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ABSTRAKT 

Název diplomové práce: Biografická studie sportovní kariéry Jana Železného 

Zpracoval: Jan Volf 

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

Cíle práce: zmapovat, popsat a zhodnotit průběh sportovní kariéry Jana Železného v rámci 

biografické studie 

Metodika práce: Diplomová práce byla členěna do čtyř pracovních postupů. První postup 

obsahoval zpracování všech článků za posledních 20 let, ve kterých je zmiňováno o Janu 

Železném. Pro věrohodnost zjišťovaných informací jsem si záměrně vybral deník Mladá 

fronta, později přejmenovaný na Mladá fronta Dnes. Statisticky jsem zpracoval počet článků 

v roce, kategorizoval články dle předem stanovených kritérií a zjišťoval četnost jednotlivých 

autorů píšících o Janu Železném v posledních dvaceti letech. 

Druhá část obsahovala biografické zpracování atletické kariéry Jana Železného 

v jednotlivých letech, když každý rok byl zhodnocen krátkým komentářem samotného Jana 

Železného. Třetí část obsahovala zpracovaní odpovědí při řízeném rozhovoru s Janem 

Železným. V závěrečné, čtvrté části byl vypracován a sestaven podrobný přehled sportovních 

výkonů a největších úspěchů Jana Železného. 

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

materiálů zmapovat, popsat a zhodnotit sportovní kariéru Jana Železného. Pomocí obsahové 

analýzy, a následně i statisticky, jsem zpracoval celkem 766 článků, které se týkají průběhu 

sportovní kariéry Jana Železného. V další části jsem detailně popsal Železného kariéru 

a zpracoval do písemné podoby řízený rozhovor s ním. Chtěl bych upozornit na některé 

z výsledků. Z hlediska kategorizace článků o průběhu kariéry Jana Železného má nejvíce 

článků informativní charakter, které popisují účast na závodech i účast na jiných akcích 

sportovního a společenského rázu. První velký zlom v zájmu novinářů o jeho osobu přišel 

v roce 1993, kdy překonal světový rekord v hodu oštěpem a stal se poprvé mistrem světa. 

Během své kariéry absolvoval Jan Železný celkem 246 závodů, z nichž 149 vyhrál. Hranici 

90 metrů překonal celkem 54x. Z toho 47x se mu to povedlo před vážným zraněním ramene 

v roce 1998. Během své dvacetileté kariéry se stal se 3x olympijským vítězem, 3x mistrem 

světa a 5 x zlepšil světový rekord. 

Klíčová slova: biografická studie, fenomén, Jan Železný, sport, atletika, hod oštěpem, 

úspěch, vítězství 
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ABSTRACT 

Title: Biographical Study of Jan Železný' s Sports Career 

Student: Jan Volf 

Supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 

Aim: To monitor, describe and evaluate a course of sports career of Jan Železný within a 

biographical study 

Methods: This diploma thesis consists of 4 main steps. At first I had to process all 

newspaper articles within last 20years concerning Jan Železný. I used a newspaper called 

Mladá Fronta (later renamed MF Dnes) as my main and only source. I processed number of 

articles published each year, categorized them according to set criteria and traced a frequency 

ofvarious journalists reporting on Jan Železný during last 20 years. 

Secondly, I processed atletic career of Jan Železný in particular years and Jan Železný added 

a brief commentary on each year. Thirdly, I focused on processing Železný' s replies made 

during our accurately driven conversation. 

Finally, I worked out a detailed surnmary of Jan Železný' s biggest sports successes and 

peďormances. 

Results: In this diploma thesis I managed to monitor, describe and evaluate Jan Železný' s 

extraordinary sports career with the help of available documents and information. I compiled 

766 newspaper articles in total, studied their content and processed them statistically. Then I 

described sports career of Jan Železný in details and included a written version of our 

accurately driven conversation. I would like to point out to some results ofmy survey. In term 

of categorization ofnewspaper articles containing Jan Železný there was the biggest number 

ofthem reporting on Železný' s participation in various sports and/or social events.At the 

beginning ofhis career journalists were not very interested in his sports achievements. The 

breaking point came in 1993 when Železný broke the world record injavelin throw and 

became a world champion for the first time. 

Železný took part in 246 competitions during his sports career and he won 149 ofthem. He 

surpassed a 90 meter limit for 54 times in to tal and he achieved that 4 7 times before he 

seriously hurt his shoulder in 1998. 

During his sports career Železný was both an Olympic Champion and World Champion for 

three times and he improved the world record for five times. 

Key words: Biographical study, phenomenon, Jan Železný, sport, athletics, javelin throw, 

success, victory 
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1. ÚVOD 

Téma diplomové práce Biografická studie sportovní kariéry Jana Železného jsem si 

vybral z následujících důvodů. 

Zejména díky kladnému vztahu k atletice. Osobně jsem se atletice věnoval závodně 18 

let a již od střední školy se zajímám o historii atletiky. Sleduji mistrovství světa, 

olympijské hry, mezinárodní mítinky a celé dění ve světě atletiky. Zajímám se 

i o osobní příběhy některých atletů. Z tohoto důvodu jsem si také vybral biografickou 

studii záměrně vybraného sportovce. 

Za druhé proto, že velmi obdivuji Jana Železného. Jan Železný je dle mého názoru 

nejlepším oštěpařem světa v celé své historii a jedním z nejlepších atletů vůbec. 

Na základě prostudování všech článků, které vyšly o Janu Železném za posledních 

dvacet let, jsem v této práci zmapoval celou jeho kariéru. Biografické zpracování 

kariéry Jana Železného jsem doplnil o velmi zajímavé hodnocení jednotlivých let 

samotným sportovcem. Tyto informace jsem získal při řízeném rozhovoru s Janem 

Železným. Dále jsem sumarizoval všechny závody, ve kterých Jan Železný v letech 

1986 - 2006 startoval. 

Velice mne zajímala také otázka, která úzce nesouvisí s vlastní disciplínou hod oštěpem 

a vlastně ani nesouvisí s atletikou. Pokusil jsem se popsat osobnost Jana Železného 

nejenomjako atleta, ale i jako ,,normálního člověka". 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Než jsem se začal zabývat vlastním zkoumáním a než jsem začal popisovat osobnost 

Jana Železného, bylo třeba si uvědomit, jaké byly mé dosavadní poznatky o vlastním 

biografickém výzkumu a tvorbě biografické studie jako takové. V obecné rovině 

sportovní fanoušek ví, kdo je Jan Železný a ví také, co ve sportu dokázal. Však 

nedokáže ve vlastní podstatě odkrýt některé problémy, které provázely dvacetiletou 

kariéru Jana Železného.Ať už se jedná o problémy sportovní nebo zdravotní. Věděl jsem 

jak byl Jan Železný prezentován v médiích a také jsem věděl, jak významně se o něm 

psalo. Nedokázal jsem však posoudit, jaký byl zájem jednotlivých novinářů o něho. Kdo 

významně psal o jeho sportovních úspěších. Nebylo možné zachytit, jaký byl zájem 

široké veřejnosti o něho a také jsem nevěděl, jak byla ve společnosti vnímána jeho 

osobnost. Nevěděl jsem ani to, jak se měnil zájem o jeho osobu v závislosti na úspěchu 

a neúspěchu. Na všechny tyto otázky jsem se pokusil najít odpovědi a prezentovat je 

v této práci. Nejprve však bylo potřeba důkladně prostudovat v rámci studia 

teoretických východisek metodu kvalitativního výzkumu metodický konstrukt 

biografické studie 

2. 1. Pojem biografický výzkum 

Biografický výzkum je podle Rendla (1997) jednou ze základních metod kvalitativního 

výzkumu, která se užívá především v sociologii a psychologii. Podle Buriánka (1995) je 

biografie metodologický přístup využívající osobních dokumentů nebo také vyprávění 

k vystižení životní dráhy zkoumaných osob. Biografie představuje často používanou 

uměleckou a vědeckou formu zkoumání lidského života. Patří k nejvýznamnějšímu 

druhu případové studie. Biografií jako vědeckou formou rozumíme napsanou historii 

jednoho života. Jde o rekonstrukci a interpretaci průběhu života jedince někým druhým 

na rozdíl od autobiografie. Podle Rendla (2005) se biografické zkoumání někdy snaží 

srovnáním různých biografií nalézt podobnosti a vzorce životních drah a přispět 

k vysvětlení osobních nebo společenských fenoménů. K biografickému výzkumu se 

používá materiál, který vznikl kontrolovaným způsobem. Nejčastěji je využívána forma 

rozhovoru, ale je možné využít metod dlouhodobého zkoumání. Při biografickém 
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výzkumu se také využívají materiály jako jsou deníky, zápisníky, dopisy, soudní 

dokumenty apod. Může jej tvořit i sepsaná autobiografie nebo materiál napsaný jiným 

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

a biomedicíncké aspekty. Biografický výzkum je výsledkem spolupráce mezi 

výzkumníkem a jedincem při analýze (Rendl 2005). Benzin (1989) člení biografii dle 

obsahu zkoumání životní dráhy jedince na úplnou biografii, epizodickou biografii 

a komentovanou biografii. Úplná biografie komplexně zachycuje ve svých všech 

aspektech zkušenost jedince. Epizodická biografie se zaměřuje na určitou životní fázi 

sledovaného jedince. Komentovanou biografií může být ve své podstatě jak úplná, 

tak i epizodická biografie, avšak obsahuje rozsáhlé komentáře, vysvětlivky a doplňující 

informace. 

2. 2. Biografický výzkum ve sportu 

Biografie jako literární žánr je ve sportu velmi rozšířená a populární. Kromě politiků, 

zpěváků, herců a jiných významných osobností jsou to právě sportovci, kteří se stávají 

objektem spisovatelů a novinářů. Biografie sportovce komplexně a nezaujatě popisuje 

život sportovce v souvislostech. Je to tedy více než jen seznam dat a činností. Většina 

autorů se snaží umně zaznamenat prolínání životních osudů popisovaného jedince 

s jeho sportovní kariérou a vytváří biografii jako celek, však v knižní podobě, která je 

přizpůsobena široké čtenářské veřejnosti. Vlastní biografický výzkum ve sportu 

a zejména při mapování a hodnocení kariéry úspěšných sportovců můžeme v českých 

podmínkách sledovat velmi zřídka. Doposud nebyly vrtvořeny a realizovány 

biografické studie významných českých sportovců. V zahraničí se mi podařilo zjistit, 

že určité náznaky biografických studií existují v rámci kvalitativm'ho výzkumu 

(Andrews et al. 2005). Součástí biografické studie může být narativní rozhovor, 

o kterém se zmiňují Hendl (2005) a Markula s Denisonem (2005). Narativní rozhovor 

vychází z předpokladu, že existují subjektivní významové struktury o určitých 

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

dotazování jak na tuto skutečnost upozorňuje Hendl (2005). Co se týká zachycení 

výsledků narativního rozhovoru, podařilo se mi zaregistrovat pouze studii, v níž bylo 
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použito volného vyprávění třinácti sportovkyň, které musely přerušit sportovní kariéru 

vzhledem k těžkému zranění (Brock et al. 1992). Záměrem studie nebylo ani tak 

zmapovat sportovní kariéru vybraných a sledovaných sportovkyň, jako spíše zachytit, 

jak bývalé sportovkyně subjektivně vnímají přechodný stav mezi rolí vrcholové 

sportovkyně a rolí běžné ženy se zhoršeným zdravotním stavem. Autoři (Brock et al. 

1992) se pokusili odhalit určitou pravidelnost ve vyprávění sportovkyň a o následnou 

interpretaci výpovědí pomocí teoretických konceptů Goffmana (1963). 

2. 3. Životopisné knihy o úspěšných atletech 

Významnou součástí postavení a vlivu masových sdělovacích prostředků i ostatních 

médií je otázka socializačních dopadů, jak se o tomto problému zmiňuje Sekot (2006). 

V průběhu více jak stoleté existence atletiky v českých podmínkách byly mimo jiné 

sepsány životopisné knihy, které měly · hrát roli v rané socializaci dětí i v dlouhodobé 

socializaci dospělých. Ve skutečnosti je však velmi obtížné prokázat účinnou podstatu 

takovéhoto působení. A však potencionální socializační účinky médií v různých 

podobách i formách mohou být součástí politiky kontroly médií (Sekot 2005) a mohou 

tak vstupovat do norem očekávání rodičů ve vztahu k používání informací sdělovacích 

prostředků jejich dětmi. V tomto případě skutečně není snadné exaktně postihnout 

dopad "atletických vzorů" na dětská očekávání a aspirace v oblasti aktivního sportování. 

Nastínění tohoto problému stojí skutečně na pováženou, tím spíše, že problém vytváření 

životopisných knih o slavných sportovcích výrazně vstupuje do nesmírně důležité 

oblasti problematických vztahů vrcholového sportu elit na jedné straně a samotného 

rekreačního sportu a volno časových aktivit na straně druhé. Nyní však přecházím 

do části stručného a chronologicky řazeného přehledu atletické literatury, která popisuje 

průběh sportovní kariéry známých atletů. 

V minulosti byly sepsány biografické knihy o úspěšných atletech, však v porovnání 

s úspěšnými českými sportovci v jiných odvětvích je tento počet zanedbatelný. 

V roce 193 5 vyšla v autorství Lídy Merlínové kniha Zdenin světový rekord, 

která popisuje naivní románek o bývalé světové rekordwomence Zdeně Koubkové. 

V roce 1938 vyšla v Praze kniha Kulhavý běžec, ve které popsal svoji sportovní kariéru 

významný prvorepublikový novinář Evžen Rosický, mimo jiné výborný půlkař. 
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Jako biografickou studii můžeme pojmout i rozsáhlou knihu Alfréda Janeckého Slavné 

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

a vydavatelských podnicích. 

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

V Brně vyšla v roce 1946 v nakladatelství Rovnost kniha Zátopek, kterou o našem 

nejlepších běžci napsal Přemysl Jílek. 

Hodně publikací bylo napsáno o tehdy velmi populárním Emilu Zátopkovi .V roce 1947 

napsal a vydal Zdeněk Smutný v brožované publikaci stručný životopis nazvaný Emil 

Zátopek. Publikace vyšla v Praze v nakladatelství Abeceda sportu. 

V roce 1949 vydala Česká obec sokolská v Praze knihu Františka Kožíka s názvem 

Vítězství vůle. Příklad Emila Zátopka. 

Další knihu, kterou napsal František Kožík, vydalo nakladatelství Mladá fronta Praha 

v roce 1952. Kniha se jmenovala Vítěz maratónský. Při1dad Emila Zátopka a měla 

úctyhodných 203 stránek. 

V roce 1954 byla do anglického jazyka přeložena kniha Františka Kožíka Vítěz 

maratónský. Kniha, kterou přeložil Jean Layton, dostala název Zátopek The Marathon 

Victor a vyšla v Praze v nakladatelství Artia. 

V roce 1955 napsal Emil Zátopek knihu Můj trénink a závodění. Kniha vyšla v Praze 

ve Sportovním a turistickém nakladatelství. 

Ve Státním nakladatelství dětské knihy vyšla v roce 1955 v Praze kniha Františka 

Kožíka Emil Zátopek vypravuje. 

Další kniha o Emilu Zátopkovi, kterou napsal František Kožík nesla název Emil 

Zátopek ve fotografii. Vyšla v Praze v roce 1955 v nakladatelství Artia. 

V roce 1956 vyšla ve Státním tělovýchovném nakladatelství v Praze kniha o našem 

prvním olympionikovi a světovém rekordmanovi Františkovi Jandovi Sukovi. Knihu 

napsal Emanuel Bosák. 

V nakladatelství Mladá fronta v Praze vyšla v roce1956 kniha Karla Štorkána Rekord 

nepadá z nebe. Autor v ní popisuje atletickou cestu zasloužilého mistra sportu Jiřího 

Skobly. 

V roce 1956 vyšla ve Státním nakladatelství dětské knihy v Bratislavě kniha Františka 

KoŽI'ka s názvem Emil Zátopek. 
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Jan Novotný a Emanuel Bosák napsali v roce 1956 knihu Miloval život a boj (Evžen 

Rošický, sportovec a novinář). Kniha vyšla v Praze ve Státním tělovýchovném 

nakladatelství. 

V roce 1957 napsal František KoŽl'k knihu Na shledanou, Emile! Kniha vyšla v knižnici 

životopisů ve Státním nakladatelství dětské knihy. 

Velmi netradičně popisuje Mirko Paráček svoji atletickou kariéru v knize Na škvárové 

dráze. Kniha vyšla ve Sportovním a turistickém nakladatelství v Praze v roce 1958. 

Dana a Emil Zátopkovi vypravují, to je název knihy, která vyšla v roce 1962 

ve Sportovním a turistickém nakladatelství v Praze. Kniha měla 257 stránek a napsali ji 

samotní manželé Zátopkovi. 

Jan Hanč s Miroslavem Horčicem dokázali věrně vylíčit v knize Od startu k cíli, 

co sami prožívali a cítili jako vítězové i jako poražení v atletickém sprintu. Kniha vyšla 

v Praze v roce 1962 ve Sportovním a turistickém nakladatelství. 

V roce 1967 vyšla v Praze v nakladatelství Olympia kniha Emila Zátopka Běží Zátopek. 

Jan Popper napsal knihu o stříbrném medailistovi z olympických her v Tokiu 1964 

Josefu Odložilovi, Josef Odložil vypráví. Knihu vydalo Sportovní a turistické 

nakladatelství v Praze v roce 1967. 

Stručné biografické charakteristiky nalézáme také ve sborníku vydaném u příležitosti 

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

atletiky. Sborník redigoval Alfréd Janecký a byl vydán v nakladatelství Olympia 

v Praze roku 1968. 

V roce 1969 vyšla v Praze v nakladatelství Olympia kniha Jaromíra Hořce Zlato, 

stříbro, bronz. Kniha pojednává o úspěších československých sportovců 

na olympijských hrách a autor zde mimo jiné popisuje část sportovní kariéry Emila 

Zátopka, Ludvíka Daňka, Dany Zátopkové a Josefa Odložila. 

Mozoly a medaile- Ludvík Daněk je název knihy, kterou o skvělém diskaři napsal Jan 

Popper. Kniha vyšla v Praze v nakladatelství Olympia v roce 1975. 

V roce 1976 vyšla v Praze v nakladatelství Naše vojsko autobiografická kniha známého 

československého sprintera Viléma Mandlíka s názvem Život plný sportu. 

V roce 1978 v nakladatelství Olympia v Praze vyšly krátké stručné biografie našich 

úspěšných atletů ve Zlaté knize atletiky. Tuto knihu napsali Alfréd Janecký, Čeněk 

Kohlmann, Ladislav Krnáč a Jan Popper. 
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V roce 1980 napsal Čeněk Kohlmann knihu o Heleně Fibingerové s názvem Neboj se 

jich, Heleno! Kniha vyšla v nakladatelství Olympia v Praze roku 1980. 

Jiří Lacina sepsal v roce 1982 tři kapitoly o úspěšných atletech do knihy Františka 

Kreuze Se lvíčkem na prsou. Ve třech zmiňovaných kapitolách popisuje sportovní 

osudy diskaře Imricha Bugára a čtvrkařů Karla Koláře a Jarmily Kratochvílové. 

Atletickými příběhy se v rámci olympijských her zabýval v knize Hrdinové 

olympijských her Valerij Štejnbach. Mimo jiné popisuje příběhy českých atletů Jandy 

Suka a Emila Zátopka. Kniha vyšla v nakladatelství Olympia v roce 1984. 

V roce 1985 napsali Jarmila Kratochvílová a Miroslav Kváč knihu o kariéře Jarmily 

Kratochvílové s názvem Čekání. Kniha vyšla v Praze v nakladatelství Olympia 

a na textu spolupracoval a dokumentaci sestavil Jan Popper. 

Kniha Zátopek a ti druzí, kterou napsal Zvonimír Šupich, obsahovala krátké životopisy 

Emila a Dany Zátopových a Ludvíka Daňka. Vyšla v roce 1986 v nakladatelství 

Olympia v Praze. 

V roce 1994 vyšla v nakladatelství Svoboda v Praze kniha Pavla Vitouše Jan Železný. 

Sportovní kariéru úspěšných českých atletů popisuje Jan Jirka s kolektivem autorů 

v knize Sto let královny, která vydala Česká atletika v Praze v roce 1997. 

Pavel Cmíral, Karel Tejkal a Miroslav Barabáš napsali knihu o Romanu Šebrle Zlatý 

Roman. Ta vyšla v roce 2005 v nakladatelství Pavel Cmíral. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3. 1. Cíle a úkoly práce 

3.1.1. Cíle práce 

Cílem diplomové práce je pomocí studií článků, knih, odborné literatury a rozhovoru 

v rámci biografické metody zpracovat průběh sportovní kariéry oštěpaře Jana 

Železného a následně se pokusit vystihnout osobnost úspěšného sportovce 

v komentované biografické studii. 

3.1.2. Úkoly práce 

Pro splnění stanoveného cíle diplomové práce jsme si určili následující úkoly : 

vybrat zdroj pro získávání informací, 

nashromáždit informace longitudinální metodou z vybraných zdrojů, 

připravit, zpracovat a vyhodnocovat biografická hesla ve vlastním průběhu 

sportovní kariéry Jana Železného, 

na základě získaných informací připravit okruhy otázek pro řízený rozhovor 

se záměrně vybranýmjedincem, 

provézt obsahovou analýzu nashromážděných dokumentů a materiálů, 

do konečné podoby práce chronologicky seřadit všechny získané informace: 

a) z vybraných zdrojů (MF Dnes, internet), 

b) z řízených rozhovorů se sledovaným sportovcem. 

3. 2. Stanovení problémových bodů 

Vzhledem k charakteru diplomové práce, která má podobu kvalitativm'hovýzkumu 

zaměřeného na biografickou studii, jsme si stanovili následující problémové body: 
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Lze předpokládat, že Jan Železný byl v médiích vždy prezentován dle 

samotného úspěchu na vrcholné soutěži v tom daném roce 

Lze předpokládat, že popularita Jana Železného rostla v závislosti na tom, 

jak byl prezentován v médiích, zejména v posledních 5 letech své bohaté 

kariéry 

Lze předpokládat, že Jan Železný dosáhl významnějších úspěchů před 

zraněním než po zranění 

3. 3. Charakteristika sledovaného jedince 

.Jan Železný(* 16. červen 1966, Mladá Boleslav) je český atlet, oštěpař. Je považovaný 

za nejlepšího oštěpaře všech dob. Je držitelem tří zlatých (1992, 1996, 2000) a jedné 

stií.bmé medaile z Olympijských her (1988), trojnásobný mistr světa (1993, 1995, 

2001 ), několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu 

oštěpem (98,48 metru). 

3. 4. Metodologie 

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

případové studie. Při vlastním koncipování vědeckého problému jsem si uvědomil, 

že biografický přístup má významné postavení v kvalitativním výzkumu. 

Z hlediska vlastní práce se jedná o vědeckou formu, která zachycuje sportovní kariéru 

Jana Železného, významné osobnosti světového i českého sportu na přelomu 20. a 21. 

století. Snažil jsem se interpretovat průběh sportovní kariéry vybraného sportovce 

prostřednictvím obsahové analýzy záměrně vybraných písemných dokumentů 

a ostatních písemností. Na základě stanovených postupů následoval řízený rozhovor 

se sledovaným sportovcem. Uvědomil jsem si, že průběh sportovní kariéry Jana 

Železného znamená posloupnost faktických událostí během života mnou záměrně 

vybraného jedince. Vlastním biografickým zkoumáním jsem se snažil nalézt podobnosti 

a vzorce dráhy sportovní kariéry světové osobnosti sportu a pokusil jsem se přispět 

16 



k vysvětlení osobm'ho fenoménu ve sportu. Podle mého názoru obecný vzorec, jak se 

stát úspěšným sportovcem neexistuje. Každá úspěšná osobnost se dostane k úspěchu 

jinou cestou. 

Proto i cesta Jana Železného byla jedinečná. Stal se uznávanou osobností způsobem, 

který se nedá opakovat a napodobit. 

Vlastní metodologický postup komentované biografické studie byl následující: 

1. Určení výzkumné otázky a problémů (můžeme skutečně vnímat Jana Železného 

jako výraznou osobnost světového sportu) 

2. Určení formy biografie - zpracování biografického materiálu, který vznikl 

kontrolovaným způsobem: 

a) zpracování denního tisku - záměrný výběr deníku Mladá fronta, resp. 

Mladá fronta DNES ( prostudované články byly statisticky zpracovány 

pomocí grafů- četnost článků v jednotlivých obdobích, obsah článků, 

přehled autorů ) 

b) řízený rozhovor ( rozhovor na vybraná témata s Janem Železným 

mi pomohl k pochopení jeho osobnosti. Na základě autentičnosti jeho 

výpovědí jsem si utvořil vlastní názor na jeho osobnost. 

3. Shromáždění všech údajů, jak se udály v chronologické posloupnosti 

4. Analýza nashromážděných dat z hlediska jejich hodnověrnosti a validity 

5. Návrh priority jednotlivých zdrojů informací 

6. Příprava konečné zprávy biografie a konzultace se subjektem 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUSE 

4. 1. Zpracování článků 

4.1.1. Počet článků (n) v jednotlivých letech 

Graf1 

Počet článků o Janu Železném v letech 1986-2006 

2003 2004 

2000 

1997 
1996 1995 1994 

Krátký komentář: 

V letech 1986 - 2006 bylo o Janu Železném v Mladé frontě 

1993 

1986 

1987 
1988 

1989 

1990 

a později v Mladé frontě DNES napsáno 766 článků. V prvních sedmi letech jeho 

kariéry mezi dospělými četnost článků oscilovala kolem dvaceti. První velký zlom 

v zájmu nejen novinářů, ale i jiných médií, o Jana Železného přišel v roce 1993. V roce 

1993 tento zájem umocnila ještě kupónová privatizace, v níž Jan Železný propagoval 
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Harvardské fondy. Na konci roku při vyhlášení sportovce roku byly jeho tretry 

vydraženy za 1 200 000 Kč. 

Druhý velký zlom nastal v roce 2000, kdy se Jan Železný po těžkém zranění ramene 

v roce 1998, stal opět nejlepším oštěpařem světa. Od tohoto roku bylo napsáno o Janu 

Železném 49 a více článků ročně. 

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

V roce 1988, kdy Železný poprvé uspěl na olympiádě, se počet článků o něm nezvýšil. 

Ba naopak se snížil. Bylo to dáno zřejmě tím, že měl Jan Železný zdravotní problémy 

a zúčastnil se poměrně málo závodů. A navíc Jan Železný v tom roce ještě nebyl naše 

atletická jednička. Daleko populárnější byl olympijský vítěz v chůzi, Jozef Pribilinec. 

V letech 1989 až 1991 se zájem o Železného mírně zvyšoval. A to i přesto, že neuspěl 

na mistrovství Evropy ani na mistrovství světa. V těchto letech se již ale postupně stával 

nejlepším oštěpařem světa. 

Ani olympijské zlato z Barcelony příliš nezvýšilo mezi novináři zájem o Jana 

Železného. Byl tu jiný hrdina. Byl tu Robert Změlík, olympijský vítěz v královské 

disciplíně, v desetiboji. 

Až rok 1993 znamenal veliký skok. O Janu Železném se psalo téměř po celý rok. Stal se 

poprvé mistrem světa a navíc dvakrát fantastickým způsobem překonal světový rekord. 

43 článků se o něm napsalo i proto, že v tomto roce neměl mezi domácími atlety sobě 

rovného. 

I přesto, že v roce 1995 obhájil titul mistra světa, počet článků byl nižší než v roce 

předešlém. V něm byl Železný bronzový na mistrovství Evropy. 

Veliké zvýšení počtu článků o Janu Železném přinesl rok 1996. V něm zvítězil 

na olympiádě a hodil fantastický, dodnes nepřekonaný světový rekord. 

Poté přišly tři slabší roky. Železný v nich nevítězil, ale hlavně byl zraněn. V roce 1998 

se o něm téměř nepsalo, protože kvůli operaci ramene vynechal celou sezónu. 

Absolutní vrchol popularity Jana Železného přišel v letech 2000 a 2001, kdy se 

po těžkém zranění dokázal vrátit na pozici světové jedničky. Opět přehazoval 

devadesátimetrovou hranici. Stal se potřetí za sebou olympijským vítězem 
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a v Edmontonu neopakovatelným způsobem vybojoval titul mistra světa. Jan Železný 

se stal legendou a v dalších letech četnost článků neklesala, i když museli novináři 

věnovat pozornost i jiným českým atletům. Počet článků se zvýšil přirozeně 

v posledním roce kariéry Jana Železného. 

4.1.3. Kategorizace článků 

V letech 1986 - 2006 bylo o Janu Železném v Mladé frontě a později v Mladé frontě 

DNES napsáno 766 článků. Tyto články bych se pokusil rozdělit do několika hlavních 

kategorií: 

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

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

B - výsledek závodu (článek je strohým faktem např. oštěp muži: l.Železný 88,06 m) 

C - informativní článek (článek podává informaci např. kde bude Jan Železný závodit, 

kde se zúčastnil charitativní akce, o účasti v míčovém sedmiboji, o nominaci 

na světovou akci atd.) 

D - rozhovor (rozhovor s Janem Železným na různá témata) 

E - ankety (článek sděluje výsledek ankety nebo píše o průběhu vyhlášení různých 

anket) 

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

závod, sezónu, kariéru) 

G - ze soukromí (autor článku píše o soukromých záležitostech Jana Železného např.: 

rodina, dovolená, koníčky atd.) 
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H - soustředění (v těchto článcích autoři píší o absolvovaných soustředěních Jana 

Železného) 

I - zranění (autor se zabývá zraněními a zdravotními problémy Jana Železného) 

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

K - MOV a ČOV (tyto články se zabývají členstvím a funkcemi Jana Železného 

v Mezinárodním olympijském výboru a také kandidaturou na předsedu Českého 

olympijského výboru) 

Graf 2 

Kategorizace článků 

E F 
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Krátký komentář: 

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

z velké části soustředěn především na sportovní kariéru Jana Železného. Články se 

týkají tréninku a sportovní přípravy, soustředění, závodů popřípadě anket. Jen malé 

procento článků se týká soukromí Jana Železného. Jan Železný byl v médiích 

prezentován z velké části kladně a žádnými skandály nedal novinářům příležitost, 

aby mu zasahovali do soukromých záležitostí. 

4. 1. 4. Autoři článků 

Přehled autorů článků o Janu Železném v letech 1986-2006 

Graf 3.1 

Legenda 

DČTK 
111 Vitouš 

22 

Graf 3.2 

15 

2 

Legenda 

DČTK 

~ Vitouš 



4 

11 

2 

Graf 3.3 

Graf 3.5 

Graf 3.7 

1992 

1 

9 

6 
Legenda 

jjj Vitouš 

o šálek 

Legenda 

DČTK 

lil Vitouš 

Legenda 

DČTK 

• Vitouš 

o Lorenc 

[g Čermák 

111 Ostatní 

23 

7 

9 

Graf 3.4 

Graf 3.6 

1 

Graf 3.8 

1993 

4 

23 

8 

Legenda 

DČTK 

111 Vitouš 

11 
Legenda 

DČTK 

• Vitouš 

o Lorenc 

Legenda 

DČTK 

• Vitouš 

o Lorenc 

11!1Čermák 
o Ježek 



Graf 3.9 

1994 

Graf 3.11 

3 

1 

20 

Graf 3.13 

1998 

1 

6 
9 

2 

Le enda 
DČTK 
• Vitouš 
O Ježek 

SPO 
1!1 Ostatní 

Legenda 

DČTK 

o šálek 

o Ježek 

O Seidl 

111 Pacina 

1!1 Ostatní 

Legenda 
DČTK 
o Ježek 
GJ Konop 
1!1 Ostatní 

Graf 3.10 

1995 

2 1 

21 

Graf 3.12 

4 

Graf 3.14 

1999 

2 

17 

24 

11 

Legenda 
DČTK 

O Ježek 

~ SPO 

O Seidl 

1!1 Paci na 

Legenda 
DČTK 

o Ježek 

III Ostatní 

Legenda 

DČTK 
o Ježek 
O Seidl 
III Ostatnr 



Graf 3.15 Graf 3.16 

2 Legenda 3 Legenda 
OČTK 3 OČTK 23 O Seidl 
MJ Paci na 3 SPO 

1!1 Ostatní o Seidl 

o Hašek fil Pacina 
o Palička 26 o Hašek 
fl! Procházka • še~ík 
~ Novotný fl1 Ostatní 

Graf 3.17 Graf 3.18 

2002 2003 

5 5 

Legenda 

2 3 OČTK Legenda 
o Palička 
liJ železný 

6 OČTK 2 5 
ožehanová ~ SPO 

o Macek 
o Seidl 
o Hašek 22 o čechová 22 lil Železný 

• Plavecký o Macek 
lil Ostatní 1!1 Ostatní 

Graf 3.19 Graf 3.20 

2004 2005 

5 6 
Legenda 

2 3 OČTK 
o Palička 

2 5 m11 Železný 9 Legenda ožehanová 
OČTK o Macek 

22 o čechová 14 O Seidl 
ožehanová 

Plavecký o Macek 
1!1 Ostatní 1!1 Ostatní 

25 



Graf 3.21 
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Krátký komentář: 
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Od roku 1986 do roku 1993 psal v Mladé frontě články o Janu Železném téměř 

výhradně Pavel Vitouš. Od roku 1992 začíná o Janu Železném psát více novinářů. Pavel 

Vitouš ustupuje a jeho místo zaujal Lubomír Ježek. Ten napsal velké množství článků 

až do roku 1999. V roce 2000 se stal hlavním autorem článků o Janu Železném 

Martin Hašek. Od roku 2002 psal velmi mnoho článků Tomáš Macek a od roku 2004 

také Barbora Žehanová. Martin Hašek ustoupil do pozadí. 

