytvořil nový rekord ve své
jedenácté disciplíně
Pá 20. 8. (č. 194) – str. 1 – ZM. Emil Zátopek na Stavbě mládeţe
Pá 20. 8. (č. 194) – str. 4 – HLADKÝ, M. Náš komentář: Provazníková bude za dolary
připravovat soupeřky našich Sokolek!
Pá 20. 8. (č. 194) – str. 4 – SGM. Sovětští delegáti jeví čilý zájem o náš sport: Jak
trénuje Zátopek?, „Torma by potřeboval zlepšit kryt!“
So 21. 8. (č. 195) – str. 6 – NA. Zátopek nadchl Brno
Út 24. 8. (č. 197) – str. 3 – HLADKÝ, M. Jak ţije naše emigrace v Londýně
Út 24. 8. (č. 197) – str. 6 – NESG. Zátopek dopomohl k rekordu
St 25. 8. (č. 198) – str. 6 – AMBROŢ. Ve Zlíně bez Zátopka
St 25. 8. (č. 198) – str. 6 – BV. Pozdravujte Zátopka
Čt 2. 9. (č. 205) – str. 6 – SÝ. Zátopek vyhrál i u olympijských filmařŧ
Pá 3. 9. (č. 206) – str. 4 – ŘEPKA. Dovedli byste vypískat Zátopka? Alex Jany o svých
poráţkách na OH
Ne 5. 9. (č. 208) – str. 8 – UP. Reiff rytířem za vítězství nad Zátopkem
Ne 5. 9. (č. 208) – str. 9 – NOVOTNÝ, J. Proč jsme atletickou velmocí
Út 7. 9. (č. 209) – str. 6 – KNĚNICKÝ, K. V Paříţi jako na OH: pršelo
Út 7. 9. (č. 209) – str. 6 – TS. „Měl jsem v nohách čas pod 14 minut,“ prohlásil prý
Zátopek
St 8. 9. (č. 210) – str. 6 – NOVOTNÝ, J. Rub slávy naší atletiky: Teprve kaţdý 25 000.
občan je atletem!
Čt 9. 9. (č. 211) – str. 6 – LEFRANC. Kapitán Francouzŧ Hansenne: „Zátopek myslí jen
na vítězství“
Čt 9. 9. (č. 211) – str. 6 – TS. Zátopek – Reiff jiţ v sobotu?
Čt 9. 9. (č. 211) – str. 6 – GASTON. Reiff má sice velmi rychlý sprint, ale Zátopek prý
vyhraje
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Pá 10. 9. (č. 212) – str. 1 – NESG. Překvapení v Londýně Reiff poráţí Zátopka: Jak
dopadne souboj Zátopek – Reiff v Praze?
Pá 10. 9. (č. 212) – str. 4 – REIFF, G. Reiff telefonuje MF z Bruselu: „Doufám ve své
vítězství!“
Pá 10. 9. (č. 212) – str. 4 – GASTON. Slijkhuis porazil Reiffa na 1500 m!
So 11. 9. (č. 213) – str. 6 – TS. Překvapení pro Reiffa: 40.000 divákŧ
Ne 12. 9. (č. 214) – str. 8 – NOVOTNÝ, J. Po prvním dnu lehkoatletického utkání
s Belgií vedeme těsně 48:45
Ne 12. 9. (č. 214) – str. 8 – SÝ. Zátopek na Nový Zéland s chŧvou?
Út 14. 9. (č. 215) – str. 1 – NESG. Lehkonohý Reiff porazil opět Zátopka
Út 14. 9. (č. 215) – str. 6 – NOVOTNÝ, J. Reiff potvrdil, ţe mu zlatá právem patří:
Českoslovenští atleti porazili belgické 96:80
Út 14. 9. (č. 215) – str. 6 – HLADKÝ, M. Zátopek pozván do Ameriky
Út 14. 9. (č. 215) – str. 6 – HLADKÝ, M. Proč? Odpovídají Reiff a Zátopek
Svobodné slovo 1948 – IV. ročník
Čt 15. 7. (č. 162) – str. 6 – Č. Zátopek v Budějovicích
Pá 16. 7. (č. 163) – str. 6 – PECHR, J. Letos na olympijské výpravě šetříme, ale k
prospěchu
Pá 16. 7. (č. 163) – str. 6 – Ú. Američané tipují Zátopka a Balšána
Pá 16. 7. (č. 163) – str. 6 – AJ. Mezi nejlepšími atlety světa
Pá 23. 7. (č. 169) – str. 6 – RE. Včera jmenovaní - dnes odjíţdí do Londýna
So 24. 7. (č. 170) – str. 4 – OF. Olympijské hry v čs. rozhlase
Út 27. 7. (č. 172) – str. 6 – PH. Tep olympijských her
St 28. 7. (č. 173) – str. 4 – MUSEL, R. Stráţ hlídá atletickou dráhu
St 28. 7. (č. 173) – str. 4 – NESG. Tep olympijských her
Čt 29. 7. (č. 174) – str. 6 – RE. Olympijské hry dnes začínají
Čt 29. 7. (č. 174) – str. 6 – OF. Zátopek měl štěstí
Pá 30. 7. (č. 175) – str. 6 – ČTK + UP. Tep olympijských her
Pá 30. 7. (č. 175) – str. 6 – RE-TK-UP. Ve Wembley uţ plane oheň z olympijského
chrámu
So 31. 7. (č. 176) – str. 1 – SP. Triumf E. Zátopka na olympiádě
So 31. 7. (č. 176) – str. 4 – PETERSON, L.M. + BS. Emil Zátopek triumfuje dobyl nám
zlatou v rekordu
Ne 1. 8. (č. 177) – str. 11 – DAWSON, R. Zátopek odmítl nabízenou pomoc
Ne 1. 8. (č. 177) – str. 11 – Č. Emile, jsme hrdi
Ne 1. 8. (č. 177) – str. 12 – NESG. V neúprosném olympijském sítu uţ váznou naše
naděje
Ne 1. 8. (č. 177) – str. 12 – NESG. New York a Londýn se rozplývá chválou
Ne 1. 8. (č. 177) – str. 12 – RE. Zátopek dostal do varu i chladné Angličany
Út 3. 8. (č. 178) – str. 1 – SP. Zátopek o metr druhý
Út 3. 8. (č. 178) – str. 5 – NESG. Překvapení
Út 3. 8. (č. 178) – str. 6 – NESG. Nadlidský finish npor. E. Zátopka: ještě stříbrná
medaile!
Út 3. 8. (č. 178) – str. 6 – Ú. Zátopkovy mezičasy
Út 3. 8. (č. 178) – str. 6 – JP. Zátopek: Dvě zlaté a stříbrná
Út 3. 8. (č. 178) – str. 6 – NESG. Po závodě
St 4. 8. (č. 179) – str. 4 – Ú. Zátopek příkladem
St 4. 8. (č. 179) – str. 4 – ČL. Zátopek mluví s královnou
St 4. 8. (č. 179) – str. 4 – BS + ČT. Olympiáda Emila Zátopka
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Čt 5. 8. (č. 180) – str. 5 – MRK. Kolik ještě zlatých?
Čt 5. 8. (č. 180) – str. 6 – PL. Zátopek hrdinou olympijského filmu
Pá 6. 8. (č. 181) – str. 6 – BS. Mimoun nezapomene čs. hymnu
Út 10. 8. (č. 184) – str. 6 – T. Zátopek vítězí v Ostende
So 14. 8. (č. 188) – str. 4 – RE. Po Zátopkovi a kanoistech také Torma získal
olympijský vavřín
So 14. 8. (č. 188) – str. 4 – UP. Zátopek vyhrál v Bruselu
Ne 15. 8. (č. 189) – str. 12 – ET. Olympijský oheň pohasl…
Ne 15. 8. (č. 189) – str. 12 – NESG. Pochod Zátopkovi
Út 17. 8. (č. 190) – str. 6 – AP. Ahlden a Slijhuis porazili Zátopka
Út 17. 8. (č. 190) – str. 6 – JP. „Pane Zátopek, já vás vítám v Praze“
St 18. 8. (č. 191) – str. 6 – JP. V „malých olympijských hrách“ na Strahově několik
velkých výkonŧ
St 18. 8. (č. 191) – str. 6 – BS. Běháme dnes jako dřevěné klády
Čt 19. 8. (č. 192) – str. 4 – BENEŠ, J. Bylo ticho jako v kostele, neţ Stanich skočil 2,04
m
Pá 20. 8. (č. 193) – str. 1+2 – MB. Příklad Emila Zátopka
Pá 20. 8. (č. 193) – str. 6 – TK. Zlín uvítal slavnostně Zátopka
So 21. 8. (č. 194) – str. 4 – DS. Zátopek v Brně
Út 24. 8. (č. 196) – str. 6 – Č. Zátopek ve Zlíně a nový čs. rekord
St 25. 8. (č. 197) – str. 6 – ET. Souhlasíme!
St 1. 9. (č. 203) – str. 6 – SP. Opatrný G. Reiff
Pá 3. 9. (č. 205) – str. 6 – Ú. Praha uvidí Zátopek – Reiff
Pá 3. 9. (č. 205) – str. 6 – AJ. Čs. atleti a nejlepší Evropané
So 4. 9. (č. 206) – str. 6 – BS. Naše vyhlídky v paříţském střetnutí lehkých atletŧ
Francie – ČSR
Ne 5. 9. (č. 207) – str. 12 – UP. Za vítězství nad Zátopkem povýšen do rytířského stavu
Ne 5. 9. (č. 207) – str. 12 – BS. Cizinci se na náš sport jiţ dívají zcela jinýma očima
Ne 5. 9. (č. 207) – str. 12 – ESS. Po „Zátopkově olympiádě“ nyní i „Zátopkŧv štít“
Út 7. 9. (č. 208) – str. 4 – RE + AG. Na vlas stejně jako před rokem v Praze: Francie –
ČSR 91 – 77
St 8. 9. (č. 209) – str. 6 – AJ. Zátopek – Reiff aţ v neděli
St 8. 9. (č. 209) – str. 6 – AJ. Tonko „přeskočil“ Damitia a jiné vzpomínky na Paříţ
St 8. 9. (č. 209) – str. 6 – MRK. …a znovu do Londýna pro čest a slávu čs. barev!!
Čt 9. 9. (č. 210) – str. 6 – L. Paříţané chválí Emila Zátopka
Pá 10. 9. (č. 211) – str. 6 – AJ. Souboj „dvou Zátopkŧ“ na Strahově
So 11. 9. (č. 212) – str. 4 – BEN. Pŧjdete také na Belgičany, nebo jenom na Zátopka?
Út 14. 9. (č. 214) – str. 6 – JP. Reiff pobil Zátopka i v Praze
Rudé právo 1952 – 32. ročník
Út 8. 7. (č. 176) – str. 4 – RP. Českoslovenští representanti sloţili olympijský slib
St 9. 7. (č. 177) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Splní svŧj slib
Čt 10. 7. (č. 178) – str. 4 – NESG. Dnes odletí první část naší výpravy do Helsink
Pá 11. 7. (č. 179) – str. 4 – NESG. První část čs. výpravy na olympijské hry
v Helsinkách
So 12. 7. (č. 180) – str. 4 – ČTK. Druhá část čs. výpravy na olympijské hry
v Helsinkách
Ne 13. 7. (č. 181) – str. 6 – ČTK. Olympijští účastníci z celého světa přijíţdějí do
Helsink
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Po 14. 7. (č. 182) – str. 4 – MUCHA, V. S myšlenkou na vlast a na mír pŧjdeme do
olympijských bojŧ
Po 14. 7. (č. 182) – str. 4 – DOLEJŠ, V. Vlajky zemí tábora míru nad olympijskou
vesnicí Otaniemi
