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Anotace 

Předmětem zkoumání této bakalářské práce jsou olympijské hry v Londýně, které se 

konaly v roce 2012. Cílem mé práce je vytvoření ucelené publikace, která bude 

zachycovat dění okolo českých sportovců. Práce obsahuje všeobecné informace o 

této olympiádě, analýzy výkonů sportovců, dotazníky se sportovci a rekordy, které 

byly na této olympiádě překonány. 
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The subject of this thesis is to describe the Olympic Games in London, which took 

place in 2012. The aim of this paper is to make a complete publication, which would 
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and record-breaking events. 
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1 Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral České medailisty na Letních 

olympijských hrách 2012 v Londýně. Téma mě zajímalo především z důvodu, že 

Olympijské hry v Londýně byli první, které jsem sledoval, co nejvíce jsem mohl, od 

příprav, stavby sportovišť, které přinášel nejeden televizní kanál, přes zahajovací 

ceremoniál, výkony sportovců celého světa, až po ten závěrečný, který celý tento 

nádherný velkolepý sportovní svátek ukončil. Londýn přinesl velký úspěch českých 

sportovců a mnoho novinek a inovací nejen pro sportovce, ale také především pro 

diváky, kteří se na tuto událost přijeli podívat ze všech koutů světa, aby podpořili 

sportovce při jejich snahách získat nejcennější medailový kov.   
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem je vytvořit psaný dokument, který se bude věnovat celkovému 

dění okolo České reprezentace na olympijských hrách v Londýně v roce 2012, 

protože nikdo předtím takovýto dokument nevytvořil. 

Dílčím cílem č. 1 je porovnat úspěchy českých/československých sportovců na 

olympiádách, které se konaly v Londýně v letech 1908, 1948 a 2012. 

Dílčím cílem č. 2 je rozbor finálových závodů/zápasů, na kterých získali čeští 

sportovci olympijské medaile.  
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3 Porovnání třech Londýnských olympijských her z pohledu zisku 

medailí. 

 

Jak už bylo řečeno, Londýn jako první město na světě dostalo možnost konat 

velkolepý sportovní svátek již po třetí. Poprvé tomu tak bylo v roce 1908, druhé 

olympijské hry se konaly po válkou zdevastovaném Londýně v roce 1948. Ty 

poslední se v Londýně odehráli v roce 2012. 

V roce 1908 se měli olympijské hry konat v Římě, ale Itálie v roce 1906 

organizaci vzdala. A tak se IV. hry novodobé olympiády konaly od 27. 4. 1908 do 31. 

10. 1908 v Londýně. Těch se zúčastnilo 2008 sportovců, kteří soutěžili v disciplínách, 

kterých bylo 110. Českou republiku, která se poprvé zúčastnila pod vlastní vlajkou 

jako samostatná, reprezentovalo 22 sportovců. Ti získali 2 bronzové medaile, oboje 

z šermu. V šavli jednotlivců ji získal Vilém Goppold z Lobsdorfu st., další přidalo 

družstvo v šavlistů ve složení Vilém Goppold z Lobsdorfu st., Otakar Lada, Vlastimil 

Lada, Bedřich Schejbal, Jaroslav Tuček. 

V roce 1948 se v hlavním městě Velké Británie konali velice skromné hry XIV. 

olympiády, kvůli velkému poničení Londýna po II. světové válce. Počet účastníků této 

olympiády byl 4104 z 59 států světa, kteří soutěžili v disciplínách, kterých bylo 136. 

Českou republiku reprezentovalo 77 sportovců, kteří získali jedenáct medailí. 6 

zlatých, 2 stříbrné a 3 bronzové. Zlaté medaile získali František Čapek, Josef 

Holeček, Július Torma, Emil Zátopek, družstvo sportovních gymnastek, družstvo 

rychlostních kanoistů. Stříbrné medaile získalo družstvo rychlostních kanoistů a Emil 

Zátopek. Bronzové medaile získali Zdeněk Růžička v kruhách a prostné a Leo 

Sotorník v přeskoku. Zlatou medaili sportovních gymnastek, však provázela tragédie, 

Elišku Misákovou v průběhu her postihla dětská obrna. I přes veškterou péči lékařů 

před koncem olympiády zemřela. 

V roce 2012 získala Česká republika v Londýně medailí 10. Zlaté medaile 

vybojovali Jaroslav Kulhavý, David Svoboda, Barbora Špotáková a Miroslava 

Knapková. Stříbrné Ondřej Synek, Vavřinec Hradilek, Andrea Hlaváčková s Lucií 

Hradeckou. Bronzové Zuzana Hejnová, Adéla Sýkorová a družstvo rychlostních 

kanoistů.  
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(www.olympic.cz, 2012)    

 Z pohledu zisku medailí i jejich hodnot, byla nejúspěšnější Londýnskou 

olympiádou pro české sportovce ta, která se konala v roce 1948.  
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4 Londýn jako olympijské město 

Hry XXX. olympiády se konaly v britské metropoli Londýně od 25 července do 

12. srpna 2012. Slavnostní zahájení proběhlo 27. července 2012, od 21 hodin 

britského času.  

Pro sportovce z celého světa bylo připraveno 302 sad medailí ve 26 sportech. 

Londýn se stal prvním městem, ve kterém se olympijské hry uskutečnily již po třetí. 

Londýn hostil olympiády v letech 1908 a 1948. 

Po ukončení olympijských her se v olympijském městě, jak už je zvykem konaly 

i paralympijské hry, které začaly 29. srpna a byly ukončeny 9. září 2012. 

Kandidaturu na pořadatelství her nabídlo celkem devět měst, která podala 

přihlášku do 15. června 2003. Byla to města Paříž, Madrid, Londýn, New York City, 

Moskva, Lipsko, Rio de Janeiro, Istanbul, Havana. 

(www.olympic.cz, 2012) 

4.1 Zahajovací ceremoniál 

Bradley Wiggins zazvonil na zvon a započal tak ceremoniál, který měl název 

Ostrovy zázraků. Režisér Dany Boyle připomněl nejdůležitější události historie Velké 

Británie, kterou byla průmyslová revoluce, proměna společnosti, vývoj technologií. 

Období kdy utvářely základy moderního sportu a také soudobé olympijské hnutí. 

Ovšem jedním z největších překvapení bylo v předtočeném klipu nástupu hlavy 

státu. Ve kterém si zahrála sama královna Alžběta II. Pro ni si přišel jako současný 

představitel Jamese Bonda, Daniel Craig. Oba dva nastoupili společně do 

helikoptéry, které v letu míjela slavné a známé budovy či sochy, jako například Big 

Ben, Tower Bridge, na kterém byli zavěšeny olympijské kruhy, sochu Winstona 

Churchila atd. Na tom by zas nebylo až tak nic nového či zvláštního, kdyby ovšem 

poté, co byli nad stadionem neseskočili padákem za zvuku úvodní znělky z filmů o 

tajném agentovi 007.  

Při ceremoniálu se představil i Rowan Atkinson coby představitel legendárního 

Mr. Beana Dále také Sir Tim Berners-Lee, který je vynálezcem internetu, bez něhož 

si snad současný život ani nemůžeme představit. 
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Poté už na olympijský stadion zamířilo 204 výprav z celého světa. Česká 

výprava opět překvapila svým oblečením, především pak stylovými holínkami a 

malým vystoupením s deštníky, které bylo trochou ironie na anglické počasí. Jako 

poslední vstoupila na stadion pořadatelská země, tudíž výprava Velké Británie, 

kterou vedl cyklista Chris Hoy. 

Mírové holubice ceremoniálu v Londýně ztvárnili herci na kolech se světelnými 

křídly na zádech, které se pohybovaly nahoru a dolu a vytvářeli tak úchvatnou 

podívanou ostatně jako celý program zahajovacího ceremoniálu. 

V závěru ceremoniálu se slova ujala královna Alžběta a pronesla tradiční 

formuli a zahájila tak XXX. olympijské hry. Rozevlála se olympijská vlajka a čekalo se 

na poslední náležitost zahajovacího ceremoniálu – na olympijský oheň. Ten 

k olympijskému parku na loďce dovezl fotbalista David Beckham. Od něj si athénský 

oheň převzal pětinásobný olympijský vítěz, veslař Steven Redgrave. Doběhl s ohněm 

na olympijský stadion, kde ho předal sedmy nadějným mladým sportovcům Velké 

Británie, kteří s ním už doběhli do středu olympijského stadionu, kde bylo připraveno 

204 pochodní, každá symbolizovala jeden stát, který se těchto her účastnil. Mladíci 

zapálili 7 pochodní a potom už se od sebe zapalovaly další pochodně bez pomoci. 

Vytvořili hořící kružnici, kterou mechanismus zvedal, pochodně se k sobě začali 

blížit, až se spojily v jeden velký plamen.   

4.2 Předseda MOV Jacques Rogge  

Jako sportovec se v jachtařských soutěžích zúčastnil olympijských her celkem 

třikrát. Po ukončení aktivní sportovní kariéry se stal funkcionářem. Stal se předsedou 

Belgického olympijského výboru a v roce 2001 stanul v čele Mezinárodního 

olympijského výboru. Největší a nejznámější je jeho idea na vytvoření samostatných 

olympijských her pro náctileté sportovce. Jako předseda Mezinárodního olympijského 

výboru je však hlavně znám jako nekompromisní bojovník proti dopingu.   

(Koliš, 2012) 
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4.3 Sportoviště 

V Londýnském olympijském parku: 

Aquatics Centre bylo postaveno pro plavání, synchronizované plavání a skoky do 

vody. 

V Basketball Aréně se hrál basketbal a házená. 

Na BMX Track se odehrávaly závody BMX. 

Copper Box byl postaven pro házenou a šerm v rámci moderního pětiboje. 

V Hockey Centre se odehrávaly zápasy pozemního hokeje. 

Olympic Stadium byl hlavní olympijský stadion, kde proběhl zahajovací a závěrečný 

ceremoniál a atletické disciplíny. 

Ve Velodromu byla dráhová cyklistika.  

Water Polo Arena jak už název napovídá, byla postavena pro vodní pólo. 

Ostatní sportoviště v Londýně: 

Na Lord's Cricket Groundu se konaly lukostřelecké soutěže.  

Na All England Lawn Tennis a Croquet Clubu se odehrávaly tenisové zápasy.  

Earls Courty byly postaveny pro plážový volejbal. 

V ExCeLu se odehrávaly zápasy v boxu, šermu, judu, stolním tenisu, taekwondu, 

vzpírání a zápase. 

Greenwich Park sloužil moderním pětibojařům v jezdectví a kombinované disciplíně 

běh, střelba.  

Okolo Hampton Court Palace se jezdila silniční cyklistika a časovka jednotlivců. 

V Horse Guards Parade se hrál plážový volejbal 

V Hyde Parku se konal olympijský triatlon a dálkové plavání. 

V North Greenwich Aréně probíhala sportovní gymnastika a basketbal. 
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V Royal Artillery Barracks se konala sportovní střelba. 

Na The Mall se jezdila silniční cyklistika a hromadné závody, dále také závody v 

chůzi a maratonské běhy. 

Ve Wembley Aréně se hrál badminton a konala moderní gymnastika. 

Ve Wembley Stadionu se odehrávaly fotbalové zápasy. 

Sportoviště mimo Londýn: 

V Coventry Stadionu se hrály fotbalové zápasy.  

Na kanálu v Eton Dorney se odehrávali závody ve veslování a rychlostní kanoistice. 

Hadleigh Farm bylo postaveno pro závod horských kol. 

V Hampden Parku se hrály fotbalové zápasy. 

V Lee Valley White Water Centre se odehrával slalom na divoké vodě. 

V Millennium Stadium se hrály fotbalové zápasy. 

Na Old Traffordu v Manchestru se hrály fotbalové zápasy. 