Z vrcholných atletických akcí v letech 2002, 2003 a 2004 psal do Mladé Fronty DNES 

své hodnocení a postřehy sám Jan Železný. 
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4. 2. Biografie atletické kariéry s komentářem Jana Železného 

Rok 1986 byl pro Jana Železného prvním rokem v kategorii dospělých. Československo 

mělo v této sezóně ještě dalšího kvalitního oštěpaře, Zdeňka Adamce. Jan Železný, 

který v červnu oslavil teprve své dvacáté narozeniny, se mu nejen dokázal vyrovnat, 

ale začal ho na domácí scéně i pravidelně porážet. Tento rok byl pro světový oštěp 

zlomový. Po velehodu Uwe Hohna v roce 1984 se změnilo těžiště oštěpu a od roku 

1986 se historické tabulky začaly psát od začátku. Janu Železnému nový typ oštěpu 

vysloveně sedl. V tomto roce závodil Železný za Duklu Bánská Bystrica, 

kde ho trenérsky vedl Jaroslav Halva. 

Sezónu začal Jan Železný výkonem 75,06 m v Bánské Bystrici na prvním ligovém kole, 

kde zvítězil. 11.června v Ostravě pak poprvé v životě přehodil novým typem oštěpu 80 

metrů. Vyhrál výkonem 80,44 m. Železný zvítězil v polovině července i na mistrovství 

ČSSR výkonem pod 80 metrů. Svou vysokou výkonnost pak potvrdil 17. srpna 

na třetím ligovém kole Praze, kde vyhrál a utvořil československé maximum pro rok 

1986 výkonem 82,48 m. 

26. srpna nastoupil Jan Železný ke kvalifikaci oštěpařů na mistrovství Evropy 

ve Stuttgartu. Byl to jeho první velký závod mezi seniory. A možná i právě proto hodil 

jen 75,90 ma do finále nepostoupil. 

Po mistrovství Evropy ještě startoval na čtyřech závodech na domácí půdě, z nichž dva 

vyhrál. Osmdesátimetrovou hranici však již nepřehodil. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Rok 1986 hodnotím jako úspěšný rok, i když na mistrovství Evropy jsem hodil pouze 

necelých 76 metrů, což je málo. Do Stuttgartu jsem jel vlastně na zkušenou a dá se říct, 

že jsem zaplatil nováčkovskou daň. Měl jsem určitě na víc, což jsem svými výsledky 

potvrdil po mistrovství Evropy. Všechny mé pokusy byly vysloveně špatné. Myslím si, 
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že tímto si musí projít každý závodm'k. Málokomu se povede na první velké soutěži 

výborný výsledek. Můj neúspěch pramenil i z toho, že jsem v tomto roce nebyl ještě 

dostatečně fyzicky připraven. S dvoufázovými tréninky jsem vlastně začal až na vojně. 

Předtím jsem trénoval jen 3x až 4x týdně. Určitě můj neúspěch nebyl z psychických 

důvodů. Žádný tlak na mě nebyl, protože ode mě nikdo velký výsledek nečekal. 

Rok 1987 zahájil Jan Železný výborným výkonem 9. května na mistrovství 

Středoslovenského kraje v Bánské Bystrici. Oštěp poslal do vzdálenosti 85,20 m, 

což znamenalo nový československý rekord. Tímto výkonem se také dostal na první 

místo světových tabulek tohoto roku. 

Velkým dnem Jana Železného byl 31. květen. Na mítinku v Nitře vytvořil výkonem 

87,66 m světový rekord, když ten starý překonal o 192 cm. 

Svou formu pak potvrdil 10. června na Zlaté tretře v Ostravě, kde zvítězil výkonem 

86,62 m. Během června a července se Železný zúčastnil sedmi závodů a na všech 

se umístil mezi prvními třemi. 

Na mistrovství světa do Říma odjížděl Jan Železný jako jeden z favoritů. Kvalifikaci 

tentokrát zvládl a hodem 79,20 m postoupil do fmále. Finále začal výkonem 80,56 m 

a bronzovou medaili mu zajistil druhý hod. Při něm mu rozhodčí naměřili 82,20 m. 

Na konci roku se Jan Železný poprvé objevil v anketě Sportovec roku, když v ní obsadil 

páté místo. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Rok 1987 byl pro mě velmi úspěšný. Hodil jsem světový rekord a na mistrovství světa 

jsem získal svou první velkou medaili. Přitom světový rekord v Nitře vůbec nemusel 

padnout. Po ligovém kole v Praze jsem se cítil hodně unavený a na mezistátní utkání 

do Nitry jsem nechtěl jet. Přemluvili mě a byl z toho světový rekord. Technicky to byl 

velmi dobře provedený hod. 

Po tomto světovém rekordu mě oštěpaři světové špičky začali brát a počítat se mnou. 
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Na mistrovství světa ale startovalo hodně kvalitních oštěpařů, a tak jsem byl se třetím 

místem spokojen. 

Až do tohoto roku jsem většinu svých kvalitních výkonů naházel doma. Bylo to dáno 

i tím, že tehdy byla u nás konkurence poměrně silná a českoslovenští oštěpaři určitě 

kvalitnější než nyní. 

Tuto sezónu zahájil Jan Železný poměrně brzy. Již v únoru startoval na mítincích 

v Hamiltonu a Aucklandu. Oba dva tyto závody vyhrál. Skvělým výkonem se potom 

prezentoval na domácí půdě, když na prvním kole atletické ligy na Strahově hodil 

84,34 m. Během června ještě na třech mítincích překonal hranici osmdesáti pěti metrů. 

V Bratislavě zvítězil výkonem 85,74 m, v Kvamsvedenu hodil85,76 m 

a v Leverkusenu vyhrál hodem 86,88 m. 

Pro olympiádu v Soulu byl rozhodně jedním z největších favoritů oštěpařské soutěže. 

Již v kvalifikaci, která se konala 24. září, překonal ve skvělé formě házející Jan Železný 

olympijský rekord. Hodil 85,90 m. Ve finále již tak lehce nepůsobil, ale přesto se ujal 

vedení. V šesté sérii své vedení potvrdil hodem 84,12 m. Vypadalo to na zlatou medaili 

a soupeři již Železnému chodili gratulovat. Pak se ale k šestému hodu rozběhl do té 

doby zraněný finský závodník Korjus. Jana Železného přehodil o 16 centimetrů a stal 

se olympijským vítězem. Jan Železný tak získal stň.brnou olympijskou medaili. 

V anketě Sportovec roku skončil potom na čtvrtém místě. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Tento rok hodnotím jako úspěšný hlavně proto, že jsem získal svou první medaili 

na olympiádě. Zároveň ale byl tento rok pro mě zlomovým, protože jsem začal mít 

zdravotní problémy se zády. Udělal jsem tehdy jednu velkou chybu, kterou jsem 

už potom nikdy neudělal. Před mítinkem v Bratislavě jsem proležel týden v horečkách 

a ne zcela doléčenjsem na tento závod odcestoval. Hodil jsem tam sice daleko, 
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ale myslím, že právě při tomto závodě došlo u mě ke zlomenině obratle. Druhý den mě 

bolely záda a potom jsem měl ještě několik dní obrovské bolesti. Tak tak jsem se stihl 

dát dohromady pro olympijské hry. 

Co se týká vlastního olympijského závodu. Já jsem tam hodil hodně daleko 

už v kvalifikaci. Bylo to hozené lehce, jen v teplákách, ale ve finále jsem už tolik 

nehodil. Udělal jsem tam také jednu chybu, která pramenila z mé nezkušenosti. Měl 

jsem si posunout rozběh, protože jsem se do něho nemohl vejít. Vypadalo to na moje 

vítězství a soupeři už mi gratulovali. Pak přišel Korjus z ošetření a zjistil, že má 

medaili. A v té obrovské euforii a radosti z medaile zapomněl na bolest a přehodil mě. 

Od té doby už jsem před koncem závodu ruku nikomu nepodal. 

Rok 1989 

Na začátku sezóny absolvoval Jan Železný dva závody v Japonsku a s výkony 82,60 

a 81,62 m obsadil první a druhé místo. S těmito svými výsledky byl spokojen. 

Na atletickém mítinku v Bratislavě 14.června zvítězil výkonem 84,74 m. 

Začátkem července se konala v Bulharsku 7. letní spartakiáda spřátelených armád. Jan 

Železný obsadil 3. místo, když hodil 75,68 m. Na jeho výkonu však byly znát obnovené 

bolesti v zádech. Potom ještě startoval na Evropském poháru v Gatesheadu a na dalších 

pěti mítincích. Pro bolesti zad musel zrušit svůj start na Světovém poháru v Barceloně, 

kde měl startovat za družstvo Evropy. 

Vyšetření v Ústřední vojenské nemocmc1 v Praze koncem září odhalilo u Jana 

Železného zlomeninu obratle. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

V průběhu sezóny 1989 jsem měl velké bolesti zad, ale myslel jsem si, že je to jen 

namožené. Rentgen u mě zlomeninu neodhalil, tu odhalilo až CT vyšetření na konci 

sezóny. Byly to pro mě velké životní zkušenosti k nezaplacení, protože najednou ode 

mě všichni dávali ruce pryč. Doktoři slibovali vytvoření jakési komise, která bude řešit, 

jak mě budou léčit. Ale nikdo nic neudělal. Jeden vyhlášený profesor v Brně mi řekl, 
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ať rok netrénuju a pak, že se prý uvidí. Pak si mé zranění dokonce fotil proto, že to prý 

takový případ ještě neviděl, a že prý to bude publikovat. Tady jsem poznal, že když je 

člověk nahoře, tak má kolem sebe spoustu lidí, ale když je dole, tak najednou nikoho. 

Z tohoto zranění jsem se dostal nejprve klidem a pak jsem začal dělat speciální 

posilovací cvičení bez zátěže na posílení zádového svalstva. 

Rokl990 

Hned na úvod atletické sezóny v roce 1990 přišel Jan Železný o světový rekord, 

když švédský oštěpař Patrik Bodén hodil v Austinu 24. března 89,10 m. 

V květnu absolvoval Železný speciální vyšetření v SRN, kde mu byla proměřena kvalita 

svalového korzetu, který si po svém zranění musel vybudovat. 

První závod v tomto roce a zároveň první závod po zranění byl pro Železného mítink 

v Oslu 13. června. Bylo z toho vítězství a kvalitní výkon 86,02 m. 

O měsíc později 14. července se Jan Železný vrátil do Osla ve velkém stylu. Mítink 

vyhrál, když vytvořil nový světový rekord výkonem 89,66 m. Přiblížil se tak na dosah 

devadesátimetrové hranici. 20. července se zúčastnil mítinku v Londýně. Startoval 

i Steve Backley, jeho velký soupeř. Backley se stal první oštěpařem, který přehodil 

novým typem oštěpu devadesát metrů a posunul světový rekord do vzdálenosti 90,98 m. 

Železný obsadil druhé místo výkonem 85,84 m. 

Na mítincích v srpnu se Janu Železnému nedařilo, když jen jednou přehodil80 metrů. 

Bohužel s nejhorší formou se potkal na mistrovství Evropy ve Splitu. Neprošel 

kvalifikací, když hodil jen 77,64 m. Zopakoval tak neúspěšné vystoupení na mistrovství 

Evropy ve Stuttgartu před čtyřmi lety. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Rok 1990 byl pro mě úžasný v tom, jak jsem se dokázal vrátit po zranění. Hodně lidí 

už nade mnou vyřklo ortel smrti. Bylo opravdu skvělé, že jsem dokázal hodit 

tak daleko. Přitom jsem prakticky neměl natrénováno. Právě proto jsem házel daleko 

na začátku sezóny, ale ke konci už nebylo z čeho brát. 

31 



Zajímavé bylo i to, že když jsem házel letos poprvé v Oslu, tak už jsem cítil velkou 

formu. Vyhrál jsem sice hodem 86,02 m, ale přešlápljsem tam zcela určitě hod 

za světový rekord. 

V této době začala éra mých soubojů se Stevem Backleym. Na všech mítincích nás 

chtěli mít, protože věřili, že se světové rekordy budou často měnit. 

Jak jsem už říkal, s tímto rokem jsem spokojen až na nevydařené mistrovství Evropy. 

Tam jsem už neměl natrénováno a vysloveně jsem vařil z vody. Bylo to pro mě velké 

zklamání. Byl to asi právě tento závod, kdy jsem byl nejvíc v životě zklamán. 

Rok1991 

Rok 1991 zahájil Jan Železný 25. května vítězstvím na mistrovství Slovenska v Bánské 

Bystrici výborným výkonem 88,66 m. 

4. června potom v Bratislavě i za deštivého počasí vytvořil nový československý rekord 

skvělým hodem 90,40 m a 10. července tento rekord ještě vylepšil v Lausanne. Tam 

hodil dokonce 90,72 m. 

Od 25. května do 7. srpna vyhrál Železný všech devět závodů, kterých se zúčastnil 

a pasoval se tak do role hlavru'ho favorita pro mistrovství světa v Tokiu. 

Na mistrovství světa však přišlo obrovské zklamání. Po prvních dvou pokusech měl 

nejdelší platný pokus pouze 76,26 m. Třetím pokusem hodil sice daleko, ale rozhodčí 

odmával tehdy velice sporný přešlap. Do finále tedy Železný nepostoupil. 

Na konci sezóny ještě vyhrál poslední závod atletické Grand Prix a v celkovém 

hodnocení mu patřilo skvělé druhé místo za Sergejem Bubkou. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Tuto sezónu hodnotím hodně vysoko. V Lausanne jsem se cítil velmi dobře, ale bohužel 

tam mají špatně udělané rozběžiště. Vybíhá se z takového tunelu trošku z kopečku 

a hodně špatně se tam chytá rytmus. Jinak je v Lausanne nějaké specifické klima, 

které svědčí atletům. Padá tam hodně světových rekordů a nikdo neví proč. 
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Mistrovství světa v Tokiu beru jako velikou křivdu. Při tom vlastním třetím 

kvalifikačním hodu jsem se rozhodně bradou země nedotkl, jak tvrdil japonský 

rozhodčí. To bych opravdu musel cítit, možná bych si i vyrazil zuby. Navíc ten rozhodčí 

stál špatně. Stál na místě, kde nemohl nic vidět. N aše výprava sice podala protest, 

ale ten byl bohužel zamítnut. A proč jsem nehodil dál prvním nebo druhým pokusem? 

Udělal jsem jednu velkou chybu. V rozcvičování jsem hodil lehce v maratónkách přes 

80 metrů a cítil jsem obrovskou formu. Ale bohužel jsem se málo rozcvičil a když jsem 

se vrátil do šatny, tak mi úplně ztuhly záda. Na těch hodech to potom bylo znát, házel 

jsem vysloveně přes bolest. Zbytečně jsem zanedbal přípravu na závod a proto to takhle 

špatně dopadlo, i když ten třetí kvalifikační hod by na postup bezpečně stačil. 

Rok 1992 

V roce 1992 začal Jan Železný závodit až koncem června, ale hned ve svém druhém 

závodě přehodil hranici devadesáti metrů. Zvítězil na mítinku Zlatá tretra Evropy 

v Ostravě výkonem 90,02 m. 

4. července startoval Železný na svém oblíbeném mítinku v Oslu a předvedl fantastický 

hod. Šestým pokusem poslal oštěp do vzdálenosti 94,74 m, což znamenalo skvělý 

světový rekord. Bohužel finští atletičtí funkcionáři podali protest proti oštěpu, kterým 

Železný rekord hodil. Ten následně nebyl uznán, protože Jan Železný použil 

nepovolený typ oštěpu. 

Před olympijskými hrami v Barceloně vyhrál Jan Železný všechny čtyři závody, 

které absolvoval. Na olympiádu odcestoval jako největší favorit. Kvalifikaci zvládl 

tentokrát výborně, když prvním pokusem dlouhým 83,96 m postoupil do finále. 8. srpna 

1992 byl pro Jana Železného slavný den. Konalo se finále oštěpařů na olympijských 

hrách v Barceloně. Železný hned prvním pokusem všem ukázal, kdo je nejlepším 

oštěpařem na světě. Hodil 89,66 m a byl to nakonec jeho vítězný pokus. Poprvé tak 

ve své kariéře získal zlatou olympijskou medaili. 

Do konce sezóny se po olympiádě zúčastnil sedmi závodů, z nichž šest vyhrál. Mítink 

v Tokiu 19. září vyhrál skvělým výkonem 90,18 m a svou nejlepší sezónu zakončil 

vítězstvím v Havaně na Světovém poháru, když hodil 88,26 m. 
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V anketě Sportovec roku obsadil Jan Železný druhé místo za Robertem Změlíkem. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Rok 1992 hodnotím jako naprosto perfektní. Nastal tam v mé kariéře určitý zlom. 

Z atleta, který je sice skvělý a sbírá světové medaile, ale nikdy nic nevyhraje, jsem se 

stal tím, který vyhrává velká zlata. Právě v Barceloně začala moje veliká série šesti 

zlatých. Před samotnou olympiádou nastal problém se světovým rekordem, který jsem 

hodil. Finové rozřezali rekordní oštěp a zjistili, že je uvnitř karbon. Podle pravidel 

nesměl být oštěp ze dvou materiálů. Já jsem ale ten rekord nehodil kvůli tomu oštěpu, 

ten oštěp zázračný nebyl. Měl jsem ten den obrovskou formu a rekord bych hodil 

i jiným oštěpem. Tato situace mi nakonec velmi pomohla, protože jsem se cítil 

pošpiněn. A když potom před vlastním závodem přímo na stadionu přehazovali 

na ukazateli světový rekord, tak mě to tak ohromě naštvalo, že jsem prostě nemohl 

prohrát. Věděl jsem, že v ten den na 100% vyhraju. Nikde jinde už jsem to nevěděl, 

v Barceloně ano. Někdy taková situace sportovce úplně srazí, jindy naopak hodně, 

jak se řl'ká, nakopne. 

Co se týká ankety Sportovec roku, tak o mě je známo, že ankety mě moc neberou. 

Ale letos to byl asi jediný rok, kdy mi vadilo, že jsem nevyhrál. Desetiboj se hlavně 

mezi novináři bral jako královská disciplína a navíc já už jsem byl okoukaný. Přitom 

jsem za celý rok prohrál jen jednou, vyhrál jsem olympiádu a hodil světový rekord. 

Rok1993 

Byl to pro Jana Železného asi nejúspěšnější rok v celé jeho kariéře. Hned při svém 

prvním startu v Jihoafrické republice, kde byl na dlouhodobém soustředění, šokoval 

celý atletický svět novým světovým rekordem. V Pietersburgu 6. dubna poslal prvním 

hodem oštěp do vzdálenosti 95,54 m. Starý rekord Steva Backleyho překonal o 4,08 m. 

O týden později ve Stellenboschi svou formu potvrdil výkonem 90,60 m. 

27. června začal svým dalším vítězstvím, tentokrát v Římě na Evropském poháru, sérii 

patnácti výher v řadě. 
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Na mítinku v Lilie 2. července vyhrál skvělým výkonem 91,40 m. Devadesátku přehodil 

i v Nice, kde vyhrál výkonem 90,68 m. 

Na mistrovství světa ve Stuttgartu 16. srpna potvrdil roli favorita a získal zlatou medaili. 

Stal se poprvé mistrem světa, když mu na vítězství stačil hod dlouhý 85,98 m. 

V Sheffieldu 29. srpna Železný opět přepsal historické tabulky. Již druhým pokusem 

atakoval svůj světový rekord, když hodil 95,34 m. A ve třetí sérii to přišlo. Oštěp z ruky 

Jana Železného doletěl do vzdálenosti 95,66 m. Byl to již druhý světový rekord 

Železného v této sezóně. 

V celkovém pořadí atletické Grand Prix skončil Železný druhý za Sergejem Bubkou 

o pouhé tři pomocné body. Sezónu zakončil vítězstvím na mítinku ve Fukuoce výkonem 

86,80 m. 

Na konci roku figuroval Jan Železný na předních místech různých anket. Byl zvolen 

nejlepším atletem ČR a také nejlepším sportovcem ČR. Jen v anketě o nejlepšího atleta 

světa se neprosadil, když skončil na sedmém místě. Jeho výsledky byly určitě 

nedoceněny, neboť v sezóně prohrál jen jednou a vyhrál prakticky vše, co se dalo. 

Oštěpařskou Grand Prix, mistrovství světa a dvakrát překonal světový rekord. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Tento rok byl pro mě opravdu výborný, až na to mistrovství světa. Sice jsem tam 

vyhrál, ale trápil jsem se. Cítil jsem se takový ztuhlý a řekl bych, že jsem špatně na ten 

závod vyladil, protože deset dní po mistrovství světa jsem hodil světový rekord. 

Světový rekord v tomto roce jsem překonal dvakrát. Když jsem se chystal na svůj první 

závod sezóny v Pietersburgu, tak jsem čekal, že hodím daleko. Nemyslel jsem si, 

že hodím takovýhle svěťák, ale že hodím přes devadesát metrů jsem věděl. Měl jsem 

tam ohromnou formu, protože několik dní předtím jsem hodil na tréninku přes 80 metrů 

v maratónkách. Je jen škoda, že jsem po prvním pokusu skončil. Jsem přesvědčen, 

že bych tam hodil ještě dál. Ale byla to taková euforie, že už jsem dál v závodě 

nepokračoval. Tento světový rekord byl spíše silový hod, protože na začátku sezóny 

jsem na tom byl výborně silově. Kdežto při světovém rekordu v Sheffieldu už jsem 

takovou sílu neměl. Ale běžel jsem na ten hod strašně rychle a dokázal jsem tu techniku 

v té rychlosti zvládnout. Už nikdy potom a vlastně ani nikdy předtím jsem při hodu 
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za devadesát metrů takhle rychle neběžel. 

Rok 1994 

Na začátku roku strávil Jan Železný tři a půl měsíce na soustředění na Novém Zélandu. 

Během tohoto tréninkového pobytu také absolvoval dva závody v Aucklandu. Oba dva 

vyhrál. Ten první 29.ledna výkonem 80,70 ma druhý 29. března skvělým hodem 89,98 

m. 4. června závodil v polském Lublinu a vyhrál výkonem 91,50 m, což znamenalo 

nejlepší výkon roku. Skvělé výkony předvedl Železný i na mítincích v Gatesheadu 

a Lilie na začátku července. V Gatesheadu zvítězil výkonem 91,68 ma v Lilie předvedl 

hod dlouhý 91 ,28 m. 

Na mistrovství Evropy do Helsinek odjížděl Jan Železný jako lídr světových tabulek 

a byl jedním z největších favoritů. Kvalifikaci zvládl a do finále postoupil hodem 

dlouhým 83,88 m. Ve finále 8. srpna se mu nedařilo. Hodil jen 82,58 m, což stačilo 

na bronzovou medaili. Byla to jeho první medaile z mistrovství Evropy. 

Po mistrovství Evropy Jan Železný opět vítězil. Z osmi závodů, které absolvoval jich 

vyhrál plných sedm. Nejlepšího výkonu dosáhl 4. září v Sheffieldu, kde hodil světové 

maximum tohoto roku 91 ,82 m. Dva dny poté závodil doma, konkrétně v Jablonci. 

Tam se konal mítink Jablonecký oštěp, při jehož zrodu stál právě Jan Železný. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

V roce 1994 jsem měl velkou formu a výsledky to také potvrzovaly. Jediným nezdarem 

bylo opět mistrovství Evropy. Ale byla to jediná Evropa v mojí kariéře, kdy jsem byl 

opravdu zdravý. V Helsinkách byl ale jiný problém. Byla veliká zima a to já nemám 

rád, vůbec jsem se před závodem ani během závodu nedokázal zahřát. Házel jsem 

špatně technicky. Byla to ale veliká škoda, protože na vítězství stačilo tentokrát opravdu 

málo. Zlatou medaili bral výkon kolem 85 metrů. Když se podívám v mé kariéře zpátky, 

tak všechny velké zlaté medaile jsem získal, když bylo teplo. 
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Rok1995 

Rok 1995 zahájil Jan Železný dlouhodobým čtyřměsíčním tréninkovým pobytem 

v Chile. V Jižní Americe také absolvoval své první dva závody v sezóně. 1. května 

v Santiagu de Chile a 14. května v Sao Paolu. Oba dva vyhrál, přičemž ten druhý 

výborným výkonem 88,20 m. 

Poprvé v tomto roce přehodil devadesátimetrovou hranici 30. května na mítinku 

v Bratislavě, když zvítězil výkonem 90,80 m. Před mistrovstvím světa se Železný ještě 

zúčastnil sedmi závodů, z nichž pětkrát vyhrál a dvakrát byl druhý. 

Do dějiště mistrovství světa v atletice odcestoval Jan Železný později než tomu tak 

bývalo v letech minulých. Na místo činu dorazil až těsně před závodem. Kvalifikace 

oštěpařů se konala ll. srpna a Železný měl být největším favoritem. První kvalifikační 

pokus mu nevyšel, ale druhým poslal soupeřům parádní vizitku, když předvedl hod 

dlouhý 90,12 m. Ve finále, které se konalo o dva dny později, Železný jasně dominoval 

a od čtvrtého pokusu se stále zlepšoval. Tím hodil 88,92 m, pátým pokusem 89,06 m 

a šestým 89,58 m. Druhého Steva Backleyho porazil o 3,5 m. Stal se tak podruhé 

mistrem světa. 

25. srpna na mítinku v Bruselu začala ojedinělá série Jana Železného šestnácti vítězství 

v jedné řadě. Tuto sérii ukončila až prohra v Monaku 1 O. srpna 1996. Zároveň v Bruselu 

Železný načal sérii sedmi mítinku v řadě, kde přehodil 90 metrů. Do konce roku 1995 

hodil 90,50 m v Bruselu, 92,12 v Londýně, 91,30 m v Berlíně, 92,28 v Monaku a 92,12 

m v Tokiu. 

Mezi oštěpaři Jan Železný vyhrál suverénně Grand Prix a v celkovém hodnocení skončil 

těsně druhý. V České republice byl zvolen atletem i sportovcem roku. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Rok 1995 byl pro mě jedním z nejlepších roků, ale asi jsem neprodal všechno, 

na co jsem měl. Házel jsem celý rok stabilně hodně daleko na každém závodě, 

ale vlastně ani jeden pokus mi nějak zvlášť neulétl. 

Zajímavý byl také závod na mistrovství světa v Goteborgu, kde jsem se dlouho nemohl 

dostat do tempa. Při prvním hodu jsem při zátahu zavadil koncem oštěpu o časomíru. 
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Dostal jsem sice náhradní pokus, ale nějak mě to rozhodilo. Srovnal jsem se až čtvrtým 

pokusem a pak už jsem měl vyrovnanou sérii. Byl to velice pěkný závod. 

Rok 1996 

Hned na začátku roku odletěl Jan Železný na dlouhodobé soustředění do Jihoafrické 

republiky. Tam se chtěl v teple připravovat až do 17. dubna. Zúčastnil se zde také tří 

závodů v první polovině dubna. 4. dubna zvítězil v Pietersburgu výkonem 90,24 m. 

8. dubna v Pretorii výkonem 91,50 m. Poslední vítězství vybojoval v Kapském Městě 

výkonem 87,88 m a stal se tak vítězem jihoafrické Grand Prix. 

ll. května závodil Železný v japonské Ósace a opět vyhrál, tentokrát hodil 90,60 m. 

Čtrnáct dní po mítinku v Ósace, 25. května, závodil Jan Železný v německé Jeně. Hodil 

zde fantastický světový rekord 98,48 m. Tento výkon dosáhl ve třetí sérii, ale již 

ve druhé ukázal skvělou formu, když poslal oštěp do vzdálenosti 92,88 m. Po tomto 

závodě Železný prohlásil, že by na rekord znovu rád zaútočil v Ostravě na Zlaté tretře. 

Na Zlaté tretře 31. května však neměl kvalitního soupeře, přesto předvedl úctyhodný 

výkon 94,64 m. Je to jeho pátý nejdelší hod v kariéře a vůbec nejdelší hod na českém 

území. 

Poté ještě Železný před olympijskými hrami startoval na čtyřech mítincích a všechny 

také vyhrál. Nejlepšího výkonu dosáhl v Kuortane, kde hodil91,04 m. 

V letošním roce vyhrál Železný všech deset závodů, ve kterých startoval a do Atlanty 

přijel jako největší favorit. Kvalifikace proběhla 2. srpna a Železný hodil v první sérii 

86,52 ma postoupil do finále. O den později ve finále sice první pokus přešlápl, 

druhým si zajistil zlatou medaili. Ten měřil 88,16 m. Železný tak obhájil zlatou 

olympijskou medaili z Barcelony. 

V Atlantě si Jan Železný vyzkoušel roli nadhazovače v baseballovém týmu Atlanta 

Braves, ale už týden po svém vítězství házel na mítinku v Monaku. Obsadil tam páté 

místo. Horší umístění zažil naposledy 18.srpna 1989 v Berlíně. 

Do konce sezóny ještě vyhrál mítinky v Linci a Tokiu a mistrovství republiky v Praze. 

Jan Železný v roce 1996 vyhrál čtrnáct mítinků z patnácti. Byl vyhlášen nejlepším 

atletem Evropy i České republiky. 
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Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Tento rok byl pro mě velmi úspěšný. Hodil jsem světový rekord a vyhrál olympiádu. 

Po návratu z Jihoafrické republiky jsem cítil obrovskou formu a chtěl jsem někde 

závodit. Mítink v Jeně jsem původně v plánu neměl. Prvním pokusem jsem tam hodil 

88 metrů, ale ujela mi levá noha. A to naznačilo velkou formu. Navíc mě vyhecoval 

Reymond Hecht, který hodil k devadesáti metrům. 

Co se týká olympiády, tak já jsem byl jasným favoritem a to vždycky trochu svazuje. 

Navíc mě bolelo tříslo a na tom házení to bylo vidět. Zvítězil jsem jenom proto, že jsem 

měl tak velikou výkonnost a i s bolestí jsem hodil 88 metrů. 

Důvodem mojí jediné porážky v této sezóně byla obrovská únava. Po olympiádě jsem 

zůstal v Atlantě a absolvoval spoustu baseballových nadhozů. Když jsem pak přiletěl 

do Prahy, tak ještě týž den jsem odlétal na mítink v Monaku. Byl jsem únavou úplně 

vyřízený. 

Rok1997 

Úvodní měsíce roku 1997 strávil Jan Železný opět na soustředění v Jihoafrické 

republice. 26. března zde také absolvoval svůj první závod v sezóně v městečku 

Stellenbosch. Zvítězil skvělým výkonem 94,02 m. Přitom celá jeho série byla famózní. 

Měl platných všech šest pokusů, z nichž pět poslal za devadesát metrů. Jeho pátý 

nejdelší pokus měřil90,58 m. V Jižní Africe měl opravdu skvělou formu, což potvrdil 

i 8. dubna v Kapském městě, kde jeho vítězný hod měřil91,34 m. 

Již jen jednou přehodil Železný letos devadesát metrů a bylo to na Zlaté tretře v Ostravě 

28. května. Vyhrál výkonem 92,42 m. 

Před mistrovstvím světa v Aténách závodil Jan Železný na dvanácti mítincích a plných 

deset jich vyhrál. Jednou byl druhý a jednou čtvrtý. 

Do Atén přijel jako velký favorit a kvalifikaci také zvládl bez problémů. Hodil 83 ,66 m 

a postoupil do fmále. To se konalo 5. srpna a Janu Železnému se v něm vůbec nedařilo. 

Hodil pouze 82,04 ma zůstal před branami užšího finále na devátém místě. Bylo to jeho 

nejhorší umístění od roku 1986, kdy přešel z kategorie juniorů. 
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Na dalších závodech v srpnu se Janu Železnému ještě nedařilo. Ani jednou se nedostal 

na stupně vítězů. 

Na konci sezóny se opět dostal do dobré formy a vyhrál dva mítinky v Japonsku. Ten 

první 6. září v Tokiu výkonem 86,38 ma druhý 13. září ve Fukuoce výkonem 89,58 m. 

Tím si zajistil celkové první místo v Grand Prix oštěpařů. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Rok 1997 se vyznačoval tím, že začátek byl velmi dobrý, dá se říct vynikající. Ale házel 

jsem jeden závod za druhým a úplně jsem se vypráskal, jak říkáme my oštěpaři. 

Pak přišlo mistrovství světa a na mě dolehla naprostá únava. Přišel jsem na stadion 

a vůbec nic mi to neříkalo. Mistrovství světa a plný stadion, ale já jsem se nemohl 

vyhecovat. Formu jsem neměl a nemohl jsem se soustředit. Byl jsem ohromně unavený 

a to se pak projevilo i na dalších závodech po mistrovství světa, kde jsem měl problémy 

hodit 80 metrů. Už jsem ani netrénoval a na stadion už jsem nechodil, protože jsem si 

myslel, že stejně nic nehodím. Potom jsem jel do Tokia a tam jsem hodil přes 86 metrů 

a vůbec jsem to nechápal. Potom na finále Grand Prix ve Fukuoce jsem byl úplně 

k nepoznání a hodil jsem přes 89 metrů a vyhrál jsem. Dokonce jsem přešlápl pokus 

dlouhý za 92 metrů. Měl jsem zase z házení radost, zase mě to bavilo. 