Pá 18. 7. (č. 186) – str. 4 – NESG. Zítra budou slavnostně zahájeny olympijské hry
v Helsinkách
So 19. 7. (č. 187) – str. 4 – NESG. Dnes budou slavnostně zahájeny XV. olympijské hry
Ne 20. 7. (č. 188) – str. 6 – NESG. XV. letní olympijské hry zahájeny
Po 21. 7. (č. 189) – str. 1 – NESG. Škpt. Emil Zátopek olympijským vítězem v běhu na
10 km
Po 21. 7. (č. 189) – str. 4 – NESG. Škpt. Zátopek olympijským vítězem v běhu na 10
km
Po 21. 7. (č. 189) – str. 4 –NESG. Skvělý boj škpt. Zátopka a sovětského representanta
Anufrijeva
St 23. 7. (č. 191) – str. 4 – ČTK. Pozdravné telegramy československých olympionikŧ
St 23. 7. (č. 191) – str. 4 – NESG. Škpt. Emil Zátopek postupuje do finale v běhu na
5000 m
Čt 24. 7. (č. 192) – str. 4 – NESG. Škpt. Emil Zátopek zdraví sovětské sportovce
Pá 25. 7. (č. 193) – str. 1 – NESG. Československo získalo na olympijských hrách další
zlaté medaile
Pá 25. 7. (č. 193) – str. 4 – NESG. Škpt. Emil Zátopek a Dana Zátopková získali další
olympijské zlaté medaile
Pá 25. 7. (č. 193) – str. 4 – NESG. Největší závod Emila Zátopka
Pá 25. 7. (č. 193) – str. 4 – NESG. Nový olympijský rekord Dany Zátopkové
So 26. 7. (č. 194) – str. 4 – NESG. Telegram ministra národní obrany škpt. Emilu
Zátopkovi
So 26. 7. (č. 194) – str. 4 – NESG. Sovětští sportovci stále nejúspěšnější na
olympijských hrách
Ne 27. 7. (č. 195) – str. 6 – NESG. Další světové rekordy sovětských sportovcŧ
Po 28. 7. (č. 196) – str. 1 – NESG. Škpt. Emil Zátopek získal třetí zlatou olympijskou
medaili
Po 28. 7. (č. 196) – str. 4 – NESG. Škpt. Emil Zátopek trojnásobným vítězem XV.
olympijských her
Po 28. 7. (č. 196) – str. 4 – NESG. Největší vítězství škpt. Emila Zátopka
Út 29. 7. (č. 197) – str. 4 – NESG. Holeček nám získal další zlatou medaili
Út 29. 7. (č. 197) – str. 4 – NESG. Telegram náměstka předsedy vlády Zdeňka
Fierlingera našim olympionikŧm
St 30. 7. (č. 198) – str. 4 – NESG. Z prŧběhu dalších olympijských bojŧ
Čt 31. 7. (č. 199) – str. 4 – NESG. Z XV. olympijských her
Čt 31. 7. (č. 199) – str. 4 – NESG. Velký ohlas trojnásobného olympijského vítězství
škpt. Zátopka
Pá 1. 8. (č. 200) – str. 4 – NESG. Z prŧběhu dalších olympijských bojŧ
So 2. 8. (č. 201) – str. 4 – NESG. Velký triumf Emila Zátopka
Ne 3. 8. (č. 202) – str. 4 – NESG. Zachara získal Československu sedmou zlatou
medaili
Ne 3. 8. (č. 202) – str. 4 – ZÁTOPEK, E. Telegram škpt. Emila Zátopka Světové
federaci demokratické mládeţe
Út 5. 8. (č. 204) – str. 4 – RP. Sovětský svaz první v soutěţi národŧ
Čt 7. 8. (č. 206) – str. 4 – NESG. Nadšené uvítání našich olympijských representantŧ
Pá 8. 8. (č. 207) – str. 4 – NESG. Úspěchy sovětských sportovcŧ na olympijských hrách
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So 9. 8. (č. 208) – str. 4 – NESG. Přehled olympijských úspěchŧ čs. sportovcŧ
So 9. 8. (č. 208) – str. 4 – NESG. Úspěšní čs. olympionici na besedě se zaměstnanci
ČKD-Stalingrad
Út 12. 8. (č. 211) – str. 4 – DOLEJŠ, V. V Helsinkách zvítězil mír
Mladá fronta 1952 – VIII. ročník
Ne 6. 7. (č. 158) – str. 5 – HLADKÝ, M. Ukázat i na olympijských hrách, ţe proti válce
stojí nepřemoţitelný tábor míru
Ne 6. 7. (č. 158) – str. 5 – NESG. Sport v zemích dolaru
Út 8. 7. (č. 159) – str. 3 – NESG. Olympijský slib 1952
Pá 11. 7. (č. 162) – str. 3 – NESG. 37 olympionikŧ odletělo jiţ do Helsink
So 12. 7. (č. 163) – str. 5 – ČTK. Helsinky ţijí olympijskými hrami
Ne 13. 7. (č. 164) – str. 5 – MF + ČTK. Politické a obchodní spekulace okolo
olympijských her začínají
Út 15. 7. (č. 165) – str. 5 – NESG. Nad Otaniemi zavlála olympijská vlajka
Čt 17. 7. (č. 167) – str. 3 – HLADKÝ, M. V Helsinkách zaplane v sobotu olympijský
oheň
Čt 17. 7. (č. 167) – str. 3 – HLADKÝ, M. Americký zpŧsob ţivota mezi pěti
olympijskými kruhy
Pá 18. 7. (č. 168) – str. 3 – NESG. Olympijský ruch na všech stadionech v Helsinkách
Pá 18. 7. (č. 168) – str. 3 – NESG. Večer v olympijské vesnici: Olympijský deník
So 19. 7. (č. 169) – str. 1 – NESG. Aby olympijské hry byly svátkem přátelství a míru
So 19. 7. (č. 169) – str. 5 – HLADKÝ, M. Dnes zahájení olympijských her v Helsinkách
So 19. 7. (č. 169) – str. 5 – NESG. Američané protestovali – proti mírovým písním
Ne 20. 7. (č. 170) – str. 7 – HLADKÝ, M. Nad stadionem v Helsinkách zavlála
olympijská vlajka
Ne 20. 7. (č. 170) – str. 7 – NESG. Made in USA
Út 22. 7. (č. 171) – str. 1 – NESG. Zátopek opět olympijským vítězem
Út 22. 7. (č. 171) – str. 5 – HLADKÝ, M. Československá vlajka po prvé na stoţáru
vítězŧ
St 23. 7. (č. 172) – str. 3 – HLADKÝ, M. Skvělý úspěch gymnastek SSSR a lidových
demokracií: Zátopek se probojoval do finále běhu na 5000 m
St 23. 7. (č. 172) – str. 3 – NESG. Několik chvil s prvním olympijským vítězem
Čt 24. 7. (č. 173) – str. 5 – HLADKÝ, M. Naši veslaři získali Československu druhou
zlatou medaili
Pá 25. 7. (č. 174) – str. 1 – NESG. Získali jsme uţ 4 zlaté medaile
Pá 25. 7. (č. 174) – str. 5 – HLADKÝ, M. Zátopek splnil svŧj závazek: vyhrál i běh na 5
km
Pá 25. 7. (č. 174) – str. 5 – NESG. Atlantická taktika na olympijských hrách
So 26. 7. (č. 175) – str. 3 – HLADKÝ, M. V Helsinkách byl zahájen olympijský turnaj
v košíkové
Ne 27. 7. (č. 176) – str. 6 – NESG. Olympijské hry 1952 v Helsinkách
Ne 27. 7. (č. 176) – str. 7 – HLADKÝ, M. Marathonem skončí lehkoatletické
olympijské soutěţe
Ne 27. 7. (č. 176) – str. 7 – NESG. Jde o rodinné peníze
Út 29. 7. (č. 177) – str. 1 – NESG. Třetí vítězství Emila Zátopka na olympijských hrách
Út 29. 7. (č. 177) – str. 3 – HLADKÝ, M. Zátopek vítězem všech vytrvalostních běhŧ
olympijských her
St 30. 7. (č. 178) – str. 3 – HLADKÝ, M. Naši rohovníci úspěšně zahájili olympijskou
soutěţ
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St 30. 7. (č. 178) – str. 3 – NESG. Minulost – a přítomnost
Čt 31. 7. (č. 179) – str. 1 + 3 – NESG. Emil Zátopek
Čt 31. 7. (č. 179) – str. 1 – BALACH, A. Na počest vítězství Emila Zátopka obsadili
noční směnu
Čt 31. 7. (č. 179) – str. 3 – HLADKÝ, M. Majdloch, Zachara a Torma postupují
v soutěţí rohovníkŧ
Čt 31. 7. (č. 179) – str. 3 – ČTK. Na okraj úspěchŧ čs. lehké atletiky
Pá 1. 8. (č. 180) – str. 5 – HLADKÝ, M. Rohovník Zachara a plavec Komadel postupují
do semifinále
Pá 1. 8. (č. 180) – str. 5 – MUCHA, V. Sportovci SSSR přispěli ke zvýšení úrovně OH
Ne 3. 8. (č. 182) – str. 3 – HLADKÝ, M. Zachara získal Československu sedmou zlatou
medaili
Ne 3. 8. (č. 182) – str. 7 – NESG. Olympijské hry nejsou jen výsledky
Út 5. 8. (č. 183) – str. 5 – NESG. XV. olympijské hry v Helsinkách zakončeny
Út 5. 8. (č. 183) – str. 5 – NESG. Škpt. Emil Zátopek o XV. olympijských hrách: Čestní
sportovci jsou proti válce
St 6. 8. (č. 184) – str. 3 – NESG. Olympijští „gentlemani“
Čt 7. 8. (č. 185) – str. 1 – NESG. Praţané radostně přivítali olympijské representanty
Čt 7. 8. (č. 185) – str. 5 – NESG. Čest a sláva olympijským vítězŧm
Čt 7. 8. (č. 185) – str. 5 – NESG. Radostná cesta olympionikŧ Prahou
Čt 7. 8. (č. 185) – str. 5 – POŠVÁŘ, J. Vyprávění o olympijském marathonu
Pá 8. 8. (č. 186) – str. 3 – NESG. XV. olympijské hry v Helsinkách velkým úspěchem
sportovcŧ SSSR a lidově demokratických zemí
Pá 8. 8. (č. 186) – str. 3 – NESG. Zahraniční tisk a rozhlas o olympiádě
Ne 10. 8. (č. 188) – str. 5 – NESG. Rozhovor se Zátopkem v čínském rozhlase
Ne 10. 8. (č. 188) – str. 6 – HLADKÝ, M. „Miss Universum“ – „vyvrcholení“
olympijských her
Čt 14. 8. (č. 191) – str. 3 – NESG. Z besed s našimi olympioniky
Pá 15. 8. (č. 192) – str. 3 – NESG. Dva nové československé rekordy na Strahově
v atletickém utkání ATK Praha – Honvéd Budapešť
So 16. 8. (č. 193) – str. 5 – NESG. I druhý den utkání ATK – Honvéd Budapešť přinesl
pěkné výkony
Ne 17. 8. (č. 194) – str. 5 – NESG. Mládeţ je budoucností naší tělovýchovy