V St James' Parku v Newcastelu se hrál též fotbal. 

V přístavech Weymouth a Portland se jezdily jachtařské disciplíny. 

(www.idnes/oh.cz,2012) 
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5 Česká republika na OH 2012 

 

5.1 Přihláška do Londýna 

11. 10. 2011 byl den, kdy se Česká republika oficiálně přihlásila na XXX. Letní 

olympijské hry v Londýně, do zahájení her v tu chvíli zbývalo 290 dní. Přihláška byla 

podepsána na Pražském hradě ve Velké míčovně předsedou Českého olympijského 

výboru Milanem Jiráskem za přítomnosti prezidenta České republiky Václava Klause, 

který zaslal předsedovi Mezinárodního olympijského výboru Jacquesi Roggeovi 

osobní dopis. Za zmínku určitě stojí přeřeknutí, které měl na svědomí předseda 

Jirásek, když v první větě svého proslovu řekl: ,,Hry třicáté olympiády v Moskvě…´´, 

ale opravil se a dále už správně mluvil o Britském hlavním městě. Na což prezident 

později řekl: ,,Když jsem poslouchal pana Jiráska, tak jsem se lekl, že starý zmatený 

prezident už ani nevím, kde se bude konat olympiáda a trochu jsem nad sebou 

zneklidněl. Ale nakonec zvítězila jistota a jsem rád, že podepisujeme přihlášku na 

olympiádu v Londýně´´.   

(www.duklasport.cz, 2011) 

5.2 Česká výprava 

Česká republika vyslala na olympiádu celkem 133 sportovců, z toho 68 mužů a 

65 žen. Jediným kolektivem bylo družstvo basketbalistek. Už na svou šestou 

olympiádu odjela kajakářka Štěpánka Hilgertová, nejstarším členem výpravy byl 

48letý jachtař Michael Maier. Benjamínkem se v 17 letech stal plavec Jan Micka.  

Nejvíce sportovců celkem 31 v atletice: Bába Jaroslav, Bartoničková Jitka, 

Bergrová Zuzana, Cehlová-Pospíšilová Věra, Čapková Tereza, Čechová Kateřina, 

Frydrych Petr, Hejnová Zuzana, Holuša Jakub, Klimešová Jarmila, Klučinová Eliška, 

Kreisinger Jan, Kudlička Jan, Marešová Oldřiška, Maslák Pavel, Masná Lenka, 

Melich Lukáš, Novotný Roman, Pelantová Lucie, Prorok Josef, Ptáčníková Jiřina, 

Rosolová Denisa, Sekyrová Ivana, Šafránková Kateřina, Šebrle Roman, Škrobáková 

Lucie, Špotáková Barbora, Vadlejch Jakub, Veselý Vítězslav, Wagner Štěpán, Žalský 

Antonín. 

V badmintonu 2 sportovci: Gavnholt Kristína, Koukal Petr. 
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12 basketbalistek: Bartáková Lenka, Bartoňová Kateřina, Burgrová Ilona, 

Elhotová Kateřina, Hanušová Alena, Horáková Hana, Kulichová Petra, Pecková 

Tereza, Veselá Jana, Vítečková Eva, Zohnová Kateřina, Zrůstová Michaela. 

Boxer Chládek Zdeněk. 

10 cyklistů: Bárta Jan, Cink Ondřej, Hladíková Aneta, Kelemen Pavel, Kreuziger 

Roman, Kulhavý Jaroslav, Labounková Romana, Nash Kateřina, Škarnitzl Jan, 

Špička Denis.  

3 gymnasté: Frydrychová Zita, Konečný Martin, Pálešová Kristýna 

4 jachtaři: Fenclová Veronika, Lavický Karel, Maier Michael, Teplý Viktor 

3 judisté: Ježek Jaromír, Krpálek Lukáš, Musil Jaromír 

6 rychlostních kanoistů: Dostál Josef, Dvořák Filip, Havel Daniel, Radoň 

Jaroslav, Štěrba Jan, Trefil Lukáš. 

5 kánoistů-slalomářů: Hilgertová Štěpánka, Hradilek Vavřinec, Ježek Stanislav, 

Štěpánek Ondřej, Volf Jaroslav 

3 moderní pětibojaři: Dianová Natálie, Polívka Ondřej, Svoboda David. 

9 plavců: Baumrtová Simona, Bernardová Soňa, Chocová Petra, Dufková 

Alžběta, Micka Jan, Moravčíková Martina, Pechanová Jana, Verner Martin, Závadová 

Barbora. 

6 plážových volejbalistů: Beneš Petr, Háječková Lenka, Klapalová Hana, 

Kolocová Kristýna, Kubala Přemysl, Sluková Markéta 

2 stolní tenistky: Hadačová Dana, Vacenovská Iveta 

10 střelců: Emmons Kateřina, Haman Václav, Kostelecký David, Lipták Jiří, 

Marušková Lenka, Podhráský Martin, Strnad Martin, Sychra Jan, Sýkorová Adéla, 

Tomeček Jakub 

8 tenistů: Berdych Tomáš, Cetkovská Petra, Hlaváčková Andrea, Hradecká 

Lucie, Kvitová Petra, Šafářová Lucie, Štěpánek Radek, Zakopalová Klára 

4 triatlonisté: Čelůstka Jan, Frintová Vendula, Švarc Přemysl, Vodičková Radka 



17 
 

12 veslařů: Antošová Jitka, Antošová Lenka, Bruncvík Milan, Horváth Michal, 

Klang Matyáš, Knapková Miroslava, Kopáč Jiří, Podrazil Jakub, Synek Ondřej, 

Vetešník Jan, Vetešník Ondřej, Vraštil Miroslav 

Vzpěrač Orság Jiří 

Zápasník Vála David  

(Koliš, 2012)  

5.3 Český dům 

Český dům jak se říká stavbě, kde se scházejí sportovci a různí funkcionáři či 

sponzoři a další významné osobnosti sportu s fanoušky novinkou XXX. olympijských 

her není, ale v Londýně to bylo poprvé, kdy se tento projekt otevřel pro veřejnost. 

Sám prezident České republiky Václav Klaus byl u slavnostního otevření a umožnil 

tak nejen českým fanouškům, kteří se třeba nedostali na olympijská sportoviště, ale i 

kolemjdoucím nahlédnout a okusit olympijskou atmosféru v českém stylu po dobu 

celé olympiády. K vidění zde byla různorodá díla českých umělců, stánky s českým 

pivem a mnoho dalšího. Součástí Českého domu byl i obchod Alpine Pro, který 

obléká českou olympijskou výpravu. Ten nabídl různé fanouškovské balíčky, které 

obsahovaly šály, čepice a další věci, ale i několik kusů oblečení včetně holínek, jimiž 

se čeští sportovci prezentovali na zahajovacím ceremoniálu a vysloužili si jimi obdiv 

široké veřejnosti.      

(Kliment, 2012) 

5.4 Čeští medailisté  

Tato podkapitola slouží jako rozbor finálových jízd českých medailistů. 

5.4.1 Vavřinec Hradilek  

vodní slalom 

Ve finále startoval jako 3 a byla to úplně jiná jízda, než jakou zajel v semifinále. 

Od začátku se v mezičasech dostával pod francouzského slalomáře Dailleho, který 

jako první stanovil cílový čas finálové jízdy a vedl průběžné pořadí. Na prvním 

mezičase měl Vávra, jak se jinak Vavřinci Hradilkovi říká, náskok 1,44 sekundy. Po 

dobře a hlavně bezchybně zajeté druhé části trasy měl na druhém mezičase náskok 

už 2,82 sekundy. Pokračoval přes nejtěžší úsek tratě bezchybně a v cíli překonal 
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Dailleho čas o 7,09 sekund. Stanovil nový vedoucí čas a to 94,78 sekund. Avšak bylo 

před ním skoro celé startovní pole, a tak nezbývalo než čekat, jak si povedou ostatní 

slalomáři, ale soupeř za soupeřem nemohl na jeho finálový čas dosáhnout, až na 

Itala Molmentiho. Vavřinec Hradilek vybojoval první medaili pro českou výpravu. Ve 

vodním slalomu na kanálu Lee Valley díky bezchybné finálové jízdě získal s časem 

94.78 stříbrnou medaili. Lepší než on byl jen už zmíněný Ital Daniel Molmenti, který 

též za bezchybnou jízdu s časem 93.43 získal zlatou medaili. 

5.4.2 Ondřej Synek 

veslování - skif 

Do finálové jízdy v Eton Dorney startoval z šesté dráhy. Na 500 metrech vedl 

Švéd Karonen, Synek ztrácel 0,2 sekundy, Brit Campbell 0,4 sekundy a 

Novozélanďan Drysdale 0,7 sekundy. Na 1000 metrech už bylo na první pohled vidět 

kdo je skifařská elita. Do vedení se dostal Mahe Drysdale, na druhém místě se udržel 

Ondřej Synek se ztrátou pouhé 0,1 sekundy. Třetí Campbell ztrácel už 1,2 sekundy a 

čtvrtý Karonen 1,7 sekundy. Na 1250 metrech začali Drysdale se Synkem zbytku 

pole ujíždět a už nyní měli náskok o loď před ostatními. Ale bohužel pro české barvy 

se těsně před třetím mezičasem na 1500 metrech pustil Mahe Drysdale do trháku, na 

který Ondřej Synek nestačil reagovat. Na 1500 metrech Synek na Drysdala ztrácel 

1,2 sekundy, třetí Karonen 4,2 sekundy, čtvrtý Campbell 4,5 sekundy. Na 1750 

metrech už Synek ztrácel na Drysdala délku lodi a jeho ztráta se zvyšovala. Těsně 

před cílem český skifař zvýšil tempo a stáhnul náskok na půl lodi, ale to už Drysdale 

projel cílem v čase 6:57,82 a získal další zlatou olympijskou medaili. Ondra Synek 

dojel do cíle se ztrátou 1,6 sekundy v čase 6:59,37 a získal pro Českou republiku 

stříbrnou medaili.     

5.4.3 Adéla Sýkorová 

Sportovní malorážka na 3 x 20 ran 

Z kvalifikace postoupila ze 4. místa. Američanka Jamie Greyová a Srbka Ivana 

Maksimovičová měli náskok. Souboj o bronz sváděla s Polkou Sylwií Bogavskou a 

Chorvatkou Snježanou Pejčičovou. Zásah 8,0 v 8. Sérii byl velice špatný, ale 

v posledních dvou ranách trefila 10,2. Ty k předstižení polské střelkyně stačila a 

k bronzu také. Od olympiády v Soulu 1988 česká republika vždy stanula na stupních 
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vítězů a jinak tomu nebylo ani v Londýně a série úspěchů pokračuje. Zlatou medaili 

získala Američanka Jamie Lynn Grayová, stříbro Srbka Ivana Maksimovičová. 