Rok 1998 

Už tradičně, jak bylo v posledních letech jeho zvykem, trénoval Jan Železný v úvodních 

měsících roku v Jihoafrické republice. V březnu přestoupil z Vítkovic do AC Start 

Karlovy V ary. 

24. dubna si Železný vážně poranil rameno na tréninku v Nymburce. Absolvoval 

operaci a dlouho jeho horní polovinu těla svítal krunýř. Poté proběhla dvouměsíční 

rekonvalescence, ale zda bude ještě někdy házet oštěpem, jasné nebylo. Celou sezónu 

tedy musel vynechat a na mistrovství Evropy se jel podívat alespoň jako divák. 
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Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

V této sezóně jsem utrpěl vážné zranění. Utržené rameno neni žádná legrace a téměř 

vždy to znamená konec sezóny a někdy i celé kariéry. Před tímto zraněním jsem na tom 

byl velmi dobře a myslím si, že za devadesát metrů bych zase házel. Po operaci mi 

Doc. Smetana, který mě operoval, řekl, že mám tak 40 až 50 % šanci, že budu zase 

házet. Ale jak to půjde a kolik budu házet, to nikdo nemohl vědět. Navíc jsem do toho 

ještě dostal zánět, takže mě museli operovat znova. Tady jsem teprve pochopil, jak je 

mé zranění vážné. Ale rozhodně jsem takhle svou kariéru skončit nechtěl. 

Rokl999 

Jan Železný v lednu opět zamířil do Jihoafrické republiky, aby se zde během prvních 

měsíců tohoto roku připravil na oštěpařskou sezónu. Okolo Železného se vytvořila nová 

tréninková skupina, ve které byli mimo jiné: Tony Jarrett, Steve Backley nebo Igor 

Kováč. Železného operované rameno se zdálo být v pořádku a po měsíci tréninku mu 

dovolilo 78 metrů dlouhé hody. 

Po roce a půl dlouhé pauze se Železný odhodlal vyzkoušet rameno v plné zátěži. 

8. května se zúčastnil mítinku v Ósace a vrátil se vítězně. Jeho vítězný hod měřil 

87,57 m. Poté ještě absolvoval dva mítinky a na obou skončil na druhém místě . 

Celý červen a polovinu července vůbec neházel, protože měl zdravotní problémy 

se zády a také zánět dutin. 

17. července vyhrál Jan Železný mítink v Nice výkonem 85,46 m a 21. července se 

poprvé po zranění ramene přiblížil devadesátimetrové hranici. Vyhrál v Paříži, 

když hodil89,06 m. 

Na mistrovství světa do Sevilly tentokrát Jan Železný neodjížděl v roli favorita. 

27. srpna byla na programu mistrovství kvalifikace. Tu zvládl a prvním pokusem 

dlouhým 84,31 m, se kvalifikoval do finále. To se konalo o dva dny později. Železný 

poslal oštěp nejdál ve druhé sérii a výkonem 87,67 vybojoval bronzovou medaili. 

V září, na konci sezóny absolvoval ještě dva závody. V Bruselu skončil čtvrtý 

a v Mnichově druhý. 
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Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Rok 1999 byl pro mě naprosto úžasný. Hodil jsem hned prvním závodem 87 metrů. To 

kdyby mi někdo řekl v době, kdy jsem se po zranění dával dohromady, tak bych to bral 

všema deseti. Přitom ze začátku jsem nebyl schopen hodit dvacet metrů. 

Před mistrovství světa jsem byl nemocný a navíc mě opět trápily záda Byla to po celou 

kariéru taková moje Achillova pata. Ale to se nedá nic dělat, každý má své bolavé místo 

a u mě to byly záda. Navíc ten obratel, se kterým jsem měl celou kariéru problémy, 

je opravdu nejvíc namáhané místo při hodu oštěpem. S bronzovou medailí 

na mistrovství světa jsem byl nadmíru spokojen a bral jsem to jako osobní vítězství. 

Rok2000 

Na tříměsíčním soustředění v jihoafrickém Potchefstroomu se na začátku roku dostal 

Jan Železný do skvělé formy. Měl dokonce lepší tréninkové výsledky než v roce 1996, 

kdy zlepšil světový rekord a vyhrál olympiádu v Atlantě. 24. března to potvrdil 

na závodech v Pretorii, kde zvítězil hodem dlouhým 90,59 m. Poprvé tam po svém 

vážném zranění ramene přehodil devadesát metrů. 

Po třech letech se Železný představil také českým divákům, když startoval5. června 

na Odložilově memoriálu v Praze. Vyhrál výborným výkonem 90,56 m. 

Poslední závod před olympijskými hrami absolvoval Jan Železný v Oslu 28. července. 

Vyhrál a předvedl výkon 90,56 m. 

Na svou v pořadí již čtvrtou olympiádu odjížděl Jan Železný do Sydney opět 

jako největší favorit. Kvalifikaci 22. září zvládl bravurně a hned prvním pokusem 

dlouhým 89,39 m postoupil do fmále. To se konalo hned druhý den 23. září a Jan 

Železný se v ten den stal nejlepším oštěpařem historie. Potřetí v řadě vyhrál olympijské 

hry. Tentokrát skvělým výkonem 90,17 m. 

V letošní sezóně Železný se svými starty na mítincích šetřil. Soustředil se plně 

na olympiádu a startoval pouze na sedmi závodech. Šest jich vyhrál a jednou byl třetí. 

Koncem roku byl Jan Železný vyhlášen nejlepším atletem i sportovcem ČR, nejlepším 

atletem Evropy a poprvé v životě také nejlepším atletem světa. 
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Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

V tomto roce jsem se po zranění dostal opět do formy a do pohody, v jaké jsem byl 

před ním. Ono to nejde hned následující sezónu, vždy to dva tři roky trvá. Tělo si opět 

přivyká. A jak já říkám, každý sportovec má v kariéře určitou sinusoidu. Přišel rok 2000 

a blížila se olympiáda a já jsem byl vždy nahoře právě v olympijských letech. Třeba 

takový Steve Backley, ten měl svou sinusoidu obráceně. Byl nahoře, když bylo 

mistrovství Evropy, zatímco já jsem byl dole. 

Před vlastní olympiádou jsem měl zase drobné problémy se zády, ale včas jsem se dal 

dohromady. Věděl jsem, že formu mám, protože jsem deset dní před kvalifikací hodil 

na tréninku přes 91 metrů. Jsem přesvědčen, že v ten den bych hodil 1 00 metrů. 

Olympijský závod jsem potom vyhrál celkem hladce. 

Rok2001 

Až 20. května zahájil Jan Železný sezónu 2001. Na mítinku ve finském Vantaa obsadil 

druhé místo za domácím Parviainenem výkonem 82,83 m. 

Na Zlaté tretře v Ostravě 31. května se chtěl Jan Železný pokusit přehodit 

devadesátimetrovou hranici. To se mu nakonec v deštivém počasí nepodařilo. 

Přesto vyhrál výkonem 89,47 m. O týden později se mu to povedlo v polské Poznani, 

kde zvítězil parádním hodem 91 ,23 m. Před mistrovstvím světa v Edmontonu startoval 

už jen na dvou závodech. Vyhrál jak v Helsinkách, tak v Lausanne. 

10. srpna se konala kvalifikace oštěpařů na mistrovství světa v Edmontonu. Jan Železný 

hned úvodním pokusem šokoval všechny soupeře, když poslal oštěp do vzdálenosti 

90,76 m. O dva dny později ve finále předvedl, jaký je Pan závodník. Na první 

Parviainenův hod, dlouhý 91 ,31 m odpověděl Železný druhým pokusem. Předvedl 

výborných 92,80 m a rozhodl tím o zlaté medaili. Stal se tak v novém rekordu 

mistrovství světa potřetí v kariéře světovým šampiónem. 

Na mítinku v Curychu obsadil Jan Železný druhé místo, ale pak už přišly jen vítězství. 

24. srpna v Bruselu, 31. srpna v Berlíně, 9. září v Melbourne. Mezitím stihl ještě vyhrát 
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6. září v australském Brisbane Hry dobré vůle, kam byl pozván jako jeden ze šesti 

českých sportovců. N a konci sezóny si udržel výbornou výkonnost, ale devadesátku 

již nepřehodil. 

Koncem roku byl Jan Železný vyhlášen nejlepším atletem 1 sportovcem České 

republiky. V anketě o nejlepšího atleta Evropy skončil druhý. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Na mistrovství světa v Edmontonu to byl krásný závod, asi nejlepší v historii. Musel 

to být zážitek i pro diváky a obzvlášť pro Finy. Vždyť s takovým hodem, jaký předvedl 

Parviainen, se neprohrává. Byla to nejkvalitnější oštěpařská soutěž v historii, 

protože i třetí Gatsiousis hodil 89,95 m. Ale Parviainen si zlato nezasloužil. 

Z kvalifikace se dostal až třetím hodem. Měl ty hody dost nevyrovnané a kromě toho 

prvního hodu vlastně nic nehodil. Mě ten jeho dlouhý hod nevykolejil, protože jsem 

po kvalifikaci věděl, že na to mám. A naštěstí jsem zareagoval velmi brzo, vlastně hned 

druhým pokusem. Byl to ode mě po dlouhé době zase krásně trefený hod přes rameno. 

Potom už se mi to takhle nikdy nepovedlo. 

Tento rok jsem se sice stal atletem roku, ale myslím si, že to měl dostat Roman Šebrle. 

Překonal 9000 tisíc bodů a vytvořil historicky velmi cenný výkon. 

Rok2002 

Od ledna se Jan Železný připravoval v Jihoafrické republice. Prvního závodu se chtěl 

zúčastnit v tamní Pretorii, ale pro stále přetrvávající bolesti v oblasti žeber musel svůj 

start zrušit. Sezónu zahájil až 12. června na Zlaté tretře v Ostravě, kde zvítězil výkonem 

86,66 m. V druhé polovině června a v červenci měl Železný opět zdravotní problémy 

a to se také projevilo na jeho výsledcích. Ve Stockholmu 16. července obsadil až čtvrté 

místo hodem dlouhým 82, ll m. 

Na mistrovství Evropy do Mnichova nejel tentokrát Jan Železný v roli favorita. 

Kvalifikaci zvládl s velkými problémy a do finále postoupil až třetím, posledním 
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hodem. Ten měřil82,44 m. Ve fmále 9. srpna neměl ani jeden platný pokus, když třikrát 

úmyslně přešlápl. 

Po neúspěšném vystoupení na mistrovství Evropy Jan Železný ukončil sezónu a rozhodl 

se jít na operaci zad. Ta proběhla úspěšně v nemocnici v Praze na Homolce. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

V tomto roce jsem měl opět problémy se zády. V důsledku dlouhodobého zatížení 

obratlů se mi udělaly nárůstky a spojil se mi obratel se žebrem. Udělal se mi tam jakýsi 

pakloub. Házení potom bylo strašně bolestivé. Na mistrovství Evropy jsem třikrát 

přešlápl, protože všechny hody byly krátké. Šel jsem do závodu s tím, že jsem chtěl 

samozřejmě hodit dál. Ale házel jsem přes velkou bolest a to jsem si ještě v kvalifikaci 

naštípl prst na ruce. Ale závod, tenjájsem nikdy nevzdal. 

Rok2003 

Jan Železný strávil tentokrát na soustředění v Africe dva měsíce. Nezúčastnil se tam 

sice žádného závodu jako v minulých letech, ale přípravu si pochvaloval. 

První závod absolvoval 24. května v německém Halle a zvítězil v prozatímním 

nejlepším výkonem roku 87,92 cm. Poté předvedl na Zlaté tretře v Ostravě 12. června 

hod dlouhý 88,99 m. Ten mu zajistil první místo. 4. července vyhrál mítink v Paříži 

svým nejlepším výkonem v sezóně 89,06 m. Před mistrovstvím světa obsadil ještě 

Železný čtvrté místo na mítinku v Římě a 15. srpna vyhrál v Curychu, když hodil 

87,95 m. 

Do Paříže odcestoval Jan Železný už na své osmé mistrovství světa. V kvalifikaci 

29. srpna hodil 82,88 m a postoupil do finále. O dva dny později se mu ale nedařilo 

podle jeho představ. Ve finále obsadil čtvrté místo výkonem 84,09 m. 

Sezónu ukončil druhým místem ve finále Grand Prix. To se konalo v Monte Carlu 

14. září a Železný v něm hodil 84,33 m. 
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Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

Tento rok bych hodnotil jako v podstatě dobrý rok. Vše jsem směřoval k roku 

olympijskému a na mistrovství světa jsem se speciálně nepřipravoval. Neladil jsem 

na něj. Prakticky mi na tomto závodě nezáleželo. Také jsem se dlouho rozmýšlel, 

jestli do Paříže pojedu. Vždy jsem se třeba měsíc vysloveně připravoval na šampionát, 

letos jsem to neudělal. Pro mě bylo hlavní, abych byl dobrý příští rok. Díky tomu jsem 

taky nezískal medaili, přestože ta nevisela zas tak vysoko. 

Rok2004 

Svou přípravu na olympijské hry v Aténách zahájil Jan Železný tradičně, soustředěním 

v Jihoafrické republice. Tentokrát tam odletěl na čtyři měsíce. Soustředění si 

pochvaloval. 

První závod v sezóně absolvoval 14. května v Dauhá a obsadil čtvrté místo výkonem 

77,46 m. Na Zlaté tretře v Ostravě 8. června byl druhý, když hodil86,12 m. 

Od té doby až do olympiády už nezávodil. Jediný start, který měl ještě v plánu, musel 

zrušit kvůli viróze. Ta ho postihla koncem června. 

Kvalifikace oštěpařů na olympijských hrách v Aténách byla na programu 26. srpna. 

Železný hned prvním pokusem poslal oštěp do vzdálenosti 81,18 m a mohl myslet 

na finále. To bylo na programu 28. srpna. V něm se ale Janu Železnému nevedlo. Hodil 

jen 80,59 m a nepostoupil do užšího finále. Ve svém posledním olympijském 

vystoupení tak obsadil deváté místo. 

Po olympiádě absolvoval ještě dva závody. Vyhrál v Dubnici nad Váhem výkonem 

79,55 m. 19. září zakončil sezónu v Monte Carlu, kde ve finále Grand Prix obsadil třetí 

místo výkonem 82,01 m. 

V závěru roku se Jan Železný rozhodl kandidovat na předsedu Českého olympijského 

výboru. 
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Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

V tomto roce před olympiádou mě na tréninku lehce píchlo v achillovce. Ale jinak jsem 

se ~as tak špatně necítil. V posledních trénincích před odletem jsem házel 84 až 86 

metrů, což vůbec nebylo špatné. Vlastně by to tam stačilo i na medaili. Ale protože jsem 

byl z minulých let zvyklý házet v posledním tréninku před vrcholem kolem devadesáti 

metrů, tak jsem házel další a další pokusy. Druhý den ráno jsem se probudil a achillovka 

byla hodně špatná. A já už jsem pak do olympijského závodu nestihl dát bolavou 

achillovku dohromady. Tady se ukázalo, že člověk se učí celý život. Opět jsem udělal 

chybu. Měl jsem trénink skončit a říct si, že je to dobrý a že mi to v závodě uletí. Navíc 

jsem se na tom tréninku i předváděl, protože tam přijel velitel a sledovali mě i další lidi. 

No a tím jsem si zkazil olympiádu. 

V závodě jsem se nemohl pořádně rozběhnout, jak to bolelo. Nejvíc mě štvalo to, 

že to byla nejslabší olympiáda. Na medaili i na zlato stačilo opravdu málo. 

Co se týká kandidatury na předsedu ČOV, tak to pro mě byla veliká škola do dalšího 

života. Zjistil jsem, jak to funguje v zákulisí. 

Rok2005 

Jan Železný v lednu neuspěl při volbách předsedy Českého olympijského výboru a vrhl 

se opět do oštěpařské přípravy. Tentokrát odletěl do Jihoafrické republiky až začátkem 

února. Tam strávil necelé dva měsíce a poté byl ještě na soustředění v Itálii. V květnu 

zrušil některé starty kvůli bolavé achillovce. Ta ho trápila již na loňské olympiádě. 

Prvního závodu se zúčastnil až 17. července v Soluni. Hodil zde 83,43 ma to mu stačilo 

na první místo. 29. července obsadil páté místo na mítinku v Oslu výkonem 82,70 m 

a rozhodl se nestartovat na mistrovství světa v Helsinkách. 

19. srpna závodil Jan železný v Curychu a výkonem 82,50 m obsadil čtvrté místo. 

Druhého a také posledního vítězství v této sezóně se dočkal28. srpna v Rieti, 

kde dosáhl výkonu 81,96 m. Své letošní působení v Grand Prix zakončil čtvrtým 

místem v Monaku výkonem 83,98 m. Poté oznámil, že s oštěpem ještě nekončí. 
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Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

V tomto roce jsem měl velké problémy s achillovkou. Přešlo to vlastně z roku 

minulého, kdy jsem zranění nedoléčil a achillovka začala znovu zlobit. Rozhodoval 

jsem se, jestli podstoupit operaci nebo ne. Nakonec jsem na ní šel. A po ní jsem udělal 

opět chybu. Chtěl jsem se stihnout připravit na Zlatou tretru a uspěchal jsem to. 

No a díky tomu byl celý rok 2005 špatný. Věděl jsem , že na mistrovství světa bych 

na medaili neměl a proto jsem se rozhodl tam nejet. 

Rok2006 

Na začátku roku navštívil Jan Železný zimní olympiádu jako člen MOV 

a poté odcestoval na tradiční soustředění do Jihoafrické republiky. Potvrdil také, 

že letošní sezóna je jeho poslední. 

Sezónu zahájil 12. května v katarském Dauhá, kde obsadil druhé místo výkonem 

86,07 m. Zlatá tretra v Ostravě 30. května byl poslední velký mítink Jana Železného 

na českém území. Obsadil v něm třetí místo výkonem 83,52 m. 25. července závodil 

na mítinku ve Stockholmu a skončil na druhém místě výkonem 85,08 m, což znamenalo 

veteránský světový rekord. 

Poslední mistrovství Evropy, na kterém Jan Železný ve své kariéře startoval, se konalo 

ve švédském Goteborgu. V kvalifikaci 7. srpna sice Železný nepřehodil kvalifikační 

limit, ale 80,60 m na postup mezi dvanáct nejlepších stačilo. O dva dny později 

ve finále předvedl hod dlouhý 85,92 m a uzavřel svoji hvězdnou kariéru bronzovou 

medailí. 

18. srpna startoval Jan Železný naposled v Curychu a obsadil sedmé místo. Posledním 

závodem Železného na světových kolbištích bylo atletické finále ve Stuttgartu 10. září. 

Hodem dlouhým 81 ,61 m skončil na šestém místě. 

19. září uspořádal Jan Železný svou rozlučku na stadionu, kde s atletikou začínal. 

Na stadionu, který nese jeho jméno. Na stadionu v Mladé Boleslavi. Závod za účasti 

domácích oštěpařů byl vypsán na čtyři pokusy. Železný se stále zlepšoval a nejlepšího 
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výkonu dosáhl ve čtvrté sérii, tedy ve svém posledním pokusu kariéry. Hod byl dlouhý 

82,19 m. 

Zanedlouho po svém posledním závodě se Jan Železný začal věnovat trenérské práci. 

Do budoucna ho čekají také pracovní povinnosti v Mezinárodním olympijském výboru. 

Komentář Jana Železného k tomuto roku: 

S poslední sezónou jsem opravdu spokojen. Dobré bylo to, že jsem řekl předem, 

že skončím. Tímto rozhodnutím jsem si vyčistil hlavu, protože taková rozhodnutí jsou 

opravdu složitá. 

Kvalifikace na mistrovství Evropy byla opravdu těžká. Den před kvalifikací mě 

z ničeho nic začal bolet prst u nohy. Ale opravdu strašně. Nemohl jsem kvůli té bolesti 

vůbec spát. V ten den bych nehodil vůbec nic. Naštěstí za dva dny už bylo po bolesti. 

Po prvním pokusu ve finále jsem si řekl, že by to medaile mohla být. Počítal jsem, 

že o první dvě místa se popere Pitkamaki s Torkildsenem. Ostatní hody už jsem házel 

hop nebo trop, protože přes techniku jen tak 85 metrů nehodíš. Šel jsem do těch pokusů 

naplno. Ty poslední pokusy byly hodně špatný, ale to už mi nevadilo. 

Byl jsem spokojený i s posledním závodem v Mladé Boleslavi, kde jsem se 

až do závěrečného čtvrtého pokusu pořád zlepšoval. Pak jsem litoval, že jsem nechtěl 

házet na šest pokusů. Stačilo, aby mi v té euforii ulétl jeden pokus a mohlo to být o tři 

metry dál. 
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4. 3. Rozhovor s Janem Železným 

1. V čem je podle Tebe hlavní důvod rozdílné úspěšnosti na MS, OH a ME? Proč se 

Ti na MS a OH dařilo a na ME nikoliv? Čím myslíš, že to bylo? 

Já jsem celou kariéru nerad mluvil o svých zraněních a nikdy jsem se na ně 

nevymlouval. Protože to nikoho nezajímá. Ale co se týká těch evropských mistrovství, 

tak opravdu až na rok 1994 jsem měl vždy zdravotní problémy. Ono to tak prostě chodí, 

každý sportovec má dobré roky a slabší roky. A já měl ty slabé v letech, kdy se konalo 

mistrovství Evropy. Jen na mistrovství Evropy v Helsinkách jsem neměl zdravotní 

problémy. Ale tam byla ta veliká zima a já jsem taky špatně vyladil. 

Ono se zdá, že mistrovství Evropy není zas tak důležité, protože ve světě to nikoho 

nezajímá. Já taky nevím, kdo vyhrál mistrovství Asie nebo mistrovství Afriky. Ale já to 

dokážu ocenit. Za prvé je jen jednou za čtyři roky a za druhé vyhrát Evropu v hodu 

oštěpem je skoro stejně tak těžké jako vyhrát mistrovství světa. 

2. Můžeš porovnat svou první olympiádu v roce 1988 s tou poslední v roce 2004? 

Jak si vnímal tu první a jak tu poslední? Popřípadě, jak jsi vnímal ty ostatní? 

Vezmeme to popořadě. 

Soul: Byla to moje první olympiáda a hned jsem získal stříbrnou medaili. Ze začátku 

jsem byl zklamaný, ale nakonec spokojený, protože olympiáda je olympiáda. Měl jsem 

všechno před sebou. Byla to jedna z nejkrásnějších olympiád vůbec a diváci byli také 

úžasní. Jako závodníci jsme tam byli skvělá parta, opravdu nejlepší parta, co já jsem 

zažil. Ubytování bylo také peďektní. 

Barcelona: Na těchto olympijských hrách jsem se stal tím šampiónem, protože to bylo 

moje první velké vítězství. A konečně jsem dokázal, že jsem nejlepším na světě. Diváci 

zde byli také dobří, protože mají atletiku docela rádi a mě také brali. 
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Atlanta: V Atlantě jsem potvrdil svou výkonnost. V tomto roce jsem byl vlastně nejvíc 

nahoře, protože jsem hodil světový rekord. Vyhrál jsem tady z té velké výkonnosti. 

Po stránce organizační to byla nejhorší olympiáda, na které jsem byl. Ani ubytování 

nebylo nic moc. Diváci zas tak špatní nebyli, ale oni atletice nerozumí. Přejí jen těm 

svým, jsou strašně národní. 

Sydney: Tady byla suverénně nejlepší atmosféra. Australané chtěli ukázat světu jací 

jsou fajn lidé. Třeba na kvalifikaci bylo na stadionu devadesát tisíc lidí. Perfektní 

atmosféra a nejlepší organizace. Byla to pro mě nejkrásnější olympiáda. 

Atény: Na těchto hrách také atmosféra nebyla špatná a diváci byli také dobří. 

I když Řekové také milují hodně svůj národ. Ale právě proto, že já jsem vyhrával 

olympiády, tak jsem byl v Řecku pan někdo. Moc jsem si tyto hry neužil, protože můj 

závod byl až na konci olympiády. 

Na rozdíl od Soulu, kde jsem byl nováčkem, to byla moje poslední olympiáda a už jsem 

měl prakticky celou kariéru za sebou. 

3. Jak si vnímal svůj první světový rekord? Byl jsi přeci jen hodně mladý a dá se říct, 

že na rozdíl od dalších rekordů, ten první od Tebe nikdo nečekal. Jaké pocity jsi 

tenkrát měl? 

Do Nitry, kde jsem hodil svůj první světový rekord, jsem původně vůbec nechtěl jet. 

Ale nakonec jsem musel, protože to bylo mezistátní utkání a byla to moje povinnost. 

Závodník přede mnou vytrhl jednu japexovou kostku a já se díky tomu musel posunout 

úplně na levou stranu. Začátek byl z mé strany takový opatrný, ale technicky byl ten 

hod perfektní. Vzájemné postavení pravé a levé nohy při odhodu bylo výborné. 

A když jsem potom viděl, jak byl ten hod daleký, tak jsem vůbec nevěděl, která bije. 

Došlo mi to, až když jsem šel ze stadionu. Vůbec mi tenkrát ještě nedocházelo, 

co se vlastně stalo, kam jsem se tím hodem dostal. Až když jsem jel pak druhý den 

autobusem do Bánské Bystrice a lidé mi gratulovali, jsem si začal tu svou novou situaci 

uvědomovat. 
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Jaká je podle Tebe hranice lidských možností v hodu oštěpem? Kam až se rekord může 

posunout? 

Tak já nevím, jaká je hranice lidských možností, ale rozhodně to není výkon, který jsem 

hodil já. Myslím si, že jsem hodně dobře využil svých schopností. Skloubil jsem sílu, 

rychlost a koordinaci dohromady. Na světě určitě chodí lidé, kteří by hodili dál. Hranice 

se určitě posune, ale otázka je kdy. Oštěp je jedna z disciplín, ve které se maximum dá 

určitě ještě posunout. A je to právě proto, že se hod skládá z 35 metrů dlouhého 

rozběhu, koordinace , techniky a síly. 

Jak se změnila sportovní příprava oštěpaře za těch 20 let, co jsi na vrcholné úrovni 

házel? Jsou jiné metody a postupy? Trénuje se jinak? 

Tréninkové metody v oštěpařské kariéře se mění pořád. Já osobně jsem si tréninky 

sestavoval dlouho sám. A metody jsem měnil tím, že jsem někde něco pochytil. Líbil se 

mi nový cvik a tak jsem ho zařadil. Nebo mi někdo z trenérů něco poradil a já jsem to 

aplikoval ve své přípravě a zjistil jsem, že mi to vyhovuje. Takže pořád se tréninkové 

metody mění. Dále se mění tréninkové metody podle toho v jakém se nachází oštěpař 

stavu. Třeba po zranění jsem musel úplně předělat techniku. Například po operaci 

ramene jsem přestal házet spodním obloukem. 

Způsob tréninku se mění i podle věku oštěpaře. Například objemy, které jsem 

absolvoval ve dvaadvaceti letech se nedají dělat v pětatřiceti. Takže ta příprava se musí 

přizpůsobit věku. Nedá se ale říct, že by se trénovalo jinak než před dvaceti lety. Záleží 

vždy na trenérovi a na tom závodníkovi, protože ke každému se musí přistupovat 

individuálně. 
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4. Jak se změnily podmínky pro sportovní přípravu vrcholového oštěpaře po roce 

1989? Jaké byly před rokem 1989 a jak se vyvíjely až do současnosti? Jak se 

měnily podmínky? 

Po roce 1989 se toho, co se týká materiální přípravy, moc nezměnilo. Ale maximálně se 

to mohlo zhoršit, protože tenkrát stát sport více financoval. Podstatné, co se změnilo, 

je to, že já jsem se po roce 1989 mohl sebrat a odjet na soustředění. Mohl jsem jet kam 

jsem chtěl, což v letech minulých nešlo. Ano, byli jsme na soustředění v Itálii na 14 dní, 

ale pak se muselo zase domů. Po revoluci jsem si sice musel soustředění platit sám, 

ale v té době už jsem peníze měl. Ale peníze já jsem měl už i před revolucí, 

ale na soustředění mě nikdo nepustil. Reprezentace jezdila na soustředění do Itálie, 

ale to bylo soustředění na nic. Byla tam stejně zima. Já jsem si zlepšil výkonnost tím, 

že jsem se mohl připravovat třeba tři měsíce v teple. Dřív jsem házel v Bystrici na sněhu 

a venku bylo pod nulou. To na zdraví určitě nepřidá. 

Rozhodně ale ta širší atletická základna se má teď hůř než do roku 1989. Předtím byla 

různá střediska, TSM a třeba na Dukle brali dvakrát tolik. 

5. Jak vnímáš postavení současné atletiky ve společnosti? 

Ve společnosti má atletika výjimečné postavení. Vezměme si to, že když atlet vyhraje 

nějaké to mistrovství, tak se většinou stává sportovcem roku. Atletika je jako sport 

velice uznávaná. Lidé to ocení proto, že ten úspěch vybojuje atlet sám. 

Jak vnímáš výrazný vliv komerce ve světě atletiky? 

Obecně svět je komercí. Myslím, že atletika nepřesáhla určité hranice. A jedno je jisté: 

začít dělat atletiku jenom pro peníze, může jen blázen. Tam nahoru se dostane jen 

opravdu mizivé procento z těch lidí, kteří atletiku dělají. Zajímavé také je, jak žijí bývalí 

reprezentanti v atletice. Ono to opravdu není nic moc. Třeba někteří reprezentanti, 

co jsou v Dukle, berou šest tisíc měsíčně. Já mám ten názor, že pokud sportovcům jejich 

zaměstnavatel vysoký plat nabídne, tak proč by ho odmítali. Chtěl bych vidět všechny 
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ty kritizující novináře, jak by řekli: já nechci těch padesát milionů, já chci normální plat 

deset tisíc. A dělat sport jenom pro peníze? To si myslím, že snad ani nejde. To by ten 

sportovec brzy skončil, kdyby to takhle bral. 

6. Jak jsi vnímal nebo spíše dokážeš popsat pocity při posledním závodě v Mladé 
Boleslavi? 

Vnímal jsem to jako realitu, takže mě to nějak nezkosilo. Chtěl jsem tam hodit daleko. 

Šel jsem tam vystresovaný a bál jsem se, že nic nehodím. A v rozcvičce to také 

nevypadalo moc dobře. Hodil jsem kolem sedmdesátišesti metrů. Nakonec to dopadlo 

dobře, ale kdybych chtěl šest pokusů, mohlo to ulétnout ještě dál. 

Jaký si měl vztah k Mladé Boleslavi? Moc si tam toho nenaházel, na vojnu jsi šel hodně 

mladý. 

Já jsem toho v Mladé Boleslavi naházel hodně. Tam jsem se naučil celou techniku. 

Kdyby nebylo techniky, kterou jsem se naučil v Mladé Boleslavi a kdyby nebylo otce, 

tak já bych tak dobrý nebyl. Myslím si, že v těch sedmnácti letech už jsem měl techniku 

poměrně stabilizovanou. Technicky už jsem se potom až zas tak moc neměnil. 

To všechno jsem se naučil v Boleslavi. Později už jsem tam nemohl trénovat, to už jsem 

na japexu neházel. 

Můžeš se ještě vrátit k atmosféře toho posledního závodu? 

Podle mě atmosféra nebyla špatná. Já jsem ani neočekával, že by přišlo nějak hodně 

moc diváků. A hlavně bylo také špatné počasí. 

Zvláštní na tomto závodě nebyl vlastní závod. Nějak extrémně jsem to neprožíval. 

Ale až v noci, když jsem se probudil, jsem si uvědomil, že to byl poslední závod. Byl 

jsem z toho úplně mimo. Ne na stadionu, ale v noci mi to teprve došlo. Pak jsem si 

naplno uvědomil, že je konec a že k žádnému závodu už nenastoupím. 
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7. Jakou máš představu o sportovní přípravě (o systematickém tréninku) svých 

svěřenců? Jaké složce se věnujete nejvíc? Co upřednostňuješ? Taktickou, 

technickou, kondiční, psychickou přípravu? 

V tréninku se věnujeme všem složkám přípravy. 3 x týdně technice, ale děláme 

všechno. Posilujeme, běháme, házíme medicinbaly. Hodně záleží na individuálním 

přístupu. Já nemůžu nasadit na ty moje kluky svou přípravu, to bych je zničil. Každý 

z nich si z dřívějších let něco přinesl. Třeba nebyli zvyklí v zimě házet. Začínali házet 

až na jaře, když se udělalo venku hezky. Samozřejmě v zimě se trénuje jinak než na jaře 

a než mezi závody. Jde hlavně o objem a pak se postupně ubírá a zkvalitňuje. Ale zase 

záleží na závodru'kovi, co mu vyhovuje a co mu v přípravě sedí. 