Čt 28. 8. (č. 203) – str. 3 – STRÁNSKÝ, M. Proč je nám Zátopek v ATK tak velkým
vzorem
Svobodné slovo 1952 – VIII. ročník
Ne 6. 7. (č. 158) – str. 8 – NESG. Čistota olympijské myšlenky musí být zachována
Út 8. 7. (č. 159) – str. 4 – NESG. Čs. reprezentanti sloţili olympijský slib
Čt 10. 7. (č. 161) – str. 4 . NESG. Helsinky – dějiště olympijských her
So 12. 7. (č. 163) – str. 4 – ČTK. Další čs. sportovci v Helsinkách
Ne 13. 7. (č. 164) – str. 8 – CHILTUNEV, P. Olympijské hry zcela do sluţeb boje za
mír
Ne 13. 7. (č. 164) – str. 8 – ČTK. Další čs. reprezentanti v Helsinkách
St 16. 7. (č. 166) – str. 4 – NESG. Stručně z Helsink
Čt 17. 7. (č. 167) – str. 4 – NESG. Poběţí E. Zátopek 5 km, 10 km i marathon?
Pá 18. 7. (č. 168) – str. 4 – ČTK. Jiţ zítra vzplane olympijský oheň
So 19. 7. (č. 169) – str. 4 – ČTK. Dnes začínají XV. olympijské hry
Ne 20. 7. (č. 170) – str. 8 – ČTK. XV. olympijské hry v Helsinkách zahájeny
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Út 22. 7. (č. 171) – str. 1 – NESG. Škpt. Emil Zátopek olympijským vítězem v běhu na
10 km
Út 22. 7. (č. 171) – str. 6 – NESG. Škpt. Zátopek získal zlatou medaili v novém
olympijském rekordu
St 23. 7. (č. 172) – str. 1 – NESG. Pozdravný telegram čs. olympionikŧ presidentu
republiky
St 23. 7. (č. 172) – str. 4 – NESG. Finský tisk o Zátopkově zlaté
St 23. 7. (č. 172) – str. 4 – NESG. Škpt. Zátopek ve finále běhu na 5000 m
Čt 24. 7. (č. 173) – str. 4 – NESG. Anglický tisk o Zátopkovi
Čt 24. 7. (č. 173) – str. 4 – ČTK. Škpt. Emil Zátopek zdraví sovětské sportovce
Pá 25. 7. (č. 174) – str. 1 – NESG. Emil a Dana Zátopkovi získali další dvě zlaté
olympijské medaile
Pá 25. 7. (č. 174) – str. 4 – NESG. Zátopek o svém vítězství
Pá 25. 7. (č. 174) – str. 4 – NESG. Emil a Dana Zátopkovi získali dvě zlaté v jediném
dnu
So 26. 7. (č. 175) – str. 4 – NESG. Mohutný ohlas triumfu Emila Zátopka
Ne 27. 7. (č. 176) – str. 8 – NESG. Zátopek v největším olympijském závodě
Ne 27. 7. (č. 176) – str. 8 – NESG. Mimoun o Zátopkovi
Út 29. 7. (č. 177) – str. 4 – NESG. Čechoslovák škpt. Emil Zátopek – nejlepší běţec
všech dob
St 30. 7. (č. 178) – str. 4 – NESG. Sportovci lidové Číny v Helsinkách
Čt 31. 7. (č. 179) – str. 4 – NESG. Tři z pěti našich rohovníkŧ ve čtvrtfinále
Pá 1. 8. (č. 180) – str. 4 – NESG. Pravá cena našich úspěchŧ v Helsinkách
So 2. 8. (č. 181) – str. 4 – NESG. Stručně z Helsink
Ne 3. 8. (č. 182) – str. 10 – NESG. Hägg a Zátopek
Ne 3. 8. (č. 182) – str. 10 – NESG. E. Zátopek o svém vítězství v marathonu
Út 5. 8. (č. 183) – str. 6 – NESG. Olympijské hry v Helsinkách slavnostně zakončeny
Út 5. 8. (č. 183) – str. 6 – NESG. Olympijský plamen nezhasl
Čt 7. 8. (č. 185) – str. 1 – NESG. Praţský pracující lid nadšeně uvítal naše vítězné
olympioniky
Čt 7. 8. (č. 185) – str. 6 – NESG. Ministr dr. A. Čepička přijal čs. olympioniky
Čt 7. 8. (č. 185) – str. 6 – NESG. Praţané vyjádřili vděk čs. olympionikŧm
Pá 8. 8. (č. 186) – str. 4 – NESG. Olympijský triumf sportovcŧ SSSR
So 9. 8. (č. 187) – str. 4 – NESG. Čs. olympionici besedovali s pracujícími
Ne 10. 8. (č. 188) – str. 8 – NESG. Rozhlas Číny o Zátopkovi
Ne 10. 8. (č. 188) – str. 8 – NESG. Vzpomínky olympionikŧ na Helsinki
St 13. 8. (č. 190) – str. 4 – NESG. Čs. olympionici znovu mezi pracujícími
Pá 15. 8. (č. 192) – str. 4 – NESG. ATK – Honvéd po prvním dnu 72-33
So 16. 8. (č. 193) – str. 4 – NESG. Atleti ATK zdolali Honvéd 137-84
Ne 17. 8. (č. 194) – str. 8 – NESG. Čs. atleti mezi nejlepšími na světě
So 23. 8. (č. 199) – str. 4 – NESG. Závazky na počest E. Zátopka
Ne 24. 8. (č. 200) – str. 8 – NESG. Pořad startŧ E. Zátopka
Út 25. 8. (č. 201) – str. 4 – NESG. Manţelé Zátopkovi mezi pracujícími Ostravska
St 3. 9. (č. 208) – str. 4 – NESG. Atleti ATK ve Znojmě
St 3. 9. (č. 208) – str. 4 – NESG. Atleti – mistři sportu
Rudé právo 1964 – 45. ročník
So 26. 9. (č. 268) – str. 6 – JD. Dnes odlétají první dvě části výpravy
Ne 27. 9. (č. 269) – str. 4 – PŦ. Tokio dnes uvítá čs. sportovce
Út 29. 9. (č. 271) – str. 6 – PŦ. Českoslovenští olympionici v Tokiu
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St 30. 9. (č. 272) – str. 4 – NESG. První den čs. olympionikŧ v Tokiu
Čt 1. 10. (č. 273) – str. 4 – NESG. Včera odletěla druhá část čs. výpravy
Čt 2. 10. (č. 274) – str. 4 – NESG. Čs. sportovci se v Tokiu pilně připravují
So 3. 10. (č. 275) – str. 6 – NESG. Před velkými boji
Ne 4. 10. (č. 276) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Čs. olympionici se tvrdě připravují
Ne 4. 10. (č. 276) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Na lince Praha-Tokio
Po 5. 10. (č. 277) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Čs. vlajka nad olympijskou vesnicí
Út 6. 10. (č. 278) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Tokijské medaile čekají na majitele
St 7. 10. (č. 279) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Veslaři a plavci první do ohně olympijských
bojŧ
Čt 8. 10. (č. 280) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Tokijské události na pochodu
Pá 9. 10. (č. 281) – str. 6 – NESG. Pod pěti kruhy: Dočkali se Zátopka
So 10. 10. (č. 282) – str. 4 – NESG. Hrdinové her
So 10. 10. (č. 282) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Dnes zahajují XVIII. olympijské hry v Tokiu
So 10. 10. (č. 282) – str. 4 – NESG. Z deníku našich olympionikŧ
Ne 11. 10. (č. 283) – str. 1 – NESG. XVIII. olympijské hry zahájeny
Ne 11. 10. (č. 283) – str. 4 – DAVÍDEK, J. XVIII. letní olympijské hry slavnostně
zahájeny
So 17. 10. (č. 289) – str. 6 – NESG. Owens, Zátopek a Kuc…
Po 19. 10. (č. 291) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Fotbalisté zítra po postup do finále
Út 20. 10. (č. 292) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Dobrý počinek Čáslavské
Út 20. 10. (č. 292) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Kormaník získal stříbrnou, Nácovský
bronzovou
Čt 22. 10. (č. 294) – str. 1 – NESG. Vynikající úspěchy čs. sportovcŧ
Čt 22. 10. (č. 294) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Zlatá medaile pro Věru Čáslavskou
Čt 22. 10. (č. 294) – str. 4 – NESG. Nejlepší gymnastkou na světě
Pá 23. 10. (č. 295) – str. 1 – NESG. Další zlatá pro Československo
Pá 23. 10. (č. 295) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Druhá zlatá pro Věru Čáslavskou
Pá 23. 10. (č. 295) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Podruhé na nejvyšším stupni
Pá 23. 10. (č. 295) – str. 4 – ZÁTOPEK, E. Odjíţdím a nezapomenu
So 24. 10. (č. 296) – str. 1 – NESG. Pátá zlatá pro Československo
So 24. 10. (č. 296) – str. 8 – DAVÍDEK, J. Nejúspěšnější ţena na OH
So 24. 10. (č. 296) – str. 8 – DAVÍDEK, J. Pátek v Tokiu: Čáslavská, fotbalisté a
odbíjenkáři získali jednu zlatou a dvě stříbrné
Ne 25. 10. (č. 297) – str. 4 – NESG. XVIII. letní olympijské hry skončily
Po 26. 10. (č. 298) – str. 4 – DAVÍDEK, J. Olympijské Tokio se loučí
Út 27. 10. (č. 299) – str. 6 – NESG. Další čs. reprezentanti v Praze
St 28. 10. (č. 300) – str. 6 – PAULŦ, Z. Splněný úkol našich olympionikŧ
So 31. 10. (č. 303) – str. 4 – NESG. Třetí část olympionikŧ v Praze
St 4. 11. (č. 307) – str. 6 – NESG. Tokio se rozloučilo s gymnasty
St 11. 11. (č. 314) – str. 6 – NESG. Úspěch gymnastŧ v Kantonu
Ne 15. 11. (č. 318) – str. 4 – NESG. Čs. gymnastky v Šanghaji
Út 17. 11. (č. 320) – str. 4 – NESG. Gymnasté se loučí s ČLR
Čt 19. 11. (č. 322) – str. 4 – NESG. Dnes se vrací druţstvo gymnastŧ
Pá 20. 11. (č. 323) – str. 6 – JD. Věra Čáslavská: Mám velikou radost
Mladá fronta 1964 – XX. ročník
So 26. 9. (č. 231) – str. 6 – KOUKAL, E.; SIEBEROVÁ, L. 107 reprezentantŧ s pečetí
olympijského slibu: Do Tokia
So 3. 10. (č. 237) – str. 6 – NESG. Uţ jen za 7 dnŧ vzplane olympijský oheň