 

5.4.4 Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba 

veslování – čtyřka bez kormidelníka 

Český čtyřkajak startoval do finálové jízdy z druhé dráhy. Ta se ovšem musela 

opakovat, protože maďarský čtyřkajak ve čtvrté dráze odstartoval dříve a dopustil se 

ulitého startu, za který dostal varování, které by při zopakování znamenalo 

diskvalifikaci. Na podruhé už ale vše proběhlo podle pravidel a finále čtyřkajaků 

mohlo odstartovat. Čeští zástupci však předvedli nepovedený start a na 250 metrech 

jim patřila až sedmá příčka se ztrátou 1,1 sekundy. První Austrálie, druhé Maďarsko, 

třetí Slovensko, čtvrté Německo. Do trháku se pustila trojice lodí, které na 500 

metrech měli rozdíl mezi prvním a třetím pouhých 0,5 sekund. Ve vedení suverénní 

Australané, druzí Maďaři, třetí Slováci. Český tým na páté pozici ztrácel na vedoucí 

Austrálii už 2 sekundy. Na 750 metrech už nefigurovali Maďaři, kteří neudrželi tempo 

a propadli se až na páté místo, díky tomu se na čtvrtou pozici dostala česká loď se 

ztrátou 2 sekund na stále vedoucí Australany. Druhé Německo ztrácelo 0,6 sekundy, 

třetí Slovensko 1,1 sekundy. Češi náhle nastoupili a vypadalo to tak jak kdyby 

ostatním lodě nejeli, česká čtveřice se rychle přibližovala k vedoucí trojici a začala 

bojovat o medaile. Cílem projeli jako třetí s časem 2:55,850 a získali bronzovou 

medaili, za druhým družstvem Maďarska zaostali jen o 0,1 sekundy. První skončili 

famózní Australané, kteří stejně jako v semifinále vyhráli stylem start-cíl s časem 

2:55,085.  
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5.4.5 Jaroslav Kulhavý  

Horská kola (12. 8. 2012) 

Finálový závod horských kol se jel v Hadleigh Farm, za příznivého počasí a 

18°C. Světový šampión z roku 2011 Jaroslav Kulhavý odstartoval z 3. pozice.  

Po odstartování závodu se český závodník propadl v první zatáčce až na 9. 

místo. Toto místo udržel až do konce úvodního miniokruhu závodu a na vedoucího 

Nino Schurtera ze Švýcarska ztrácel 4 sekundy. Během prvního okruhu už se začal 

vláček závodníků roztahovat a byli vidět i dost nebezpečné předjížděcí manévry, 

které naštěstí pro nikoho neměli špatné následky. Po prvním technickém úseku se 

Jaroslav Kulhavý dostal na 5. místo. Ve stoupání před druhým technickým úsekem 

trati se dostal na 3. místo, které si držel i při průjezdu na mezičase v polovině prvního 

kola se ztrátou 1 sekundy na vedoucího Němce Fumice a druhého Švýcara 

Schurtera. Na dlouhé asi 300 metrové rovince před třetím technickým úsekem trati 

šlápl Kulhavý do pedálů a přespurtoval oba závodníky, které měl před sebou a 

v technickém úseku už projížděl na 1. místě. Na dalším technickém úseku českého 

závodníka předjel Švýcar Schurter, ale oba závodníky nedělila ani celá sekunda. Na 

pořadí se dlouho nic nezměnilo, ke konci prvního kola, si Němec Fumic vybral 

špatnou stopu, nezvládl ji a musel sesednout z kola a kopec s kolem vyběhnout, 

čehož využil Ital Fontana a dostal se na 3. místo. Před úplným koncem prvního kola 

Jaroslav Kulhavý opět předjel Švýcara Schurtera a na mezičase po prvním kole vedl 

s časem 13:02 a náskokem 1 sekundy na Schurtera a Fontanu. Do ztráty 30 sekund 

se vešlo 18 závodníků, ale trio Kulhavý, Schurter, Fontana nadále ujížděli zbytku 

startovního pole. Během druhého kola se pořadí na prvních třech místech nezměnilo 

a tak na mezičase po druhém kole bylo pořadí stejné. Náskok trojce Kulhavý, 

Schurter, Fontana na zbytek závodníků byl po konci druhého kola už 10 sekund. Ve 

třetím kole si několikrát promněnili vedoucí pozici Kulhavý se Schurterem. Při 

průjezdu občerstvovací zónou se na vedoucí trio dotáhli dva pronásledovatelé, 

Jihoafričan Stander a Španěl Hermida Ramos a náskok z druhého kola byl pryč. Na 

mezičase po třetím kole vedl Kulhavý, za ním Schurter, Fontana, Stander, Hermida 

Ramos. Skupinka si během čtvrtého kola vyjela náskok 20 sekund na zbylé 

pronásledovatele. Do pátého kola vjížděli závodníci v těsném závěsu za sebou 

v pořadí Schurter, Kulhavý, Hermida Ramos, Fontana, Stander. Náskok na dvojici 

pronásledovatelů Tempiera z Francie a Gehbauera z Rakouska zůstal 20 sekund. 



21 
 

Dalším závodníkem na průběžném 8. místě se ztrátou 40 sekund na vedoucího 

Schurtera byl již zmiňovaný Fumic z Německa, který chyboval hned v prvním kole. 

Kulhavý měl navrch v technických úsecích, kdy se několikrát dostal před Schurtera, 

který měl zase navrch při stoupáních. Místa si několikrát prohodili, ale k žádnému 

výraznému trháku v půlce závodu nedošlo a skupinka pěti závodníků se držela stále 

pohromadě s nepatrnými rozestupy. Kulhavý se snažil zrychlit tempo a skupince 

leadrů ujet, což se mu nepovedlo, Schurter vždy na jeho nástupy rychle zareagoval i 

s dalšími třemi jezdci, Španěl Hermida Ramos ztrácel na Kulhavého 4 sekundy a 

bylo vidět, že skupinka vedoucích závodníků se pomalu ale jistě roztahuje. Toto 

tempo však nevydrželi na 6. a 7. místě jedoucí Gehbauer a Tempier, kteří svoji 20 

sekundovou ztrátu na čelo zvýšili na 40 sekund a jeli těsně před Fumicem. Toto vše 

se dělo v polovině pátého kola, na kterém měl Kulhavý čas 56:49. Před stoupáním 

do cílové rovinky si Kulhavý udržoval sekundový náskok před Schurterem, před 

kterého se chtěl dostat v úzkém stoupání Fontana, ale ve spurtu se lehce svým 

předním kolem dotkl zadního kola Schurtera a rozhodilo ho to tak, že se raději 

pravou nohou, kterou pohotově uvolnil z pedálu, opřel o zem a odrazil, ale hbitě 

naskočil zpět a nepřišel ani o třetí pozici. Na konci pátého kola cílovou rovinkou projel 

na prvním místě opět Kulhavý s náskokem 2 sekund na druhého Schurtera a 3 

sekund na třetího Itala Fontanu. Tato skupinka tří jezdců se krátce před koncem 

pátého kola utrhla a získala náskok 16 sekund na čtvrtého Standera a 25 sekund na 

pátého Hermida Ramose. Zde už bylo zřejmé, že o sadu medailí určenou pro závod 

horských kol se popere těchto 5 cyklistů, protože šestý Fumic už ztrácel na konci 

pátého kola 51 sekund. V polovině hadího kopce Kulhavého předjeli oba dva jezdci, 

ale Kulhavý nástup jak nově vedoucího Schurtera, tak druhého Fontany zachytil. 

V Králičí noře už byl Kulhavý na druhém místě za Schurtrem. Ztráta Standera a 

Hermida Ramose byla 19 sekund na vedoucího Schurtera. Na 6. místě jedoucí 

Fumic už měl ztrátu 47 sekund. Do konce šestého kola byl průběh stejný, Schurter, 

Kulhavý, Fontana byli seřazeni těsně za sebou v rozmezí 1 sekundy a o drama 

v posledním kole, nebyl pochyb. Stíhací skupina v čele se Standerem a Hermida 

Ramosem sice ztrátu ztáhla z 19 na 13 sekund, ale trio leadrů stále ujíždělo. Nino 

Schurter se snažil od začátku posledního kola ujíždět, ale jak Kulhavý, tak Fontana 

byli v jeho těsném závěsu a nenechali ho ujet na více než 3 sekundy. Podobný 

obrázek byl vidět poslední 2 kola, Schurter se vždy dostal do menšího náskoku, ale 

před technickými úseky ho vždy oba jezdci dojeli, jako kdyby jim lépe jela kola nebo 
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měli více sil než Švýcar. Na Hadím kopci se poprvé za celý závod dostal do čela Ital 

Fontana a celý kopec si vedení udržel a Kulhavý začal ztrácet. Dvojice Fontana, 

Schurter začala ujíždět a v polovině posledního kola Kulhavý ztrácel 3 sekundy, 

Stander jedoucí na čtvrtém místě a pátý Hermida Ramos začali opět ztrácet a to 

konkrétně 23 sekund. Před Králičí norou Schurter Fontanu předjel a začal ujíždět, 

Kulhavý stále s 3 sekundovou ztrátou na zlatou medaili. Před Kamennou zahrádkou 

se Kulhavý dostal do závěsu a předjel i Fontanu, na kterém už bylo vidět, že mu moc 

sil po vytrvalých útocích na první příčku nestačí. Vedoucí Schurter a druhý Kulhavý 

začali Fontanovi ujíždět. Drželi se těsně za sebou, kolo na kolo. Do konce závodu už 

nechybělo mnoho, na řadě byla část úseku nazvaná Breathtaker, což bylo dlouhé 

stoupání necelé tři kilometry před cílovým úsekem. Právě tam Kulhavý začal 

spurtovat a dostal se před Schurtra, který se ale Kulhavého držel zuby, nehty. 

Fontana už vzdal boj o první dvě pozice a kontroloval jaký je stav za ním, když zjistil, 

že bronzovou medaili už mu nikdo jiný nesebere tak zvolnil a pokračoval volnějším 

tempem k cíli. Do cíle zbýval necelý kilometr a Schurter Kulhavého předjel, oba 

závodníci v těsném kontaktu projeli občerstvovací stanicí, ale ani jeden nechtěl ztratit 

cenné desetinky občerstvením. Oběma závodníkům zbýval poslední delší kopec před 

cílovou rovinkou. Kulhavý se stále držel těsně za Schurterem, oba už viděli cílový 

oblouk, do cíle nezbývalo ani 200 metrů, jediné co je dělilo od cíle, byly tři zatáčky a 

hned v té první se Jaroslav Kulhavý dostal vnitřní stranou před Nino Schurtera a bylo 

vidět, že Švýcar už nemá sil, aby Kulhavého předjel, do cíle zbývalo 100 metrů a dvě 

zatáčky, které rozhodnou o zlatém medailistovi. Schurter se snažil na cílové rovince 

spurtovat ze všech posledních sil, které mu zbývali, ale první kdo protnul cíl, byl 

Jaroslav Kulhavý s časem 1:29:07 a po urputném boji až do cíle vyhrál nad 

Švýcarem Nino Schurterem o 1 sekundu, třetí Ital Fontana dojel se ztrátou 25 sekund 

na třetím místě. Jaroslavu Kulhavému byla po zásluze na náročném okruhu v 

Hadleigh Farm předána na stupních vítězů zlatá medaile a po čtvrté a naposledy 

zazněla Česká hymna. 

5.4.6 Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká  

Tenis – čtyřhra (5. 8. 2012) 

Finále tenisové čtyřhry žen, které se odehrálo na centrálním Wimbledonském 

kurtu, proti sobě postavilo naše tenistky Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou proti 

sestrám Sereně a Venus Williamsovým ze Spojených států amerických.  
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1. set 

Lucie Hradecká byla první hráčkou, která ve finále měla podání. V prvním gamu 

naše tenistky uhráli 30 bodů, jen díky chybám Sereny, která dvakrát neusměrnila 

míček do kurtu a České tenistky tak ztratily hned svoje první podání. Stav zápasu 

0:1.  

Podání Venus Williamsové bylo tak tvrdé, že dvakrát naše hráčky jen vyrazily 

míček mimo kurt. Poté se ujal krátký míček Hradecké podél Sereny, která na něj 

nedosáhla. Hlaváčková za stavu 15:30 ve slibném postavení trefila síť. Úder Venus 

po tvrdém forehandu Hlaváčkové letěl mimo hřiště. Po podání Venus, Hradecká 

neposlala míček přes síť. Češky opět nasbírali jen 30 bodů. Stav zápasu 0:2. 