Co se týká psychické přípravy, tak já jim můžu spoustu věcí říct, můžu je na spoustu 

věcí připravit. V tom mají obrovskou výhodu, že já jsem to zažil. Tomu, kdo to nezažil, 

by to nemuseli věřit. Ale stejně si tím budou muset projít sami. 

8. Jaký vliv má MOV na vnímání sportu ve světě? Snaží se potlačit přílišnou 

komercionalizaci ve sportu nebo naopak? 

Na vnímání sportu ve světě má Mezinárodní olympijský výbor obrovský vliv. Tím, 

že se na olympiádě spojují všechny sporty, tak se dá spousta věcí ovlivnit. Já bych to 

vyjádřil v jednom přirovnání: na světě je několik nejprestižnějších značek. Je to třeba 

Coca-cola, Microsoft a mezi ně patří i MOV. MOV má vysoký kredit. 

Co se týká komercionalizace sportu. Je hodně těžké určit hranici, kdy je to ještě únosné 

a kdy už ne. Sport nemůže být jenom šou. Ale na druhou stranu lidé tu šou chtějí, rádi 

za ni platí. Ale nesmí být potlačena taková ta etika sportu. 
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Vede MOV sportovce kfair-play? K čestnosti? 

Takhle se to říct nedá. Mezinárodní olympijský výbor může dát určitý impuls, může 

stanovit určitá pravidla, ale zda sportovci soutěží fair-play, to neovlivní. Na olympiádě 

startuje deset tisíc sportovců a jejich čestnost podle mě vychází z celé společnosti. Je to 

celospolečenský problém a nejen ve sportu. 

9. Jak jsi vnímal pohyb při hodu oštěpem a při basebalovém nadhozu? Dokážeš 

popsat rozdíl mezi těmito dvěma, na první pohled odlišnými, pohyby? 

Vnímal jsem to jako velice podobné pohyby. I když v detailu je to odlišné. První rozdíl 

je ten, že při basebalovém nadhozu jsi na kopci. A protože nadhazovač není v pohybu, 

tak se potřebuje dostat do větší rotace než oštěpař. Aby bylo možné více švihnout, 

je potřeba zvednout více levou nohu, což v oštěpu při rozběhu nelze udělat. 

Potom záleží na stylu nadhazovače. Vedení ruky je také odlišné, protože na rozdíl 

od oštěpaře, se nadhoz hází více zápěstím. A roli hraje, i jaký je to nadhoz, jakou má 

rotaci. Existuje mnoho modifikací nadhozu. Ale v zásadě bych řekl, že ty pohyby jsou 

podobné, a když jsem nějakou dobu trénoval baseball v Krči, tak mi nadhoz přišel 

docela jako přirozený pohyb. Také je to asi tím, že na tyhle věci mám určitý talent. 

A když odbočím, tak jako naprosto přirozený pohyb mi přijde i podání v tenise. 

I O. Co pozitivního Ti přinesla atletická kariéra? 

Kdybych měl odpověď na tu otázku shrnout do jedné věty, tak bych řekl, že jsem teď 

nejšťastnější, co jsem si mohl představit. Opravdu se nedovedu představit lepší život, 

než jsem zatím měl. Měl jsem všechno, co jsem chtěl. Dělal jsem si, co jsem chtěl. 

Protože i přípravu jsem si dělal sám, takže jsem byl závislý sám na sobě. Ráno jsem 

vstal a mohl jsem jít na trénink, ale nemusel jsem. Viděl jsem svět, poznal spoustu 

zajímavých lidí. Teď když dělám trenérskou práci, tak zase dělám to, co mě baví. 

Ale poznal jsem, že když jsem závodil sám, takjsem měl více času pro sebe. 

Hod oštěpem byla moje volba a byla to šťastná volba a já toho nelituju a nikdy litovat 

nebudu. 
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4. 4. Chronologický přehled sportovní výkonnosti během 20leté sportovní kariéry 

4.4.1. Závody Jana Železného 

Tabulka 1 
ChmnoL:ti!ir.kv nřP.hlP.c1 7RVOcit"J 
Pořadí Závod Výkon 
závodů v roce Datum Město (vm) Umístění 

1. 1. 31.5.1986 Bánská Bystrica 75,06 1. 

2. 2. 1.6.1986 Nitra 66,54 6. 

3. 3. 11.6.1986 Ostrava 80,44 1. 

4. 4. 13 .6.1986 Bratislava 80,52 2. 

5. 5. 24.6.1986 Praha 79,78 1. 

6. 6. 6.7.1986 Budapešť 75,14 2. 

7. 7. 12.7.1986 Bratislava 79,40 Q 

8. 8. 13.7.1986 Bratislava 79,36 1. 

9. 9. 9.8.1986 Praha 80,48 1. 

10. 10. 17.8.1986 Praha 82,48 1. 

ll. ll. 26.8.1986 Stuttgart 75,90 Q 

12. 12. 4.9.1986 Bratislava 76,88 3. 

13. 13. 5.9.1986 Bánská Bystrica 76,62 1. 

14. 14. 7.9.1986 Ostrava 78,14 1. 

15. 15. 17.9.1986 Praha 78,60 2. 

16. 1. 9.5.1987 Bánská Bystrica 85,20 1. 

17. 2. 30.5.1987 Praha 81,64 1. 

18. 3. 31.5.1987 Nitra 87,66 1. 

19. 4. 6.6.1987 Bánská Bystrica 80,30 1. 

20. 5. 10.6.1987 Ostrava 86,62 1. 

21. 6. 27.6.1987 Praha 81,18 3. 

22. 7. 30.6.1987 Stockholm 83,08 2. 

23. 8. 2.7.1987 Helsinky 79,82 3. 
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Tabulka 1 (pokračování) 

24. 9. 8.7.1987 Berlín 82,72 3. 

25. 10. 10.7.1987 Londýn 80,24 2. 

26. ll. 23.8.1987 Praha 80,36 1. 

27. 12. 29.8.1987 Rím 79,20 Q 

28. 13. 30.8.1987 Rím 82,20 3. 

29. 14. 11.9.1987 Brusel 79,26 3. 

30. 15. 3.10.1987 Mladá Boleslav 78,74 1. 

31. 1. 20.2.1988 Hamilton 82,20 1. 

32. 2. 27.2.1988 Auckland 83,38 1. 

33. 3. 2.6.1988 Praha 84,34 1. 

34. 4. 8.6.1988 Bratislava 85,74 1. 

35. 5. 16.6.1988 Praha 83,12 1. 

36. 6. 19.6.1988 Kvarnsveden 85,76 1. 

37. 7. 28.6.1988 Leverkusen 86,88 1. 

38. 8. 30.6.1988 Helsinky 77,94 6. 

39. 9. 24.9.1988 Soul 85,90 Q 

40. 10. 25.9.1988 Soul 84,12 2. 

41. ll. 8.10.1988 Tokio 84,76 1. 

42. 1. 7.5.1989 Hamamatsu 82,60 1. 

43. 2. 14.5.1989 Tokio 81 ,62 2. 

44. 3. 27.5.1989 Praha 80,82 1. 

45. 4. 14.6.1989 Bratislava 84,74 1. 

46. 5. 3.7.1989 Stockholm 81,18 3. 

47. 6. 5.7.1989 Berlín 79,30 2. 

48. 7. 7.7.1989 Sofie 75,68 3. 

49. 8. 5.8.1989 Gateshead 79,44 2. 

50. 9. 8.8.1989 Budapešť 80,96 5 .. 

51. 10. 10.8.1989 Lahti 83,44 1. 

52. ll. 13.8.1989 Pieksamaki 80,60 1. 
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Tabulka 1 (pokračování) 

53. 12. 16.8.1989 Curych 77,22 7. 

54. 13. 18.8.1989 Berlín 77,14 7. 

55. 1. 13.6.1990 Oslo 86,02 1. 

56. 2. 27.6.1990 Helsinky 81,08 3. 

57. 3. 5.7.1990 Turku 81,34 1. 

58. 4. 10.7.1990 Nice 86,52 1. 

59. 5. 14.7.1990 Oslo 89,66 1. 

60. 6. 20.7.1990 Londýn 85,84 2. 

61. 7. 22.7.1990 Praha 82,18 1. 

62. 8. 7.8.1990 Malmo 82,30 2. 

63. 9. 9.8.1990 Lahti 79,34 3. 

64. 10. 15.8.1990 Curych 79,08 4. 

65. ll. 27.8.1990 Split 77,64 Q 

66. 12. 15.9.1990 Shizuoka 81,00 2. 

67. 1. 14.4.1991 Wigan 84,44 exhibice 

68. 2. 25.5.1991 Bánská Bystrica 88,66 1. 

69. 3. 30.5.1991 Sevilla 87,32 1. 

70. 4. 4.6.1991 Bratislava 90,40 1. 

71. 5. 29.6.1991 Frankfurt n.M. 82,84 1. 

72. 6. 6.7.1991 Oslo 85,64 1. 

73. 7. 10.7.1991 Lausanne 90,72 1. 

74. 8. 12.7.1991 Londýn 89,86 1. 

75. 9. 15.7.1991 Nice 82,86 1. 

76. 10. 7.8.1991 Curych 88,78 1. 

77. ll. 25.8.1991 Tokio 76,26 Q 

78. 12. 15.9.1991 Sheffield 89,58 2. 

79. 13. 20.9.1991 Barcelona 87,76 1. 

80. 1. 21.6.1992 Praha 79,78 1. 
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Tabulka 1 (pokračování) 

81. 2. 24.6.1992 Ostrava 90,02 1. 

82. 3. 28.6.1992 Agordo 83,22 1. 

83. 4. 4.7.1992 Oslo 94,74 1. 

84. 5. 7.8.1992 Barcelona 83,96 Q 

85. 6. 8.8.1992 Barcelona 89,66 1. 

86. 7. 11.8.1992 Monako 82,28 1. 

87. 8. 14.8.1992 Sheffield 85,92 2. 

88. 9. 23.8.1992 Praha 85,44 1. 

89. 10. 25.8.1992 Lahti 88,34 1. 

90. ll. 5.9.1992 Praha 78,70 1. 

91. 12. 19.9.1992 Tokio 90,18 1. 

92. 13. 27.9.1992 Havana 88,26 1. 

93. 1. 6.4.1993 Pietersburg 95,54 1. 

94. 2. 13.4.1993 Stellenbosch 90,60 1. 

95 . 3. 1.6.1993 Bratislava 87,08 1. 

96. 4. 3.6.1993 Lahti 82,70 2. 

97. 5. 27.6.1993 Rím 89,84 1. 

98. 6. 2.7.1993 Lilie 91,40 1. 

99. 7. 5.7.1993 Stockholm 84,26 1. 

100. 8. 7.7.1993 Lausanne 88,36 1. 

101. 9. 18.7.1993 Agordo 82,18 exhibice 

102. 10. 21.7.1993 Nice 90,68 1. 

103. ll. 23.7.1993 Londýn 86,78 1. 

104. 12. 15.8.1993 Stuttgart 83,22 Q 

105. 13. 16.8.1993 Stuttgart 85,98 1. 

106. 14. 29.8.1993 Sheffield 95,66 1. 

107. 15. . 10.9.1993 Londýn 88,28 1. 

108. 16. 18.9.1993 Fukuoka 86,80 1. 

109. 1. 29.1.1994 Auckland 80,70 1. 
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110. 2. 29.3.1994 Auckland 89,98 1. 

111. 3. 21.5.1994 Praha 85,42 1. 

112. 4. 4.6.1994 Lublin 91,50 1. 

113. 5. 7.6.1994 Záhřeb 83,98 1. 

114. 6. 8.6.1994 Remeš 76,92 2. 

115. 7. 29.6.1994 Helsinky 88,04 1. 

116. 8. 1.7.1994 Gateshead 91,68 1. 

117. 9. 8.7.1994 Lilie 91,28 1. 

118. 10. 10.7.1994 Jablonec 77,28 1. 

119. ll. 12.7.1994 Stockholm 83,10 1. 

120. 12. 7.8.1994 Helsinky 83,88 Q 

121. 13. 8.8.1994 Helsinky 82,58 3. 

122. 14. 17.8.1994 Curych 81,20 1. 

123. 15. 19.8.1994 Brusel 88,34 1. 

124. 16. 24.8.1994 Goteborg 89,92 1. 

125. 17. 30.8.1994 Berlín 83,16 3. 

126. 18. 4.9.1994 Sheffield 91,82 1. 

127. 19. 6.9.1994 Jablonec 87,22 1. 

128. 20. 15.9.1994 Tokio 86,34 1. 

129. 21. 17.9.1994 Fuku oka 87,06 1. 

130. 1. 1.5.1995 Santiago De Chile 81,26 1. 

131. 2. 14.5.1995 Sao Paulo 88,20 1. 

132. 3. 30.5.1995 Bratislava 90,80 1. 

133. 4. 1.6.1995 Ostrava 86,50 1. 

134. 5. 5.6.1995 Moskva 79,24 2. 

135. 6. 16.6.1995 Varšava 81,12 1. 

136. 7. 7.7.1995 Londýn 88,16 2. 

137. 8. 10.7.1995 Stockholm 87,78 1. 

138. 9. 12.7.1995 Nice 87,10 1. 

139. 10. 21.7.1995 Oslo 89,30 2. 
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140. ll. 11.8.1995 Goteborg 90,12 Q 

141. 12. 13.8.1995 Goteborg 89,58 1. 

142. 13. 16.8.1995 Curych 86,98 2. 

143. 14. 25.8.1995 Brusel 90,50 1. 

144. 15. 27.8.1995 Londýn 92,12 1. 

145. 16. 1.9.1995 Berlín 91,30 1. 

146. 17. 9.9.1995 Monako 92,28 1. 

147. 18. 15.9.1995 Tokio 92,12 1. 

148. 1. 4.4.1996 Pietersburg 90,24 1. 

149. 2. 8.4.1996 Pretoria 91,50 1. 

150. 3. 12.4.1996 Kapské Město 87,88 1. 

151. 4. 11.5.1996 Saka 90,60 1. 

152. 5. 25.5.1996 Jena 98,48 1. 

153. 6. 31.5.1996 Ostrava 94,64 1. 

154. 7. 7.6.1996 Norimberg 86,44 1. 

155. 8. 22.6.1996 Kuortane 91,04 1. 

156. 9. 28.6.1996 Paříž 88,42 1. 

157. 10. 8.7.1996 Stockholm 88,24 1. 

158. ll. 2.8.1996 Atlanta 86,52 Q 

159. 12. 3.8.1996 Atlanta 88,16 1. 

160. 13. 10.8.1996 Monako 86,00 5. 

161. 14. 21.8.1996 Linz 89,42 1. 

162. 15. 7.9.1996 Praha 88,46 1. 

163. 16. 16.9.1996 Tokio 89,32 1. 

164. 1. 26.3.1997 Stellenbosch 94,02 1. 

165. 2. 8.4.1997 Kapské Město 91,34 1. 

166. 3. 10.5.1997 Saka 88,38 1. 

167. 4. 28.5.1997 Ostrava 92,42 1. 

168. 5. 2.6.1997 St. Denis 89,90 1. 
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169. 6. 8.6.1997 Moskva 86,92 1. 

170. 7. 10.6.1997 Praha 87,52 1. 

171. 8. 12.6.1997 Turku 87,46 1. 

172. 9. 18.6.1997 Helsinky 83,30 4. 

173. 10. 21.6.1997 Kuortane 82,50 1. 

174. ll. 4.7.1997 Oslo 88,46 1. 

175. 12. 7.7.1997 Stockholm 88,30 2. 

176. 13. 3.8.1997 Atény 83,66 Q 

177. 14. 5.8.1997 Atény 82,04 9. 

178. 15. 13.8.1997 Curych 85,22 4. 

179. 16. 16.8.1997 Monako 84,94 5. 

180. 17. 22.8.1997 Brusel 83,46 4. 

181. 18. 6.9.1997 Tokio 86,38 1. 

182. 19. 13.9.1997 Fukuoka 89,58 1. 

183. 1. 8.5.1999 Saka 87,57 1. 

184. 2. 28.5.1999 Sevilla 83,19 2. 

185. 3. 1.6.1999 Tartu 84,77 2. 

186. 4. 17.7.1999 Nice 85,46 1. 

187. 5. 21.7.1999 Paříž 89,06 1. 

188. 6. 4.8.1999 Monako 83,48 6. 

189. 7. 7.8.1999 Londýn 84,43 2. 

190. 8. 27.8.1999 Sevilla 84,31 Q 

191. 9. 29.8.1999 Sevilla 87,67 3. 

192. 10. 3.9.1999 Brusel 81,88 4. 

193. ll. 11.9.1999 Mnichov 87,71 2. 

194. 1. 24.3.2000 Pretoria 90,59 1. 

195. 2. 5.6.2000 Praha 90,56 1. 

196. 3. 10.6.2000 Rethymnon 88,84 1. 

197. 4. 24.6.2000 Kuortane 87,80 3. 
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198. 5. 5.7.2000 Lausanne 87,66 1. 

199. 6. 28.7.2000 Oslo 90,56 1. 

200. 7. 22.9.2000 Sydney 89,39 Q 

201. 8. 23 .9.2000 Sydney 90,17 1. 

202. 1. 20.5.2001 Vantaa 82,83 2. 

203. 2. 31.5.2001 Ostrava 89,47 1. 

204. 3. 8.6.2001 Poznaň 91,23 1. 

205. 4. 14.6.2001 Helsinky 86,84 1. 

206. 5. 4.7.2001 Lausanne 89,84 1. 

207. 6. 10.8.2001 Edmonton 90,76 Q 

208. 7. 12.8.2001 Edmonton 92,80 1. 

209. 8. 17.8.2001 Curych 87,62 2. 

210. 9. 24.8.2001 Brusel 85,54 1. 

211. 10. 31.8.2001 Berlín 88,29 1. 

212. ll. 6.9.2001 Brisbane 87,52 1. 

213. 12. 9.9.2001 Melbourne 88,98 1. 

214. 1. 12.6.2002 Ostrava 86,66 1. 

215. 2. 30.6.2002 Sheffield 87,77 2. 

216. 3. 16.7.2002 Stockholm 82,11 4. 

217. 4. 7.8.2002 Mnichov 82,44 Q 

218. 5. 9.8.2002 Mnichov o 12. 

219. 1. 24.5.2003 Halle 87,92 1. 

220. 2. 12.6.2003 Ostrava 88,99 1. 

221 3. 24.6.2003 Trikala 85,47 2. 

222. 4. 4.7.2003 Paříž 89,06 1. 

223. 5. 11.7.2003 Rim 81,52 4. 

224. 6. 15.8.2003 Curych 87,95 1. 

225. 7. 29.8.2003 Paříž 82,88 Q 
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226. 8. 31.8.2003 Paříž 84,09 4. 

227. 9. 14.9.2003 Monako 84,33 2. 

228. 1. 14.5.2004 Dauhá 77,46 4. 

229. 2. 8.6.2004 Ostrava 86,12 2. 

230. 3. 26.8.2004 Atény 81,18 Q 

231. 4. 28.8.2004 Atény 80,59 9. 

232. 5. 12.9.2004 Dub ni ca 79,55 1. 

233. 6. 19.9.2004 Monako 82,01 3. 

234. 1. 17.7.2005 Soluň 83,43 1. 

235. 2. 29.7.2005 Oslo 82,70 5. 

236. 3. 19.8.2005 Curych 82,50 4. 

237. 4. 28.8.2005 Rieti 81,96 1. 

238. 5. 10.9.2005 Monako 83,98 4. 

239. 1. 12.5.2006 Dauhá 86,07 2. 

240. 2. 30.5.2006 Ostrava 83,52 3. 

241. 3. 25.7.2006 Stockholm 85,08 2. 

242. 4. 7.8.2006 Goteborg 80,60 Q 

243. 5. 9.8.2006 Goteborg 85,92 3. 

244. 6. 18.8.2006 Curych 79,60 7. 

245. 7. 10.9.2006 Stuttgart 81,61 6. 

246. 8. 19.9.2006 Mladá Boleslav 82,19 1. 
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Krátký komentář: 

Během své dvacetileté kariéry v kategorii dospělých se Jan Železný zúčastnil 246. 

závodů. 196x startoval v zahraničí a 50x se představil divákům v České republice 

a na Slovensku. V České republice závodil pouze v těchto městech: Praha, Ostrava, 

Jablonec, Mladá Boleslav. 

Nejvíce závodů absolvoval v letech 1993 - 1997. V těchto letech se mu také nejvíce 

dařilo a byl ve své kariéře na vrcholu. Nejnabitější program měl Jan Železný v roce 

1994, kdy se zúčastnil21 závodů. Naopak v posledních pěti letech svými starty velice 

šetřil a soustředil se vždy především na vrchol sezóny ( graf 4 ). 

Počet závodů (n) Jana Železného v letech 1986 - 2006 
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4.4.2. Přehled umístění do třetího místa - grafické zpracování 

Graf 5.1. 

Přehled umístění Jana Železného v letech 1986- 1990 
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Krátký komentář: Již od roku 1986, kdy přešel mezi dospělé, obsazoval Jan Železný 

na všech závodech pravidelně stupně vítězů. Pravdou je, že v letech 1986 - 1988 

startoval hodně v Československu. Ale vítězil v té době už i v zahraničí. 

Graf 5.2. 
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Graf 5.3. 

Přehled umístění Jana Železného v letech 1996 - 2000 
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Graf 5.4. 

Přehled umístění Jana Železného v letech 2001 - 2006 
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Krátký komentář: V letech 1991 až 1997 byl Jan Železný prakticky neporazitelný. 

Na domácí půdě startoval jen sporadicky, ale ani ve světě téměř neprohrával. V roce 

1994 dosáhl rekordního počtu sedmnácti vítězství a v roce 1996 vyhrál 14x. Nejvíce 
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druhých míst posbíral shodně v letech 1995 a 1999, a to 4. Třetí byl nejvíce 5x v roce 

1987. Po vynechaném roce 1998 začal následující sezónu opět závodit. Svými starty 

po zranění přirozeně šetřil. V letech 2000 a 2001 opět naplno zářil a byl jasnou 

oštěpařskou jedničkou. Od roku 2002 již závodil méně a připravoval se vždy 

na vrchol sezóny. Obsazoval také místa pod stupni vítězů. 

4.4.3. Přehled největších úspěchů Jana Železného 

1. místo na OH 1992 - Barcelona 

1. místo na OH 1996 - Atlanta 

1. místo na OH 2000 - Sydney 

1. místo na MS 1993 - Stuttgart 

1. místo na MS 1995 - Goteborg 

1. místo na MS 2001 - Edmonton 

2. místo na OH 1988 - Soul 

3. místo na MS 1987 - Řím 

3. místo na MS 1999 - Sevilla 

3. místo na ME 1994 - Helsinky 

3. místo na ME 2006 - Goteborg 

Světový rekord 87,66 m - Nitra 1987 

Světový rekord 89,66 m - Oslo 1990 

Světový rekord 95,54 m - Pietersburg 1993 

Světový rekord 95,66 m - Sheffield 1993 

Světový rekord 98,48 m - Jena 1996 

1. místo na Hrách dobré vůle - Brisbane 2001 

1. místo na Světovém poháru- Havana 1992 

Vítěz oštěpařské Grand Prix 1991, 1993, 1995, 1997 

Nejlepší sportovec ČR 1993, 1995, 2000, 2001 

Nejlepší atlet Evropy 1996, 2000 

Nejlepší atlet světa 2000 
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4.4.4. Nejdelší hody Jana Železného 

100 nejdelších hodů Jana Železného 

Pořadí Výkon v metrech Místo Datum 

1. 98,48 Jena 25.5.1996 

2. 95,66 Sheffield 29.8.1993 

3. 95,54 Pietersburg 6.4.1993 

4. 95,34 Sheffield 29.8.1993 

5. 94,64 Ostrava 31.5.1996 

6. 94,02 Stellenbosch 26.3.1997 

7. 92,88 Jena 25.5.1996 

8. 92,80 Edmonton 12.8.2001 

9. 92,42 Ostrava 28.5.1997 

10. 92,30 Stellenbosch 26.3.1997 

ll. 92,28 Monako 9.9.1995 

12. 92,26 Stellenbosch 26.3.1997 

13. 92,12 Londýn 27.8.1995 

14. 92,12 Tokio 15.9.1995 

15. 91,88 Londýn 27.8.1995 

16. 91,82 Sheffield 4.9.1994 

17. 91,68 Gateshead 1.7.1994 

18. 91,50 Lublin 4.6.1994 

19. 91,50 Pretoria 8.4.1996 

20. 91,48 Tokio 15.9.1995 

21. 91,44 Jena 25.5.1996 

22. 91,44 Stellenbosch 26.3.1997 

23. 91,40 Villeneuve ď Ascq 2.7.1993 

24. 91,34 Cape Town 8.4.1997 

25. 91,30 Berlín 1.9.1995 

26. 91,28 Villeneuve ď Ascq 8.7.1994 

27. 91 ,23 Poznaň 8.6.2001 

28. 91,04 Kuortane 22.6.1996 
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pokračování 

29. 91,02 Kuortane 22.6.1996 

30. 90,92 Tokio 15.9.1995 

31. 90,80 Bratislava 30.5.1995 

32. 90,76 Villeneuve d 'Ascq 8.7.1994 

33. 90,76 Edmonton 10.8.2001 

34. 90,72 Lausanne 10.7.1991 

35. 90,68 Nice 21.7.1993 

36. 90,62 Londýn 27.8.1995 

37. 90,60 Stellenbosch 13.4.1993 

38. 90,60 O saka 11.5.1996 

39. 90,59 Pretoria 24.3.2000 

40. 90,58 Pretoria 8.4.1996 

41. 90,58 Stellenbosch 26.3.1997 

42. 90,56 Praha 5.6.2000 

43. 90,56 Oslo 28.7.2000 

44. 90,50 Brusel 25.8.1995 

45. 90,48 Ostrava 28.5.1997 

46. 90,44 Brusel 25.8.1995 

47. 90,40 Bratislava 4.6.1991 

48. 90,38 Tokio 15.9.1995 

49. 90,36 Sheffield 4.9.1994 

50. 90,32 Monako 9.9.1995 

51. 90,18 Tokio 19.9.1992 

52. 90,17 Sydney 23.9.2000 

53. 90,12 Goteborg 11.8.1995 

54. 90,06 Ostrava 24.6.1992 

55. 89,98 Auckland 29.3.1994 

56. 89,94 Pietersburg 4.4.1996 

57. 89,94 Lausanne 4.7.2001 

58. 89,92 Goteborg 24.8.1994 

59. 89,90 Saint-Denis 2.6.1997 

60. 89,88 Nice 21.7.1993 
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pokračovárú 

61. 89,86 Londýn 12.7.1991 

62. 89,84 Řím 27.6.1993 

63. 89,76 Brusel 25.8.1995 

64. 89,74 Řím 27.6.1993 

65. 89,66 Oslo 14.7.1990 

66. 89,66 Barcelona 8.8.1992 

67. 89,66 Brusel 25.8.1995 

68. 89,58 Sheffield 15.9.1991 

69. 89,58 Gateshead 1.7.1994 

70. 89,58 Goteborg 13.8.1995 

71. 89,58 Fukuoka 13.9.1997 

72. 89,54 Řím 27.6.1993 

73. 89,47 Ostrava 31.5.2001 

74. 89,45 Edmonton 12.8.2001 

75. 89,42 Linz 21.8.1996 

76. 89,41 Sydney 23.9.2000 

77. 89,39 Sydney 22.9.2000 

78. 89,35 Lausanne 4.7.2001 

79. 89,32 Berlín 1.9.1995 

80. 89,32 Tokio 16.9.1996 

81. 89,31 Lausanne 4.7.2001 

82. 89,30 Oslo 21.7.1995 

83. 89,18 Pietersburg 4.4.1996 

84. 89,16 Goteborg 13.8.1995 

85. 89,16 Ostrava 28.5.1997 

86. 89,06 Goteborg 13.8.1995 

87. 89,06 Tokio 16.9.1996 

88. 89,06 Paříž 21.7.1999 

89. 89,06 Saint-Denis 4.7.2003 

90. 89,02 Londýn 27.8.1995 

91. 89,02 Sheffield 29.8.1993 

92. 88,99 Ostrava 12.6.2003 
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pokračování 

93. 88,98 Melbourne 9.9.2001 

94. 88,97 Sydney 23.9.2000 

95. 88,92 Goteborg 13.8.1995 

96. 88,90 Tokio 15.9.1995 

97. 88,86 Oslo 21.7.1995 

98. 88,84 Berlín 1.9.1995 

99. 88,84 Rethimnó 10.6.2000 

100. 88,81 Praha 5.6.2000 

Krátký komentář: Celkem 54x přehodil ve své kariéře Jan Železný hranici devadesáti 

metrů. Potřeboval k tomu 37 závodů. Nejlepší výkony předváděl divákům v letech 

1995 - 1997. V roce 1995 hodil za devadesát metrů 14x, v roce 1996 začínal jeho 

výkon devadesátkou 9x a v roce 1997 se mu to povedlo 8x. Vůbec poprvé pokořil tuto 

hranici 4. června 1991 v Bratislavě. Naposledy pak 12. srpna 2001 v památném závodě 

v Edmontonu. Jeho stý hod, který by byl v celé řadě zemí národním rekordem, 

má hodnotu 88,81 m. 

Průměr deseti nejdelších hodů Jana Železného Je úctyhodných 94,41 m. Pokud 

zprůměrujeme 25 nejdelších hodů, dostaneme se k číslu 92,79 m. Jak průměr 50 

nejlepších výkonů, který je 91,73 m, tak i průměr sedmdesáti pěti nejdelších hodů 

ukazují, že výkonnost Jana Železného byla na velmi vysoké úrovni po celou jeho 

kariéru. Průměr 75 nejdelších hodů Železného je 91,08 m. Zajímavé je i to, že průměr 

všech sta nejdelších hodů přesáhl hranici 90 metrů a činí 90,58 m. 
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S. ZÁVĚR 

Diplomovou prací jsem se snažil přispět k poznání v oblasti biografie slavného 

sportovce, konkrétně oštěpaře Jana Železného. Není jistě sporu o tom, že právě on 

takovou osobností je. Cílem bylo popsat celou jeho dvacetiletou kariéru a věřím, 

že se mi tohoto cíle v této práci podařilo dosáhnout. Pomocí obsahové analýzy 

a následně i statisticky, jsem zpracoval celkem 766 článků, které se týkají průběhu 

sportovní kariéry Jana Železného. V další části jsem detailně popsal Železného kariéru 

a zpracoval do písemné podoby řízený rozhovor s ním. Jan Železný to rozhodně 

v začátcích své skvělé kariéry neměl jednoduché. Ač vybaven nezbytným talentem, 

vlastní ctižádostí a ochotou podstoupit tvrdou řeholi tréninků, nemohl si v bývalém 

režimu dělat, co by chtěl. Nemohl cestovat po světě, jezdit na dlouhodobá soustředění 

za teplem a objíždět lukrativní mítinky v zahraničí. Závodil především na domácí půdě 

a jak on sám říká, tehdy se muselo poslouchat. A představa tehdejších mocných, 

že by se jeho eventuální příjmy mohly vymykat ze zaběhnuté šablony, byla prostě 

nepřijatelná. Během prvních čtyř let v kategorii dospělých závodil 26x doma. Teprve 

po revoluci mohl startovat na různých mítincích a naplno tak využít vynaložené úsilí 

a energii. Konečně mohl vydělávat slušné peníze. Ty si ale rozhodně zasloužil. Stal se 

ikonou světového sportu a také příkladně reprezentoval, na rozdíl od jiných slavných 

sportovců, Českou republiku. Stalo se mnohokrát, že zachraňoval svou medailí českou 

atletickou výpravu od neúspěchu na velké mezinárodní akci. Od roku 1990 

až do konce kariéry v roce 2006 závodil v České republice 24x. 

Je třeba připomenout, že to byly i velké zdravotní problémy, které jeho kariéru 

komplikovaly. Minimálně dvakrát nebylo jasné, zda bude moci v závodění pokračovat. 

Poprvé v roce 1989, kdy měl zlomený obratel a podruhé v roce 1998, kdy musel 

podstoupit operaci ramene. Vždy ale dokázal tyto problémy překonat a vrátit se 

do oštěpařského sektoru. Jan Železný tvrdí, že v nouzi poznáš přítele. A jeho zdravotní 

problémy mu opravdu takové zkušenosti přinesly. Když byl úspěšný, měl kolem sebe 

spoustu lidí a přátel, ale jen ti opravdoví zůstali i při dočasném přerušení kariéry. Mám 

tím na mysli rok 1989. I přes skepsi lékařů, kteří si s jeho zraněním nevěděli rady 

a téměř mu doporučili skončit s vrcholovým sportem, prokázal svou trpělivost 

a cílevědomost. Speciálními cviky zpevnil svalový korzet v oblasti zlomeného obratle 
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a následující rok se vrátil opět ve výborné formě do vrcholové atletiky. Dalo by se říci, 

že své největší úspěchy získal před zraněním ramene v roce 1998, ale i po svém návratu 

dokázal ještě vyhrát olympiádu a vybojovat titul mistra světa. Že nevyhrával dále, 

nebo že znovu nepřekonal světový rekord? To bylo dané hlavně určitou 

opotřebovaností a věkem a také tím, že pomalu končila jeho skvělá dlouholetá 

kariéra. 