80

Út 6. 10. (č. 239) – str. 6 – NESG. Kdo přijde dříve? Tajfun sportovního zápolení, nebo
tajfun „Clara“?
Čt 8. 10. (č. 241) – str. 6 – LEMKE, E. Olympijský oheň na místě
Pá 9. 10. (č. 242) – str. 4 – NESG. Veslaři a rohovníci uţ znají své soupeře
So 10. 10. (č. 243) – str. 6 – NESG. Zátopek má zlatou, Čáslavská stříbrnou (zatím
v oblibě)
Út 20. 10. (č. 251) – str. 6 – NESG. Sympatie i primát v povinných sestavách Věře
Čáslavské
Čt 22. 10. (č. 253) – str. 1 – NESG. Odloţil a gymnastky stříbrnou
Čt 22. 10. (č. 253) – str. 6 – NESG. Čáslavská absolutní mistryní světa
Čt 22. 10. (č. 253) – str. 6 – NESG. Věře se ještě trochu třásl hlas
Pá 23. 10. (č. 254) – str. 1 – NESG. Druhá zlatá Čáslavské
Pá 23. 10. (č. 254) – str. 4 – NESG. Pod tokijskou oblohou svítí další zlato Věry
Čáslavské: Zase bradla…
Pá 23. 10. (č. 254) – str. 4 – NESG. Olympijští vítězové odpovídají v anketě Mladé
fronty: Zlatýma očima
So 24. 10. (č. 255) – str. 1 – NESG. Tři medaile na rozloučenou
So 24. 10. (č. 255) – str. 6 – NESG. Piruetou na kladině vykrouţila Čáslavská třetí
zlatou: Dostihla Zátopka
Ne 25. 10. (č. 256) – str. 1 – ŠÁLEK, J. Nedělní zamyšlení nad olympiádou
Ne 25. 10. (č. 256) – str. 8 – NESG. Statistika, která hřeje u srdce
Ne 25. 10. (č. 256) – str. 8 – NESG. Taktika tří zlatých Čáslavské
Ne 25. 10. (č. 256) – str. 8 – NESG. Sajonara
Út 27. 10. (č. 257) – str. 1 – MF. Svazácká vyznamenání olympionikŧm
Út 27. 10. (č. 257) – str. 5 – NESG. Čáslavská a fotbalisté v americké televizi
Út 27. 10. (č. 257) – str. 6 – NESG. Tokijská anketa čs. novinářŧ
So 31. 10. (č. 261) – str. 6 – BAKALÁŘ, R. Zátopek jen přestupoval
Út 3. 11. (č. 263) – str. 6 – NESG. Z Tokia domŧ…
Ne 8. 11. (č. 268) – str. 8 – PACINA, V. Jaká to byla noc?
Čt 19. 11. (č. 277) – str. 6 – NESG. Gymnasté se vracejí
Pá 20. 11. (č. 278) – str. 4 – KOUKAL, E. Věra je doma
Svobodné slovo 1964 – XX. ročník
So 26. 9. (č. 231) – str. 4 – N. Všichni věříme, ţe nás v Tokiu nezklamete!
So 3. 10. (č. 237) – str. 4 – K. Další naši olympionici vkročili na olympijskou pŧdu
Ne 4. 10. (č. 238) – str. 8 – T. Čáslavská a Daněk v obklíčení trenérŧ i novinářŧ
Út 6. 10. (č. 239) – str. 4 – T. Naši olympionici hosty velvyslanectví
St 7. 10. (č. 240) – str. 4 – T. Druhá příprava fotbalistŧ
Pá 9. 10. (č. 242) – str. 4 – Č. Emil v dešti a v palbě hned na letišti
So 10. 10. (č. 243) – str. 4 – ČT. Dnes vzplane olympijský oheň na stadiónu v Tokiu
Ne 11. 10. (č. 244) – str. 8 – ČTK. Dnes jiţ o olympijské medaile
Čt 15. 10. (č. 247) – str. 6 – NESG. Je to dráha jen pro celé chlapy
Pá 16. 10. (č. 248) – str. 1 – BUREŠ, K. Věře Čáslavské říkají „Zářící kámen“
So 17. 10. (č. 249) – str. 4 – NESG. Nedělejte z nás favority
Ne 18. 10. (č. 250) – str. 1 – NESG. Zátopek v Tokiu mezi poháry
Út 20. 10. (č. 251) – str. 1 – NESG. Stříbrná a bronzová
Út 20. 10. (č. 251) – str. 4 – NESG. Slibný start Věry Čáslavské
St 21. 10. (č. 252) – str. 4 – NESG. Oslnila i po závodě
Čt 22. 10. (č. 253) – str. 1 – NESG. Čáslavská a Odloţil – Zlatá a stříbrná
Čt 22. 10. (č. 253) – str. 6 – NESG. Zlato a stříbro: Čáslavská Odloţil
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Čt 22. 10. (č. 253) – str. 6 – NESG. Oslňující vítězství
Pá 23. 10. (č. 254) – str. 1 – NESG. Uţ druhá zlatá medaile pro Věru Čáslavskou
Pá 23. 10. (č. 254) – str. 4 – NESG. Byla druhá zlatá Čáslavské uţ jejím posledním
slovem?
So 24. 10. (č. 255) – str. 1 – NESG. Závěr našich v Tokiu: zlatá a dvě stříbrné
So 24. 10. (č. 255) – str. 6 – NESG. Dovršená ţeň olympijských medailí: další zlatá –
dvě stříbrné
So 24. 10. (č. 255) – str. 6 – NESG. Neuvěřitelné
Ne 25. 10. (č. 256) – str. 8 – NESG. Nejúspěšnější hry
Ne 25. 10. (č. 256) – str. 8 – NESG. Olympijský plamen v Tokiu dohořel, myšlenka září
dál
Út 27. 10. (č. 257) – str. 4 – NESG. Jen část výpravy přiletěla domŧ Odloţil na Nový
Zéland
St 28. 10. (č. 258) – str. 6 – ND. V Tokiu se čs. sportovcŧm zalíbilo na stupních vítězŧ
So 31. 10. (č. 261) – str. 6 – ČEK + SCH. Přivezli jedenáct stříbrných a bronzovou
Ne 1. 11. (č. 262) – str. 8 – NESG. Věře Čáslavské
Ne 8. 11. (č. 268) – str. 8 – KŘÍŢEK, M. Právem v první desítce
Út 10. 11. (č. 269) – str. 4 – T. Z Tokia do Prahy
St 11. 11. (č. 270) – str. 4 – ČTK. Úspěch gymnastŧ v Kantonu
So 14. 11. (č. 273) – str. 4 – Č. Čáslavská do Vídně
Ne 15. 11. (č. 274) – str. 8 – Č. Gymnasté v ČLR
Pá 20. 11. (č. 278) – str. 4 – SCH. Všechno zlato konečně doma
Československý sport 1964 – XII. ročník
So 26. 9. (č. 192) – str. 1 + 4 – NESG. Na XVIII. olympijských hrách – „Zlomte vaz!“
Út 29. 9. (č. 193) – str. 4 – NESG. Tokio volá
St 30. 9. (č. 194) – str. 1 – NESG. Dnes letí druhá část výpravy ČSSR
St 30. 9. (č. 194) – str. 2 + 3 – NESG. portréty sportovcŧ
Čt 1. 10. (č. 195) – str. 1 + 4 – NESG. Naši olympionici trénují a cestují
Pá 2. 10. (č. 196) – str. 4 – NESG. soutěţ
So 3. 10. (č. 197) – str. 1 – NESG. Stovka našich jiţ v Tokiu
Út 6. 10. (č. 198) – str. 1 + 3 – MAREK, K. Vlajka ČSSR vlaje nad Jojogi
St 7. 10. (č. 199) – str. 2 – MAREK, K. Setkání s Tokiem
St 7. 10. (č. 199) – str. 4 – NESG. Čilý ruch na všech sportovištích
Čt 8. 10. (č. 200) – str. 2 – NESG. Naše výprava po prvním týdnu v Tokiu
Čt 8. 10. (č. 200) – str. 3 – PACHMAN, L. Emil Zátopek: Brzy se ozvu!
Čt 8. 10. (č. 200) – str. 3 – PONDĚLÍK, J. Po Zátopkovsku
Pá 9. 10. (č. 201) – str. 1 – MAREK, K. Přibývá účastníkŧ i vody
Pá 9. 10. (č. 201) – str. 2 – ZÁTOPEK, E. Kdyţ padá déšť a prší diamanty
So 10. 10. (č. 202) – str. 1 + 4 – MAREK, K. Nad Tokiem plane olympijský oheň
Čt 15. 10. (č. 205) – str. 3 – ZÁTOPEK, E. Emil Zátopek: Clarke táhl, Mills zvítězil
Pá 16. 10. (č. 206) – str. 3 – NESG. Zátopek k Daňkovi: Kdyby…
So 17. 10. (č. 207) – str. 2 – NESG. Náhradnice čs. gymnastek: Řimnáčová
Út 20. 10. (č. 209) – str. 1 + 4 – NESG. Čáslavská vede
Út 20. 10. (č. 209) – str. 3 – NESG. Úspěšně i do druhého týdne
Čt 22. 10. (č. 211) – str. 1 + 4 – NESG. Zlatá a stříbrná čs. gymnastek
Čt 22. 10. (č. 211) – str. 1 – NESG. Náš komentář
Čt 22. 10. (č. 211) – str. 2 – NESG. Náš nejúspěšnější tokijský den
Čt 22. 10. (č. 211) – str. 3 – FIŠER, M. Mluví o nich svět: Věra Čáslavská
Pá 23. 10. (č. 212) – str. 1 + 4 – MAREK, K. Série překvapení ve finále gymnastŧ
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Pá 23. 10. (č. 212) – str. 1 – NESG. Náš komentář