První podání Lucie Hlaváčkové bylo velmi tvrdé a Serena ho jen škrtla raketou 

a poslala do hlediště. Dobré podání Hlaváčkové bylo skvělou pozicí pro druhý úder, 

který uklidila těsně před zadní lajnu. Další dobré podání Hlaváčkové, které Venus 

špatně odehrála, znamenal jednoduchý úder pro Hradeckou, která si na něj počkala 

na síti. Dvojchyba Hlaváčkové znamenala první body pro Williamsovi v tomto gamu. 

Další podání už bylo v pořádku, ale s returnem Sereny si Hlaváčková neporadila 

nejlépe a míček skončil v síti. Hlaváčková byla v tomto gamu hodně vytížená, hned 

po podání na ní šel od Venus rychlý return, který zahrál těsně vedle Sereny, ta ho 

vrátila zpět od základní čáry, následný pokus Hlaváčkové skončil opět v síti. Stav byl 

nyní 40:40. První výhodu zápasu získaly Češky, když Hlaváčové podání vrátila 

Serena přesně do prostoru u sítě, kde stála Hradecká a ta se nezmýlila a míček 

tvrdým úderem poslala vedle nohou Venus. Hlaváčkové druhé podání bylo pomalé a 

Venus ji ho vrátila na základní čáru, ale síť opět zastavila další pokus Hlaváčkové. 

Stav tak byl opět 40:40. Poté získali výhodu Američanky, když si Serena 

s Hradeckou třikrát vrátily údery na základní čáru, při tom posledním však Hradecká 

přestřelila hřiště. Američanky break ball nevyužily, protože Venus po podání 

Hlaváčkové přestřelila hřiště. Znovu nastala shoda. Tentokrát si míček na základních 

čarách prohazovaly Hlaváčková se Serenou, po čtvrté výměně si vyčíhala na Sereny 

úder Hradecká, ale bohužel ho poslala do sítě. Už třetí shoda byla k vidění v tomto 

gamu, Hradecká trefila od sítě Serenu, které se hned omluvila. Další výhoda pro 

České hráčky po špatně odehraném míčku, který letěl od Sereny hodně vysoko, 

dopadl těsně za síť, kde si ho Hradecká nechala dopadnout, podívala se na 
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rozestavení sester v poli a míček poslala tvrdým úderem doprostřed, ač se obě 

sestry snažily sebevíc ani jedna na něj nedosáhla. Venus po podání Hlaváčkové 

trefila jen síť a České tenistky vybojovali první gam. Stav zápasu 1:2 

Podání Sereny bylo tvrdé, ale Hlaváčková poslala dobrý míc k základní čáře, ze 

kterého Serena hřiště netrefila. Další tvrdé podání mířilo vedle Hradecké, která se po 

něm natahovala, bohužel ale trefený vysoký míč se do hřiště nevrátil. Hlaváčková 

pak po krátké výměně uklidila míč mezi Američanky, které se po sobě jen podívaly. 

Po dalším podání Hradecká vrátila míček za síť, kde si na něj počkal Venus, která 

první možnost bodovat nevyužila, když její krátký lob Hlaváčková vystihla, ale pak 

poslala dlouhý míč na druhou stranu, než stála Hradecká. Poprvé v zápase padlo 

eso, o které se postarala Serena Williamsová. Další tvrdé podání mířilo na 

Hradeckou, která ho stěží vrátila na druhou půlku, tam si na něj počkala Venus a ze 

sítě ho poslala mezi Češky. Stav zápasu 1:3 

Hradecká předvedla dobré podání, Venus ho špatně odehrála nad síť a 

Hlaváčková ho chtěla napálit podél čáry, to se však nestalo a míček skončil za 

postranní čárou. Hradecká si mohla připsat eso, ale Serena se lehce dotkla míčku. 

Dvojchyba Hradecké, byli darované body pro Američanky. Po tvrdém podání se 

Serena marně snažila vrátit míček přes síť. Další tvrdé podání, tentokrát letělo přes 

síť, kde si na něj počkala Hlaváčová a uklidila ho do hřiště. Další podání, které 

dosáhlo rychlosti 182km/h neokázala Serena usměrnit do hřiště. Stav zápasu 2:3. 

Podání Venus Williamsová Andrea Hlaváčková jen odrazila před sebe, kde na 

něj u sítě čekala Serena a nekompromisně poslala míč podél postranní čáry. Stejná 

situace jako u prvního podání, ale tentokrát naše hráčky měli štěstí, neboť Serena 

napálila síť. Hlaváčková to přehnala se silou a po podání prvním úderem poslal 

míčem za základní čáru. Dobrý return od Hradecké, se kterým měla Venus problémy 

a odehrála ho do sítě, znamenal bod pro naše a skóre 30:30. Lucie Hradecká byla 

zahnána až do rohu hřiště, odkud dala křižný míček těsně za síť a Venus ho 

nedokázala dostatečně zvednout, aby přeletěl síť. Po urputném boji u sítě se 

nakonec míček dotkl těla Hlaváčkové, ale i tentokrát se soupeřka omluvila, stav je 

tedy 40:40. Tvrdé podání málem skončilo esem, ale Hlaváčková míček lehce 

zasáhla. Podání letící přímo na tělo Hradecké bylo těžko hratelné a skončilo v síti. 

Stav zápasu 2:4. 
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Hlaváčková předvedla dobré podání a zahnala Serenu až na roh kurtu, kam jí 

chtěla poslat i další míček, což nepřipustila Venus na síti a tvrdě míček poslala do 

mezery mezi naše hráčky. Stejná situace jako v předchozí hře, ale tentokrát se 

Venus do hřiště netrefila. Po dlouhé době delší výměna, při které Serena zahnala 

Hlaváčkovou až do rohu, která se natahovala po míčku a odehrála vysoký lob, na 

který si u sítě počkala Venus a šanci nepromarnila a zvýšila na 15:30. Další zásah si 

připsala Lucie Hlaváčková, která trefila Venus Williamsovou, i po tomto zásahu přišla 

od Hlaváčkové omluva. Hradecká zkrátila hru a poslala míček těsně za síť a Serena 

už na něj nedosáhla a stav byl 40:30. Tvrdý úder vedle Hlaváčkové, po kterém se 

natahovala, odehrála jen vysoko nad sebe, což nestačilo. Tvrdé podání Hlaváčkové 

Serena jen odrazila těsně nad síť, kde si na něj počkala Hradecká a napálila míček 

mezi sestry Williamsovi, čímž získala výhodu. O tu vzápětí přišly, když Hlaváčková 

nedokázala míček trefit přes síť. Výhodu získali nyní Američanky, když Serena 

zahnala Hlaváčkovou do rohu a ta musela obtížně dávat míček křížem, na ten si 

počkala Venus a zakončila do volného prostoru podél postranní čáry. Krásné podání 

Hradecké vyhnalo Serenu mimo hřiště a odražený míček Hlaváčková skvěle lobem 

uklidila za Venus, která čekala na chybu u sítě, což nenastalo a skóre bylo opět 

40:40. Hlaváčkové povedený servis se Sereně nepodařilo odehrát tak, jak by asi 

chtěla a k vysokému míčku se dostala Hradecká, která ho s přehledem uklidila mezi 

Američanky. Tvrdé podání Venus jen odrazila mimo kurt a skončil sedmý gam. Stav 

zápasu 3:4. 

Tvrdé podání Sereny Hlaváčkové jen vrátila na raketu Venus, která měla 

jednoduchou pozici k zisku bodu. Stejná situace, ale tentokrát Venus nečekala 

zřejmě tento úder a míček se jí svezl po raketě. Podání přesně na lajnu se snažila 

Hlaváčková odehrát, ale málem to odnesla hlavní rozhodčí na empiru. Hlaváčková 

dobře odehrála tvrdé podání, poté jí ale Serena natáhla až za hranice hřiště, kam už 

nedosáhla, skóre bylo 15:40. Serena zřejmě chtěla tento gam rychle ukončit a dávala 

na Hradeckou jeden tvrdý míček za druhým, ta je ale bravurně vracela, až nakonec 

donutila Serenu k chybě, a míček skončil v síti. Podobná situace jako v předchozí 

hře, Hlaváčková vycítila příležitost a chtěla se zapojit, bohužel ale úder od Sereny byl 

tak tvrdý, že jí vystřelil raketu z ruky. Stav zápasu 3:5. 

Podání Hradecké vystihlo místo, kde stála Serena, ta vrátila tvrdým úderem 

míček zpět, na Hlaváčkovou, která se snažila hru zkrátit, ale Venus míček doběhla a 
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malým lobem přes síť donutila k běhu obě tenistky, ale ani jedna už míček odehrát 

nestihla. Serena odvrátila prudký servis směrem k Hlaváčové, která nastavila raketu 

na odraz, ale ten byl příliš silný a letěl vysoko, Serena míček odehrála z první, ale 

trefila jen síť. Hradecká servírovala na Serenu, která odehrála míček do míst, kde se 

pohybovala Hlaváčková, která úderem z první odehrála míček těsně vedle nohou 

Venus, která už nemohla nic dělat. Opět nepřesný return nasměrovaný na 

Hlaváčkovou, která tentokrát těsně netrefila Serenu a zvíšila náskok na 40:15. Další 

tvrdé podání mířilo na Serenu, která míček odvrátila, poté se musela hodně 

natáhnout, aby stačila na druhý úder Hradecké, ale byl z toho vysoký lob, který spadl 

až za základní čárou. Stav zápasu 4:5. 

Dlouhá výměna, při které se zapojily všechny hráčky, a střídali se údery na 

základní čáru, tak na síť nakonec skončila míčkem v síti na straně českých tenistek. 

Krásný return Hradecké až na základní čáru donutil Venus couvat a míček, který 

hrála těsně u země, se jen dokutálel k síti. Při dalším podání Venus vytáhla 

Hlaváčkovou až mimo hřiště, ale na úder, který směřoval ke středu, se stačila vrátit a 

odehrát, ale bohužel jen na raketu Sereny, která tvrdým forehandem usměrnila míček 

těsně za síť. Serena vystihla return Hradecké a na síti opět úspěšně zakončila do 

vymezeného prostoru a Američanky měli první set ball. Ten se podařilo úspěšně 

odvrátit, když Hradecká zahrála return na tělo Sereny, která nedokázala úspěšně 

nastavit raketu, míček skončil v síti. Ani druhý set ball první set neukončil, 

Hlaváčková si počkala na síti na úder Venus a těsně kolem ní míček poslala. První 

dvojchyba Američanek znamenala výhodu pro České tenistky. Return Hradecké se 

přes síť nedostal a skóre bylo 40:40. Venus tvrdým podáním do rohu hřiště donutila 

k pohybu Hlaváčkovou, která správně nenastavila raketu, a míček se odrazil do 

hlediště. Třetí set ball už Američanky proměnily, když return Hradecké přeletěl 

základní čáru. Stav zápasu 4:6 na gamy, 0:1 na sety.  

2. set 

Podání Hlaváčkové Serena vrátila tak, že se po něm naše tenistka jen otočila. 

Druhé podání už bylo úspěšnější a po pár výměnách Lucka Hradecká zasmečovala 

po chybě Venus a Serena jen odpálila míč do autu. Další výměna byla od základních 

čar mezi Hlaváčkovou a Serenou, která potom chtěla otočit hru, ale Hradecká 

nastavila raketu správně mezi Američanky a ty už nedokázali míček vrátit zpět. Totéž 
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se stalo při další výměně, ale tentokrát obráceně a Serena zakončovala pod nohy 

Hradecké. Už po několikáté si od základní čáry přetahovaly Hlaváčková se Serena, 

Američanka tentokrát při třetí výměně poslal balonek do autu. Tvrdé podání 

Hlaváčkové a nepřesný return Venus Williamsové znamenaly první gam druhého 

setu pro České tenistky. Stav zápasu 1:0. 

Skvělý return předvedla Hradecká, Serena jen zvedla míč do vzduchu, kam si 

pro něj nad síť vyskočila Andrea Hlaváčková. Serena se opět pustila do výměny 

s Hlaváčkovou a pak otočila hru na Hradeckou a ta jen promáchla raketou. 