Osobnost Jana Železného se však neprojevovala jen na atletické dráze. Svým chováním 

a jednáním si dokázal získat přízeň a obdiv nejen atletických příznivců, ale i široké 

veřejnosti. Byl oblíben také mezi svými soupeři a i když přirozená rivalita mezi nimi 

byla, nikdy nepřerostla v rivalitu nezdravou. V mnoha sportech to tak běžně bývá. 

Vzpomeňme třeba mediální bitky mezi sportovci. Lewis versus Johnson, Tyson versus 

Holyfield nebo Powell versus Gatlin. Železný si dokázal vytvořit kamarádský vztah 

i s největšími soupeři, jakými byli Steve Backley nebo Sergej Makarov. Trávil s nimi 

soustředění, sestavoval tréninky a dokázal jim poradit v samotném závodě. Lze si jen 

těžko představit, že by takováto komunikace probíhala u výše jmenovaných sportovců. 

O tom, jak si Jana Železného sportovci jako člověka váží, svědčí i fakt, že ho celkem 

jednoznačně zvolili do komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru. 

Domnívám se, že fenomén Jana Železného začal být naplno vnímám po olympijských 

hrách v Barceloně v roce 1992. K tomu přispělo, v té době u nás ne zcela běžné, spojení 

sportovce s reklamou. Železný propůjčil svoji tvář a jméno společnosti Mars a obrovské 

billboardy si pamatuje snad každý. V roce 1993, tedy v roce, kdy byl Jan Železný 

neporazitelný a měl asi svou nejlepší sezónu, vystoupala jeho popularita na samý 

vrchol. V médiích byl prezentován vždy kladně až na malé výjimky v počátcích jeho 

kariéry. Zde zřejmě sehrála roli i závist některých novinářů, kterým nebyl po chuti 

úspěch Jana Železného. Občas byl kritizován za to, že málo závodí doma a že nestartuje 

na mistrovství republiky. Jan Železný jako první z českých atletů pochopil, ale také 

jediný na to měl výkonnost, že atletika je byznys, ve kterém se nabízejí velké peníze. 

Rozhodně mu tedy nelze vyčítat, právě na rozdíl od tehdejších novinářů, že start 

na významných světových mítincích upřednostnil před účastí na domácích podnicích. 

Pro prezentaci České republiky tak určitě udělal daleko víc. Během posledních dvaceti 

let bylo. napsáno o Janu Železném v Mladé frontě a později v Mladé frontě DNES 766 

75 



článků. Na začátku jeho kariéry o něm psal nejvíce Pavel Vitouš, poté Lubomír Ježek, 

Martin Hašek a v posledních pěti letech Tomáš Macek. 

Jan Železný se stal vzorem pro mnoho mladých atletů. Nikdy neměl ani nejmenší 

problémy s dopingem, nikdy nedal novinářům příležitost vyvolat kolem něho skandál. 

Dokázal si chránit své soukromí, ale přitom být otevřený. Nikdy si na nic nehrál. 

Jak na stadionu, tak v životě vždy bojoval čestně. Byl příkladem i v tom, jak podporoval 

charitu. Zúčastňoval se společenských akcí a akcí pro děti. Navštěvoval školy a rád 

besedoval s mladými atlety a rozdával autogramy. 

Tato má tvrzení mohu podložit svou osobní zkušeností. Můj rozhovor s Janem 

Železným trval několik hodin. Bylo to velmi příjemné povídání. Jan Železný velmi 

otevřeně a bez servítek, jak je ostatně jeho zvykem, odpovídal na mé otázky. 

Ani na vteřinu se mě nezmocnil pocit, že bych ho nějak obtěžoval a okrádal ho o čas. 

Připadalo mi to jako, když si povídají dva kamarádi a ne světová atletická hvězda 

s obyčejným studentem FTVS. 

Myslím si, že osobnost Jana Železného výrazně překročila hranici sportu. 
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PŘÍLOHO V Á ČÁST 



SEZNAM PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI 

Příloha 1: Přehled všech článků o Janu Železném, které vyšly v Mladé frontě a Mladé 

frontě DNES v letech 1986- 2006. Zpráva o článku obsahuje: pořadové číslo článku, 

datum otištění, autora článku, název článku, stručný obsah článku. 

Příloha 2: Obrazová fotodokumentace Jana Železného z velkých soutěží s popisem. 



Příloha 1 

I Rok 1986 

1. 2.6. ČTK,vit str.5 
Atleti na třech frontách 

První ligové kolo se konalo v Bánské Bystrici. Hod oštěpem vyhrál Jan Želemý 
výkonem 75,06 m. 

2. 3.6. ČTK str.7 
Z atletiky 

Na mezistátním šestiutkání v Nitře obsadil Želemý v hodu oštěpem 6. místo výkonem 
66,54m. 

3. 25.6. vit str.8 
Čísla ze Strahova 

Jan Želemý vyhrál hod oštěpem na Memoriálu Evžena Rošického výkonem 79,78 m. 

4. 26.6. vit str.8 
Čekají na slibnou konkurenci 

Jan Želemý je velkou nadějí našeho hodu oštěpem. 

5. 14.7. vit str.5 
Zdobil jen Lubenský 

Na mistrovství ČSSR atletů vyhrál hod oštěpem Jan Želemý výkonem 79,38 m. 

6. 11.8. vit str.5 
Vykročení ke Stuttgartu 

Jan Železný zvítězil v hodu oštěpem při 2. ligovém kole na Julisce výkonem 80,48 m. 

7. 18.8. vit str.5 
Bugár je nejblíž Stuttgartu 

Jan Želemý na třetím kole atletické ligy opět zvítězil, když dosáhl letošního 
československého maxima 82,48 m. 

8. 28.8. vit str.8 
Pribilincova zlatá vzpruha 

Na mistrovství Evropy ve Stuttgartu nepostoupil Jan Želemý z kvalifikace. 



I Rok 1987 

1. 12.5. ČTK str.8 
Skvělý Železný 

Na mistrovství Středoslovenského kraje atletů v Bánské Bystrici zvítězil Jan Železný 
v hodu oštěpem, když hodil nový československý rekord 85,20 m. 

2. 14.5. vit str.8 
Ještě, že nehodil rekord! 

Rozhovor s trenérem Jana Železného Jaroslavem Halvou o výborném výkonu, 
kterým vede Železný letošní světové tabulky. 

3. 1.6. vit 
Zvara 230 cm v teplácích 

str.6 

Jan Železný zvítězil v 1. kole atletické ligy na Strahově výkonem 81,64 m. 

4. 1.6. vit str.6 
Světový rekord Železného 

Rozhovor s Janem Železným o světovém rekordu, který hodil na mítinku v Nitře. 
Světový rekord posunul do vzdálenosti 87,66 m, když starý rekord překonal o 192 cm. 

5. 1.6. vit str.6 
Jak to bylo v Nitře 

Článek popisuje Železného světový rekord. 

6. 2.6. vit str.8 
Květen: J. Železný 

Železný se stal sportovcem měsíce května podle hlasování sportovních redaktorů MF. 

7. 2.6. vit str.8 
Z oštěpařské rodiny 

Článek popisuje kariéru Jana Železného od začátku až po světový rekord. 

8. 11.6. vit str.8 
Tretra patřila vrhačům 

Jan Železný vyhrál mítink Zlatá tretra Evropy výkonem 85,62 m. 



9. 2.6. vit str.8 
Vrhači, skokani, a kdo dál? 
V článku autor vyzdvihuje československé vrhače včetně Železného. 

1 O. 4.6. vit str.8 
Železný: Být aspoň bronzový! 

Rozhovor s Janem Železným o světovém rekordu, o zdravotních problémech i o MS. 

ll. 9.6. vit str.8 
Skokani nás zachraňovali 

Jan Železný obsadil na Evropském poháru atletů 3. místo výkonem 81,18 m. 

12. 4.8. vit str .S 
Machura i Zvara v římské formě 

Jan Železný vyhrál3.ligové kolo výkonem 80,36 m. 

13. 1.8. vit str.6 
Johnson předběhl i sen 

Jan Železný obsadil na mistrovství světa v Římě 3. místo výkonem 82,20 m. 

14. .9. vit str.8 
Když Řím odpočívá 

Článek hodnotí vystoupení československých atletů na mistrovství světa v Římě. 
Vyzdvihuje medailisty včetně Železného. 

15. 3.9. ČTK str.7 
Finále Grand Prix 

Jan Železný obsadil ve finále Grand Prix v Bruselu 3. místo výkonem 79,26 m. 

16. 19.11. vit str.8 
Anketa internacionálů 

V anketě atletických internacionálů obsadil Jan Železný 2. Místo za Jozefem 
Pribilincem. 

17. 13.12. vit str.8 
Nejlepší sportovci ČSSR "87" 

Jan Železný obsadil v anketě o nejlepšího sportovce ČSSR 5. místo. 



I Rok 1988 

1. 3.6. vit str.8 
Atleti odstartovali ostře 
Na I. ligovém kole atletů na Strahově se o nejhodnotnější výkon postaral Jan Železný, 
když vyhrál hod oštěpem výkonem 84,34 m. 

2. 9.6. vit str.8 
Připravený na 90 metrů 

Na bratislavském mítinku P-T -S potvrdil Jan Železný svou formu a soutěž vyhrál 
výkonem 85,74 m. 

3. 17.6. vit str.8 
Olympijských výkonů málo 

Jan Železný vyhrál hod oštěpem na Memoriálu Evžena Rošického výkonem 83,12 m. 

4. 24.7. vit str.8 
Oštěpař bez oštěpu 

Rozhovor s Janem Železným o hodu oštěpem a o atmosféře na velkých závodech. 

5. 9.9. šá str.1 
Tak slibujeme! 

Jménem všech sportovců složili olympijský slib atlet Jan Železný a házenkářka Maria 
Ďurišinová. 

6. 26.9. šá str.1 
Oštěpař Jan Železný měl zlato na dosah 

O olympijskou zlatou medaili přišel Jan Železný až posledním pokusem Fina Kotjuse. 

7. 26.9. šá str.8 
Drahých 16 centimetrů 

Jan Železný získal na olympijských hrách v Soulu stříbrnou medaili výkonem 84,12 m. 
Ke zlatu mu chybělo 16 centimetrů. 

8. 26.9. šá str.8 
Štěstí kontra smutek 

Jan Železný hodnotí v rozhovoru svou stříbrnou medaili. 



9. 24.11. vit str.8 
Anketa internacionálů 

Jan Železný obsadil v anketě atletických internacionálů 2. místo. 

10. 14.12. vit str.8 
Nejlepší sportovci '88 

Jan Železný byl zvolen 4. nejlepším sportovcem Československa v roce 1988. 

I Rok 1989 

1. 10.5. ČTK str.5 
Z atletiky 

Jan Železný zvítězil na mítinku v japonském Hamanacu výkonem 82,60 m. 

2. 15.5. ČTK str .S 
Železný poražen 

Jan Železný obsadil na atletickém mítinku v Tokiu 2. místo výkonem 81,62 m. 

3. 19.5. vit str.8 
Železný spokojen 

Jan Železný vyjádřil spokojenost s výsledky v Japonsku. 

4. 29.5. vit str.5 
Atleti zůstali na startu sedět 

Jan Železný zvítězil na 1. kole atletické ligy výkonem 80,82 m. 

5. 29.5. vit str.6 
Nevyzpytatelná disciplína 

Rozhovor s Janem Železným o tom, jaké závody absolvuje. 

6. 15.6. vit 
Železný bojoval s větrem 

str.8 

Na atletickém mítinku v Bratislavě zvítězil v hodu oštěpem Jan Železný výkonem 84,74 
m. 

7. 6.7. ČTK str.8 
Na mítinku atletické Grand Prix v Berlíně obsadil Železný 2. místo výkonem 79,30 m. 



8. 9.7. ČTK str.7 
Záda víc nedovolila 

V Bulharsku proběhla 7. letní spartakiáda spřátelených armád. Jan Železný vybojoval 
v hodu oštěpem bronz výkonem 75,68 m. Na jeho výkonu však byly znát obnovené 
bolesti v zádech. 

9. 7.8. vit str.6 
Čísla z Gatesheadu 

Na Evropském poháru v atletice v Gatesheadu obsadil Železný 2. místo výk. 79,44 m. 

10. 8.8. ČTK str.8 
Jan Železný do družstva Evropy 

Jan Železný se objevil v nominaci družstva Evropy pro Světový pohár v Barceloně. 

ll. 16.8. ČTK str.8 
Železný do Curychu 

Jan Železný bude jediným československým atletem, který bude startovat letos 
v Curychu. 

12. 18.8. ČTK str.7 
Z atletiky 
Na mítinku v Curychu obsadil Jan Železný 7. místo výkonem 77,22 m. 

13. 5.9. ČTK str.8 
SP bez Železného! 

Jan Železný nebude startovat na Světovém poháru. Světový rekordman se 
pro pokračující bolesti zad rozhodl letošní sezónu ukončit. 

14. 28.9. vit str.8 
Železný: zlomenina obratle 

Vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze odhalilo u Železného zlomeninu 
obratle. 

15. 1.12. vit str.8 
Anketa internacionálů 

Jan Železný obsadil v anketě atletických internacionálů 3. místo. 



I Rok 1990 

1. 26.3. ČTK str.5 
Železný vymazán 

Patrik Boden překonal světový rekord v hodu oštěpem, když v Austinu hodil 89,1 O m. 
Zlepšil tak rekord Jana Železného z roku 1987 o 1,44 m. 

2. 16.5. vit str.8 
Svalový korzet Jana Železného bude proměřen v SRN 
Jan Železný v nejbližší době pojede do SRN kde mu bude na speciálním trenažéru 
proměřena kvalita svalového korzetu. Sezónu zahájí ve druhé polovině června. 

3. 15.6. ČTK str.7 

Atletické závody v Oslo. První místo Jan Železný výkonem 86,02 m. 

4. 12.7. ČTK str.7 

Mítink v Nice. První Jan Železný výkonem 86,52 m. 

5. 16.7. vit str.6 
Železný útočil na 90 metrů ! 

Jan Železný zvítězil v norském Oslu výkonem 89,66 m. Tento výkon dosáhl 
6. pokusem. 

6. 16.7. vit str.6 
Jen v klidu házet 

Rozhovor s Janem Železným o závodě v Oslu. 

7. 17.7. vit str.8 
Injekce oštěpem v pravý čas 

Článek pojednává mimo jiné o tom, že norský specialista Dr. Nillsen vyšetřil Jana 
Železného a nabídl mu dlouhodobý rehabilitační pobyt po skončení sezóny. 

8. 19.7. vit st.8 
O Split, nikoli však o medaile 

Povinností Jana Železného je házet alespoň jednou za rok doma. 



9. 23.7. vit str.6 
Není oštěp jako oštěp 

Jan Železný obsadil2. místo výkonem 85,84 m. Zvítězil Steve Backley, který hodil 
ve 4. sérii světový rekord 90,98 m. 

10. 23.7. vit str.6 
Čísla ze Strahova 

Jan Železný vyhrál hod oštěpem výkonem 82,18 m. 

ll. 16.8. vit str.8 
Železný a Čado v Curychu čtvrtí 

Janu Železnému se v Curychu nedařilo. Měl jen dva platné pokusy, výkonem 79,08 m 
obsadil čtvrté místo. 

12. 16.8. vit str.8 
Ve Splitu spíš mimo dráhu 

Jan Železný se bude na ME připravovat v Mladé Boleslavi a v Nymburce. 

13. 25.8. vit str.8 
Jubilejní šampionát i medaile 

Pokud ho nezradí zdraví, počítá Jan Železný s medailí z mistrovství Evropy. 

14. 27.8. ČTK str.6 
Železný bez rekordu 

Světové rekordy Jana Železného a Steva Backleyho nebyly uznány. 

15. 28.8. ČTK str.8 
Železný zopakoval Stuttgart 

Železný hodil jen 77,64 ma nepostoupil do finále. 

16. 29.8. ČTK str.8 
A přece platí 
Technická komise IAAF uznala výkony Steva Backleyho a Jana Železného jako světové 
rekordy. 

17. 17.9. ČTK str.5 

Na mítinku v japonské Šizuoce obsadil Jan Železný 2. místo výkonem 81 ,00 m. 



18. 13.12. vit str.8 
Anketa internacionálů 

V anketě atletických internacionálů obsadil Jan Železný třetí místo. 

I Rok 1991 

1. 27.5. ČTK str.7 

Na mistrovství Slovenska dosáhl v oštěpu Železný skvělé série a zvítězil výkonem 
88,66 m. 

2. 1.6. ČTK str.7 
Železného Sevilla 

Jan Železný vyhrál mítink v Seville výkonem 87,32 m. 

3. 5.6. čen 

Železnému zima nevadila 
str.8 

Na atletickém mítinku v Bratislavě vytvořil Jan Železný nový československý rekord 
výkonem 90,40 m. Nezabránil mu v tom ani odpolední déšť. 

4. 28.6. vit str.8 
Vyběhnou opět Britové se všemi? 

Na Evropském poháru národních družstev ve Frankfurtu představí i Jan Železný. 

5. 1.7. vit str.8 
Zůstáváme mezi elitou 

Jan Železný vyhrál svoji disciplínu na Evropském poháru ve Frankfurtu. 

6. 2.7. vit str.8 
Malý atletický zázrak 

Jan Železný dokázal, že umí házet i za družstvo a nejen za peníze. 

7. 4.7. vit str.7 
V Ostravě chybí jen Železný 

Na mistrovství ČSFR se Jan Železný nepředstaví. Ve stejné době závodí na mítinku 
v Oslu. 



8. 8.7. ČTK str.7 
Suverénní Železný 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Oslu výkonem 85,64 m. 

9. 12.7. ČTK str.8 
Železný: 90,72! 

Jan Železný vyhrál mítink v Lausanne a hodil československý rekord o 32 cm. 

10. 15.7. ČTK str.7 
Železný mezi elitou GP Mobil 

Jan Železný vyhrál mítink v Londýně výkonem 89,86 ma v celkové klasifikaci GP 
oštěpařů vede s 36 body. 

ll. 17.7. ČTK str.8 
Železný vede Grand Prix 
Jan Železný vyhrál mítink v Nice výkonem 82,86 m. 

12. 20.7. ČTK str.8 
Železný v čele GP 

Jan Železný vyhrál pět závodů z pěti a vede nejen pořadí oštěpařů, ale i celkové pořadí. 

13. 31.7. vit str.8 
Železného bolí achillovky 

Na Zlaté tretře v Ostravě nebude startovat Jan Železný, kterého trápí achillovky. 

14. 2.8. vit str.8 
Tři devadesátimetroví o medaile 

Autor článku se zabývá otázkou, kdo z trojice Raty, Backley, Železný vyhraje 
mistrovství světa. 

15. 5.8. ČTK str.7 
Železný v Grand Prix dostižen 

Trojice atletů se po mítinku v Monaku dotáhla bodově na Jana Železného. 

16. 26.8. vit str.8 
Bradou na zemi 

Jan Železný nepostoupil z kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu. 



17. 21.9. ČTK str.8 
Kralují Bubka a Henkelová 

Jan Železný si vítězstvím v posledním závodě Grand Prix vybojoval celkové druhé 
místo za Sergejem Bubkou. Tentokráte hodil87,76 m. 

18. 23.9. vit str.8 
Železného oštěpařská náplast 

Rozhovor s Janem Železným o mistrovství světa a o Grand Prix. 

19. 20.11. ČTK str.16 
Železný má šanci! 

Od 1. ledna 1992 budou za světové rekordy v hodu oštěpem mužů uznány jen výkony 
dosažené oštěpem s hladkým povrchem. 

20. 6.12. ČTK str.16 
Jan Železný a Změlík 

Jan Železný je ve světovém žebříku oštěpařů na druhém místě. 

21. 20.12. vit str.1 5 
Anketa internacionálů 

V anketě atletických internacionálů obsadil Jan Železný druhé místo. 

I Rok 1992 

1. 22.6. vit str.14 
Změlík tentokráte jako tyčkař 

Jan Železný vyhrál mistrovství republiky výkonem 79,78 m. Za limitem na OH 
v Barceloně zaostal o 22 cm. 

2. 25.6. vit str.16 
Železný za devadesátkou! 

Jan Železný zvítězil za mítinku Zlatá tretra Evropy výkonem 90,06 m. 

3. 26.6. vit str.1 5 
Hladký oštěp má raději 

Rozhovor s Janem Železným o typu oštěpu i o olympijském limitu. 



4. 7.7. ČTK str.15 
Sotomayor a Kostadinová světově 

Na mítinku Grand Prix v Oslu zvítězil Jan Železný v novém světovém rekordu, 
která má hodnotu 94,74 m. 

5. 7.7. vit str.l6 
Ten večer jsem byl pánem já 
Rozhovor s Janem Železným o fantastickém světovém rekordu. 

6. 15.7. ČTK str.15 
Železného rekord zpochybněn 

Finové protestují proti modelu oštěpu, kterým Železný hodil světový rekord, požadují 
jeho neuznání. 

7. 16.7. jfr str.1 5 
Spor o oštěp 

V článku se Jan Železný vyjadřuje k finskému protestu. 

8. 8.8. pac 
Železný házel sandvikem 

str.8 

Jan Železný postoupil do olympijského fmále prvním kvalifikačním hodem 83,96 m. 

9. 10.8. pac str.1 
Železný dohodil oštěp ke zlatu 

Jan Železný se stal v Barceloně olympijským vítězem v hodu oštěpem a jeho vítězný 
hod z první série měřil 89,66 m. Železný v rozhovoru hodnotí svůj vítězný závod. 

10. 10.8. pac str.13 
Nazlobený zlatý oštěpař 

O zrušení světového rekordu se Jan Železný dozvěděl od rozhodčího těsně před 
olympijským finále. 

ll. 11.8. ČTK str.16 
Rekord neuznají 

Mezinárodní atletická federace IAAF oznámila, že světový rekord olympijského vítěze 
Jana Železného v hodu oštěpem 94,74 m, kterého dosáhl4.července na mítinku v Oslu 
nebude uznán. 



12. 12.8. pac str.16 
Nejen sláva vítězům 

Článek se zamýšlí nad životními hodnotami předních československých sportovců, 
mimo jiné i Jana Železného. 

13. 12.8. ČTK str.16 
Opět Železný 

Velkou cenu Monaka v Monte Carlu vyhrál v soutěži oštěpařů Jan Železný výkonem 
82,28 m. 

14. 12.8. vit str.16 
Máme jen dva atlety 

V článku autor hodnotí vystoupení našich atletů na OH v Barceloně a vyzdvihuje zlaté 
medailisty Změlíka a Železného. 

15. 14.8. čen str.14 
Železný na Julisku! 

Pořadatelé mítinku na pražské Julisce chtějí Jana Železného přivítat po návratu 
z olympijských her. 

16. 14.8. vit str.16 
Házení v klidu 

Rozhovor s Janem Železným o neuznaném světovém rekordu. 

17. 17.8. ČTK str.14 
V Sheffieldu zářil Jackson 

Jan Železný obsadil na mítinku v Sheffieldu druhé místo výkonem 85,92 m. 

18. 24.8. vit str.15 
Žlutá karta pro Změlíka 

Na mítinku Praga akademica zvítězil Jan Železný výkonem 85,44 m. 

19. 21.9. ČTK str.16 
Bubka 613, Železný 90,18! 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Tokiu výkonem 90,18 m. 



20. 29.9. ČTK str.16 
Christie i Sotomayor poraženi 

V Havaně se konal 6. ročník Světového poháru v atletice. Jan Železný vyhrál hod 
oštěpem výkonem 88,26 m. 

21. 27.11. vit str.16 
Změlík a Železný ve smokinku 

Robert Změlík a Jan Železný se zúčastnili ve Stockholmu slavnostního vyhlášení 
nejlepších atletů roku 1992. 

22. 4.12. vit str.15 
Anketa internacionálů 

V anketě atletických internacionálů obsadil Jan Železný druhé místo. 

23 . 19.12. čen,jsl str.16 
Změlík sportovcem roku 

V anketě o sportovce roku obsadil Jan Železný druhé místo za Robertem Změlíkem. 

I Rok 1993 

1. 7.4. vit str.16 
Nový světový rekord oštěpaře Železného: 95,54 m 

Jan Železný vytvořil nový světový rekord v hodu oštěpem výkonem 95,54 metru. 
Na závodech v JAR překonal starý rekord Brita Steva Backleyho o 4,08 m. 

2. 8.4. vit str.1 
Pietersburg chce rekordní oštěp 

Pro jihoafrické město Pietersburg byl světový rekord takovou událostí, že si chce 
ponechat oštěp, kterým český závodník házel. 

3. 8.4. vit str.l6 
Pietersburg chce rekordní oštěp 

Rozhovor s Janem Železným o světovém rekordu. 

4. 20.4. vit str. l 
Jan Železný bez oštěpu 

Pouzdro s oštěpy Jana Železného se někam zatoulalo. 



5. 20.4. vit str.15 
Ani tentokrát nechyběly šestky 

Železný se vrátil z tréninkového pobytu v JAR, které korunoval světovým rekordem. 

6. 7.5. čen str.16 
Sportovec měsíce 

Sportovcem měsíce dubna podle deru'ku Mladá fronta DNES se stal Jan Železný. 

7. 13.5. ČTK str.16 
Železný na mítink do Bratislavy 

Jan Železný se zúčastní v Bratislavě mítinku Slovnaft 93. 

8. 15.5. vit str.16 
Čím házet? ptáme se světového rekordmana 

Rozhovor s Janem Železným o různých typech oštěpů. 

9. 28.5. ČTK str.l6 
Železný a Petranoff na Zlatou tretru 

Jan Železný se 15. června zúčastní Zlaté tretry ve Vítkovicích. 

10. 2.6. Čeněk Lorenc str.l 5 
Sprintům kralovala Otteyová 

Hod oštěpem na atletickém mítinku v Bratislavě vyhrál Jan Železný výkonem 87,08 m. 

ll. 16.6. vit str.l, str.l5 
Od pátku by měli Železní bydlet 

Jan Železný se s rodinou stěhuje do Kosmonos u Mladé Boleslavi. 

12. 28.6. ČTK str.16 
Máme jen jednoho Železného 

Na Evropském poháru v Římě vyhrál Jan Železný hod oštěpem výkonem 89,84 m. 

13. 3.7. ČTK str.16 
Železný vyhrál 

Jan Železný zvítězil na atletickém mítinku v Lilie výkonem 91 ,40 m. 



14. 7.7. ČTK str.15 
Desítka se blíží 27 minutám 

Jan Železný vyhrál mítink ve Stockholmu výkonem 84,26 m. 

15. 8.7. ČTK str.16 
Železný vyhrál oštěp 

Jan Železný zvítězil na atletickěm mítinku v Lausanne výkonem 88.36 m. 

16. 23.7. ČTK str.15 
Železný opět vítězně 

Na atletickém mítinku v Nice vyhrál Jan Železný hod oštěpem výkonem 90,68 m. 

17. 24.7. ČTK str.16 
Backley doma poražen Železným 

Železný vyhrál mítink v Londýně výkonem 86,78 m a už popáté za sebou porazil 
Backleyho. 

18. 27.7. ČTK str.16 
Česká atletika věří před MS ve Stuttgartu oštěpaři Železnému 

Největší nadějí českého družstva na MS ve Stuttgartu je Jan Železný. Ten se bude 
připravovat v Bánské Bystrici. 

19. 13.8. vit str.13 
Železný přiletěl bez oštěpů 

Jan Železný přiletěl do dějiště mistrovství světa ve Stuttgartu. Žádné oštěpy si s sebou 
nebral. 

20. 16.8. vit str.14 
Zlatá medaile cennější než Mercedes 

Český oštěpař Jan Železný se včera hned svým prvním pokusem v kvalifikaci dlouhým 
83,22 m bez problémů probojoval do dnešního finále. 

21. 17.8. vit str.1 
Železný mistrem světa v hodu oštěpem 

Mistrem světa v hodu oštěpem se nakonec, po nervy drásajícím dramatu, stal český 
reprezentant Jan Železný. 



22. 17.8. vit str.16 
Mistr světa: Byla to tragédie, tenhle závod ... 

Jan Železný hodnotí svou účast na mistrovství světa ve Stuttgartu. 

23. 17.8. vit str.16 
Až pátý hod Železného přinesl zlatou medaili 

Jan Železný vybojoval zlatou medaili až pátým pokusem, který měřil 85,98 m. 

24. 18.8. vit str.16 
Čím házel vítězný oštěpař 

Článek se zabývá otázkou, jakými typy oštěpů házel ve fmále Jan Železný. 

25. 18.8. vit str.16 
První hodiny mistra světa 

Jan Železný slavil své vítězství ve Stuttgartském klubu Logo. 

26. 30.8. ČTK str.16 
Světový rekord Železného 

Český oštěpař Jan Železný překonal na atletických závodech ve Sheffieldu vlastní 
světový rekord výkonem 95,66 m. 

27. 31.8. pac str.16 
Železný vyměnil sílu za lehkost 

Jan Železný hodnotí svůj rekordní závod. 

28. 3.9. vit str.15 
Sportovec měsíce 

Jan Železný se stal sportovcem měsíce srpna podle sportovních redaktorů MF DNES. 

29. 11.9. vit str.16 
Železný prohrál s Bubkou o tři body 

O pouhé tři pomocné body prohrál Jan Železný první místo ve finále atletické Grand 
Prix se Sergejem Bubkou. 

30. 13.9. vit str.14 
Tečka za super sezónou našeho oštěpaře 

Článek hodnotí úspěšnou sezónu Jana Železného. 



31. 20.9. ČTK str.15 
Železný opět nejdál 

Jan Želemý vyhrál mítink v japonské Fukuoce výkonem 86,80 m. 

32. 18.10. vit str.1 
Oštěpař Želemý hrál na Mallorce tenis 

Jan Želemý strávil dvoutýdenní dovolenou se svou rodinou. na Mallorce. 

33. 2.11. vit str.16 
Oštěpař Želemý zklamán světovou anketou 

Jan Želemý skončil v anketě o nejlepšího světového atleta roku 1993 na sedmém místě. 
Tímto výsledkem byl zklamán. 

34. 11.11. jež str.16 
O stěhování Želemého rozhodne asi ministr obrany Baudyš 

Jan Želemý bude slavnostně povýšen na majora ministrem obrany Baudyšem. 

35. 13 .ll. jež str.1 
Major Želemý odchází z armády 

Manažer Jana Želemého Jan Pospíšil předložil v souvislosti s přestupem českého 
oštěpaře do Jablonce žádost o jeho uvolnění z armády. 

36. 13.11. jež str.15 
Železný si vypůjčil uniformu a požádal o uvolnění z armády 

Ve vypůjčené uniformě se zúčastnil Želemý povyšování úspěšných sportovců Dukly 
Praha. 

37. 13.11. jež str.15 
Atleti opět rozděleni do škatulek 

Od Českého atletického svazu dostal Jan Železný na příští sezónu půl milionu korun. 

38. 1.12. vit str.16 
Želemý podepsal v Jablonci n. N. smlouvu 
Jan Železný podepsal smlouvu o svém působení v TJ LIAZ Jablonec n. Nisou. 

39. 3.12. vit,jež str.16 
Želemý poprvé nejlepším atletem roku 

Jan Želemý zvítězil v anketě o nejlepšího atleta roku 1993. 



40. 16.12. vit str.1 
Sportovcem rokuje oštěpař Jan Železný 

Prvním nejlepším sportovcem České Republiky byl včera večer na slavnostním plese 
v pražském hotelu Praha vyhlášen oštěpař Jan Železný. 

41. 16.12. vit str.16 
Železný letos jen vyhrával 

Jan Železný letos dvakrát překonal světový rekord a vyhrál co se dalo. Od oštěpařské 
Grand Prix přes mistrovství světa až po včerejší anketu. 

42. 17.12. pac str.16 
Nejdražší sportovní boty světa patřily Železnému 

Tretry Jana Železného byly vydraženy za 1 200 000 Kč a staly se tak nejdražšími 
sportovními botami na světě. 

43. 27.12. pac,vit str.4 
Anketa internacionálů 

V anketě atletických internacionálů o nejlepšího atleta roku zvítězil Jan Železný. 

I Rok 1994 

1. 6.1. vit str.16 
Soupeři Železného budou mít náskok 

Soupeři Jana Železného Backley, Hill a Pukstys trénují na Novém Zélandu, 
kam Železný odletěl včera již od začátku prosince. 

2. 1.4. vit str.16 
Železný na Novém Zélandu trénuje a plave s delfiny 

Plavání s delfiny v mořském akváriu bylo zatím největším zážitkem Jana Železného 
při jeho tréninkovém pobytu. 

3. 9.4. vit str.16 
Železný po třech měsících a třech dnech doma 

Jan Železný se vrátil z tréninkového pobytu na Novém Zélandu. 

4. 14.5. pac str.15 
Železný: oštěpař i vypravěč 

Slavný oštěpař podepisoval novou knihu, která se jmenuje Jan Železný a napsal jí spolu 
s Pavlem Vitoušem, redaktorem MF DNES. 



5. 23.5. jež str.l 
Oštěpař Železný házel deset metrů pod světový rekord 
Železný startoval v jabloneckém dresu v 1. kole atletické ligy, vyhrál výkonem 85 42 m. 

6. 6.6. ČTK str.7 

Nejlepší letošní světový výkon vytvořil Železný na mítinku v Polsku. Hodil91,50 m. 