Pá 23. 10. (č. 212) – str. 2 – NESG. Co řekli a napsali o Věře Čáslavské
Pá 23. 10. (č. 212) – str. 2 – MAREK, K. Věra je miláčkem Tokia
So 24. 10. (č. 213) – str. 1 + 4 – NESG. Vodopád úspěchŧ čs. gymnastek vyvrcholil
So 24. 10. (č. 213) – str. 1 – NESG. Náš komentář
So 24. 10. (č. 213) – str. 2 – NESG. Buď všechno anebo nic
So 24. 10. (č. 213) – str. 4 – NESG. Trojnásobná olympijská vítězka V. Čáslavská: Jsem
šťastná, splnil se mi mŧj velký cíl
Ne 25. 10. (zvláštní číslo) - str. 1 – NESG. Nás komentář: Z Tokia do Mexico City
Út 27. 10. (č. 214) – str. 1 – NESG. Chvála čs. sportovcŧ
Út 27. 10. (č. 214) – str. 2 – MAREK, K. Sajonara
Čt 29. 10. (č. 216) – str. 2 – PONDĚLÍK, J. Jak jsme to přeţili
Pá 30. 10. (č. 217) – str. 1 – NESG. Larisa Latyninová: Druhé místo za Čáslavskou
povaţuji za čestné
Pá 30. 10. (č. 217) – str. 2 – FIŠER, M. Učilištěm zpráva letí, ze má Věra zlatou třetí
So 31. 10. (č. 218) – str. 4 – NESG. Společný hlas olympionikŧ z třetího letadla:
Konečně doma
St 4. 11. (č. 220) – str. 1 – ČÁSLAVSKÁ, V. Musím, pro Haničku
St 4. 11. (č. 220) – str. 1 – NESG. Gymnastky se loučily s Tokiem
Pá 6. 11. (č. 222) – str. 1 + 2 – ŢE + JŠ. Hrst olympijských otázek a odpovědí
So 7. 11. (č. 223) – str. 1 + 3 – POHNERTOVÁ, Z. Vedle tří zlatých nezapomínejme na
stříbrnou
Út 10. 11. (č. 224) – str. 1 – NESG. Gymnasté aţ příští týden
St 11. 11. (č. 225) – str. 1 – NESG. Potlesk našim gymnastŧm
Pá 20. 11. (č. 232) – str. 1 – FIŠER, M. Zlato a stříbro gymnastŧ v ČSSR: Čoto mate
kudasaj
So 21. 11. (č. 233) – str. 1 – NESG. Jeden Zátopek nestačí
Rudé právo 1968 – 49. ročník
So 28. 9. (č. 268) – str. 8 – PAUL, Z. První hodiny novináře
Ne 29. 9. (č. 269) – str. 12 – PAUL, Z. Randez-vous na letišti aneb Bude tady svatba?
Aneb fotbalisti bez míče
Út 1. 10. (č. 271) – str. 8 – PŦ. Matlochová: Buďte s námi!
Čt 3. 10. (č. 273) – str. 8 – PAUL, Z. Oběti na oltáři bohŧ
Pá 4. 10. (č. 274) – str. 8 – PAUL, Z. „El Heraldo“ má novou nevěstu
Po 7. 10. (č. 276) – str. 5 – NESG. Slib čs. reprezentantŧ
Po 7. 10. (č. 276) – str. 5 – PAUL, Z. Všední den pod Popokatepetlem
St 9. 10. (č. 278) – str. 8 – PAUL, Z. Čáslavská na roztrhání
Pá 11. 10. (č. 280) – str. 1 – NESG. Dopis soudruha A. Dubčeka našim olympionikŧm
Pá 11. 10. (č. 280) – str. 8 – PAUL, Z. Horečka posledních pár hodin
So 12. 10. (č. 281) – str. 1 – NESG. Dopis A. Dubčekovi:
So 12. 10. (č. 281) – str. 1 – HRUDKA. V. Televizní trasa Mexiko-Praha
So 12. 10. (č. 281) – str. 8 – NESG. Dopis olympionikŧ A. Dubčekovi
So 12. 10. (č. 281) – str. 8 – PAUL, Z. Dnes budou zahájeny XIX. letní OH
So 12. 10. (č. 281) – str. 8 – NESG. Oheň přátelství
Po 14. 10. (č. 282) – str. 6 – PAUL, Z. Sportovci 110 zemí na startu
Po 14. 10. (č. 282) – str. 6 – ZÁTOPEK, E.; ZÁTOPKOVÁ, D. Dopis Emila a Dany
Zátopkových: První dojmy
Út 15. 10. (č. 283) – str. 1 – NESG. V Mexiku se rozdávají medaile
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Út 15. 10. (č. 283) – str. 8 – ZÁTOPEK, E.; ZÁTOPKOVÁ, D. Dopis Emila a Dany
Zátopkových: Jsme tady dobrá parta…
Út 22. 10. (č. 289) – str. 8 – PAUL, Z. Čáslavská vede: Kučinská měla kolizi na
bradlech
St 23. 10. (č. 290) – str. 7 – NESG. Naši pod Popokatepetlem
St 23. 10. (č. 290) – str. 8 – PAUL, Z. Dnes v noci o medaile
Pá 25. 10. (č. 292) – str. 1 – NESG. Senzace ze stověţaté Prahy
Pá 25. 10. (č. 292) – str. 7 – NESG. Naši pod Popokatepetlem
Pá 25. 10. (č. 292) – str. 8 – NESG. Zlatý (a stříbrný) osmiboj
Pá 25. 10. (č. 292) – str. 8 – PL. Interview s královnou málem s policejní asistencí:
Poslední velký závod?
Pá 25. 10. (č. 292) – str. 8 – NESG. Aplaus světového tisku našim děvčatŧm
So 26. 10. (č. 293) – str. 1 – ČTK. Blahopřání olympionikŧm
So 26. 10. (č. 293) – str. 7 – NESG. Vdává se gymnastika za atletiku
Po 28. 10. (č. 294) – str. 6 – NESG. Ještě s Věrou Čáslavskou dnes uţ Odloţilovou:
Opravdu naposledy?
Po 28. 10. (č. 294) – str. 6 – PAUL, Z. Pro kaţdého z oblíbených státníkŧ jedna
medaile: Zlatý večer před svatbou
Po 28. 10. (č. 294) – str. 6 – NESG. Srdečná blahopřání
Po 28. 10. (č. 294) – str. 6 – NESG. Jejich „ano“ překřičel dav
Út 29. 10. (č. 295) – str. 6 – PAUL, Z. Hry skončily, oheň ať plane dál: ČSSR mezi
předními
Út 29. 10. (č. 295) – str. 6 – NESG. Olympijské zajímavosti
Út 29. 10. (č. 295) – str. 6 – JA. Zlatá listina
Út 29. 10. (č. 295) – str. 6 – ZÁTOPEK, E.; ZÁTOPKOVÁ, D. Emil a Dana Zátopkovi
vypravují: Nějaké medaile vyhrál
St 30. 10. (č. 296) – str. 8 – PICH + PŦ + JD. Poslední doma
St 30. 10. (č. 296) – str. 8 – NESG. Zajímavosti z olympijského města: Adios, Mexiko
Čt 31. 10. (č. 297) – str. 8 - NESG. Vybrali jsme pro vás
Pá 1. 11. (č. 298) – str. 1 – PICH + ČTK. President republiky přijal čs. olympijskou
výpravu
Pá 1. 11. (č. 298) – str. 8 – ŠUPICH, Z. Čáslavská za záclonou
Pá 1. 11. (č. 298) – str. 8 – NESG. U Josefa Smrkovskeho: Nám také nebylo zima
Haló sobota 2. 11. – str. 1 – PAUL, Z. Budete někdy sami?
St 6. 11. (č. 302) – str. 8 – V. 37 zlatých ČSSR
St 13. 11. (č. 308) – str. 8 – MK. Ještě jedna tečka za olympiádou
Čt 14. 11. (č. 309) – str. 8 – NESG. Čáslavská do Japonska
Čt 14. 11. (č. 309) – str. 8 – PL. Mnichov 1972 a otazníky kolem
Pá 15. 11. (č. 310) – str. 8 – NESG. Čáslavská na Letnou
Út 26. 11. (č. 319) – str. 8 – NESG. Víte co znamená „Časuravusuka“?
Mladá fronta 1968 – XXIV. ročník
So 28. 9. (č. 261) – str. 12 – VITOUŠ, P. Decimálky diplomacie rozděleny
Út 1. 10. (č. 264) – str. 8 – VITOUŠ, P. Slzy, střepy, pes…
St 2. 10. (č. 265) – str. 7 – NESG. Poslední zprávy
Čt 3. 10. (č. 266) – str. 7 – NESG. Sport č. 1 – gymnastika
Čt 3. 10. (č. 266) – str. 8 – NESG. Zátopek do Mexika
Pá 4. 10. (č. 267) – str. 8 – VITOUŠ, P. Věra není (pro nikoho) doma
So 5. 10. (č. 268) – str. 12 – VITOUŠ, P. Trpím za Věru
Po 7. 10. (č. 269) – str. 1 – NESG. soutěţ MF
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Po 7. 10. (č. 269) – str. 4 – NESG. Neklidná poslední neděle
Út 8. 10. (č. 270) – str. 7 – NESG. Oheň se blíţí – navzdory ţralokŧm
Út 8. 10. (č. 270) – str. 8 – JM. Bude mexická svatba?
St 9. 10. (č. 271) – str. 7 – NESG. Mexiko ve znamení OH
Čt 10. 10. (č. 272) – str. 7 – NESG. Gymnastky na výzvědách
Čt 10. 10. (č. 272) – str. 8 – VIT. Událo se – komentujeme
Pá 11. 10. (č. 273) – str. 7 – NESG. Brundage znovu zvolen
So 12. 10. (č. 274) – str. 12 – VIT. Ve stopách Zátopka a Čáslavské