Dvojchyba Sereny Williamsové navýšila vedení na 30:15. Tentokrát si na základní 

čáře vyměňovali míče Hradecká s Venus, Hradecká bohužel poté zahrála do autu. 

Jedna z nejhezčích výměn zápasu – Serena podává, Hlaváčková odvrací eso 

dlouhým lobem na základní čáru k Hlaváčkové, ta už v rohu hřiště nataženou rukou 

vrací míček na bližší stranu sítě, kde je Venus, ta reflexně strčila do úderu raketu a 

zpomalila tak míček, pro který si doběhla Hradecká a napálila raketu Venus, která 

couvala od sítě, míček se akorát snesl nad síť, kde ho Hradecká dorazila do volného 

prostoru kurtu. Ostré podání Sereny Hlaváčková jen přizvedla, ale na druhou 

polovinu hřiště se míček nedostal, čímž je tu shoda. Serena zahnala Hlaváčkovou do 

rohu, ale míček stihla, zahrála krásný return, který Venus špatně zahrála a nabídla 

tak míček Hradecké, která se nemýlila a získala výhodu. Ovšem přišlo druhé eso 

zápasu, které měla na svědomí opět Serena Williamsová. Hned vzápětí mohlo přijít 

další eso, ale Hlaváčková nastavila raketu a jen tečovala balonek. Krásný return 

předvedla Hradecká, i když trefila raketu Venus, míček se pomalu odrazil, ale 

Hlaváčková jej poslala do sítě. Stav zápasu 1:1 na gamy. 

Hradecká se po podání dlouhou dobu přetahovala se Serenou, ale nakonec 

poslala míček do zámezí. Podání Hradecké Serena do kurtu nedostala. Hradecká se 

zase přetahovala se Serenou, ta opět poslala míček do zámezí. Hradecká nedosáhla 

na return Sereny. Krásné podání Hradecké, které Serena jen zahodila do zámezí. 

Stejný okamžik jako v poslední hře, Hradecká měla poslední dvě podání skvělá. Stav 

zápasu 2:1.  

Venus zahnala Hlaváčkovou do rohu a ta míček odpálila do sítě. Stejně tomu 

tak bylo na druhé straně, tentokrát síť trefila Hradecká. Při třetím podání Venus sice 

Hlaváčková na podání dosáhla, ale hodně ho zvedla a na síti si na něj počkala 
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Serena, která ho ranou poslala o kurt až do ochozů. Venus Williamsová zakončila 

esem a byla to první čistá hra zápasu. Stav zápasu 2:2. 

Venus si počkala na křižný míč od Hlaváčkové na sítě a proměnila ho bez 

potíží. Výměna, která se hrála po druhém podání, měla rychlý konec, když Hradecká 

špatně odehrála return od Sereny a nabídla další pozici na síti pro Venus. Ať se 

České tenistky snažily sebevíce, na síti dominovala Venus Williamsová a při pokusu 

trefit míček na základní čáru, bylo moc razance od Hlaváčkové, která míček poslala 

za čáru. České tenistky ztratily podání a byla to další čistá hra od Američanek. Stav 

zápasu 2:3. 

Serena při prvním podání zahnala Hlaváčkovou mimo kurt a ta jen odrazila do 

vzduchu míč, který skončil v zámezí. Serena si připisuje další eso v zápase. Další 

tvrdé podání na Hlaváčkovou, která jen srazila míček do sítě. Další eso od Sereny 

Williamsové znamenalo další čistou hru a pro Američanky 4 gam za sebou. Stav 

zápasu 2:4. 

První bod po dlouhé době pro České tenistky získala Hlaváčková, která si 

počkala na return Sereny. Tvrdé podání, se kterým měla Venus problémy, bylo 

dalším bodem. Najednou jako kdyby se smůla prolomila, Hradecká přidává z podání 

další bod. Venus hned z returnu posílá míček přímo na postranní čáru, stav je 40:15. 

Američanky se vrátily do hry, další balon podél lajny od Venus z returnu. Hlaváčková 

teď poslala return Venus do sítě. Hlaváčková čekala na síti na balonek, který 

nakonec dostala, ale razance, se kterou ho hrála, nebyla vysoká, takže ho Venus 

ještě stihla vrátit zpět, ale na podruhé už pro náš tým získala Hlaváčková výhodu. 

Krásné podání, které skončilo prvním esem Českého týmu. Stav zápasu 3:4. 

První podání Venus vypadalo pro naše slibně, bohužel ale Serena křižný balon 

z první na síti poslala míček do protipohybu Hlaváčkové. Další ze soubojů u základní 

čáry skončil vítězně pro české barvy, jelikož Serena ve skluzu dlouhým lobem hřiště 

netrefila. Na dobrý return Hlaváčkové si u sítě počkala Serena a tvrdě zakončila 

vedle nohou Hradecké. Hradecká skvělým returnem na základní čáru překvapila 

Venus, která míček už jen zpomalila. Tvrdé podání Hlaváčková nedokázala usměrnit 

do hřiště. Podání přímo na místo, kde stála Hradecká, ta si s ním nedokázala poradit, 

míček skončil v síti. Stav zápasu 3:5. 



29 
 

Podání Hlaváčkové šlo až do samého rohu hřiště, kde na něj nedosáhla 

Serena. Přesné podání na středovou lajnu ještě Serena odehrála, ale následující 

úder Hradecké už znamenal další bod. Hlaváčkové krásný úder podél lajny, po 

kterém se Venus na síti natahovala Marně, znamenal vedení 40:0. V souboji na sítí 

byla tentokrát úspěšnější Venus a křižným balonem mezi našimi hráčkami získala 

bod. Krásné podání a rychlá výměna, Hlaváčková poslala míčem do rohu a Serena 

se nestačila přesunout. Stav zápasu 4:5.  

Krásný return od Hlaváčkové přímo na Venus, která se štěstím odehrála míček 

přes síť, kam si pro něj došla Hlaváčková a přehodila Venus. Další eso Sereny do 

rohu hřiště. Hlaváčková sice na prudké podání do rohu dosáhla, ale do hřiště ho 

neposlala. Hradecké se svezl míček po raketě, což nyní znamená první match ball 

tohoto finálového zápasu. První match ball Hradecká na síti odvrátila, když trefila 

míček mezi Američanky. I druhý match ball je pryč, Hradecká si několikrát vyměnila 

míček od základní čáry se Serenou, Hlaváčková se pořád připravovala a 

naznačovala, že zasáhne, což přišlo až po 5 výměně a úspěšně, stav je 40:40. Další 

eso Sereny Williamsové znamenalo výhodu a další match ball. Serena se očividně 

snažila zakončit zápas esem, což ji nevyšlo, Hlaváčková jen přizvedla míč, který letěl 

na síť, na Venus Williamsovou a ta rozhodla o zlaté medaili pro Americkou dvojici 

Serena Williamsová, Venus Williamsová. České tenistky Andrea Hlaváčková a Lucie 

Hradecká si z Londýna povezou medaile stříbrné. 

5.4.7 David Svoboda 

Moderní pětiboj (11. 8. 2012)  

Šerm: 

První disciplínou byl šerm. Zápasy se odehrávaly v Cooprově domě. Hrálo se 

na jeden zásah, přičemž délka zápasu byla 1 minuta. Hrálo se systémem každý 

s každým. David Svoboda vyhrál 26 z 35 zápasů a obsadil první místo, za které 

získal 1024 bodů. Druhý skončil s 25 výhrami Rus Aleksander Lesun s 1000 body. 

Třetí místo obsadil Číňan Cao Zhongrong taktéž s 1000 body a 25 výhrami. 

Plavání: 
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Druhou disciplínou je plavání na 200m volný způsob. Čas byl nastaven na 2:30, 

který znamenal 1000 bodů, každá 1/3 sekundy pak byla hodnocena 4 body. David 

Svoboda startoval ve čtvrté rozplavbě. 

Závod odstartoval ve vysokém tempu, Svoboda se držel do prvních 50 metrů na 

druhém místě za vedoucím Maďarem Kaszou, toto pořadí se nezměnilo ani po 

100m, na obrátce po 150 metrech se Svoboda posunul na třetí místo, ale všichni 

krom vedoucího Kaszy se drželi téměř v jedné rovině. Na posledních 50 metrech se 

rozestupy zvětšovali. V této rozplavbě vyhrál Maďar Kasza s časem 2:01,59 a 

ziskem 1344 bodů. David Svoboda se v posledních 50 metrech propadl a skončil na 

sedmém místě s časem 2:04,84 a ziskem 1304 bodů.  

David Svoboda měl po dvou disciplínách 2328 bodů a byl na druhém místě. Na 

vedoucího Číňana Cao Zhongronga ztrácel 48 bodů. 

Parkúr: 

Na třetí disciplínu Parkur si Svoboda vylosoval koně Fellow van T. Parkúr byl 

hodnocen tak, že každý moderní pětibojař měl jako základ 1200 bodů, od kterých se 

odečítaly body za shození překážky, neposlušnost koně, pád jezdce a překročení 

vymezeného časového limitu. 

První a dvojitá překážka na trati nedělala žádné problémy našemu modernímu 

pětibojaři ani další jednoduchá nebyla obtíží. Následoval úsek dvou skoků, které byly 

naaranžované jako kameny ve Stonehenge, ale ani ty nepřipsaly na konto Svobody 

žádné trestné body. Následoval dvojitý skok, který Svoboda s Fellow van T zvládl. 

Před Svobodou byl trojitý skok, tam bohužel Fellow van T předními končetinami 

shodil první překážku na této sérii a bylo mu připsáno 20 trestných bodů. Další 

překážka nebyla problém, ale na další překážce bohužel Svoboda opět chyboval a 

bylo mu připsáno dalších 20 trestných bodů. Poté Svoboda čistě přeskočil dvě 

překážky, které držely miniatury Big Benu a Buckinghamského paláce. Zbývala 

poslední překážka, která nezůstala po přeskoku celá a tak se Svobodovi připsalo 

dalších 20 trestných bodů. Poté už uplynul čas 75 sekund, který byl na průjezd tratí 

vymezen a Svobodovi skákali trestné body, 4 za každou sekundu, naštěstí byl 

Svoboda blízko u cíle a tak mu naskočilo jen 8 trestných bodů. Celkový počet 

trestných bodů bylo 68. V konečném pořadí parkúru Svoboda obsadil 16. místo a 
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připsal si tak 1132 bodů. Na překonání do teď prvního Cao Zhongronga to ovšem 

stačilo, protože ten v parkúru nasbíral 120 trestných bodů. 

David Svoboda se po třech disciplínách dostal do průběžného vedení 

s náskokem 4 bodů na druhého Číňana Zhongronga. Třetí Rus Aleksander Lesun 

ztrácel na první místo 36 bodů.  

Kombinace (běh, střelba): 

Poslední čtvrtou disciplínou byl kombinace běhu a střelby, která se objevila 

poprvé v rámci Olympijských her. A jako další novinky v rámci střelby byl poprvé 

použit laserový terč. Tento závod se odehrával v prostoru Greenwich parku. Body za 

tuto kombinovanou disciplínu byly stanoveny tak, že čas 12:30 je ohodnocen 2000 

body a každá další nebo zbývající sekunda čtyřmi body. David Svoboda jako 

průběžný první muž pořadí vybíhal jako první. 1 sekundu po něm Číňan Cao 

Zhongrong. Třetí Rus Aleksander Lesun vybíhal 9 sekund po Svobodovi. 