7. 8.6. ČTK str.16 
Železný se chce zlepšit 

Jan Železný bude startovat na atletickém mítinku v Remeši. Pokusí se překonat svůj 
výkon z polského Lublinu. 

8. 9.6. ČTK str.l5 
Železný byl druhý 

Jan Železný obsadil druhé místo na mítinku v Remeši, když hodil pouze 76,92 m. 

9. 10.6. jež str.16 
Železný uvolněn z reprezentace 

Jan Železný dostal výjimku a nemusí startovat v Evropském poháru. 

10. 11 .6. ČTK str.15 
Železný neházel 

Jan Železný nenastoupil do oštěpařského závodu na mítinku v pařížském Saint Denis. 

ll. 15.6. vit str.1 5 
Oštěpař Železný se technicky teprve hledá 

S rozporuplnými pocity pohlíží Jan Železný na své výsledky v první sérii letošních 
mítinků. Technicky má ještě co dohánět. 

12. 4.7. ČTK str.3 
Hod oštěpaře Železného nejlepším světovým výkonem sezóny 

Na atletickém mítinku v Gatesheadu vytvořil hodem 91,68 m Jan Železný nejlepší 
výkon sezóny. 

13. 8.7. ČTK,jež str.14 
Železný bude startovat podruhé doma 

Druhý se svých tří startů na domácí půdě v této sezóně absolvuje Jan Železný o víkendu 
při atletickém mistrovství České Republiky v Jablonci nad Nisou. 



14. 11.7. jež str.1,16 
K vůli Železnému se měnil pořad 
Kvůli Janu Železnému přesunuli pořadatelů soutěž oštěpařů ze soboty na neděli. 

15. 11.7. jež str.16 
Na domácím atletickém šampionátu nebyli k vidění výjimečné výkony 

Autor kritizuje výkon Jana Železného, který sice zvítězil, ale pouze výkonem 77,28 m. 

16. 13.7. ČTK str.15 
Železný zvítězil ve Stockholmu 

Jan Železný zvítězil na mítinku ve Stockholmu výkonem 83,10 m. 

17. 14.7. ČTK str.1 5 
Železný se ve Stockholmu zranil 

S poraněným pravým ramenem dokončil Jan Železný soutěž oštěpařů na mítinku 
ve Stockholmu. Jakjejeho zranění vážné, se zatím neví. 

18. 20.7. jež str.16 
Začíná atletická hra o dvacet kilo zlata 

Do svého letošního programu zařadil Jan Železný i čtyři mítinky Golden Four. 

19. 26.7. jež str.15 
Atlet Železný začal stavět zábavní centrum 

Včera položil Jan Železný základní kámen zábavního centra na okraji Mladé Boleslavi. 

20. 1.8. jež str.14 
Železný odmítl nabídku bydlet v soukromí 

Rozhovor s Janem Železným nejen o ubytování na mistrovství Evropy. 

21. 8.8. jež str.1,16 
Oštěpař Železný s přehledem do finále 

Jan Železný hodil v kvalifikaci oštěpařů na ME 83,88 ma postoupil do finále. 

22. 9.8. jež str.1,16 
Oštěpař Železný bronzem zklamán 

Železný obsadil na ME v Helsinkách 3. místo výkonem 82,58 m a netajil se zklamáním. 



23. 9.8. jež str.16 
Jan Železný je rád, že má vůbec medaili 

Rozhovor s Janem Železným o mistrovství Evropy. 
24. 10.8. jež str.16 
Železný už musel prohrát, tvrdí manažer Backleyho 

Článek hodnotí soutěž oštěpařů na mistrovství Evropy v Helsinkách. 

25. 18.8. ČTK str.16 
Železný oplatil porážku z Helsink 

Jan Železný vyhrál mítink v Curychu výkonem 81,20 ma o pouhé čtyři centimetry 
porazil mistra Evropy Steva Backleyho. 

26. 20.8. ČTK str.16 
Železný byl v Bruselu nejlepší 

Jan Železný vyhrál mítink v Bruselu výkonem 88,34 m. 

27. 23.8. jež str.16 
Gombala poctěn reprezentací Evropy, Železný zájem neměl 

Železný odmítl reprezentovat Evropu na Světovém poháru v Londýně. 

28. 25.8. ČTK str.16 
Železný vyhrál v Goteborgu 

Třetího vítězství v řadě po mistrovství Evropy dosáhl Jan Železný na atletickém mítinku 
v Goteborgu. Vyhrál výkonem 89,92 m. 

29. 31.8. ČTK str.15 
Zlato si rozdělili atleti Jackson a Powell 

Jan Železný obsadil na mítinku v Berlíně třetí místo výkonem 83,16 m. 

30. 2.9. jež str.16 
Ani přátelé Železného neházejí zadarmo 

Jan Železný a jeho manažer Jan Pospíšil iniciovali zrod mítinku Jablonecký oštěp. 
Cenou pro vítěze je automobil Audi 80. 

31. 5.9. ČTK str.16 
Oštěpař Železný zvítězil v Sheffieldu 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Sheffieldu a výkonem 91,82 m zlepšil nejlepší letošní 
světový výkon o 14 cm. 



32. 7.9. jež str.1 5 
Železný vyhrál Jablonecký oštěp 

Jan Železný vyhrál Jablonecký oštěp výkonem 87,22 m. 

33. 16.9. ČTK str.15 
Oštěpař Železný úspěšný v Tokiu 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Tokiu výkonem 86,34 m. 

34. 1.11. jež str.24 
Pasováním na rybáře skončil oštěpař Železný s odpočinkem 

Náplní dvouměsíčního odpočinku Jana Železného bylo mimo jiné i rybaření, jeho velký 
koníček. 

35. 14.12. jež str.24 
Oštěpař Železný jasně atletem roku 

Jan Železný se stal nejlepším domácím atletem roku. 

36. 14.12. jež str.24 
Atletická jednička nečeká od života jen první místa 

Rozhovor s Janem Železným o sezóně 1994. 

37. 21.12. spo str.24 
Nejlepší sportovci roku 1994: l.Hašek, 2.Novotná, 3.Železný 

Jan Železný obsadil v anketě O nejlepšího sportovce 194 třetí místo. 

38. 23.12. Milan Macho str.22 
Oštěpař Železný zůstal spokojen a je rád na světě 

Rozhovor s Janem Železným nejen o hodu oštěpem, ale i o životě. 

I Rok 1995 

1. 13.3. jež str.16 
Železný o 20 kg zlata 

Železný podepsal smlouvu, že se zúčastní všech čtyř mítinku Golden Four v roce 1995. 



2. 13.4. jež str.13 
V příštím životě by se chtěl oštěpař Železný do Chile zase vrátit 

Jan Železný popisuje svůj dlouhodobý tréninkový pobyt v Chile. 

3. 16.5. ČTK str.23 
Železný odstartoval vítězně 
Soutěž v hodu oštěpem při zahajovacím mítinku atletické Grand Prix vyhrál v Sao 
Paolu Jan Železný výkonem 88,20 m. 

4. 18.5. jež str.24 
Doma je nejlíp, tvrdí oštěpař Železný 

Jan Železný se vrátil po čtyřech měsících z tréninkového pobytu v Chile. 

5. 1.6. jež str.22 
Atletický Slovnaft ztrácí na své slávě 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Bratislavě výkonem 90,80 m. 

6. 2.6. jsi str.23 
Déšť a blesky ublížily výkonům atletů 

Jan Železný zvítězil na mítinku Zlatá tretra ve Vítkovicích výkonem 86,50 m. 

7. 19.6. spo str.7 
Železný vyhrál, Pešava se zlepšil 

Jan Železný vyhrál soutěž oštěpařů ve Varšavě výkonem 81,12 m. 

8. 10.7. ČTK str.7 
Oštěpař Železný prohrál v Londýně s Backleyem 

Jan Železný obsadil na mítinku v Londýně 2. místo výkonem 88,16 m. 

9. 14.7. ČTK str.15 
Morceli ve světovém rekordu 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Nice výkonem 87 10 m. 

10. 19.7. jež str.19 
Železný i Gombala odlétají později 

Jan Železný odlétá na mistrovství světa v Goteborgu později než ostatní atleti. 
Jeho soutěž je až v závěru šampionátu. 



ll. 21.7. jež str.19 
O zlatou cihlu začíná na mítinku v Oslu bojovat i oštěpař Železný 

Jan Železný se zúčastní prvního mítinku Golden Four v Oslu. 

12. 24.7. ČTK str.3 
Oštěpař Železný už zlatý poklad nezíská 

Železný obsadil na mítinku v Oslu 2. místo výk. 89,30 m. Zvítězil Hecht výk. 92,60 m. 

13. 1.8. jež str.20 
Atleti před světovým šampionátem dolaďují formu 

Jan Železný letos zvolil před mistrovstvím světa jiný způsob přípravy než v minulých 
letech. Do dějiště šampionátu odletí až těsně před závodem. 

14. 3.8. jež str.l8 
Oštěpaři Železnému vadí finále třináctého 

Rozhovor s Janem Železným o nadcházejícím oštěpařském závodu na mistrovství světa. 

15. 3.8. jež str.20 
Na mistrovství světa se čekají medaile od Železného a Dvořáka 

Železný je nejvážnějším kandidátem české atletické reprezentace na zisk zlaté medaile. 

16. 11.8. jež str.20 
Železnému se zdá limit tvrdý 

Jan Železný tvrdí, že hodit 82 metrů v kvalifikaci není legrace. 

17. 14.8. jež str.l 
Železný znovu potvrdil, že je nejlepším oštěpařem na světě 

Jan Železný získal na atletickém mistrovství světa ve Goteborgu zlatou medaili, 
když ve finále hodil89,58 ma druhého Brita Backleyho porazil o 3,5 metru. 

18. 15.8. jež str.l 
Železnému se osvědčil nový model přípravy 

Jan Železný si pochvaluje nový model přípravy před vrcholnou akcí. Dále vyjádřil 
zklamání podmínkami pro sportovce v atletické vesnici. 

19. 18.8. ČTK str.18 
O zlatou cihlu bojuje šest atletů 

Železný obsadil na mítinku v Curychu 2. místo výkonem 86,98 m. Zvítězil opět Hecht. 



20. 28.8. jež,ČTK str.8 
Železný připravil Hechta o prémii 

Železný zvítězil na mítinku v Bruselu výk. 90,50 m. Tohoto výkonu dosáhl čtvrtým 
pokusem a závěrečným šestým hodem potvrdil svou formu, když hodil 90,44 m. 

Na včerejším mítinku v Londýně se Železný ještě zlepšil, když vyhrál výk. 92,12 m. 
21. 4.9. jež str.3 
Železný vyhrál letos už popáté 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Berlíně výkonem 91,30 m. 

22. 8.9. jež str.22 
Železný a Kašpárková startují ve finále Grand Prix 

Ve finále Grand Prix v Monte Carlu budou startovat i dva čeští atleti - Železný a 
Kašpárková. 

23. 11.9. ČTK str.3 
Kiptanui a Mutolová vítězi atletické Grand Prix 

Jan Železný vyhrál soutěž oštěpařů ve finále Grand Prix v Monte Carlu svým nejlepším 
letošním výkonem 92,28 m. Celkově obsadil 2. místo a získal odměnu 80 000 dolarů. 

24. 16.9. ČTK str.22 
Oštěpař Železný porazil soupeře na mítinku v Tokiu o osm metrů 

Jan Železný suverénně vyhrál soutěž oštěpařů na mítinku v Tokiu výkonem 92,12 m. 
Druhého Hechta porazil téměř o 8 metrů. 

25. 28.9. jsl,jež str.24 
Oštěpař Železný hodlá přestoupit z LIAZ Jablonec do Vítkovic 

Jan Železný jedná o svém přestupu. 

26. 3.10. jež str.24 
Byla to moje nejlepší sezóna, říká oštěpař Železný 

Jan Železný hodnotí v článku úspěšnou sezónu 1995. 

27. 22.11. jež str.22 
Jablonec dluží atletovi Železnému peníze 

Jablonecký oddíl dluží Janu Železnému polovinu sumy dané smlouvou. 



28. 1.12. jež str.24 
Nejlepším a nejbohatším atletem v republice je Jan Železný 

Potřetí v řadě za sebou a počtvrté celkově byl nejlepším atletem roku zvolen oštěpař Jan 
Železný. Zároveň je Železný u nás jediným atletem, který vydělává na mítincích velké 
peníze. 

29. 1.12. jež str.24 
Oštěpař bude formu hledat v JAR 
Hlavní část přípravy napříští sezónu absolvuje Jan Železný v Jihoafrické republice. 

30. 20.12. ČTK str.22 
Přestupní lístek Železného bez data 

Přestupní lístek Jana Železného není platný, proto jeho přestup nebyl projednáván. 

31. 21.12. spo str.l 
Železný se stal sportovcem roku 

Jan Železný se stal vítězem ankety o nejlepšího sportovce roku. 

32. 21.12. pa,jež str.24 
Železný je podruhé nejlepším sportovcem 

Svůj tréninkový kemp na Kanárských ostrovech přerušil Jan Železný, aby mohl převzít 
trofej pro vítěze ankety o nejlepšího sportovce roku 1995. 

33. 21.12. jež str.24 
K Železným přišel Ježíšek už na začátku prosince 

Článek mimo jiné hodnotí všechny výsledky Jana Železného v letošní sezóně. 

34. 22.12. jež str.22 
Sportovec roku zatím z Jablonce do vítkovického klubu nepřestoupí 

Autor v článku popisuje situaci ohledně přestupu Jana Železného z Jablonce 
do Vítkovic. 

I Rok 1996 

1. 10.1. jež str.24 
Oštěpař Železný si představoval, že mu na golf bude stačit síla 

Přelom roku strávil Jan Železný s celou rodinou na Kanárských ostrovech. 
Z doplňkových sportů se věnoval tenisu, squashi a golfu. 15 .ledna odlétá na tři měsíce 
do JAR. 



2. 16.1. jež str.23 
Železný se před odletem do JAR podrobil dopingové kontrole 

Před odletem do JAR překvapili pracovníci antidopingového výboru Železného doma 
v ML Boleslavi. Ten očekává, že ho navštíví i v JAR. Ze soustředění se Železný vrací 
17.dubna. 

3. 11.3. šá str.16 
Nominace na olympijské hry v Atlantě se začíná rýsovat 
Na plenárním zasedání Českého olympijského výboru bylo mimo jiné schváleno, 
že cenu Gutha-Jarkovského za rok 1995, nejvyšší ocenění ČOV, obdrží atlet Jan 
Železný. 

4. 20.3. ČTA str.23 
Železný chce domů 

Již třetí měsíc se Jan Železný připravuje na sezónu v Jihoafrické republice. Těší se 
na sérii tří závodů, ale ještě více se těší domů. 

5. 4.4. bez záruky str.23 
Krátce 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Pietersburgu výkonem 90,24 m. 

6. 10.4. ČTK str.24 
Železný zlepšil nejdelší hod roku 

Železný zlepšil letošní světové maximum, když vyhrál mítink v Pretorii výk. 91,50 m. 

7. 15.4. ČTK str.7 
Železný vyhrál Grand Prix 

Jan Železný vyhrál závěrečný závod jihoafrické Grand Prix v Kapském Městě výkonem 
87,88 m. Stal se tak celkovým vítězem a získal 7500 dolarů. 

8. 18.4. L.Ježek str.22 
Takhle v Africe nepršelo padesát let, prohlásil po návratu Jan Železný 

Rozhovor s Janem Železným po návratu z JAR. Železný si celý pobyt a podmínky 
pro trénink pochvaluje. Jediným kazem byl častý déšť. 

9. 26.4. L.Ježek str.22 
Oštěpař Železný zkusí po olympiádě baseball 

Článek popisuje program závodů Železného před olympiádou v Atlantě. Též ho 
kontaktoval baseballový klub Atlanta Braves. Železný si chce vyzkoušet hlavně roli 
nadhazovače. 



10. 13.5. ČTK str.4 
Železný byl v Japonsku suverénní 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Ósace výkonem 90,60 m. 

ll. 27.5. ČTK, ČTA str.l 
Železný zlepšil světový rekord, oštěp mu ulétl na 98,48 metru 

Jan Železný překonal na mítinku v Jeně světový rekord z roku 1993. Nový rekord má 
hodnotu 98,48 m. Za rekord inkasoval 1 O 000 marek a prohlásil, že chce hodit 100 m. 

12. 27.5. ČTK str.4 
Železný místo oslav vypil dvě piva a šel rovnou spát 

Železný popisuje svůj rekordní hod. Jako ideální ho nehodnotí. Železný byl v Jeně 
s rodinou, ale velká oslava nebyla, dopřál si dvě piva a šel spát. Na rekord by rád 
zaútočit v Ostravě. 

13. 30.5. jsi str.23 
Železný by rád zopakoval výkon z Jeny 

Železný by rád zaútočil na svůj světový rekord z Jeny. Přeje si vítr do zad. Dál v článku 
hovoří o přípravě na olympiádu. 

14. 1.6. Jiří Seidl str.22 
Oštěpař Železný hodil daleko i bez soupeřů 

Jan Železný vyhrál Zlatou tretru v Ostravě výkonem 94,64 m. Nedostatek kvalitních 
soupeřů mu vynahradilo 15 tisíc bouřících diváků. 

15. 1.6. jsi str.2 
Železný bude volit v Ostravě, Dvořák se vrátí do Prahy 

Jan Železný bude volit v Ostravě, kde se zúčastní mítinku Zlatá tretra. 
16. 10.6. ČTK str.8 
Železný po olympiádě zkusí, zda by mu nešel baseball 

Po skončení olympijských her hodlá Jan Železný v Atlantě zůstat a podstoupit testy 
u místního baseballového týmu Atlanta Braves. Železného láká se prosadit v jiném 
sportu než v atletice. Železný podle odborníků není bez šancí uspět. 

17. 24.6. ČTK str.11 
O 'Brien dal zapomenout na čtyři roky staré kvalifikační selhání 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Kuortane výkonem 91,04 m. Železný letos vyhrál 
všech osm závodů na kterých startoval. 



18. 29.6. ČTK str.23 
Oštěpař Železný opět zvítězil 

Oštěpař Jan Železný pokračoval na mítinku v Paříži v letošní neporazitelnosti a zvítězil 
výkonem 88,42 m 

19. 2.7. ČTK str.23 
Železný už bude jen trénovat 
Před startem na olympijských hrách v Atlantě už oštěpař Jan Železný neabsolvuje 
ani jeden závod. Páteční v Paříži, kde vyhrál výkonem 88,42 m, byl jeho posledním. 
Třicetiletý atlet, který nenašel ve svých devíti letošních závodech přemožitele, bude 
už nyní pouze trénovat. 

20. 9.7. ČTK,ČTI str.22 
Železný opět vyhrál, Kašpárkovou okradl vítr 

Nadvládu v oštěpařském sektoru prokázal na desátém podniku atletické Grand Prix 
IAAF Mobil ve Stockholmu český reprezentant Jan Železný. Před olympijskými hrami 
v Atlantě, na kterých bude obhajovat zlato z Barcelony, zvítězil výkonem 88,24 m. Bylo 
to jeho desáté vítězství v desátém letošním startu. 

21 15.7. L. Ježek str.3 
Železný nechce jen těžit z minulé slávy 

Rozhovor s Janem Železným o olympiádě v Atlantě a také o baseballovém testu. 

22. 15.7. pa str.2 
Hvězdy se k olympijské vesnici obracejí zády, neboť se obávají jejího dusna 

V olympijské vesnici je příliš dusno a proto bude oštěpař Jan Železný v průběhu her 
bydlet u známých v předměstí Atlanty. 

23. 23.7. L. Ježek str.1 
Jan Železný po příletu do Atlanty bloudil 

Nečekaný zmatek provázel přílet oštěpaře Jana Železného, největší naděje české 
výpravy na zlato, do dějiště olympijských her. Atlet se na letišti ztratil a dlouho bloudil. 
Místo toho, aby po celní kontrole odevzdal zavazadla a přistaveným autobusem odjel 
do akreditačml10 centra, se sám trmácel s bagáží. Nebude totiž bydlet v olympijské 
vesnici, nýbrž u známých v rodinném domě na kraj i Atlanty 

24. 27.7. ČTK str.18 
Železný se chopil raději tužky než oštěpu 

Světový rekordman a olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný podepisoval 



v prodejně firmy Mizuno v Atlantě trička, jež půjdou do dražby pro fond pomoci 
obětem zemětřesení v Japonsku. 

25. 3.8. ČTK str.20 
Železný jediným hodem do fmále 

Jediným suverénním pokusem v soutěži si oštěpař Jan Železný zajistil postup 
z kvalifikace do sobotního finále. Limit, který činil 83 metrů, překonal světový 
rekordman, mistr světa a obhájce zlata o tři a půl metru. Po úspěšném prvním hodu, 
který měřil 86,52 a stačil na vítězství ve skupině, Železný stadion opustil. 
26. 5.8. L. Ježek str.3 
Druhý hod Železného soupeře zaskočil 

Možná s nečekanými potížemi, ale nakonec přece obhájil atlet Jan Železný zlato 
z oštěpařské soutěže na olympijských hrách. Zvítězil 2. pokusem dlouhým 88,16 m. 

27. 5.8 L. Ježek str.16 
Příštích sedm dní Jana Železného 

Zcela z jiného soudku, než na jaký je zvyklý, bude polovinu týdne pít oštěpař Jan 
Železný, který v sobotu v Atlantě obhájil titul olympijského vítěze. V závěru svého 
pobytu ve Spojených státech totiž na oštěp na pár dní zapomene. Bude pokoušet kariéru 
profesionálního hráče baseballu 

28. 5.8. L.Ježek str. I 
Železný myslel, že na prvenství bude třeba víc 

Jan Železný obhájil zlato z Barcelony, ale předpokládal, že na zlato bude třeba přehodit 
devadesát metrů. 

29. 8.8. ad str.20 
Železný nadhazoval 

Dvojnásobný olympijský vítěz, oštěpař Železný včera absolvoval testy v profesionálním 
baseballovém klubu Atlanta Braves. Výsledek zkoušky zatím není znám. 

30. 9.8. ČTI str.18 
Z baseballového testu si Železný odnesl čepici i uznání 

Velmi nadějně se představitelům amerického baseballového týmu Atlanta Braves jevil 
olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný při pětadvacetiminutovém testu. Vedení 
Atlanta Braves oznámilo, že Železného pozve na letní tréninkový kemp, s čímž oštěpař 
souhlasil. 



31. 9.8. ČTI str. 1 
Železný si zkusil baseballový míček 

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný, který v sobotu na olympijských hrách 
obhájil zlatou medaili, si včera vyzkoušel roli baseballisty. 

32. 12.8. ČTK str.8 
Oštěpař Železný poprvé v tomto roce prohrál 

Janu Železnému se 12.závod sezóny vůbec nevydařil, nejdál hodil rovných 86 metrů 
a obsadil páté místo. 

33. 14.8. ČTK, ČTI str.19 
Prestižní mítink poznamená neúčast hvězd 

Kvůli otoku na pravé ruce se Jan Železný nezúčastní mítinku v Curychu. 

34. 19.8. ČTI str.4 
Jan Železný dekoroval mistra na ploché dráze 

Železný provedl slavnostní dekorování vítězů na mistrovství republiky na ploché dráze. 

35. 20.8. jež str.19 
Ruku namoženou z baseballu už Železný vyléčil 

Lehké zranění, kvůli němuž vynechal mítinky Grand Prix v Curychu a Lahti, oštěpař 
Jan Železný vyléčil a zítra bude startovat v rakouském Linci. Atlet, který před čtrnácti 
dny v Atlantě obhájil titul olympijského vítěze, pak bude do konce sezony závodit 
už jen 10. září v Ostravě a 16. září v Japonsku. 

36. 22.8. jež, reuter str.19 
Vítězům z Atlanty včetně Železného se dařilo 

Jan Železný, který pro zranění předloktí vynechal poslední dva mítinky Grand Prix 
v Curychu a Lahti, zvítězil na mítinku v Linci výkonem 89,42 m. 

37. 29.8. jfi str.4 
Železného firmě chybějí peníze na obchodní dům 

Soukromé společnosti dvojnásobného olympijského vítěze a mistra světa v hodu 
oštěpem Jana Železného chybí na sedmdesát milionů korun, aby mohla dokončit 
rozestavěný obchodní dům a restauraci v mladoboleslavské sídlištní čtvrti Na Radouči. 

38. 5.9. jež str.23 
Železný dodá punc atletickému mistrovství 

Jan Železný bude startovat na atletickém mistrovství ČR na Strahově. 



39. 5.9. jež str.24 
Olympionici odcházeli s kapsami plnými peněz 

Za zlatou olympijskou medaili inkasoval Jan Železný od ČOV 600 tisíc korun. 

40. 9.9. jež str.6 
Železný přijel na šampionát testovat oštěp z umělé hmoty 

Na mistrovství republiky v Praze zkoušel Železný nový oštěp z karbonových vláken 
od firmy Nordic. Po závodě spěchal na koncert Michaela Jacksona, kam byl pozván 
jako čestný host. 

41. 9.9. jež str.l 
Medailisté z Atlanty vévodili mistrovství 

Jan Železný vyhrál mistrovství ČR výkonem 88,46 m. 

42. 17.9. jež, ČTK str.23 
Železný i v posledním závodě sezóny vyhrál 

Vítězně zakončil oštěpař Jan Železný letošní atletickou sezonu. Dvojnásobný 
olympijský vítěz i mistr světa hodil na mítinku v Tokiu 89,32 m, což mu stačilo téměř 
k pětimetrovému prvenství před Američanem Pukstysem a Britem Backleyem. 
Závodník Vítkovic prohrál letos pouze jednou- na mítinku v Monte Carlu skončil pátý, 
sužován bolestmi v paži po baseballovém testu těsně po olympijských hrách. 

43. 5.10. jež str.23 
Atleti prožívají klidné období lízání ran 

Jan Železný tráví dovolenou ve známém středisku zimních sportů Sieře Nevadě. 

44. 15.10. str.23 
Krátce 

Jan Železný převzal v Dublinu cenu pro nejlepšího evropského atleta letošního roku. 
Třicetiletý oštěpař v hlasování víc než dvou stovek novinářů z Evropy obdržel celkem 
764 bodů a porazil dánského půlkaře Wilsona Kipketera. 

45. 17.10. jež str.22 
Nejlepší atlet Evropy by ocenění za medaile neměnil 

Křišťálovou trofej pro nejlepšího evropského atleta letošního roku, asi čtyřicet 
centimetrů vysokou, včera předvedl její nový vlastník, oštěpař Jan Železný. Evropským 
premiantem byl vyhlášen na sobotním kongresu evropské atletické federace v Dublinu. 
Nejvíc mu k tomu pomohlo, že v Atlantě obhájil olympijské prvenství a předtím hodil 
nový světový rekord 98,48 metru. Navíc zvítězil v patnácti ze šestnácti závodů. 



46. 30.11. jež str.24 
Počtvrté není doma lepšího atleta než Železný 

Diktátorským způsobem pokračuje třicetiletý oštěpař Jan Železný ve vládě mezi 
domácími atlety. Při včerejším vyhlášení v hotelu Pyramida byl v anketě zvolen 
počtvrté v řadě a k tomu téměř absolutním míněním hlasujících. Na 110 lístcích byl 
stodevětkrát nejvýš. 

47. 18.12. jež str.23 
Dva žhaví kandidáti na sportovce roku 

Zhruba kolem desáté hodiny večer bude dnes v pražském hotelu Ambassador vyhlášen 
nejlepší sportovec republiky pro rok 1996. Z deseti kandidátů, kteří se dostali 
do finálového kola ankety Klubu sportovních novinářů, mají podle převažujících názorů 
z řad tipujících největší šanci dvojnásobný olympijský vítěz kanoista Martin Doktor 
a rovněž atlantský premiant a světový rekordman oštěpař Jan Železný, obhájce ocenění 
z loňského roku. 

48. 19.12. str.24 
Pořadí nejlepších sportovců republiky 

Jan Železný skončil druhý za Martinem Doktorem. 

I Rok 1997 

1. 16.1. jež str.22 
Kanárské ostrovy zažily invazi atletů 

Jan Železný strávil prosincové soustředění na ostrově Lanzarote. 

2. 27.3. ČTK str.23 
Železný zahájil skvělým výkonem 

Jasným vítězstvím a hodem dlouhým 94,02 mna mítinku v jihoafrickém Stellenboschi 
vstoupil oštěpař Železný do sezóny, v níž chce vyhrát srpnové MS v Aténách. 

3. 18.4. ČTK str.23 
Vítězní z Atlanty s další smlouvou 

Marketingová společnost APC, někdejší partner ČOV, slibuje zajistit pro 25 sportovců 
patnáct milionů korun ročně. Jsou mezi nimi i olympijští vítězové oštěpař Jan Železný, 
vodní slalomáři Lukáš Pollert a Štěpánka Hilgertová 



4. 25.4. jež str.22 
Železný čeká na svůj astrální den D 

Po návratu ze soustředění v Jihoafrické republice prohlásil Jan Železný, nejlepší oštěpař 
světa, že by rád posunul světový rekord za stometrovou hranici. 

5. 12.5. ČTI, CTK str.13 
Kašpárková a Železný zvítězili na atletickém Grand Prix v Japonsku 

Jan Železný vyhrál mítink v Ósace výkonem 88,38 m. 

6. 22.5. ČTK str.8 
Odložilův memoriál ozdobí hvězdy 

Dvojnásobný olympijský vítěz, světový rekordman a mistr světa v hodu oštěpem Jan 
Železný vévodí závodnímu poli, které bude v úterý 10. června na Strahově startovat 
na atletickém Dukla mítinku, jehož součástí je i čtvrtý ročník memoriálu Josefa 
Odložila. 

7. 28.5. kš str.22 
Účastníci Tretry se modlí, aby nepršelo 

Jan Železný se obává deště při Zlaté tretře v Ostravě. 

8. 29.5. jež str.22 
Zátopek vévodí deseti nejlepším 

Jan Železný se v anketě o nejlepšího atleta století umístil na 2. - 9. místě. 

9. 4.6. ČTK str.22 
Kašpárková i Železný vedou pořadí 

Jan Železný vede pořadí Grand Prix. 

1 O. 11.6. jež str.24 
Odložilův memoriál se stal sběrnou limitů 

Jan Železný zvítězil na Odložilově memoriálu výkonem 87,52 m. 

ll. 14.6. jež str.24 
Jak se z Železného stává expert přes automobily 

Jan Železný má dalšího sponzora. Tentokrát dostal automobil Nissan Primera. Ukončil 
smlouvu s Volvem a dohodl se s Nissanem. 



12. 23.6. str.9 
Krátce 

Jan Železný vyhrál soutěž oštěpařů na mítinku ve finském Kuortane. Jedenatřicetiletý 
závodník Vítkovic hodil v deštivém počasí 82,50 m. 

13. 3.7. ČTK,jež str.20 
Železný začíná v Golden Four bojovat o dvacet kilo zlata 

Po roční přestávce je opět zařazen hod oštěpem do zlaté ligy. V Oslu kde Golden Four 
začíná se představí i Jan Železný. 

14. 7.7. ČTK, ČTI str.7 
Železný může dík jednomu hodu dál myslet na zlatou cihlu 

Jan Železný vyhrál mítink v Oslu výkonem 88,46 m. Zachoval si tak naději na zlatý 
poklad Golden Four. 

15. 4.8. jež str.12 
Medailoví kandidáti kvalifikace zvládli 

Na mistrovství světa v Aténách hodil Jan Železný v kvalifikaci 83,66 m. a postoupil 
bez problémů do fmále. 

16. 6.8. jež str.20 
Zklamaný oštěpař: Zkusím co nejrychleji zapomenout 

Jan Železný utrpěl nejtěžší porážku za posledních šest let. V Aténách obsadil deváté 
místo a nepostoupil do užšího finále. 

17. 6.8. jež str.20 
Železný zkazil finále a skončil devátý 

Jan Železný titul neobhájil. Hodil jen 82,04 m. a skončil devátý. 

18. 13.8. ČTK, spo str.19 
Atleti se přestěhovali z Atén do Curychu 

Jen 3 dny po skončení svět. šampionátu v Aténách se atlet. elita schází znovu 
na nejznámějším mítinku Weltklasse v Curychu. Železný bude chtít ukázat, 
že je nejlepší na světě. 

19. 14.8. jež, ČTK str.20 
V Curychu padly tři běžecké světové rekordy 

Jan Železný obsadil v Curychu čtvrté místo výkonem 85,22 m. 



20. 15.8. ČTK str.18 
Reprezentanti v Grand Prix po Curychu o krok ustoupili 

Třemi světovými rekordy ozdobený atletický mítink v Curychu znamenal pro české 
závodníky v průběžném hodnocení série Grand Prix ústup z pozic. Oštěpař Jan Železný, 
ve středu až čtvrtý, sice stále s 53 body vede pořadí své disciplíny, ale v celkové 
klasifikaci si o místo pohoršil a je šestý. 

21. 18.8. ČTK, ČTI str.l2 
Kašpárková byla poražena, Železný taktéž 

Na mítinku v Monte Carlu obsadil Jan Železný páté místo výkonem 84,94 m. 

22. 23.8. jež, ČTI str.20 
Padly rekordy na 5000 i 1 O 000 m 
Na mítinku v Bruselu obsadil Jan Železný čtvrté místo výkonem 83,46 m. 