So 12. 10. (č. 274) – str. 12 – NESG. Jsou s vámi, buďte s nimi!
So 12. 10. (č. 274) – str. 12 – NESG. Odpověď olympionikŧ
So 12. 10. (č. 274) – str. 12 – NESG. Zfeminizovaná olympiáda
Po 14. 10. (č. 275) – str. 6 – NESG. Sympatie, ovace!
Po 14. 10. (č. 275) – str. 6 – NESG. Spálená srdce
Po 14. 10. (č. 275) – str. 6 – PACINA, V. Komu lze závidět
Pá 18. 10. (č. 279) – str. 1 – VRZALOVÁ, A. Jak ČTK dělá Mexiko
Út 22. 10. (č. 282) – str. 7 – NESG. Komplex Kučínské na bradlech
St 23. 10. (č. 283) – str. 7 – NESG. Mezi dvěma salty
St 23. 10. (č. 283) – str. 7 – NESG. V kuloárech gymnastiky
Čt 24. 10. (č. 284) – str. 7 – NESG. Její veličenstvo Věra
Pá 25. 10. (č. 285) – str. 1 – VIT. Do zlata propadlá
Pá 25. 10. (č. 285) – str. 7 – NESG. Královna – bohuţel naposledy
Pá 25. 10. (č. 285) – str. 8 – PACINA, V. Na vrcholu slávy hledá štěstí
Pá 25. 10. (č. 285) – str. 8 – NESG. Dnes o další zlato
So 26. 10. (č. 286) – str. 8 – NESG. Odloţilovo mexické ANO
Po 28. 10. (č. 287) – str. 1 – NESG. blahopřání
Po 28. 10. (č. 287) – str. 4 – NESG. Nakajama jako Čáslavská
Po 28. 10. (č. 287) – str. 5 – NESG. Svět píše o Věře
Po 28. 10. (č. 287) – str. 6 – NESG. Blahopřání Věře
Po 28. 10. (č. 287) – str. 6 – NESG. Ţena 7x zlatá
Po 28. 10. (č. 287) – str. 6 – NESG. Slavněji neţ královna
Út 29. 10. (č. 288) – str. 8 – VITOUŠ, P. Čarostřelec zabloudil v metru
Út 29. 10. (č. 288) – str. 8 – NESG. K obrazu člověka a světa
St 30. 10. (č. 289) – str. 1 + 8 – VITOUŠ, P.; ŠÁLEK, J. Zlatá paní doma
St 30. 10. (č. 289) – str. 8 – PACINA, V. Zlatý déšť na naši pŧdu II
Čt 31. 10. (č. 290) – str. 7 – VIT. Ukázala, jak se to dělá
Pá 1. 11. (č. 291) – str. 1 + 8 – ŠÁLEK, J. Gejzíry nadšení zaplavily hrad
Pá 1. 11. (č. 291) – str. 7 – NESG. Olympionici na roztrhání
Pá 1. 11. (č. 291) – str. 8 – VITOUŠ, P. Věře přibylo písmeno
So 2. 11. (č. 292) – str. 11 – VONOSTRÁNSKÝ. Věra mŧţe za demonstraci
St 6. 11. (č. 295) – str. 1 + 8 – VITOUŠ, P. Najdou klid na Capri
Čt 7. 11. (č. 296) – str. 7 – NESG. Odloţilovi na Capri
Pá 8. 11. (č. 297) – str. 8 – VITOUŠ, P. Vypíchl Ţiţkovi oko?
Čt 14. 11. (č. 302) – str. 6 – NESG. Rozloučení královny
Pá 15. 11. (č. 303) – str. 8 – NESG. „Show“ Věry Čáslavské
St. 20. 11. (č. 307) – str. 8 – NESG. Čáslavská v exhibici
Út 26. 11. (č. 312) – str. 7 – NESG. Japonská Čáslavská
Svobodné slovo – XXIV. ročník
Ne 29. 9. (č. 268) – str. 8 – RS. Ruch v zemi Aztékŧ
Ne 29. 9. (č. 268) – str. 8 – VALDÉZ, C. Olympijské „zázraky“
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Út 1. 10. (č. 270) – str. 8 – CHO. „Zlatá“ Věra se svou druţinou letí dobývat cenný kov
St 2. 10. (č. 271) – str. 8 – A. Triumfální přivítání
St 2. 10. (č. 271) – str. 8 – PER. Činka do rovnováhy?
Čt 3. 10. (č. 272) – str. 7 – RX. Brundage v defensivě
Pá 4. 10. (č. 273) – str. 8 – NESG. Mexiko 68
So 5. 10. (č. 274) – str. 12 – NESG. Mexiko 68
Po 7. 10. (č. 275) – str. 3 – AG. Věra sloţila slib!
Po 7. 10. (č. 275) – str. 3 – NESG. Mexiko 68
Út 8. 10. (č. 276) – str. 8 – R. První dolary z kapes čs. gymnastek
Čt 10. 10. (č. 278) – str. 7 – VACEK, V. Mexičtí novináři jsou stále neúnavní: Slavnost
pod sochou
Čt 10. 10. (č. 278) – str. 8 – A. Není klidu pro Čáslavskou
Čt 10. 10. (č. 278) – str. 8 – NESG. Špionáţ gymnastek
Čt 10. 10. (č. 278) – str. 8 – PER. Loučení i premiéry
Pá 11. 10. (č. 279) – str. 8 – BERÁNEK, O. Být sama sebou jako Emil
Pá 11. 10. (č. 279) – str. 8 – K. Brundage předsedou
So 12. 10. (č. 280) – str. 5 – NESG. Mexiko – země slunce a boha Quetzalcoatla
So 12. 10. (č. 280) – str. 12 – NESG. Mexiko propadlo světlu a sportu
Po 14. 10. (č. 281) – str. 4 – NESG. Olympijský oheň hoří
Po 14. 10. (č. 281) – str. 4 – NESG. Celý aztécký stadion hřměl Checos-Checos
Út 15. 10. (č. 282) – str. 8 – NESG. Všechno zlato do černé Afriky
Čt 17. 10. (č. 284) – str. 7 – NESG. Uţ nikdy Maňana!
Pá 18. 10. (č. 285) – str. 8 – NESG. Všední dopoledne
So 19. 10. (č. 286) – str. 5 – PECHR, J. Odpusť, Mexiko!
So 19. 10. (č. 286) – str. 5 – NESG. Mexické vteřiny
So 19. 10. (č. 286) – str. 12 – NESG. Kdo je zde toreador a kdo býk?
Út 21. 10. (č. 288) – str. 8 – NESG. Kučinská spadla
St. 23. 10. (č. 289) – str. 8 – NESG. Její veličenstvo Věra Čáslavská
St. 23. 10. (č. 289) – str. 8 – NESG. Zátopek se rozvádí?
Pá 25. 10. (č. 291) – str. 5 – PECHR, J. Mexiko
Pá 25. 10. (č. 291) – str. 7 – NESG. Věra je „zbláznila“
Pá 25. 10. (č. 291) – str. 8 – PECHR, J. Zlatovlasá královna a stříbrná druţina
Pá 25. 10. (č. 291) – str. 8 – NESG. Telegram
Po 28. 10. (č. 293) – str. 1 – NESG. Blahopřání V. Čáslavské
Po 28. 10. (č. 293) – str. 6 – PECHR, J. Plamen jiţ dohořel
Po 28. 10. (č. 293) – str. 6 – PECHR, J. Felicidades Věra
Po 28. 10. (č. 293) – str. 6 – PECHR, J. Vera zlatý cyklón nad Mexikem
Po 28. 10. (č. 293) – str. 6 – PECHR, J. Pŧlnoční abdikace
Po 28. 10. (č. 293) – str. 6 – NESG. Prohrála souboj s Amorem
Út 29. 10. (č. 294) – str. 7 – NESG. Gymnastika
Út 29. 10. (č. 294) – str. 8 – OB. Střelec Kŧrka v palbě otázek
Út 29. 10. (č. 294) – str. 8 – NESG. Přitaţlivé gymnastky
Út 29. 10. (č. 294) – str. 8 – NESG. Návrat do vlasti
Út 29. 10. (č. 294) – str. 8 – NESG. Rozbor aţ doma
St. 30. 10. (č. 295) – str. 8 – NESG. Na letišti jako v katedrále
St. 30. 10. (č. 295) – str. 8 – STANĚK, K. Bojovala z celého srdce
Pá 1. 11. (č. 297) – str. 1 – NESG. Olympionici na ÚV NF
Pá 1. 11. (č. 297) – str. 1 + 8 – STANĚK, K. Čtyři muţi a ţena
Pá 1. 11. (č. 297) – str. 1 – BERÁNEK, O. Splněný slib
Pá 1. 11. (č. 297) – str. 8 – STK. Odloţilovi přece do Itálie
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St 6. 11. (č. 301) – str. 8 – STK. „Útěk“ do neznáma
Čt 7. 11. (č. 302) – str. 8 – G. Z Capri také do Japonska?
So 9. 11. (č. 304) – str. 12 – SVS. Konec olympijského kouzelného městečka
Út 12. 11. (č. 306) – str. 8 – RS. Králŧm co jejich je
St 13. 11. (č. 307) – str. 8 – PECHR, J. Spravedlivě to nepŧjde?
Čt 14. 11. (č. 308) – str. 8 – STK. Ještě jednou Věra
Pá 15. 11. (č. 309) – str. 7 – ČTK. Gymnastické show
Pá 22. 11. (č. 315) – str. 8 – PECHR, J. Běda slabým muţŧm?
So 23. 11. (č. 316) – str. 12 – NESG. Capri nebylo ostrovem klidu
Út 26. 11. (č. 318) – str. 8 – NESG. Tři roky čekali
St 27. 11. (č. 319) – str. 8 – OB. Dovolená skončila
Československý sport 1968 – XVI. ročník
Po 30. 9. (č. 231) – str. 1 – NESG. Šlápoty uţ v cíli!