Závod byl odstartován, Svoboda s Zhongrongem uběhli 100 metrů a ještě na 

stadionu je čekala první střelba závodu. Na té oba při první ráně zachybovali, poté už 

Zhongrong střílel čistě, ale David Svoboda ještě dvakrát minul a tak Zhongrong 

předběhl Svobodu. Svoboda ztrácel na Zhongronga 3 sekundy. Zhongrong svůj 

náskok během navyšoval a ten se zvýšil na 6 sekund, za Svobodou třetí Lesun 

ztrácel 18 sekund na prvního Zhongronga. Závodníci vbíhali zpět na stadion do 

druhého kola, které s časem 3:26,9 zaběhl Nejrychleji Zhongrong, Svoboda jeho 

náskok stáhl na 3 sekundy. Nyní na závodníky čekala druhá střelba, ve které Číňan 

dvakrát zachyboval a Svoboda jen jednou a tak oba pětibojaři vybíhali ze střelnice 

téměř současně, Zhongrong měl náskok 1 sekundy. Rozdíl mezi závodníky se 

během úseku mimo stadion stále zmenšoval, až Svoboda Zhongrong při náběhu na 

stadion předběhl a před třetí střelbou měl Svoboda na Zhongrong náskok 1 sekundy. 

Na poslední střelbě byli oba bezchybní až do čtvrtého terče, který Svoboda trefil až 

na podruhé, stejně tak to dopadlo i s pátým terčem, ale to už Zhongrong po 

bezchybné střelbě vytvářel náskok do posledního okruhu. Svoboda ztrácel po 

střelnici 2 sekundy, ale rychle dobíhal Zhongronga, kterého předběhl ve třetině 

okruhu. Bylo vidět, že Svoboda má více sil a začal se Zhongrongovi postupně 

vzdaloval. Číňan už Svobodovi nestačil a Svoboda vbíhal na stadion, zbývaly mu 4 

zatáčky, aby získal zlatou medaili. To se také stalo a jako první proběhl cílovou 
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rovinku v čase 10:33,02, druhý Číňan Zhongrong doběhl v čase 10:38,02 a třetí 

Maďar Marosi měl čas 10:45,72.   

Svoboda navíc stanovil i nový olympijský rekord, který má hodnotu 5928 bodů 

5.4.8 Barbora Špotáková 

Hod oštěpem – finále (9. 8. 2012) 

V prvním pokusu poslala Špotáková oštěp do vzdálenosti 66,9 metrů, kterým 

překonala všechny soupeřky. Druhý pokus byl o něco kratší a to 66,88 metrů. Třetí 

pokus byl opět kratší. Za to čtvrtý pokus byl velmi vydařený a měl hodnotu 69,55 

metrů a soupeřky měli ještě mnohem více co překonat, to se ale nestalo a Barbora 

Špotáková tímto výkonem získala zlatou medaili. 

5.4.9 Zuzana Hejnová 

Finále - 400 metrů překážky (8. 8. 2012)  

Zuzana Hejnová startovala ve finálovém běhu ze čtvrté dráhy. Start se povedl 

na poprvé a finále bylo odstartováno, Hejnová vyběhla ze zatáčky na první rovinku a 

bylo vidět, že Česká závodnice zrychluje, do druhé zatáčky už nabíhala s náskokem 

na závodnice v páté a sedmé dráze. Při náběhu do cílové rovinky bylo zřejmé, že o 

sadu medailí se poperou čtyři překážkářky: Ruska Natalya Antyukhová, Američanka 

Lashinda Demusová, Jamajčanka Kaliese Spencerová a Zuzana Hejnová. Hejnová 

stále zrychlovala, ale byla za Spencerovou, až na poslední překážce se Zuzana 

Hejnová dostala před Jamajčanku a protnula cílovou rovinku jako třetí a vybojovala 

tak bronzovou medaili. Zlatou medaili získala Ruska Antyukhová s časem 52,7 

sekund, druhá Demusová s časem 52,77 sekund a třetí Zuzana Hejnová s časem 

53,38 sekund.  

5.4.10 Miroslava Knapková 

finále – skif (4. 8. 2012)  

Miroslava Knapková se i s natrženým mezižeberním svalem rozhodla bojovat o 

cenný kov. Na kanálu v Eton Dorney startovala z 6 dráhy ve finále A.  

Závod byl odstartován. Mirka Knapková se po startu dostala do vedení o půl 

skifu. Ostatní soupeřky byli srovnány na podobné úrovni za ní. Po 500 metrech měla 

Knapková náskok 2,1 sekundy na druhou Dánku Erichsenovou a 3,4 sekundy na 
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Číňanku Zhangovou. Knapková nadále zrychlovala a ujížděla zbytku startovního 

pole, její náskok už byl téměř o dva skify. Mirka Knapková každým tempem ujížděla 

zbytku veslařek, na 1000 metrech už měla náskok 5,8 sekund na druhou Dánkou 

Erichsenovou. Na průběžné třetí místo se posunula Australanka Crowová se ztrátou 

6,9 sekund na vedoucí Knapkovou. Pohled na vedoucí Knapkovou, která 

s natrženým svalem ujíždí ostatním závodnicím, byl až neuvěřitelný. Při průjezdu na 

1500 metrech měla Knapková náskok už 7,1 sekund na druhou Erichsenovou, třetí 

Crowová měla ztrátu na první místo 7,6 sekund. Na Knapkové bylo znát, že do 

celého závodu dala všechno a v posledních 500 metrech se její náskok sice 

zmenšoval, ale cílový prostor protnula jako první s časem 7:54,37. Do samotného 

závěru se bojovalo o druhé místo, které nakonec udržela Dánka Erichsenová, třetí 

skončila Australanka Crowová.  

5.5 Čeští sportovci do 10. místa  

Kateřina Emonds – Na OH v Aténách 2004 skončila na 3. místě. Zlato a 

stříbro si odvezla v roce 2008 z Pekingu. Svojí sbírku zkompletovala 4. místem a 

pomyslnou bramborovou medailí v Londýně. 

Štěpánka Hilgertová – Londýn znamenal už 6 olympiádu pro tuto vodní 

slalomářku. Bez větších problémů se dostala do semifinále, kde díky propadu britské 

a italské favoritky, zajela postupový čas do finále. Finálovou jízdu jela jako druhá a 

zajela bezchybnou jízdu, poté jen čekala, jak pojedou soupeřky. S časem 109,16 

sekundy nakonec vybojovala 4. místo.   

Eliška Klučinová – v sedmiboji si na trati 100m překážek vytvořila nový osobní 

rekord v čase 14,01 sekund.  Její výkon znamenal v celkovém pořadí 6. místo. 

Lukáš Melich – Bez problémů se dostal do finále. Tam svoje kladivo poslal do 

vzdálenosti 77,17m a obsadil 6. místo. 

Jiřina Ptáčníková – Třetím pokusem ve skoku o tyči zdolala laťku na 4,45 

metrech, díky tomu skončila na 6. místě. 

Jiří Orság – v nejtěžší kategorii nad 105 kilogramů si český vzpěrač vylepšil 

své osobní rekord, když úspěšně zvedl nad hlavu 239 kilogramů, což mu v Londýně 

přineslo 7. místo. 
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Filip Dvořák, Jaroslav Radoň – Deblkanoisté na kanálu Eaton Dorney 

vybojovali s časem 3:37,601 5. místo. 

Jana Pechanová – česká plavkyně v závodu na 10 kilometrů obsadila s časem 

1:58:52,8 9. místo.  

Jan Kudlička – ve skoku o tyči si od Pekingu polepšil, skočil 565 centimetrů, 

což stačilo na 8. místo. 

Aneta Hladíková – bikrosařka v rozjížďce obsadila skvělé 3. místo, ale 

v semifinále tento výkon nezopakovala a obsadila 10. místo. 

Vítězslav Veselý – Kvalifikačním hodem překonal svůj osobní rekord. Ve finále 

doletěl jeho oštěp do vzdálenosti 83,34 metrů a znamenalo to 4. místo.     

Denisa Rosolová, Zuzana Bergrová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Hejnová – 

ve finále štafety na 4 x 400 metrů, kterou zaběhly za 3:27,77, což stačilo na 7. místo. 

Lenka Antošová, Jitka Antošová – ve dvojskifu obsadily 7. místo. 

Tomáš Berdych, Radek Štěpánek – čtyřhra muži, 9. místo. 

Lenka Marušková – vzduchová pistole, 8. místo. 

Martin Podhráský – rychlopalba, 7. místo. 

Martin Strnad – rychlopalba, 9. místo. 

Jan Sychra – skeet, 6. místo. 

Simona Baumrtová – 100 metrů znak, 10. místo. 

Stanislav Ježek – kanoe, 5. místo. 

Jaroslav Volf, Ondřej Štěpánek – kanoe dvojic, 7. místo. 

Vavřinec Hradilek, Stanislav Ježek – kanoe dvojic 9. místo. 

Pavel Kelemen – dráhová cyklistika sprint, 10. místo. 

Denisa Rosolová – 400 metrů překážek, 7. místo. 

(Koliš, 2012) 
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6 Nové rekordy 

6.1 Olympijské rekordy 

Melanie Schlangerová, Brittany Elmsliová, Cate Campbellová a Alicia 

Coutsová - vytvořily v plavecké štafetě na 4 x 100 metrů volným způsobem nový 

olympijský rekord, který měl hodnotu 3:35,15. 

Radek Štěpánek a Tomáš Berdych - V zápase tenisové čtyřhry proti brazilské 

dvojici Melo, Soares bojovali o postup do 3. kola dlouhé 4 hodiny a 21 minut, což byl 

nový olympijský rekord, bohužel prohráli a do dalších bojů nepostoupili. 

David Svoboda – český moderní pětibojař stanovil nový rekord na hodnotu 

5928 bodů. 

Michael Phelps – po polohovém závodu na 200m získal zlatou medaili. Rozšířil 

tak svoji sbírku na 20 medailí a stal se tak nejúspěšnějším olympionikem v historii 

olympijských her. 

Usain Bolt - ,,nejrychlejší muž planety´´ jak je oprávněně nazýván vytvořil nový 

olympijský rekord na 100m a to 9,63 sekundy. 

Renaud Lavillenie – Francouz ve finále skoku o tyči předvedl výkon 597 

centimetrů, což byl nejvíce, co kdo v roce 2012 skočil a také nový olympijský rekord. 

(Koliš, 2012) 

6.2 Světové rekordy 

Sun Jang – v závodě na 1500m volným způsobem překonal svůj vlastní 

světový rekord a posunul no na čas 14:31,02. 

David Rudisha – na 800 metrové trati si keňský běžec doběhl pro zlatou 

medaili a také nový světový rekord, který posunul na 1:40,91.  

Tianna Madisonová, Allyson Felixová, Bianca Knightová, a Carmelita 

Jeterová zaběhli ve štafetě na 4 x 100 metrů čas 40,82 sekund, což znamenalo nový 

světový rekord. 
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Usain Bolt, Yohan Blake, Nesta Carter, Michael Frater – ve štafetě na 4 x 

100 metrů překonali jamajští sprinteři svůj vlastní světový rekord, který posunuli pod 

hranici 37 sekund a to 36,84. 

 (Koliš, 2012) 
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7 Metoda zpracování 

7.1 Metoda zpracování  

Pro účely mé práce používám metody kvalitativního dotazníkového šetření 

z důvodu menší časové náročnosti než je rozhovor.   