23. 26.8. jež str.19 
Golden Four čeká na jediného vítězného atleta 

Jan Železný se po sérii proher rozhodl nestartovat na mítinku v Berlíně pro zranění 
kotníku. 

24. 3.9. jež str.22 
Oštěpař letos přišel o miliony 

Možnost vydělat si dost peněz propásl oštěpař Jan Železný tím, že se mu ve druhé 
polovině letošní sezony hrubě nedařilo. Podle odhadů se částka, kterou bylo v jeho 
silách získat, pohybuje kolem deseti milionů korun. 

25. 3.9. jež str.22 
Do.výkonnostní krize dostal Železného únavný život na kufru 

Článek hodnotí Železného prohry a rozebírá proč se mu nedaří. Největší problém je 
zřejmě špatná technika a únava. 

26. ' 8.9. ČTI str.l3 
Po delší době se vítěz oštěpu jmenuje Železný 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Tokiu výkonem 86,38 m. 

27. 15.9. ČTK str.1 
Železný vyhrál Grand Prix v oštěpu 

Vítězstvím ve finále atletické Grand Prix v Japonsku a celkovým prvenstvím 
v oštěpařské disciplíně, oceněným 50 000 dolarů, zakončil Jan Železný na jeho poměry 
jinak spíše nepovedenou sezonu. Výkonem 89,58 porazil téměř o 3 m Němce Henryho. 



28. 5.11. jež str.23 
Železný potají tvrdě trénoval baseball 

Oštěpař Jan Železný, kterému nevyšla letošní atletická sezona, vyplnil pauzu do zimní 
přípravy velkým dílem tvrdou baseballovou přípravou. Celou dobu to úspěšně tajil 
a trvající zájem o tento sport přiznal teprve včera, na závěr třítýdenru'ho soustředění 
v jednom z nejlepších tuzemských klubů, pražském Sokolu Krč. 

29. 14.11. ČTK str.23 
Železný opět zvažuje klubový přestup 

Dvojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný možná opět přestoupí 
do jiného domácího oddílu. Závodníka Vítkovic lákají Karlovy Vary, ambiciózní klub, 
který skončil v letošní domácí soutěži na druhém místě. 
30. 13.12. jež str.23 
Dvořák před Kašpárkovou se stal atletem roku 

Jan Železný obsadil v anketě Atlet roku čtvrté místo. 

I Rok 1998 

1. 24.1. str.8 
Krátce 

Jan Železný skončil druhý v anketě Nejlepší sportovec Vítkovic 1997. 

2. 9.2. str.7 
Zajímavosti z Nagana 

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný přeruší soystředění v Jihoafrické 
republice a z teplého jihu se přesune do Nagana, kde gudé/sledovat druhý týden 
olympijských soutěží. Olympijský vítěz z Barceloriý a Atlanty a dvojnásobný mistr 
světa přijede do Japonska na pozvání MOV jako člen komise sportovců. 

3. 6.3. L. Bráchová str.8 
Přestup Železného k atletům Karlových V arů je na dosah 

Funkcionáři atletického oddílu Start Karlovy V ary věří , že se podaří přestup Železného. 

4. 10.3. vym str.8 
Železný a Kováč jsou ve Startu 

Nejlepší oštěpař světa Jan Železný a špičkový překážkář Slovák Igor Kováč jsou 
posilami atletů Startu Karlovy Vary. Karlovarští funkcionáři se dohodli s manažerem 
obou atletů Janem Pospíšilem, který se o přestup špičkových borců na západ Čech 
výrazně zasloužil. 



5. 13.3. jež str.22 
Hotovo: Železný jde do Karlových V arů 

Po půl roku trvajících jednáních se včera rozhodlo, že oštěpař Železný, dvojnásobný 
olympijský vítěz, přestoupí z Vítkovic do ambiciózního klubu AC Start Karlovy Vary. 

6. 18.3. jež str.24 
Nespokojený Železný chce z Martiniku odejít jinam 

Oštěpař Jan Železný, který momentálně trénuje na ostrově Martinik v karibské oblasti, 
je se zdejšími podmínkami nespokojen a zvažuje, že soustředění dokončí jinde. Železný 
odletěl s rodinou na Martinik 26. února a měl tam zůstat až do 3. května. 

7. 4.4. str.23 
Krátce 

Soustředění na Martiniku, kde byl od konce února, opustil oštěpař Jan Železný rozladěn 
z tréninkových podmínek. Do května se bude připravovat ve španělské Benalmadeně, 
první závod ho čeká koncem května v Jeně. 

8. 17.6. V. Pochman str.8 
Železný a Změlík mají lákat sponzory 

Především přilákat sponzory pro atletický klub Start Karlovy V ary mají podle sdělení 
jeho prezidenta Oldřicha Dvořáka největší hvězdy týmu - olympijští vítězové Robert 
Změlík a Jan Železný. 

9. 17.6. jež str.25 
Zlatí olympionici se spolu sešli v klubu 

Atletické centrum budoucnosti chtějí v Karlových Varech vybudovat činovníci místního 
klubu AC Start. K vyplnění snu uspořádat na pěknému stadionu velký mezinárodní 
mítink mají přispět svým věhlasem olympijští vítězové Jan Železný a Robert Změlík. 
Včera byli oba poprvé představeni jako karlovarští oddíloví kolegové. 

10. 17.6. jež str.25 
Železný neví, co bude dál 

Téměř dvouměsíční rekonvalescenci má za sebou světový rekordman v oštěpu Jan 
Železný, který si 24. dubna při tréninku zranil rameno tak, že to vypadalo na konec 
kariéry. Ani teď, kdy už horní polovinu jeho těla nesvírá po operaci krunýř, však není 
schopen říci, zda a na jaké úrovni bude dál závodit. 



ll. 21.6. ČTK str.8 
Jágr stranu tají, Železný volil US 

Jan Železný volil Unii svobody, i když váhal mezi ní a ODS. 

12. 15.8. k on str.8 
Železný bude v Domažlicích 

Olympijský vítěz a světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný bude hostem 
dnešního atletického mítinku Chodská patnáctistovka v Domažlicích. 

13. 18.8. Petr Konop str.8 
Kromě Železného šampióni přijeli 

Jan Železný z rodinných důvodů nedorazil na mítink v Domažlicích. 

14. 24.8. jež str.12 
Železný se přijel podívat, kdo byl mistrem Evropy 

Rozhovor s Janem Železným na téma Mistrovství Evropy 1998, kam se Jan Železný 
přijel s rodinou podívat na soutěž oštěpařů. 

15. 22.10. jež str.23 
Železný po zranění kufry nebalí, ale trénuje 

Nejbližší měsíce rozhodnou o tom, zda oštěpař Jan Železný bude a případně na jaké 
úrovni- pokračovat ve své vynikající kariéře. Poté, co si na jaře vážně poranil rameno, 
si přes úspěšnou operaci nedovedli lékaři představit, že by ho někdy znovu namáhal 
vrcholovým sportem. Železný vynechal celou sezonu, absolvoval bezproblémovou 
rehabilitaci a nyní se začíná připravovat na příští rok. N echce se vzdát. 

16. 23.12. bez str.8 
Sedmiboj osobností se koná v Mostě 

Jan Železný se zúčastní vánočního míčového sedmiboje osobností. 

17. 29.12. dum str.8 
Sedmiboj nadchl 

Dvojnásobný olympijský vítěz Jan Železný a herec Martin Dejdar vyhráli sobotní 
Vánoční sedmiboj osobností míčových her v Mostě. 



18. 30.12. R. Pecák str.1 
V roce 1998 bylo ve středních Čechách jen málo dobrých zpráv 

Článek mimo jiné kritizuje Jana Železného, že nedostavěl kulturní a společenské 
centrum v Mladé Boleslavi. 

I Rok 1999 

1. 13 .1. jež str.21 
Angličanům se v Železného partě líbí 

V Evropě ojedinělá nadnárodní atletická skupina, v níž pod dohledem manažera Jana 
Pospíšila trénují i velcí soupeři, se zdárně utužuje. Na třetí společné dlouhodobé 
soustředění, tentokrát do JAR, odlétají v těchto dnech i slavní oštěpaři Čech Jan Železný 
a Brit Steve Backley či překážkáři Brit Tony Jarrett se Slovákem Igorem Kováčem. 

2. 17.2. ČTK str.28 
Oštěpař Železný už hází a čiší z něho pohoda 

Oštěpař Jan Železný, který se v minulém roce zranil tak, že byla ohrožena jeho kariéra, 
začal v tréninku znovu házet a operované rameno dělá dobrotu. Během měsíčm'ho 
soustředění v jihoafrickém Potchestromu si sice zatím netroufl házet z plného rozběhu, 
ale i z polovičního náběhu posílal oštěp do vzdálenosti 78 metrů. 

3. 13.4. jež str.19 
Atleti trénují na léto po celém světě 

Jan Železný se připravuje na sezónu už měsíc v australském Wollongongu, hodinu 
autem jižně od Sydney. 

4. 7.5. jež str.26 
Železný po roce a půl závodí 

Oštěpař Jan Železný se po víc než roce a půl vrací k závodění. Světový rekordman 
a dvojnásobný olympijský vítěz, který se loni zranil tak, že byla vážně ohrožena jeho 
kariéra, startuje zítra na druhém mítinku Grand Prix v Ósace. 

5. 13.5. jež str.25 
Zdravý Železný opět vyzývá oštěpařský svět 

Železný závodil po osmnácti měsících.Tentokrát v Ósace. Zvítězil výkonem 87,57 m. 

6. 14.5. jež str.21 
Železnému nebyl uznám limit 

Jan Železný v Japonsku splnil limit na mistrovství světa. Protože však svůj pokus 
o plnění limitu nenahlásil, nemůže mu být uznán. 



7. 22.5. jež str.24 
Na hudbu kolem trati se maratónská esa těší 

Oštěpař Jan Železný odstartuje hlavní závod Pražského mezinárodního maratónu. 

8. 29.5. ČTK str.22 
Železný skončil druhý, Benešová třetí 

Oštěpař Jan Železný při svém druhém startu po dlouhodobém zranění skončil druhý 
výkonem 83,19 mna atletickém mítinku v Seville. 

9. 24.6. jsi str.8 
Na šampionátu nebude jen oštěpař Železný 

Pouze oštěpař Jan Železný nebude z absolutní domácí špičky startovat na třicátém 
mistrovství republiky v atletice, které se uskuteční tuto sobotu a neděli. 

10. 24.6. jsl str.l8 
Chybět má pouze oštěpař Železný 

Oštěpař Jan Železný, jenž má zdravotní potíže, bude jediným z domácí špičky, 
kdo se nezúčastní víkendového mistrovství republiky na ostravském stadionu SSK 
Vítkovice. 

ll. 28.6. pes str.6 
Sport mi dal až moc, tvrdí Železný 

Jan Železný skončil třetí v anketě Olympionik století. 

12. 10.7. ČTK str.l9 
Železný se vyléčil, znovu může házet 

Sedmitýdenní závodnickou přestávku způsobenou zdravotními potížemi chce oštěpař 
Jan Železný utnout příští sobotu na mítinku v Nice. Třiatřicetiletý dvojnásobný 
olympijský vítěz a mistr světa naposledy házel 1. června v estonském Tartu a od té doby 
ho trápila bolavá záda a zánět dutin. 

13. 19.7. ČTK str.8 
Železný se vrátil vítězstvím 

Po měsíci a půl oštěpař Jan Železný opět závodil a vyhrál mítink Grand Prix v Nice. 
Hodem 85,46 metrů porazil o více než tři metry Borise Henryho z Německa. 

14. 22.7. ČTK str.20 
Železný hází stále dál a opět vyhrál 

Jan Železný vyhrál mítink v Paříži výkonem 89,06 m. 



15. 23.7. ČTK str.20 
Železný je po zranění znovu ve formě, kraloval v Paříži 

Oštěpař Jan Železný na středečním mítinku atletické Zlaté ligy v Paříži potvrdil jasným 
vítězstvím, že stále patří ke světové špičce. Třiatřicetiletý světový rekordman, 
který se do kolotoče mítinků vrátil po měsíc a půl dlouhé přestávce zaviněné zánětem 
dutin, podstatně vylepšil svůj vítězný sobotní výkon z Nice (85,46 m) a vyhrál 
v letošním osobním maximu 89,06 metru. 

16. 4.8. str.20 
Nominace atletů na mistrovství světa 

Jan Železný nechybí v nominaci na mistrovství světa. 

17. 4.8. ČTK str.20 
Zlatou ligu zkusí tři reprezentanti 

Jan Železný bude startovat na mítinku Zlaté ligy v Monte Carlu. 

18. 5.8. jež, AP str.20 
Zlatá liga dala Formanové osobní rekord 

Jan Železný obsadil na mítinku v Monte Carlu šesté místo výkonem 83,48 m. 

19. 11.8. jež str.19 
Nezvyk: atletickým oporám se nevěří 

Od Jana Železného se na mistrovství světa útok na nejvyšší příčky nečeká. 

20. 19.8. jež str.15 
Jediným kandidátem na titul je Dvořák 

Šéftrenér české reprezentace Václav Fišer předpovídá Janu Železnému stříbrnou nebo 
bronzovou medaili. 

21. 20.8. kap,jež,pes str.18 
Mládí, síla a sláva na zákazníky platí 

Neobyčejně úspěšné období českého sportu se promítá do reklamní politiky firem. 
Jako jeden z prvních se na obřích plakátech objevil v polovině devadesátých let atlet Jan 
Železný, světový fenomén v hodu oštěpem. Angažoval se v kampani výrobce 
čokoládových tyčinek Mars, kterou mu zprostředkoval jeho manažer Jan Pospíšil. 



22. 23.8. jež str.16 
Příštích sedm dnů Jana Železného 

Železný hovoří o svém programu během mistrovství světa v Seville. 

23. 26.8. jež str.18 
Telegramy mistryně nedostala, gratulace přišly na mobil 

Jan Železný byl první kdo otevřel šampaňské na oslavu zlaté medaile Lídy Formanové. 

24. 27.8. jež str.21 
Oštěpař Železný jde konečně do akce 

Dnes večer čeká Jana Železného kvalifikace na nedělní finále. Limit je 83,50 m. 

25. 28.8. jež str.20 
Železný a Hlavoňová s jistotou dál 

Oštěpař Jan Železný si včera na MS moc nezaházel. Hned 1. pokusem v kvalifikaci 
poslal oštěp za žlutou pásku, která ve vzdálenosti 83,50 m vyznačovala limit pro nedělní 
finále. "Po odhodu se mi zdálo, že to asi stačit nebude. Naštěstí oštěp letěl nízko, 
takže ho nezbrzdil točící se vítr," řekl spokojeně Železný o hodu dlouhém 84,31 m. 

26. 30.8. jež str.1 
Atleti vezou ze Sevilly sbírku tří medailí 

Výborný finiš měla atletická reprezentace na MS v jeho poslední den. Do medailové 
sbírky přispěl bronzem oštěpař Železný, který na bronz potřeboval 87,67 m. 

27. 3.9. jež, ČTK str.22 
Brusel je možností k odvetě za šampionát 

Jan Železný se rozhodl startovat na mítinku v Bruselu. 

28. 11.9. ČTK str.23 
Atletům vrcholí náročná sezóna 

Jan Železný se zúčastní fmále Grand Prix v Mnichově. Zatím mu patří pátá příčka. 

29. 13.9. ČTK str.8 
Drobná běžkyně završila milionovou sezónu 

Jan Železný obsadil ve finále Grand Prix v Mnichově druhé místo výkonem 87,71 m. 



30. 17.1 1. s po str.8 
Železný bude v Ústí 

Atlet Jan Železný, olympijský vítěz v hodu oštěpem, dnes navštíví Ústí nad Labem. 
V basketbalové hale na Klíši od půl desáté předvede školákům ukázkovou tréninkovou 
jednotku mladšího žactva, následovat bude beseda a autogramiáda. 

31. 18.11. P.Bílek str.8 
Stometrová hranice oštěpaře láká 

Nejen do tajů umění oštěpařského sportu včera zasvětil asi dvanáct stovek dětí, 
které zcela zaplnily ústeckou halu na Klíši, dvojnásobný olympijský vítěz Jan Železný. 
V rámci reklamní akce dopoledne hala praskala ve švech a školáci si lebedili, 
že se nemusí učit. Třiatřicetiletý Železný nejprve předvedl rozcvičku s dvěma desítkami 
příchozích, potom ukázal, jak se hází s dětskými tréninkovými oštěpy. 

32. 24.11. k on str.8 
Český svaz atletů vydal letošní pořadí závodníků 

Český atletický svaz vydal letošní žebříčky - umístění závodníků v jednotlivých 
disciplínách. Ze Západočechů si nejlépe vedl člen AC Karlovy Vary oštěpař Železný, 
který je ve své kategorii bezkonkurenčně na 1. místě a patří mu zároveň i 4. místo 
ve světových tabulkách. 

33. 26.11. jež str.24 
Byl to boj, ale Dvořák přece dostal přednost před Formanovou 
Jan Železný skončil třetí v anketě Atlet roku. 

34. 23.12. M. Hašek str.28 
Oštěpař Železný pozná trochu klidu, než zase vyrazí do světa 

Článek popisuje jak Železný stráví Vánoce a konec roku než odletí na dvouměsíční 
soustředění do JAR. 

35. 27.12. v k str.8 
Vánoční sedmiboj v Jičíně vyhráli Železný s Vichnarem 

Vánoční míčový sedmiboj osobností v Jičíně vyhrál Jan Železný s Petrem Vichnarem. 

36. 30.12. str.21 
Stalo se ve sportu 

Dvojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný se 
vrátil k závodní kariéře po roční přestávce způsobené těžkým zraněním ramene. 



I Rok2000 

1. 2.2. k on str.8 
Atletům v regionu kraluje Jan Železný 

Nejlepším západočeským atletem za rok 1999 byl hlasováním odborné komise 
jednoznačně zvolen jeden z nejúspěšnějších sportovců ČR oštěpař Železný z AC 
Karlovy V ary. 

2. 25.3. nit str.25 
Železný si na limit musí počkat 

kdyby oštěpař Jan Železný hodil světový rekord, po prvním závodě sezony nebude mít 
splněn limit pro účast na olympiádě. Závod v jihoafrické Pretorii skončil po uzávěrce 
vydání. Do včerejška však na svaz nedorazil fax, kterým by Železný oznámil, 
že se o limit bude pokoušet. 

3. 4.4. M. Hašek str.21 
Železný září a znovu se mluví o sto metrech 

Oštěpařský fenomén Jan Železný je ve třiatřiceti letech v životní formě. Na soustředění 
v jihoafrickém Potchefstroomu, ze kterého se včera vrátil, měl lepší tréninkové 
výsledky než před čtyřmi lety. Tehdy vyhrál olympiádu v Atlantě a zlepšil svůj vlastní 
světový rekord, jenž platí dodnes. První letošní závod před jedenácti dny v Pretorii 
vyhrál skvělým výkonem 90,59 metru a vede světové tabulky. 

4. 17.4. M. Hašek str.12 
Železnému buší srdce, chce znovu vyhrávat 
Obsáhlý rozhovor s Janem Železným o minulosti i o plánech na letošní sezónu. 

5. 19.4. M. Hašek str.25 
Cesta atletů do Sydney má řád 

Oštěpař Jan Železný vede letošní světové tabulky báječným hodem přes devadesát 
metrů. To je asi o délku dvou průměrně dlouhých obývacích pokojů víc, než potřebuje, 
aby mohl startovat na olympiádě v Sydney. Přesto ještě nemájistotu, 
že se olympijských her zúčastní. Hra, v níž se utvoří sestava atletické reprezentace 
pro Sydney, má totiž přesná pravidla, která se musí dodržet. Železný hodil v březnu 
v jihoafrické Pretorii 90,59 metru, pro olympiádu potřeboval 77,5 metru. Ale nebyl by 
mu platný ani světový rekord. Před závodem totiž na svaz nedorazilo písemné nahlášení 
pokusu o limit. 



6. 11.5. nit. str.23 
Železný bude závodit doma 

Oštěpař Jan Železný se poprvé po třech letech představí na závodě v Česku. V pondělí 
5. června se zúčastní Odložilova memoriálu v Praze, kterému obětoval start na mítinku 
v německé Jeně. 

7. 12.5. žet str.8 
Jan Železný možná změní disciplínu 

Železný se možná zúčastní exhibičního závodu ve skoku vysokém v Uherském Brodě. 

8. 31.5. nit str.26 
Atleti budou usilovat o limity 

Pořadatelé pražského Odložilova memoriálu už mají téměř jasno o konkurenci. Poprvé 
po třech letech bude v Česku závodit oštěpař Železný, který se zřejmě pokusí splnit 
olympijský limit. 

9. 6.6. str.12 
Železný zazářil na Strahově 

Sedmý ročník mezinárodního Memoriálu Josefa Odložila na stadiónu Evžena 
Rošického ozdobil včera špičkovým výkonem světový rekordman v hodu oštěpem Jan 
Železný, když poslal své načiní ve druhé sérii do vzdálenosti 90,56 metru a překonal tak 
vlastní, tři roky starý rekord mítinku. 

10. 6.6. nit str.22 
Hlavňová skočila dva metry 

Jan Železný zvítězil na memoriálu Josefa Odložila výkonem 90,56 m. 

ll. 14.7. ršt str.7 
Předseda atletického svazu se do Plzně těší 

Plzeň poprvé v historii uspořádá mistrovství ČR v atletice. Z nejlepších bude chybět 
pouze Železný, který se na olympiádu připravuje individuálně. Do Plzně ale přijede 
jako čestný host. 

12. 29.7. P.Čermák str.l 
Atletické závody v Praze? Ne, je nevděčná, tvrdí manažer 

V obsáhlém rozhovoru odpovídá manažer a trenér Jan Pospíšil na otázky týkající 
se především Jana Železného. 



13. 29.7. ČTK, nit str.23 
Oštěpařka zas zlepšila rekord 

Na mítinku zlaté ligy v Oslu zvítězil Jan Železný výkonem 90,56 m. 

14. 1.9. M. Hašek str.24 
Železný si chce další zlatý pokus pořádně užít 

Článek popisuje působení Jana Železného na olympiádě v Sydney, jeho pocity cíle, 
program. 

15. 4.9. str.1 
Naděje odletěly 

V neděli ráno odletěli do dějiště olympijských her desetibojaři Tomáš Dvořák a Roman 
Šebrle, tři hodiny po nich oštěpař Jan Železný. Všichni se chtějí vrátit s medailí. 

16. 9.9. ČTK str.27 
Magazín tuší šest medailí 

Renomovaný americký sportovní magazín Sports Illustrated předpovídá Janu 
Železnému v Sydney stříbrnou medaili. 

17. 15.9. ČTK str.3 
Jojo pro děti ve válce 

Jan Železný převzal záštitu nad sbírkou Dejte naději dětem postiženým válkou. 

18. 16.9. J.Palička str.28 
Atleti mezi papoušky a klokany. Pozor na hady 

Atleti zvolili jako místo pro přípravu na olympiádu čtvrť Santa Lucia na okraji 
Brisbane. Dopoledne trénují a odpoledne vymýšlejí jiný program. Jan Železný 
s Romanem Šebrlem chodí na ryby. 

19. 16.9. J.Palička str.27 
Železný měl prut mezi oštěpy 

Rozhovor s Janem Železným a nadcházejícím olympijském závodě i o tréninkovém 
pobytu v Brisbane a o rybaření. 

20. 23.9. nit str.28 
Sportovci chtějí víc taktu na kontrolách 

Jan Železný je znechucen chováním dopingových komisařů. 



21. 23.9. str.25 
Výsledky ze Sydney 

Jan Železný postoupil do finále oštěpařské soutěže, když hned prvním hodem poslal 
oštěp do vzdálenosti 89,39 m. 

22. 25.9. M. Hašek str.l 
Potřetí zlatý ! 

Jan Železný se stal nejlepším oštěpařem historie. Železný získal své třetí olympijské 
zlato. Vyhrál hodem dlouhým 90,17 m. 

23. 25.9. nit str.2 
Jak je krušné žít vedle mistra 

Článek popisuje kamarádství mezi Steva Backleyho a Jana Železného. 

24. 25.9. M. Hašek str.2 
Železný získal místo v historii 

Velký rozhovor s Janem Železným o olympijském vítězství i o plánech do budoucna. 

25. 25.9. M. Hašek str.l 
Železný vstoupil do historie sportu 

V zřejmě nejkvalitnějším a nejtěžším oštěpařském závodě všech dob vstoupil atlet Jan 
Železný do elitní třídy olympijských hrdinů. Na hrách v Sydney v sobotu potřetí 
za sebou vyhrál olympiádu. Není pochyb o tom, že v minulosti této disciplíny Železný 
nenajde sobě rovného. Nikdo nedokázal to co on. 

26. 2.10. str.5 
Železný byl zvolen do MOV 

Oštěpař Jan Železný byl zvolen do Mezinárodního olympijského výboru, v němž bude 
v příštích čtyřech letech hájit zájmy aktivních sportovců. Trojnásobný olympijský vítěz 
byl do vrcholného orgánu navržen spolu s dalšími sedmi olympioniky na základě 
výsledků hlasování, jehož se zúčastnilo 5216 účastníků her. 

27. 2.10. jfi str.l 
Na přivítání dvou olympijských medailistů se chystají tři města 

Nejlepší oštěpař všech dob Jan Železný se stane dvojnásobným čestným občanem. 
Po Mladé Boleslavi i v nedalekých Kosmonosech, kde bydlí. 



28. 2.10. nit str.1 
Oheň už zhasnul 

V Sydney proběhlo slavnostní ukončení olympijských her. Samaranch v průběhu večera 
na pódiu v centru plochy osobně gratuloval osmi novým členům MOV, kteří byli 
vybráni z řad sportovců. Byl mezi nimi i oštěpař Jan Železný. 

29. 3.10. nit str.26 
Při špičkových výkonech jde stále víc o zdraví 

Při špičkových výkonech jde stále více o zdraví. Jan Železný se proto připravuje dlouhé 
měsíce v teplých krajinách a pečlivě vybírá závody kterých se zúčastní. 

30. 4.10. V.Pacina str.4 
Aby daň nebyla krutá 

Obsáhlý rozhovor s Janem Železným o životě. 

31. 5.10. J.Fidler str.1 
Olympionici přivezli do středních Čech medaile 

Bouřlivé přivítání si užil trojnásobný olympijský triumfátor Jan Železný. "Honza je 
bůh," skandovalo osm set návštěvru'ků sportovní haly v Mladé Boleslavi, když tam 
jejich Jan včera přišel krátce po šestnácté hodině. Usmíval se přitom svým známým 
způsobem, jako by se všem okolo omlouval, že je zdržuje. Když aplaus plného hlediště 
skončil, následovala oficiální blahopřání. 

32. 3.11. K.Hovorková str.1 
Oštěpař Železný touží po domku u rybníka 

Mít domek u rybru'ka někde na Třeboňsku a každý den chodit na ryby, to je jeden 
z velkých snů oštěpaře a trojnásobného držitele zlaté olympijské medaile Jana 
Železného. Právě kvůli rybaření si za místo své rekonvalescence vybral město Třeboň, 
kde nyní bude dvanáct dní docházet do Bertiných lázní na slatinné koupele a masáže. 
A svůj volný čas hodlá zasvětit svému koníčku, rybaření. 

33. 4.11. dal str.8 
Olympionici zajdou i na radnici 

V pondělí v 16.30 budou přední čeští olympionici na třeboňské radnici. Pozvání 
představitelů města přijali Jan Železný, Tomáš Dvořák, Jiří Ryba, Jitka Burianová 
nebo střelci včetně Petra Málka a Martina Tenka. 



34. 7.11. lšd str.2 
Olympionici si cenili účinek lázní v Třeboni 

Jan Železný pobývá v lázních v Třeboni. Byl zde již vloni. 

35. 13.11. str.15 
Medailisté dostali sponzorská auta 

Železný už vyzkoušel mnoho sponzorských aut. V současnosti jezdí Nissanem. 

36. 15.11. pa str.28 
Co pro medailisty znamenají peníze 

Jan Železný: Mohu si dopřát věci, které člověku zpříjemňují život, a takových věcí je 
dost. Jenže peníze nejsou všechno. 

37. 22.11. str.32 
Železný dostal další tituly 

Oštěpař Jan Železný přijal další ocenění, které zdobí jeho výjimečnou sportovní kariéru. 
Na slavnostním galavečeru včera přijal titul nejlepšího atleta roku v Česku. 

38. 22.11. nit 
Oštěpař vzal lidi u srdce 

str.32 

Na tenhle rok může oštěpař Jan Železný vzpomínat s radostí. Zvládl boj o návrat 
na vrchol světové atletiky, potřetí vyhrál olympiádu a byl vyhlášen českým i evropským 
atletem roku. 
V článku dále Železný hodnotí sezónu 2000. 

39. 22.11. D.Neff str.1 
Nejlepší atlet Evropy 

Oštěpař Jan Železný se raduje hned ze dvou titulů nejlepšího atleta roku. V pražském 
hotelu Ambasador přebral včera večer českou cenu a na internetu byl téměř současně 
vyhlášen Evropskou atletickou asociací nejlepším atletem starého kontinentu. 

40. 23.11. M. Hašek str.22 
Zátopek: běžecký fenomén 

V článku, který se týká Emila Zátopka se Jan Železný vyjadřuje na adresu Emila 
Zátopka. Tvrdí, že byl výjimečný, a že by si netroufl se s ním srovnávat. 



41. 24.11. str.27 
Stručně 

Oštěpař Jan Železný se pomalu připravuje na své působení v MOV, kam byl zvolen 
během olympiády v Sydney. Příští rok v Moskvě ho čeká první vážný úkol, bude volit 
místo her pro rok 2008. Kvůli zasedání MOV, při němž odstoupí z funkce předseda 
organizace Juan Antonio Samaranch, Železný nepojede do Osla na mítink Zlaté ligy. 

42. 25.11. M. Hašek str.28 
Železný s šancí 

Oštěpař Jan Železný, který letos potřetí v řadě vyhrál olympijské hry, by se mohl dočkat 
dalšího symbolického díku za své sportovní úsilí. Je mezi kandidáty na nejlepšího 
světového atleta roku, jehož v neděli v Monte Carlu vyhlásí mezinárodní federace 
IAAF. 

43. 27.11. str.1 
Nejlepší atlet světa 

Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem, byl na slavnostním večeru 
v Monte Carlu vyhlášen mezinárodní federací nejlepším atletem světa tohoto roku. 

44. 27.11. ČTK str.1 
Nejlepší na světě 

Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný zvítězil i v prestižní anketě o nejlepšího 
atleta světa za letošní rok. 

45. 27.11. ČTK, nit str.1 
Železný atletem světa 

Letos nebylo lepšího atleta než oštěpaře Jana Železného. Na slavnostním galavečeru 
včera jako první Čech v historii přijal prestižní titul, který uděluje Mezinárodní atletický 
fond s mezinárodní federací IAAF. 

46. 28.11. nit. str.28 
Výhra mě moc těší, říká první atlet světa 

Rozhovor s Janem Železným o anketě Nejlepší atlet světa. 

47. 28.11. nit str.28 
Hlavní hrdina party 

Článek popisuje vyhlášení nejlepšího atleta světa. 



48. 30.11. vym str.8 
AC Start má zářící hvězdu 

Železný je stále členem atlet. oddílu AC Start Karlovy Vary, kde jsou na to náležitě 
pyšní. 

49. 1.12 str.28 
Osobnosti století 

Mezi oceněnými osobnostmi století je i Jan Železný. 

50. 6.12. J.Seidl str.1 
Tradiční závod vstává z popela 

Jan Železný bude startovat na atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě v roce 2007. 

51. 8.12. nit str.25 
I Železný pomáhá 

Oštěpař Jan Železný doufá, že v Česku jednou bude žít velký atletický mítink. Proto 
pomáhá Zlaté tretře k rozmachu. 

52. 8.12. M.Hašek str.25 
Bude mítink hvězd 

Velké atletické hvězdy se napřesrok chystají do Ostravy. Mezi nimi i Jan Železný. 

53. 9.12. prp str.8 
Železný dostane čestné občanství 

Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný se v pondělí 18. prosince stane čestným 
občanem města Kosmonos. Slavnost se uskuteční na tamním zámku v Zrcadlovém sále. 

54. 11.12. ČTK str.7 
Železný byl převZít cenu 

Jan Železný si užívá měsíc plný ocenění. Poté, co byl vyhlášen nejlepším atletem světa, 
převzal i cenu pro nejlepšího atleta Evropy. 

55. 13.12. šed str.8 
Železného vítal jásot a potlesk 

Jan Železný navštívil základní školu v Prostějově, kde besedoval s dětmi. Prozradil i, 
že byl i krajským přeborníkem v trojskoku a hodu kladivem. 



56. 14.12. J.Seidl str.12 
Jan Železný pozve své největší soupeře 
Rozhovor s Janem Železným o Zlaté tretře v Ostravě. 

57. 14.12. jsi str.12 
Nejlepší atlet světa se do Ostravy vrací rád 

Oštěpař Jan Železný, nejlepší atlet světa, se do Ostravy rád vrací. V paměti mu nejvíc 
utkvěla Zlatá tretra z roku 1996. Tehdy závodil ještě v barvách SSK Vítkovice a hodil 
94,32 metrů, což je dosud jeho nejlepší výkon na českých stadionech. 