Út 1. 10. (č. 232) – str. 1 + 3 – NESG. A nakonec – nejhezčí
St 2. 10. (č. 233) – str. 1 +3 – POPPER, J. Vše se točí kolem Čáslavské
Čt 3. 10. (č. 234) – str. 1 + 7 – POPPER, J. Dnes olympijský slib
Čt 3. 10. (č. 234) – str. 5 – NESG. Dílo Ramíreze Vasqueze
Pá 4. 10. (č. 235) – str. 1 – MF. Manţelé Zátopkovi na cestě
Pá 4. 10. (č. 235) – str. 1 + 8 – POPPER, J. Tipy Američanŧ nám mnoho nepřejí
Po 7. 10. (č. 237) – str. 1 + 8 – POPPER, J. Náš olympijský slib: čestně, poctivě,
dŧstojně!
Út 8. 10. (č. 238) – str. 4 – NESG. Klobouček Zátopkovi
St 9. 10. (č. 239) – str. 1 + 3 – POPPER, J. Obyčejný tréninkový den
St 9. 10. (č. 239) – str. 2 – ČÁSLAVSKÁ, V. Hovory s Věrou (1): Solidně spát, solidně
trénovat, solidně odpočívat
St 9. 10. (č. 239) – str. 3 – POPPER, J. Čtvrtý dopis domŧ
Pá 11. 10. (č. 241) – str. 1 – NESG. Alexander Dubček našim olympionikŧm
Pá 11. 10. (č. 241) – str. 3 – NESG. Jak se umístíme, Věro?
Pá 11. 10. (č. 241) – str. 3 – NESG. Optimismus, nikoliv sebeklamný
Pá 11. 10. (č. 241) – str. 3 – NESG. Budou bojovat jako lvice
Pá 11. 10. (č. 241) – str. 4 – FIŠER, M. Nepŧjde o tisíciny, ale o setiny
Pá 11. 10. (č. 241) – str. 8 – NESG. Co řekla Věra Čáslavská?
So 12. 10. (č. 242) – str. 2 – ČÁSLAVSKÁ, V. Hovory s Věrou (2): O nás a našich
soupeřkách
Po 14. 10. (č. 243) – str. 3 – KOHLMANN, Č. První zlatá – Československu!
St 16. 10. (č. 245) – str. 2 – ČÁSLAVSKÁ, V. Hovory s Věrou (3): Uţ to začalo
Pá 18. 10. (č. 247) – str. 5 – KOŠŤÁLOVÁ, J. Co víme o našich soupeřkách
Pá 18. 10. (č. 247) – str. 7 – POPPER, J. Zátopkovi na tribunách
Po 21. 10. (č. 249) – str. 8 – NESG. Natašita -Vera
Út 22. 10. (č. 250) – str. 1 – POPPER, J.; KOHLMANN, Č.; NOVÁK, V. Po povinných
sestavách: Čáslavská v čele
Út 22. 10. (č. 250) – str. 1 + 8 – NESG. Na bradlech kvetly kaktusy
St 23. 10. (č. 251) – str. 1 – POPPER, J.; KOHLMANN, Č.; NOVÁK, V. Dnes první
dělení gymnastek o medaile
St 23. 10. (č. 251) – str. 3 – ČÁSLAVSKÁ, V. Hovory s Věrou: Čtyři balvany za námi
St 23. 10. (č. 251) – str. 3 – NESG. O našich vyhlídkách
Čt 24. 10. (č. 252) – str. 1 + 8 – NESG. Velká neznámá
Čt 24. 10. (č. 252) – str. 3 – POPPER, J. Filmové hvězdy by bledly závistí
Čt 24. 10. (č. 252) – str. 6 – NESG. Její veličenstvo Věra Čáslavská
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Čt 24. 10. (č. 252) – str. 6 – NESG. Řekli o gymnastkách
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 1 – POPPER, J.; KOHLMANN, Č.; NOVÁK, V. Věra
Čáslavská zŧstala královnou gymnastiky
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 1 – NESG. Jan Werich: Moc gratuluji
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 1 – NESG. Zlato a stříbro ţen – a co muţi?
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 1 – NESG. Blahopřání od presidenta
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 3 – NESG. Vera, Vera, ra, ra, ra
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 3 – NESG. Věra: „Mileno, drţ, se!“
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 3 – NESG. Pozdrav z Mexika
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 3 – NESG. V sázce dalších dvanáct medailí
Pá 25. 10. (č. 253) – str. 7 – NESG. O slavnosti rytmu a radosti
Pá 25. 10. (č. 253) – Str. 8 – NESG. Mexické finále atletiky a gymnastiky?
Pá 25. 10. (č. 253) – Str. 8 – NESG. Po závodě
So 26. 10. (č. 254) – str. 3 – POPPER, J. Pŧlhodina s Věrou
So 26. 10. (č. 254) – str. 8 – NESG. Ve finále: Řimnáčová, Skleničková, Krajčíková a
Čáslavská
Po 28. 10. (č. 255) – str. 1 – POPPER, J.; KOHLMANN, Č.; NOVÁK, V. Finále patřilo
Věře
Po 28. 10. (č. 255) – str. 1 – NESG. Nejhezčí dar republice
Po 28. 10. (č. 255) – str. 3 – NESG. Věřina zlatá corrida
Po 28. 10. (č. 255) – str. 3 – POPPER, J. Svatba krypta fiesta
Po 28. 10. (č. 255) – str. 3 – NESG. Rozloučení se všemi poctami
Po 28. 10. (č. 255) – str. 8 – POPPER, J. Plný úspěch ČSSR
Út 29. 10. (č. 256) – str. 1 – FIŠER, M. V Praze u Čáslavských
Út 29. 10. (č. 256) – str. 1 – NESG. „Láska zvítězila“
Út 29. 10. (č. 256) – str. 4 – KOHLMAN, Č. Za slzy se nestydím
St 30. 10. (č. 257) – str. 1 + 3 – ČS. Vítejte doma!
St 30. 10. (č. 257) – str. 1 + 4 – FIŠER, M. Proč místo milionáře Odloţil?
St 30. 10. (č. 257) – str. 3 – NESG. Dovezli jsme zlata víc neţ z Tokia
St 30. 10. (č. 257) – str. 3 – NESG. Nasbíráno v Ruzyni
St 30. 10. (č. 257) – str. 3 – NESG. Ve frontě na zlaté
St 30. 10. (č. 257) – str. 3 – NESG. Tatínkové
Pá 1. 11. (č. 259) – str. 1 – NESG. Radostné setkání olympionikŧ s představiteli naší
země
Pá 1. 11. (č. 259) – str. 1 + 8 – POPPER, J.; KOHLMANN, Č. Sláva pro všechen lid
Pá 1. 11. (č. 259) – str. 1 – NESG. Projev presidenta republiky k olympionikŧm: „Máme
vás rádi“
Pá 1. 11. (č. 259) – str. 1 + 8 – NESG. Projev dr. E. Bosáka na Praţském hradě: S vaší
dŧvěrou do další práce
So 2. 11. (č. 260) – str. 1 – VLK, G. Doma mezi svými
Po 4. 11. (č. 261) – str. 1 – NESG. Poděkování a na shledanou za 14 dní
St 6. 11. (č. 263) – str. 3 – NESG. Na obzoru Světový pohár v gymnastice
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 1 – PILMANN, J. Olympijská štafeta Karla Gotta
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 1 + 2 – POPPER, J. Československá senzace pro olympijský svět
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 3 – FIŠER, M. Zaslouţilá trenérka Jaroslava Matlochová: Vedla
jsem druţstvo naposledy
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 3 – NESG. Světové unikáty čekají na zahraniční premiéru
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 3 – SEMRÁDOVÁ, J. Věře
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 3 – MF. Proč stále popelka?
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Čt 7. 11. (č. 264) – str. 4 – KOHLMANN, Č .; POPPER, J. Očima olympijských
zpravodajŧ
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 4 – NESG. Gratulace
Čt 7. 11. (č. 264) – str. 5 – NESG. Z ošumělého bloku
Pá 15. 11. (č. 271) – str. 2 – NESG. Gymnastická exhibice v čele s Věrou Odloţilovou
So 16. 11. (č. 272) – str. 1 – NESG. Odloţilovi v Neapoli
St. 20. 11. (č. 275) – str. 4 – NESG. Malé gymnastické Mexiko v Praze
Čt 21. 11. (č. 276) – str. 3 – JAROŠ, J. Vzpomínka na Londýn 1948: Slzy velkého
zármutku
Čt 21. 11. (č. 276) – str. 5 . JVK. Věra Odloţilová první i ve Švédsku?
Út 26. 11. (č. 280) – str. 4 – NESG. Japonsko čeká Časuravusuka