7.2 Kritika literatury 

Vzhledem k aktuálnosti tématu a sportovní podstatě, i když šlo o olympiádu, 

bylo poměrně těžké sehnat literaturu, ze které by se dalo zjistit množství informací 

potřebných pro tvorbu bakalářské práce. Jedna z mála knih popisující dění na této 

olympiádě je Londýn 2012, oficiální publikace Českého olympijského výboru, což je 

fotokniha zobrazující úspěch především českých sportovců, ale ne všech, medailistů 

ano, o těch je zde i trochu textu více, ale někteří čeští sportovci, kteří byli do 10. 

místa, což podle mého je výborný výsledek z olympiády, zde nejsou ani zmíněni. 2 

pozitiva ale tato kniha má. Zaprvé dobrou strukturu, která jde den po dni a ke 

každému dni je uvedeno, kteří čeští sportovci se v jaké disciplíně objeví. Druhým 

pozitivem je určitě výsledková listina, která obsahuje všechny sporty na olympijských 

hrách v Londýně, do 10 místa u každé disciplíny, která je doplněná o české 

sportovce, kteří jsou navíc kvůli lepšímu hledání tučně zobrazeny, i když nebyli do 10 

místa. Ovšem u některých sportovců, českých nevyjímaje, chybí výsledné časy, 

metry či body. Další knihou je taktéž oficiálním vydáním Českého olympijského 

výboru a to kniha Český dům, která jak už název díla napovídá, se zabývá děním 

okolo novinky v podobě stavby, ve které se mohou fanoušci dívat přímo v centru 

Londýna na závody českých sportovců a nejen to, taky se s nimi zde mohou potkat a 

dát si dobré české pivo. 
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8 Hypotézy  

Hypotéza č. 1) Olympijská medaile je pro české medailisty z Londýna nejcennější 

sportovní ocenění. 

Hypotéza č. 2) Čeští medailisté vědí, kolik Česká republika vybojovala medailí. 

Hypotéza č. 3) Otevření českého domu pro fanoušky bylo z pohledu českých 

sportovců správnou volbou.   

Hypotéza č. 4) Organizace a bezpečnost byla v Londýně lepší než na předchozích 

olympijských hrách v Pekingu. 
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9 Výzkumná část 

Českým medailistům, s kterými se mi podařilo zkontaktovat, jsem položil celkem 

12 otázek, ve kterých jsem zjišťoval, jaké byli myšlenky medailistů v cíli, jejich další 

cíle, kterých by chtěli dosáhnout. Do dotazníku jsem zahrnul i dvě otázky ohledně 

Českého domu v Londýně, který se otevřel prvně pro fanoušky. Jednou kvízovou 

otázkou jsem chtěl prověřit, přehled o zisku medailí našich sportovců. Dále jsem se 

zajímal o organizační věci v Londýně, jestli platí, že každá další olympiáda je v 

něčem lepší než ta předchozí. Pro lepší přehlednost budou pod každou otázkou 

odpovědi všech sportovců a vyhodnocení odpovědí.  

 

Otázka č. 1) Jaká byla Vaše první myšlenka po vítězném hodu/zápase/v 

cíli? 

Barbora Špotáková: Asi, že by to mohlo stačit, protože jsem ještě nevěděla, 

že je to vítězný hod. Bylo to skoro 70 metrů a soupeřky nevypadaly nikterak silně ten 

večer. Vlastně jsem šla na poslední hod už jako vítězka OH. Takže to byl krásný a 

zvláštní pocit. V podstatě byl stadion jen pro mě, protože myslím, že už žádná 

disciplína neprobíhala.  

Zuzana Hejnová: V první chvíli jsem si ještě nebyla jista, že jsem skutečně 

získala medaili. Když jsem se to dozvěděla z oficiálních výsledků, jediné co mi 

problesklo hlavou: konečně!  

Jaroslav Kulhavý: Že jsem to dokázal a také velké vyčerpání. 

Miroslava Knapková: Že jsem vyhrála Olympijské hry a že je to neuvěřitelné, 

že se mi to povedlo.  

Ondřej Synek: Nevím, radost i smutek. 

Andrea Hlaváčková: Zklamání z prohry, které za nedlouho vystřídala radost 

z medailového zisku. 

Vyhodnocení otázky č. 1): Odpovědi většiny medailistů byli o velké radosti 

z úspěchu, co dokázali, že to někteří ani nečekali, ale také vyčerpání po závodě, 
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které však později přebyla euforie z obrovského úspěchu. Ostatní sportovci, kteří 

nedosáhli na zlatou medaili, cítili i prvotní zklamání, že mohl být výkon lepší.  

 

Otázka č. 2) Pokusíte se Váš výkon na další olympiádě ještě vylepšit? 

(pokud se zúčastníte) 

Barbora Špotáková: Bude to v mém případě dost složité, ale samozřejmě že 

se pokusím. Nerada dopředu něco tvrdím a tak raději počkám až na léto 2016. Tam 

už budu moudřejší.  

Zuzana Hejnová: Je to můj cíl a udělám pro to maximum. 

Jaroslav Kulhavý: Samozřejmě se o to pokusím, je to výzva ale na druhou 

stranu vždy loterie. 

Miroslava Knapková: Jelikož jsem na OH v Londýně jela svůj životní závod, 

tak by byla spokojená, kdyby se mi podařilo v Riu k němu co nejvíc přiblížit. 

Ondřej Synek: Určitě ano. 

Andrea Hlaváčková: Kdybychom se na olympiádu znovu dostaly, byla by 

medaile naším cílem a nezáleželo by nám tolik na tom, jaká by byla. 

Vyhodnocení otázky č. 2): Tato otázka byla cílena především na stříbrné a 

bronzové medailisty, od kterých jsem čekal odpovědi, že pokud se na olympiádu 

v Riu dostanou, tak se pokusí pro zisk medaile udělat cokoliv, což se potvrdilo. 

Překvapením byli odpovědi zlatých medailistů, kteří psali, že obhajoba zlata je to 

nejtěžší, někteří hovořili o vrcholu své kariéry a životní formě. 

 

Otázka č. 3) Je pro Vás olympijská medaile cennější než medaile z ME či 

MS? 

Barbora Špotáková: Jistě. A myslím, že snad pro každého sportovce.  

Zuzana Hejnová: Těžko se to srovnává. Olympijská medaile je nejcennější, ale 

zase z MS je zlatá, proto to nerada porovnávám. Každá má něco. 
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Jaroslav Kulhavý: Zlato z Olympijských her je asi nejvíc co jde získat. Šance 

je jen jednou za 4 roky, proto je nejcennější. 

Miroslava Knapková: Samozřejmě. Vyhrát medaili na OH může sportovec jen 

jednou za 4roky, zatímco na MS a ME každý rok. Navíc OH jsou pro mnohé 

sportovce vrchol jejich sportovní kariéry, a proto konkurence na OH bývá největší. 

Ondřej Synek: Ano. 

Andrea Hlaváčková: Pro mne je medaile zatím největším úspěchem, řadím ji i 

nad vítězství na Grandslamu. 

Vyhodnocení otázky č. 3): Otázkou jsem se jen chtěl ujistit, jestli berou 

sportovci olympiádu jako opravdový vrchol sportovních soutěží a pro většinu z nich je 

to i sportovní cíl jejich kariéry což znamená i potvrzení hypotézy č. 1.  

 

Otázka č. 4) Vnímala jste i úspěchy českých sportovců v Londýně? 

Barbora Špotáková: Je to tak medializované, že samozřejmě vnímala. A ráda 

vnímala. Nijak mě to fandění nerozptyluje.  

Zuzana Hejnová: Vnímala a měla jsem radost, že se Česká reprezentace veze 

na vítězné vlně. 

Jaroslav Kulhavý: Docela jsem všechny sporty sledoval. Myslím, že z médií 

jsem měl dost informací a potom jsem se také s částí medailistů setkal v Olympijské 

vesnici. 

Miroslava Knapková: Nebydleli jsme sice s ostatními sportovci v olympijské 

vesnici, ale sledovala jsem výkony českých sportovců a fandila jsem jim. 

Ondřej Synek: Ano. 

Andrea Hlaváčková: Ano každou medaili jsem prožívala a strašně fandila. 

Vyhodnocení otázky č. 4): Všichni sportovci odpověděli, že své krajany 

sledovali a fandili jim, co to šlo. Média vysílala dostatek přenosů, díky kterým mohli i 

ti, kteří nemohli přijít osobně fandit, i když chtěli, tak je mohli alespoň sledovat 

v televizi. Někteří psali, že jejich podpora je nikterak nerozptyluje před jejich závody. 
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Otázka č. 5) Sledovala jste osobně závody českých sportovců? 

Barbora Špotáková: Byla jsem na jediném sportu a to na Lukáši Krpálkovi 

v judu. Potom na atletice. Jinam jsem se nedostala.  

Zuzana Hejnová: Ano, sledovala jsem všechno, co se dalo. Pár sportu jsem 

stihla i osobně a co jsem nestihla, na to jsem se dívala v televizi. 

Jaroslav Kulhavý: Bohužel náš závod byl až poslední den OH, tak jsem se na 

jiné sporty osobně nedostal. 

Miroslava Knapková: Osobně jsem sledovala jen závody veslařů. U ostatních 

sportovců to bylo problematické z logistického důvodu. Musela jsem trénovat a 

připravovat se na vlastní závody. Navíc po našich závodech nás poslali domů do 

Čech, takže ani po závodech jsme neměli příležitost. 

Ondřej Synek: Ano. 

Andrea Hlaváčková: Osobně jsem byla jen na závodě Vavřince Hradílka a 

myslím, že to byl jeden z nejúžasnějších zážitků, který jsem si z olympiády odvezla. 

Vyhodnocení otázky č. 5): Odpovědi na tuto otázku pro mě byli lehce 

překvapivé, protože většina sportovců viděla jen ty sportovce, kteří měli stejnou 

disciplínu jako oni. Například kanoisti, kteří nebyli v Londýnské vesnici, ale poblíž 

kanálu v Eton Dorney, se do centra do centra Londýna nedostali. Když už se dívali 

na jiné sportovce tak podle většiny odpovědí maximálně jednou.  

 

Otázka č. 6) Kolik medailí Česká republika v Londýně získala?  

Barbora Špotáková: Musela jsem popřemýšlet, ale snad jsem je dala 

dohromady všechny. Bylo jich myslím deset. Víc než v Pekingu, to vím jistě.  

Zuzana Hejnová: 10. 

Jaroslav Kulhavý: 4xzlato,3xstříbro a 3x bronz. 

Miroslava Knapková: 10. 

Ondřej Synek: 10 medailí. 
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Andrea Hlaváčková: 17? Nepamatuji si přesně, musela bych to někde 

vyhledat. 

Vyhodnocení otázky č. 6): Tuto kvízovou otázku jsem zařadil z důvodu toho, 

jak Čeští medailisté vnímali ať prostřednictvím médií, novinářů nebo vlastní 

iniciativou úspěchy ostatních. Těžko říct, jestli to věděli, dobře tipovali nebo si to našli 

někde na internetu, ale všichni krom Andrey Hlaváčkové odpověděli správným číslem 

a to 10. Tudíž se hypotéza č. 2 nepotvrdila.   

 

Otázka č. 7) Jak jste vnímala Český dům, který se prvně otevřel pro 

fanoušky? 

Barbora Špotáková: Skvělý nápad a realizace taky. Skvělé zázemí pro 

fanoušky a taky pro sportovce. Taky skvělý meeting point.  

Zuzana Hejnová: Byl to určitě skvělý nápad. Užívala jsem si každou návštěvu, 

ale bylo to na jednu stranu i náročné. Člověk tam neměl chvilku klidu na popovídání. 

Fanoušci byli fajn, ale někdy toho bylo až moc. 

Jaroslav Kulhavý: Myslím, že je to perfektní projekt pro české fanoušky, 

kterých do Londýna přijelo mnoho. Byla to pro ně taková základna a mohli zde i 

společně fandit. 

Miroslava Knapková: Moc se mi tato myšlenka líbila. Byla tam skvělá 

atmosféra.  

Ondřej Synek: Skvělá atmosféra, skvělý projekt. 

Andrea Hlaváčková: Úžasné! Atmosféra, organizace, jídlo a pití, vše na 

vysoké úrovni a myslím, že to bylo správné rozhodnutí se o české fanoušky v 

Londýně takto postarat. 

Vyhodnocení otázky č. 7): Český dům všichni sportovci hodnotili jako skvělý 

projekt, kde panovala výborná atmosféra a kde se fanoušci náramně bavili a užívali 

si závody českých sportovců. Vládla zde skvělá organizace, pití a jídlo na úrovni, 

tudíž bylo o všechny dobře postaráno, to potvrdilo hypotézu č. 3. 
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Otázka č. 8) Byla jste se podívat v Českém domě? (pokud ano, jaké to pro 

Vás bylo) 

Barbora Špotáková: Několikrát, protože přítel bydlel kousek odtud. Před 

závodem jsem se mu trochu vyhýbala, protože davy fanoušků byly kolikrát neodbytné 

a musela jsem šetřit energii.  

Zuzana Hejnová: Viz. odpověď číslo 7. Byla jsem tam několikrát a líbilo se mi 

tam moc. 

Jaroslav Kulhavý: Byl jsem tam jen chvilku po svém závodě, kdy se pomalu již 

zavíral.  

Miroslava Knapková: Každý sportovec po skončení svého závodu tam byl 

pozván. A bylo jedno, jak se umístil. Pro mě to byl skvělý zážitek, protože jsem 

vyhrála. Atmosféra byla úžasná a fanoušci byli skvělí.  

Ondřej Synek: Ano. 

Andrea Hlaváčková: Ano byla před medailí i potom s medailí a byl to top 

zážitek! 

Vyhodnocení otázky č. 8): Každý sportovec sem obdržel po svém závodu 

pozvánku, ať už se umístil jakkoliv. Nebyl snad nikdo, kdo toho nevyužil. Všichni si 

chválili skvělé fanoušky a výbornou sportovní atmosféru.  

 

Otázka č. 9) Jak podle Vás fungovala bezpečnost? 

Barbora Špotáková: Myslím, že naprosto bez problémů. Nijak to neobtěžovalo 

sportovce a zároveň asi byla dostatečná.  

Zuzana Hejnová: Myslím si, že výborně. O bezpečnost bylo postaráno dobře. 

Tak jak se na takovéto akci patří. 

Jaroslav Kulhavý: Bezpečnost byla na vysoké úrovní. Byla to již moje 3 

olympiáda a pokaždé je bezpečnost o krok dál. 

Miroslava Knapková: Myslím si, že dobře. Cítila jsem se bezpečně. Na 

závodiště a do vesnice museli všichni procházet bezpečnostními rentgeny. Mě 

nechtěli pustit do vesnice ani s medailí na krku. 
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Ondřej Synek: Na jedničku. 

Andrea Hlaváčková: Dobře. 

Vyhodnocení otázky č. 9): Otázku ohledně bezpečnosti jsem zahrnul 

z důvodu, že firma, která měla mít bezpečnost na starosti, se neosvědčila už před 

začátkem samotného programu a tak se o bezpečnost všech olympioniků starali 

vojáci, policisté a další státní zaměstnanci. Každý bezpečnost chválil, že byla na 

vysoké úrovni, že u vstupů do olympijské vesnice byli rentgeny a žádný incident 

během setrvání v Londýně nezažili.   

 

Otázka č. 10) Zvládali dobře organizátoři svoji práci? 

Barbora Špotáková: Myslím, že na sto procent. Nevím ani o jednom kolapsu.  

Vlastně jsem si vzpomněla, že bylo hodně nepříjemné, když nás vyhodili 

(doslova) v den odjezdu hned brzy ráno z pokojů na chodník a tam jsme museli 

strávit skoro celý den, než jsme jeli na letiště. Všichni jsme byli unaveni po 

závěrečném ceremoniálu, který trval určitě do ranních hodin, a ráno nás doslova 

vyhnali z postelí. To bylo od organizátorů dost zákeřné.  

Zuzana Hejnová: Myslím si, že celá olympiáda byla skvěle zorganizována. 

Všechno fungovalo a s ničím nebyl problém.  

Jaroslav Kulhavý: Myslím, že nejlépe z daných OH kde jsem byl. 

Miroslava Knapková: Možná první den jsme neměli moc jídla ve vesnici nebo 

jsme se nevlezli do autobusu, které jeli na závodiště. Ale druhý den už to bylo v 

pořádku. Takže s organizací jsem byla spokojená. 

Ondřej Synek: Ano. 

Andrea Hlaváčková: Ano. 

Vyhodnocení otázky č. 10): Ve vesnici u Eton Dorney první den nebyl dostatek jídla 

a malá přepravní kapacita prostředků, dopravujících sportovce ke sportovištím. 

Naopak poslední den olympiády organizátoři brzy ráno budili sportovce, aby se co 
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nejrychleji odstěhovali ze svých pokojů. Mimo tyto dva problémy si ostatní práci 

organizátorů chválily, ale hypotéza č. 4 není správná.  

 

Otázka č. 11) Co bylo v Londýně jiné (lepší), než na předchozích hrách? 

Barbora Špotáková: Atmosféra. Celé město snad do posledního člověka žilo 

olympiádou a všichni byli příjemně naladění.  

Zuzana Hejnová: Měla jsem možnost poznat ještě olympiádu v Pekingu. Ta 

byla nádherná, velkolepá a skvěle uspořádaná. V Londýně tomu bylo taky tak a byla 

do toho mnohem příjemnější atmosféra, lidštější přístup a celé to bylo uvolněnější. 

Jaroslav Kulhavý: Určitě to byla super atmosféra všech soutěží. O všechny 

sporty byl velký zájem ze strany fanoušků. 

Miroslava Knapková: Především fanoušci a atmosféra.  

Ondřej Synek: Organizace a fanoušci. 

Andrea Hlaváčková: Nikdy jsem jinde nebyla. 

Vyhodnocení otázky č. 11): Touto otázkou se jen utvrdili odpovědi na 

předchozí otázku. Nejvíce zmiňována byla organizace, skvělá atmosféra v celém 

městě, které celo žilo olympiádou a fanoušci, kteří měli obrovský zájem o všechny 

soutěže. 

 

Otázka č. 12) Jaký je po zisku olympijské medaile Váš další sportovní cíl?  

Barbora Špotáková: Zisk ještě jedné Olympijské medaile. Zažít to ještě 

jednou.  

Zuzana Hejnová: Získat zlato na další olympiádě 2016 v Riu. 

Jaroslav Kulhavý: Zkusit obhájit v Riu 2016. 

Miroslava Knapková: Ziskem zlaté medaile na OH jsem dosáhla svého 

vrcholu. Dalším přáním je zůstat ve světové špičce a víc si užívat veslování. 

Ondřej Synek: Zisk dalších úspěchů na MS, OH. 
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Andrea Hlaváčková: Vyhrát nějaký další Grandslam a dostat se do Ria. 

Vyhodnocení otázky č. 12): Odpovědi na tuto otázku nebyly nikterak 

překvapivé. Ti co nedosáhli na zlatou medaili, tak ji chtějí získat v Riu. Ti, kteří ji 

získali, psali o udržení formy a obhájení zlaté medaile.  
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10 Diskuze 

Na počátku tvorby práce jsem si myslel, že nebude nikterak obtížné najít 

dostatek důvěryhodných zdrojů, ze kterých bych mohl čerpat informace do mojí 

bakalářské práce, ať už z pohledu toho, že šlo o olympiádu, jakožto největší 

sportovní událost, která se koná jednou za 4 roky nebo i velkou podporu médií, které 

dokumentovaly přípravy, průběh i zakončení tohoto sportovního svátku. Nicméně 

opak byl pravdou. Publikace, kterou vydal Český olympijský výbor – Londýn 2012, 

byl foto knihou se stručnými popisky a výsledkovou listinnou, ale mnoho použitelných 

informací jsem zde nenašel, což mě velice zarazilo, když šlo o oficiální publikaci 

Českého olympijského výboru k olympijským hrám 2012 v Londýně. Z toho důvodu 

jsem musel většinu informací najít v internetových článcích, které nebyly ucelené a 

věnovaly se především jen umístění sportovců v soutěžích a následným rozhovorům 

s nimi. Mezinárodní olympijský výbor naštěstí přinesl několik užitečných informací 

hlavně při analýze finálových závodů, protože všechny závody byli k dispozici na 

internetovém video portálu Youtube.  

Na výzkumnou část mé práce jsem se velice těšil. Hlavní důvod byl ten, že bych 

se mohl vidět s olympijskými vítězi, udělat s nimi rozhovory a třeba i nějakou 

fotografii na památku. I zde ovšem nastaly komplikace. U některých sportovců i 

sehnat kontakt bylo velice těžké, což jsem zkoušel na oficiálních fanouškovských 

stránkách, ale bohužel se mi některé potřebné sportovce nepodařilo zkontaktovat. 

Některé jsem však kontaktoval a to hlavně díky internetové stránce armádního klubu 

Dukla. Tam už jsem se spojil se sekretářem daného sportovního odvětví, který mě 

poslal kontakty na sportovce, které jsem potřeboval. Samotnou kapitolou byl David 

Svoboda, na kterého jsem díky svému kamarádovi, též modernímu pětibojaři, dostal 

telefonní číslo. Byl to první londýnský medailista, na kterého jsem měl kontakt. 

Kontaktoval jsem ho a říkal, že s rozhovorem není problém, jen se musíme domluvit 

na termínu. Navrhl termín, který mu vyhovoval, já s ním souhlasil a těšil jsem se na 

setkání, nicméně den před setkáním se omluvil, že nemůže, což by se dalo pochopit, 

kdyby tato situace nenastala několikrát za sebou. To byl jeden z důvodů, proč jsem 

se rozhodl na místo rozhovorů, raději použít dotazníky, které nebudou tak časově 

náročné a nevyžadují účast obou osob. Výsledek jak je vidět z mé práce, co se týká 

Davida Svobody je takový, že mi ani po několika měsících a připomenutích, které 



49 
 

sám chtěl, neodeslal vyplněný dotazník. Ostatní sportovci, kteří na dotazníky 

poměrně rychle a obsáhle odpověděli, mi vyvrátili myšlenku, že nebudou ztrácet čas 

s nějakým dotazníkem do bakalářské práce jako pan Svoboda. Výjimkou byl jen 

Ondřej Synek, který si většinou vystačil s jednoslovnými odpověďmi, ale odpověděl. 

Po odeslání odpovědí jsem všem sportovcům poděkoval za jejich čas a zeptal se 

jich, jestli by se mi mohli do práce podepsat a každý napsal, že ano, což mě udělalo 

velkou radost a splní se mi tak to, co jsem od rozhovoru očekával a to, že se 

s olympijskými medailisty osobně uvidím a budu mít alespoň krásnou vzpomínku na 

tuto práci. Bohužel i kvůli neaktivitě Davida Svobody, na jehož odpovědi jsem 

s nadějí čekal až do termínu odevzdání, nebudou podpisy sportovců součástí práce, 

kterou odevzdám.  

I přes tyto komplikace jsem se snažil dovést práci do zdárného konce. Psaní 

práce mě bavilo, i když jsem na ní strávil mnohem více času, než jsem původně 

předpokládal.  
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11 Závěry 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit psaný dokument, který se 

bude věnovat celkovému dění okolo České reprezentace na olympijských hrách 

v Londýně v roce 2012. Tento cíl se mi podařilo splnit. 

 Dílčím cílem č. 1 bylo porovnat úspěchy českých a československých 

sportovců na třech olympijských hrách, které se konaly v Londýně. Tuto otázku jsem 

zkoumal v kapitole 3. Nejúspěšnější Londýnskou olympiádou, co se zisku medailí 

týče, byla pro české/československé barvy olympiáda z roku 1948. 

Dílčím cílem č. 2 byl rozbor finálových závodů/zápasů, které se mi díky 

obsáhlým videozáběrům podařilo úspěšně splnit a mohl jsem tak popsat vrcholné 

výkony českých medailistů v jejich boji o cenné kovy. 
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