Seznam zkratek
ATK = armádní tělovýchovný klub
BBC = British Broadcasting Corporation
čs. = československý
ČSSR = Československá socialistická republika
ČSTV = Československý svaz tělesné výchovy a sportu
KSČ = Komunistická strana Československa
KSSS = Komunistická strana Sovětského svazu
MOV = Mezinárodní olympijský výbor
NBC = National Broadcasting Company
NDR = Německá demokratická republika
OH = olympijské hry
RVHP = Rada vzájemné hospodářské pomoci
SSSR = Svaz sovětských socialistických republik
škpt. = štábní kapitán
UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
USD = United States dollar
ÚV ČSM = Ústřední výbor Československého svazu mládeţe
ÚV ČSTV = Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy a sportu
ÚV KSČ = Ústřední výbor Komunistické strany Československa
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Přílohy
Příloha č. 1: Oficiální logo olympijských her v Londýně 1948 (obrázek)

Příloha č. 2: Oficiální logo olympijských her v Helsinkách 1952 (obrázek)
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Příloha č. 3: Oficiální logo olympijských her v Tokiu 1964 (obrázek)

Příloha č. 4: Oficiální logo olympijských her v Mexiku (obrázek)
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Příloha č. 5: Počet vyslaných sportovců a získané medaile (tabulka)
Počet vyslaných sportovců a získané medaile
sportovci
muži
ženy
zlato
Londýn 1948
77
63
14
Helsinky 1952
106
91
15
Tokio 1964
107
97
10
Mexiko 1968
122
94
28

stříbro
6
7
5
7

bronz
2
3
6
2

3
3
3
4

celkem
11
13
14
13

Zdroj: Český olympismus: 100 let českého olympijského výboru. 1. vydání. Praha : Olympia,
1999. 160 s. ISBN 80-7033-579-3.- s. 146

Příloha č. 6: Počet uveřejněných fotografií Zátopka / Čáslavské (tabulka)
Počet uveřejněných fotografií Zátopka / Čáslavské
Londýn
Helsinky
Tokio
Mexiko
1948
1952
1964
1968
Rudé právo
12
7
6
22
Mladá fronta
17
10
10
27
Svobodné slovo
8
16
11
33
Československý
sport
X
X
13
24

Příloha č. 7: Triumf E. Zátopka na olympiadě (obrázek)

Zdroj: Svobodné slovo. 31. 7. 1948, roč. IV., č. 176, s. 1.
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Příloha č. 8: Škpt. Emil Zátopek trojnásobným vítězem XV. olympijských her
(obrázek)

Zdroj: Rudé právo. 28. 7. 1952, roč. 32., č. 196, s. 4.

Příloha č. 9: Piruetou na kladině vykrouţila Čáslavská třetí zlatou: Dostihla
Zátopka (obrázek)

Zdroj: Mladá fronta. 24. 10. 1964, roč. XX., č. 255, s. 6.
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Příloha č. 10: Věra Čáslavská zůstala královnou gymnastiky (obrázek)

Zdroj: Československý sport. 25. 10. 1968, roč. XVI., č. 253, s. 1.

Příloha č. 11: Sledované deníky (tabulka)

Sledované deníky
šéfredaktor

vycházelo

Rudé právo 1964

Vilém Nový
Vladimír
Koucký
Oldřich
Švestka

Rudé právo 1968

Jiří Sekera

úterý - neděle
pondělí neděle
pondělí neděle
pondělí sobota

Mladá fronta 1948

Jaromír Hořec

úterý - neděle

Mladá fronta 1952

úterý - neděle

Svobodné slovo 1952

Alois Svoboda
Miroslav
Jelínek
Miroslav
Jelínek
Ladislav
Technik
Ladislav
Technik

Svobodné slovo 1964

Luděk Kapitola

Svobodné slovo 1968
Československý sport
1964
Československý sport
1968

Jiří Pavlis

úterý - neděle
pondělí sobota

Karel Marek
Vladimír
Novák

úterý - sobota
pondělí sobota

Rudé právo 1948
Rudé právo 1952

Mladá fronta 1964
Mladá fronta 1968
Svobodné slovo 1948

úterý - neděle
pondělí sobota
úterý - neděle
úterý - neděle
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cena (v Kčs)
1,50 (nedělní
2,50)
1,50 (nedělní
2,50)
0,30 (nedělní
0,50)
0,50 (sobotní
1,00)
1,50 (nedělní
2,50)
1,50 (nedělní
2,50)
0,30 (nedělní
0,50)
0,50 (sobotní
0,70)
1,50 (nedělní
2,50)
1,50 (nedělní
2,50)
0,30 (nedělní
0,50)
0,50 (sobotní
0,70)

počet stran
4 až 6 (nedělní 8)
4 (nedělní 6)
4 až 6 (nedělní 4 + příloha)
6 až 8 (sobotní 8 + Haló
sobota)
4 až 6 (nedělní 10)
4 až 6 (nedělní 10 až 12)
4 až 6 (nedělní 8)
4 až 8 (sobotní 12)
4 až 6 (nedělní 12)
4 až 6 (nedělní 8 až 10)
4 až 6 (nedělní 8)
4 až 8 (sobotní 12)

0,30

4

0,40

4 až 8