58. 14.12. jsi str.12 
Zlatá tretra bude jiná, velká a lepší 

Nejlepší atlet světa oštěpař Jan Železný vítá vzkříšení vítkovického závodu. "Bude to 
i příležitost pro české závodníky, kteří začínají a nemají možnost startovat na kvalitních 
závodech v zahraničí." 

59. 19.12. str.22 
Stručně 

Železný čestným občanem 

Trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem a světový rekordman Jan Železný se stal 
prvním občanem v historii Kosmonos na Mladoboleslavsku, kterému toto město udělilo 
čestné občanství. 

60. 21.12. ČTK str.8 
Železný bude v Chomutově 

Jan Železný se zúčastní vánočního míčového sedmiboje osobností, který se koná 
26. prosince v Chomutově. 

61. 21.12. str.21 
Stručně 

Železný je jedním z deseti kandidátů, mezi kterými se rozhodne o sportovci roku ČR. 

62. 22.12 M.Hašek str.24 
Opět Železný. A kdo jiný? 

Jan Železný se stal sportovcem roku pro rok 2000. 

63. 
Elita 

29.12. T.Marek str.6 

Jan Železný byl vybrán čtenáři MF Dnes mezi největší osobnosti České republiky. 



64. 28.12. V.Novotný str.7 
Hvězdy bavily 

Partnerem Železného v míčovém sedmiboji v Chomutově byl herec Ondřej Vetchý. 

65. 28.12. V.Novotný str.8 
Železný s Vetchým prvenství nevybojovali 

Jan Železný s Ondřejem Vetchým skončili ve vánočním sedmiboji na třetím místě. 

66. 30.12. P.Procházka str.8 
Sport 2000: olympioniky vítaly davy 

Olympijské úspěchy Jana Železného a Rudolfa Kraje zastínily všechny ostatní výsledky 
středočeských sportovců v roce 2000. Oba přivítaly po návratu z olympiády davy lidí. 

I Rok2001 

1. 2.1. ČTK str.26 
Sportovec století? Pelé i Zátopek 

Železný se objevuje v různých anketách za rok 2000. Většinou je v první desítce. 

2. 10.1. M.Hašek str.22 
Atletům chybí rekord 

V roce 2000 nepadl ani jeden mužský atletický rekord. Před olympiádou hodil Jan 
Železný v tréninku 90 metrů a v zákulisí se hovořilo o stometrové hranici. Na rekord 
se ale musí sejít ideální podmínky. 

3. 16.1. ČTK str.21 
Ali slaví narozeniny 

Muhammad Ali a nynější mistr světa v boxu Lennox Lewis se setkali v Londýně, 
kam Ali přijel oslavit 59. narozeniny. Bude u toho i Jan Železný. 

4. 16.1. nit, ČTK str.21 
Železný se potkává se světovou elitou 

Oštěpař Jan Železný si ještě naposledy užívá šampaňského, které si vysloužil v minulé 
sezoně, když potřetí za sebou vyhrál olympiádu. Včera odletěl do Londýna, kde dnes 
v honosné Royal Albert Hall budou vyhlášeni nejlepší sportovci světa za rok 2000. 



5. 17.1. nit str.24 
Železný a Jágr zůstali bez ceny 

Tentokrát si oštěpař Jan Železný výjimečně nedošel pro anketní trofej. Na galavečeru 
v Londýně věnovaném udělování světových sportovních cen roku jako nejlepšího atleta 
vybrali Američana Michaela Johnsona. 

6. 17.1. M.Hašek str.24 
Hry v Číně? Názory se různí 

Jan Železný si myslí, že by nebylo dobré udělit olympiádu Pekingu. 

7. 17.1. V.Pacina str.23 
Čínský problém 

Jan Železný se nahlas vyjádřil proti hrám v Pekingu. 

8. 18.1. M.Hašek str.20 
Železný posílil sraz hvězd 

Jan Železný hovoří o vyhlašování světových sportovních hvězd v Londýně. 

9. 19.1. nit str.24 
Může to být očista 

Jan Železný hovoří o Heike Drechslerové, která přiznala doping, a o dopingu. 

10. 21.1. V.Kučera str.9 
Trpkost sladkých slov 

Tisková agentura Reuters se ptala Jana Železného, komu dá hlas při volbě pořadatelství 
olympijských her v roce 2008. Ten odpověděl, že určitě to nebude Peking. 

ll. 5.2. spo str.12 
Kdo vládne českému sportu 

Článek rozebírá, kdo vládne českému sportu. Mezi manažery a podnikatele se prosadili 
pouze dva úspěšní sportovci, atlet Jan Železný a hokejista Dominik Hašek. Oba jsou 
bohatí a úspěšní, ovšem jejich vliv sahá také mimo sportoviště. Železný spěje 
k významnému postavení v Mezinárodním olympijském výboru. 



12. 14.2. str.1 
Čtenáři rozhodli v anketě o osobnostech kraje 

Na přelomu tisíciletí MF DNES ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem vyhlásila 
čtenářskou anketu Hledáme osobnost Středočeského kraje. Mezi sportovci zvítězil Jan 
Železný. 

13. 17.2. šed str.8 
Hvězdy zamíří do Jablonce 

Na atletickém mistrovství České republiky na přelomu června a července se představí 
i Jan Železný. Není ovšem jisté jestli jako závodník. 

14. 19.2. kap, nit str.12 
Jágr má akcie, Pohorský lehátka 

Sport a byznys. Obojí nejde dělat naplno současně. To poznal i Jan Železný. S bratrem 
Petrem a manažerem Pospíšilem nedotáhl projekt na zábavní a obchodní středisko 
v Mladé Boleslavi. Přišel o miliony korun. Banka mu nedala úvěr. Holá, oplocená 
stavba kousek od sídliště bývá nazývána "Železného pomník". 

15. 2.3. M.Hašek str.26 
Šampiónovi se cesta zametá 

Článek popisuje jak se Jan Pospíšil jako manažer stará o Jana Železného. 

16. 22.3. nit str.24 
Železný hází daleko 

Oštěpař Železný má velkou naději, že bude letos ještě lepší než loni, kdy potřetí vyhrál 
olympiádu. Měsíc a půl před prvním závodem hází na tréninku blízko devadesáti 
metrům, hranici výjimečnosti. Na tréninku při soustředění v JAR hodil87 metrů. 

17. 19.4. nit str.24 
Železný odložil začátek sezóny 

Oštěpař Jan Železný začne sezónu o týden později než plánoval. Nedohodl se 
s organizátory mítinku Grand Prix v Ósace, a poprvé tak bude závodit až za měsíc. 
20. května bude na startu mítinku ve Finsku. 

18. 17.5. jsl str.ll 
Michael Johnson poběží štafetu 

Olympijský vítěz, oštěpař Železný, bude letos v republice házet pouze na Zlaté tretře. 



19. 22.5. str.24 
2 číslo dne 

Na 2. místě, za domácím Akim Parviainenem, skončil v úvodním závodě sezony 
ve finském Vantaa oštěpař Jan Železný. Náčiní poslal na značku 82,83 metru a splnil 
limit pro MS v Edmontonu. 

20. 31.5. jsi str.12 
Oštěpař Železný je v pohodě 

Rozhovor s Janem Železným o nadcházející Zlaté tretře. 

21. 31.5. nit str.23 
V oštěpu bojují dva kamarádi 

Největším soupeřem Jana Železného na Zlaté tretře v Ostravě bude Steve Backley. 

22. 31.5. J.Seidl str.12 
Zlatá tretra slibuje špičkové souboje 

Železný považuje Zlatou tretru po MS za 2. vrchol sezóny. Troufá si hodit velmi daleko. 

23. 31.5. M.Hašek str.23 
Johnson sázel a prodal boty 

Michael Johnson vsadil u Tipsportu na to, že Železný přehodí na Zlaté tretře 90 metrů. 

24. 1.6. M.Hašek str.28 
V dešti kraloval Železný 

Oštěpař Železný včera na atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě hodil 89,47 metru 
a porazil před zaplněným hledištěm svého velkého soupeře Brita Steva Backleyho. 

25 . 11.6. ČTK str.7 
Železný hodil přes devadesát 

Oštěpař Jan Železný má zase parádní formu. Výkonem 91 ,23 metru vyhrál v sobotu 
atletický mítink v Poznani a poprvé v této sezoně pokořil hranici devadesáti metrů. 
Železný dosáhl v Poznani nejdelšího hodu od předloňského návratu po těžkém zranění 
ramena. K vyrovnání letošního maxima Řeka K. Gatsioudise mu chyběly 4 cm. 

26. 12.6. nit 
Železný zase našel jiskru 

str.28 

Článek popisuje vítězný hod v polské Poznani. 



27. 15.6. ČTK str.23 
Oštěpař Železný znovu zvítězil 

Jan Železný zvítězil na mítinku v Helsinkách výkonem 86,64 m. 

28. 19.6. ČTK str.6 
Železný je se sezónou spokojený 

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný potvrdil, že před mistrovstvím světa 
v Edmontonu nastoupí už pouze v jediném závodě: 4. července na mítinku Grand Prix 
ve švýcarském Lausanne. Po letošních pěti startech je s výjimkou úvodm'ho závodu 
v těžkých podmínkách ve finském Vantaa, kde prohrál s Finem Parviainenem, 
spokojen. 

29. 25.6. V.Novotný str.8 
Jana Železného čeká nabité léto 

Článek popisuje letní program Jana Železného. Závody, sponzorské akce atd. 

30. 29.6. M.Hašek str.7 
Zlatá liga zatím bez Železného 

Jan Železný se nezúčastní prvního mítinku Zlaté ligy v Římě. 

31: 29.6. M.Sedlák str.lO 
Železný odmítl už na Střekově 

Před deseti dny světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný na ústeckém hradě 
Střekov potvrdil, že se nezúčastní víkendového mistrovství republiky v Jablonci. 

32. 13.7. ČTK str.7 
Železný letěl na volební cestu 

Tři týdny zbývají do MS, ale oštěpař Železný teď netrénuje. Nejbližší 4 dny stráví 
v obleku a na únavných zasedáních. Budou to ovšem důležité schůze. Jako člen MOV 
bude dnes volit dějiště olympiády pro rok 2008 a v pondělí pak nového předsedu MOV. 

33. 14.7. ČTK, spo str.8 
Železný svou volbu neprozradil 

Oštěpař Jan Železný tají, koho jako člen Mezinárodního olympijského výboru podpořil 
ve volbách olympijského města 2008. 



34. 27.7. M.Hašek str.8 
Železný cítí vítěznou sebedůvěru 

Železný hovoří o nadcházejícím MS v Edmontonu. Věří si a jede do Edmontonu vyhrát. 

35. 30.7. M.Hašek str.7 
Kolem hvězd se rodí nová generace 

Největší hvězdou naší výpravy je Jan Železný. Protočilo se celé desetiletí a česká 
atletika na něho stále spoléhá. V roce 1991 v Tokiu tehdy Železný neuspěl a tým se 
vrátil domů bez jediné medaile. 

36. 1.8. M.Hašek str.S 
Mocný muž je stále ještě šťastnější na hřišti 

Rozhovor s Janem Železným na téma: sportovec versus funkcionář MOV. 

37. 4.8. str.7 
Vyhraje Železný, či Šebrle? 

Mistrovství světa v atletice, které se právě rozběhlo v kanadském Edmontonu, patří 
letos k vůbec největším sportovním akcím. Navíc někteří naši atleti- například Jan 
Železný či Roman Šebrle- mají reálnou šanci na zisk zlatých medailí. 

38. 3 .8. šr str. 7 
Oštěpař Jan Železný je atletem AC Start 

Výpravu našich atletů na MS přivedl včera na stadion v kanadském Edmontonu světový 
rekordman v hodu oštěpem a zlatý olympionik Jan Železný. Málokdo však ví, 
že vlajkonoš české reprezentace je závodru'k:em AC Start Karlovy Vary. 

39. 10.8. M. Hašek str.8 
Železný jde do boje 

Světový rekordman v oštěpu může získat třetí titul mistra světa. V noci na sobotu 
vstoupí do kvalifikace na mistrovství světa oštěpař Jan Železný. 

40. 13.8. M.Hašek str. 1 
Železný získal třetí titul 

Oštěpař Jan Železný vyhrál na mistrovství světa v novém rekordu šampionátu 92,80 m. 

41. 14.8. M.Hašek str.8 
Železný soupeře zlomil 
Svou odpovědí na hod Parviainena zlomil Jan Železný definitivně své soupeře. 
Parviainen se do konce soutěže nezmohl na ani jeden platný pokus. 



42. 14.8. M.Hašek str.1 
Šampión Železný měl na víc 

Rozhovor s Janem Železným o mistrovství světa i o vítězném hodu. 

43. 15.8. M.Hašek str.7 
Atletika má nové tváře 

Železný v článku mimo jiné hodnotí Nikolu Tomečkovou, která v Edmontonu obsadila 
4. místo. 

44. 21.8. pes str.6 
Železný si plánuje nejdelší hod roku 

Jan Železný hovoří o svých dalších startech v této sezóně a doufá, že hodí ještě dál 
než v Edmontonu. 

45. 25.8. spo,ČTK str.8 
Železný zvítězil 

Oštěpař Jan Železný se přiblížil finále Grand prix. Na včerejším mítinku v Bruselu, 
předposledním podniku Zlaté ligy, porazil Fina Parviainena výkonem 85,54 metru 
a do průběžného hodnocení získal dvanáct bodů. 

46. 28.8. ČTK str.6 
Vypuknou hry Dobré vůle 

Jan Železný je jedním ze šesti českých sportovců, kteří byli pozváni na hry Dobré vůle. 

47. 1.9. nit, ČTK str.6 
Berlín rozdělil poklad mezi atlety 

Oštěpař Jan Železný vyhrál svou disciplínu a vybojoval si účast ve finálovém závodě 
Grand prix. Železný vyhrál hned díky prvnímu pokusu, ve kterém hodil 88,29 metru. 
Díky vítězství se Železný na poslední chvíli dostal do finále Grand prix, které bude 
příští neděli v Melbourne. 

48. 7.9. ČTK str.8 
Železný vyhrál Hry dobré vůle 

Jan Železný má zlatou medaili z Her dobré vůle v Austrálii. Pětatřicetiletý atlet 
v Brisbane výkonem 87 metrů a 52 centimetrů vytvořil rekord Her. 

49. 10.9. ČTK str.10 
Železný se loučil vítězně 

Ve fmále atletické Grand Prix Železný suverénně vyhrál soutěž oštěpařů. Také 



v posledním závodě sezony v Melbourne potvrdil svou vládu vítězným hodem 88,98 m. 

50. 14.9. šed str.6 
Bedáňová hraje se Železným 

Tenisové exhibice v Prostějově se po boku Daniely Bedáňové objeví Jan Železný. 

51. 19.9. šed str.6 
Neumannová splnila slib a zařídila porážku 

Železný a Bedáňová vyhráli v tenisové exhibici nad párem Neumannová, Novák. 

52. 19.9. žet str.6 
Zruší déšť závod skokanů? 

Jan Železný bude čestným hostem výškařského mítinku v Uherském Brodě. 

53 . 26.9. J.Fidler str.2 
Oštěpař pokřtil tělocvičnu 

Novou školní tělocvičnu na Komenského náměstí v Mladé Boleslavi pojmenovali 
po olympionikovi Janu Železném, který v ní včera slavnostně zahájil provoz. 

54. 11.10. V.Pochman str.8 
Železného mise v lázních končí 

Legendární oštěpař přestupuje z karlovarského klubu AC Start do Dukly Praha. 

55. 11.10. str.6 
Telegraficky 

Oštěpař Jan Železný je zaměstnancem Dukly Praha, má smlouvu na pět let 
bez povinnosti startů za oddíl. 

56. 13.10. ČTK str.4 
Tři čeští atleti usilují o evropskou trofej 

Tři čeští reprezentanti stojí v seznamu nominovaných na nejlepšího evropského atleta. 
Mezi dvaceti muži mohou doufat v ocenění oštěpař Železný a desetibojaři Dvořák se 
Šebrlem. 

57. 23.10. jds, sp str.10 
Plošináři zakončili sezónu ve Mšeně 

Za zády AntonínaKaspera se na motocyklu svezl i trojnásobný olympijský vítěz, 
oštěpař Jan Železný. 



58. 10.11. M.Sváček str.8 
Železný hrál házenou 

Při oslavě sedmdesátých narozenin házenkářské legendy Jiřího Víchy se včera 
na palubovce ukázal i světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný. 

59. 1 0.11. ve str.8 
Vícha oslavil sedmdesátiny 

Jan Železný hrál opatrně, přesto vsítil jeden gól. 

60. 13.11. str.6 
Telegraficky 

Jan Železný je v nominaci na atleta roku. 
61. 19.11. ČTK str.10 
Železný a Šebrle mohou být světovými Atlety roku 

Mezi kandidáty v anketě o nejlepšího atleta světa, která bude vyhlášena 25. listopadu, 
jsou i světoví rekordmani Roman Šebrle a Jan Železný. Oštěpař Železný, jenž pozici 
atletického krále obhajuje, letos získal třetí světový titul. Šebrle jako první překonal 
hranici 9000 bodů v desetiboji (9026). 

62. 20.11. M.Hašek str.1 
Atletem rokuje Jan Železný 

V nevídaném souboji tří atletických hvězd zůstali vzadu desetibojaři Dvořák a Šebrle, 
vítězem ankety Atlet roku je oštěpař Jan Železný. 

53 . 20.11. nit 
Anketu provázely debaty 

str.2 

Jan Železný po vyhlášení řekl, že měl vyhrát Roman Šebrle. 

64. 22.11. str.4 
Telegraficky 

Odborný časopis Track & Field News vyhlásil atlety roku americkou tyčkar1ru Stacy 
Dragilaovou a marockého mílaře Hichama El Guerrouje. Oštěpař Železný skončil třetí. 

65. 26.11. nit,ČTK str.9 
Šebrle ani Železný v anketě nezvítězili 

Jan Železný se v anketě o nejlepšího světového atleta nevešel do nejlepší trojice. 



66. 28.11. str.6 
Telegraficky 

Jan Železný, český oštěpař, obsadil v anketě fanoušků o Atleta světa 2001 
na internetové stránce mezinárodní federace IAAF 3. místo za El Guerroujem z Maroka 
a Bucherem ze Švýcarska. 

67. 6.12. V.Pacina str.01 
MOV je bez Čechů 

Oštěpař Železný a bývalá gymnastka Čáslavská rezignovali na členství v Mezinárodním 
olympijském výboru. 

68. 6.12. spo str.l 
Železný i Čáslavská odešli z Mezinárodního olympijského výboru 

Česká republika už nemá zastoupení v Mezinárodním olympijském výboru - oštěpař Jan 
Železný i bývalá gymnastka Věra Čáslavská z něj z různých důvodů odstoupili. 

69. 14.12. bn str.3 
Železný se obuje do kopaček 

Účast na vánočním halovém turnaji přislíbil i oštěpař Jan Železný, který posílí družstvo 
vedené Václavem Laurynem FC Himmer. 

70. 18.12. str.4 
Telegraficky 

Oštěpař Jan Železný skončil pátý v anketě Unie evropských novinářů o Sportovce roku, 
zvítězil mistr světa formule 1 Michael Schumacher z Německa před polským skokanem 
na lyžích Adamem Malyszem. 

71. 19.12. ČTK str .S 
Míčový sedmiboj zkusí i Rosický 

Jan Železný se opět účastní vánočního míčového sedmiboje. 

72. 19.12. ČTK str.3 
Atletem Evropy se Železný nestal, byl druhý 

Potřetí za sebou se český reprezentant nejlepším atletem Evropy nestal. Anketu, 
v níž hlasují funkcionáři, novináři a fanoušci, vyhráli půlkaři André Bucher 
ze Švýcarska a Stefanie Grafová z Rakouska. Oštěpař Železný, loňský vítěz, skončil 
za Bucherem o sto bodů druhý. 



73. 22.12. V.Pacina str.1 
Legendární oštěpař je Sportovcem roku 

Letos už potřetí mistr světa, stálý držitel světového rekordu, sběratel titulů a poct, 
oštěpař Jan Železný se stal i Sportovcem roku České republiky. V anketě sportovních 
novinářů vyhlášené na pražském Žofíně zaujal stejně jako loni první místo. 

74. 27.12. jfi str.2 
Míčový sedmiboj vyhráli Železný s Dejdarem 

Vánoční míčový sedmiboj vyhráli Jan Železný s Martinem Dejdarem. 

I Rok2002 

1. 24.1. J.Kolomazníková str.28 
Lékař slavných Pavel Kolář 

V článku se mimo jiné píše o tom jak slavný fyzioterapeut Pavel Kolář pomáhá Janu 
Železnému. 

2. 9.2. ČTK str.6 
Oštěpař Železný si olympijské hry vychutná na soustředění u televize 

Jan Železný bude olympijské boje sledovat u televize v Jihoafrické republice. 

3. 22.2. rc str.1 
Jaromír Jágr opět nevyhrál 

Jan Železný se stal sportovcem roku Středočeského kraje za rok 2001. 

4. 26.3. nit str.4 
Železný cítí v Mrice sílu na velké hody 

Železný hodnotí zatím svou přípravu v JAR jako úspěšnou.Cítí se na daleké výkony. 

5. 12.4. ČTK str.4 
Železného trápí bolesti žeber 

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný nezahájí sezonu na mítinku v Pretorii, 
neboť ho stále trápí bolesti v oblasti žeber. Atlet se v JAR připravuje od ledna. 

6. 23.4. M.Hašek str.1 
Šebrleho teď trénuje také Železný 

Jan Železný dohlíží na oštěpařský trénink Romana Šebrleho. 



7. 3.5. jsl str.l 
Oštěpař Železný přijede na Tretru 
Železný bude v ČR letos startovat jen jednou. Bude to v Ostravě na Zlaté tretře. 

8. 16.5. jsl str.9 
Slanina očekává pět nových rekordů Tretry 

Soupeřem Jana Železného na Zlaté tretře bude Steve Backley. 

9. 25.5. boh str.5 
Klapku oštěpaře Železného draží iDNES 

Jednou z nejsledovanějších akcí na filmovém festivalu ve Zlíně je dražba filmových 
klapek. Tu jednu navíc pomaloval světový rekordman v hodu oštěpem a jeden 
z nejlepších atletů planety Jan Železný. Tato klapka se ovšem bude dražit pouze 
na stránkách internetového magazínu iDNES, který je oficiálním mediálním partnerem 
festivalu. 

10. 7.6. jsl 
Zlatá tretra je plná hvězd 

str.l 

Olympijští vítězové oštěpař Jan Železný a Američané sprinterka Marion Jonesová 
a překážkář Collin Jackson patří k největším hvězdám atletického mítinku Zlatá tretra 
Agrofert, který bude 12. června na stadionu SSK Vítkovice v Ostravě. 

ll. 12.6. jsl str.5 
Železný se těší na výborné diváky 

Rozhovor s Janem Železným o Zlaté tretře v Ostravě. 

12. 13.6. M.Hašek str.l 
Ostravským hrdinou byl Železný 

Jan Železný hodil na Zlaté tretře v Ostravě 86,66 m. 

13. 21.6. dík str.3 
Anketa 

Na otázku, máte rádi grilování Jan Železný odpovídá: Pikniky pořádám jen občas, 
a to s rodinou. Na společenské akce většího typu nechodím příliš rád, a tudíž je 
ani nepořádám. Ale maso z grilu je mou oblíbenou pochoutkou. 



14. 29.6. vym str.1 
Do Velehradu za vozíčkáři přijede také Jan Železný 

Přátelské setkárú arcibiskupa a jeho hostů s vozíčkáři se koná ve čtvrtek 4. července. 

Zřejmě nejatraktivnějším hostem bude olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný. 

15. 29.6. ČTK str.5 
Charitativní akce vynesla šest milionů korun 

Železný byl jedním ze sportovců, kteří zaštítili charitativní akci Sportovní hvězdy 
dětem. 

16. 11.7. L.Verecký str.12 
Jan Železný 

Obsáhlý rozhovor s Janem Železným na různá témata. 

17. 12.7. J.Seidl str.4 
V Ostravě bude boj o limity 

Jediným atletem z domácí špičky, který bude chybět na nadcházejícím mistrovství 
republiky bude Jan Železný. 

18. 18.7. M.Hašek str. I 
Železný zatím nevyhrává. Je v krizi? 

Jan Železný obsadil ve Stockholmu čtvrté místo výkonem 82,11 m. Nedaří se mu a má 
zdravotní problémy. 

19. 29.7. mat str.2 
Události týdne 

V přestavovaném sportovním areálu v Uherském Hradišti ladí svoji formu na blížící 
se evropský šampionát atletů v Mnichově oštěpař a olympijský vítěz Jan Železný. 

20. 3.8. M.Hašek str.1 
Vyhraje Železný mistrovství Evropy? 

Před mistrovstvím Evropy má Jan Železný velké zdravotní problémy. Uvažoval 
dokonce že do Mnichova nepojede. 

21. 5.8. J.Železný str. I 
Nikdo se nesmí bát 

Jan Železný hovoří o tom jak důležité je nebát se na velkých závodech. Chválí ČAS 
za širší nominaci na mistrovství Evropy. 



22. 6.8. J.Železný str.l 
Prvního jsem potkal Makarova 

Jan Železný hodnotí svůj den na mistrovství Evropy. Popisuje ubytování i atmosféru. 

23. 6.8. M.Hašek str.l 
Železného generaci čeká boj o první evropské zlato 

Jan Železný bude usilovat o evropské zlato, které mu jako jediné chybí. Možná má 
poslední šanci v kariéře. 

24. 7 .8. J.Železný str.l 
Věřím, že to bude dobré 

Jan Železný píše o kvalifikaci oštěpařů, která ho čeká už dnes. 

25. 7.8. M.Hašek str. I 
České hvězdy jdou do boje 

Oštěpař Železný začíná v kvalifikaci mistrovství Evropy poslední cestu o titul 
evropského šampióna. 

26. 8.8. M.Hašek str.2 
Železného dům? Poznáte ho podle srdíček 

Článek popisuje jak bydlí atletické hvězdy na mistrovství Evropy. 

27. 8.8. M.Hašek str.l 
Šebrle útočí v desetiboji na zlato 

Možná, že je titul evropského šampióna Železnému souzen. Ale určitě se mu nedá 
zadarmo. Před třetím a posledním pokusem byl Železný v kritické situaci. Měl za sebou 
jeden přešlap a jeden pokus, jehož délka by na postup nestačila. K valiflkační limit byl 
82 metrů. Železný hodil 82,44 metrů. 

28. 8.8. nit str.2 
Časný budíček atletům nesvědčí, hůř se závodí 

Jan Železný byl nalosován do kvalifikační skupiny, která začíná házet už v devět hodin 
ráno. 

29. 8.8. J.Železný str. I 
Mám další šanci 

Jan Železný hodnotí svůj poslední pokus v kvalifikaci. 



30. 9.8. J.Železný str.02 
Nebojím se! 

Jan Železný se závodu nebojí, i když ví že je to jeho poslední šance vyhrát ME. 

31. 10.8. J.Železný str.1 
Ničeho nelituju 

Jan Železný už při rozcvičce věděl, že tentokrát to medaile nebude. 

32. 10.8. M.Hašek str.1 
Oštěpařský fenomén zkazil všechny tři hody 

Železný ve finále oštěpařů třikrát úmyslně přešlápl, když se mu ani jeden pokus 
nepovedl. 

33. 10.8. str. I 
Mužík má stříbro, Železný nic 

Ani na čtvrtý pokus nezískal oštěpař Jan Železný titul mistra Evropy, který mu chybí. 
Ve finále neměl platný pokus. 

34. 12.8. nit str.6 
Železný možná příští rok vynechá mistrovství světa 
Oštěpař Železný po nezdaru na ME v Mnichově, kde zůstal bez medaile, asi nebude 
závodit na mistrovství světa 2003 v Paříži. Příští sezónu pojme jako odpočinkovou. 

35. 30.9. ČTK, nit str.8 
Oštěpaře Železného čeká operace 

Oštěpař Jan Železný půjde na operaci zad. Rozhodl se tak vyřešit dlouhodobé potíže, 
které mu zkazily letošní sezonu. Železný, trojnásobný mistr světa i olympijský vítěz, 
v srpnu v Mnichově přišel o svou poslední šanci vyhrát ME. Chirurgický zákrok má 
odstranit bolesti, které Železnému způsobuje srůst žebra s kostním výrůstkem na obratli. 

36. 4.1 O. B.Dytková str.4 
Zastupitelé ocenili i oštěpaře Železného 

Na zasedání zastupitelstva Mladé Boleslavi byl oceněn i Jan Železný za přínos městu. 



37. 11.10. nit str.1 
Oštěpař Železný je po operaci, v kariéře jede dál 

Oštěpař Jan Železný je už zřejmě z nejhoršího venku. Včera byla zveřejněna informace, 
že v nemocnici v Praze na Homolce prodělal úspěšnou operaci, zbroušení kostního 
výrůstku srostlého se žebrem. 

38. 24.10. J.Palička str.l 
Železný už by se rád zpotil. Ale s oštěpem ne. 

Železný po operaci ještě nezačal s tréninkem, ale už se těší, jak se zase zpotí. Lenošení 
už ho nebaví. 

39. 25.10. stc str.2 
8 000 korun? I takový plat mají mnozí Středočeši 

Roční příjem Jana Železného je přibližně 5 milionů korun. Tento příjem uvádí jeho 
manažer, ale upozorňuje, že částka se může rok od roku změnit. Příjem tohoto skvělého 
sportovce závisí také na tom, jaké absolvuje závody či jaké má úspěchy v soutěžích. 

40. 4.11. M.Hašek str.1 
Proti triumfu jasného favorita se nezvedl jediný hlas 

Jan Železný obsadil v anketě o atleta roku deváté místo. 

41. 27.11. šed str.9 
Den mistrů vytvoří nové tenisové páry 

Jan Železný se zúčastní tenisové exhibice v Prostějově. 

42. 28.11. J.Železný str.8 
Pro peníze to nedělám 

Jan Železný hodnotí minulou a zamýšlí se nad sezónou příští. Hovoří i o penězích. 

43. 30.11. L.Peřina str.5 
Štěpánek s Železným úspěšnější 

V exhibiční čtyr'bře, která byla součástí Dne mistrů sportu, se v Prostějově střetly 
dvojice Radek Štěpánek, Jan Železný a Jiří Novák, Roman Šebrle. Úspěšnější byl 
nakonec pár mladšího tenisty a oštěpařského mistra. 

44. 18.12. M.Hašek str.5 
Jak Železný vzpomíná na vojnu 

Článek popisuje Železného začátky v Dukle Bánská Bystrica a zabývá se spojením 
Železného s armádou. 



45. 18.12. nit 
Železný po zranění házel 

str.4 

Železný už si zase vyzkoušel, jaké to je, házet oštěpem. Po nedávné operaci srůstu žebra 
s kostním výrůstkem na obratli sice oštěpař ještě netrénuje naplno, ale zdá se, že bude 
v pořádku. 

46. 18.12. J.Palička str.1 
Míč amerických prezidentů? Kupte! 

Na Hradě se konala dražba. Dražily se zde mimo jiné tretry Jana Železného, 
ve kterých hodil světový rekord. 

47. 20.12. J .Machálková str.3 
Děti vědí, kolik peněz může Ježíšek utratit 
Do dětského domova v Klánovicích přinesla včera dárky i ministryně školství Petra 
Buzková a atleti Šebrle, Železný a Mužík. Děti dostaly drobné dárky a cukrovinky. 

48. 21.12. M.Hašek str.5 
Kdo běhá i na Štědrý den 

Jan Železný na Štědrý den netrénuje. 

49. 21.12. M.Hašek str.1 
Valenta a jeho zlato znovu míří ke slávě 

Jan Železný se nevešel do první pětadvacítky v anketě sportovec roku. 

I Rok2003 

1. 25.1. J.Železný str.1 
V Africe jsem za hodinu chytil dvacet kaprů 

Jan Železný popisuje své soustředění v JAR. Trénuje dvakrát denně a když má volno, 
tak se věnuje rybaření. 

2. 28.2. nit str.2 
Za čtyři roky budou nové hvězdy 

Jan Železný plánuje konec kariéry příští rok po olympiádě v Athénách. 

3. 11.3. M.Hašek str.1 
Víra oštěpaře Železného: Letos můžu házet daleko 

Jan Železný se po dvou měsících vrátil domů ze soustředění v Africe. Ještě neví, 



zda se zúčastní mistrovství světa, ale je si jist, že může házet daleko. 

4. 29.3. nit 
Železný vyvolává náladu 

str.2 

Jan Železný hovoří o fotbalovém kvalifikačním zápase v Nizozemsku. 

5. 5.4. J.Železný str.l 
K vůli penězům poslední olympiádu riskovat nebudu 

Jan Železný hovoří o letošní sezóně. Startovat bude v Ostravě. Jestli i někde jinde, 
to se uvidí. Přípravu směřuje k olympijským hrám. 

6. 7.4. M.Hašek str.8 
Železný muž Jan Železný 

Obsáhlý článek o Janu Železném. O jeho životě, rodině i kariéře. 

7. 24.4. M.Jašminský str.2 
Česká sportovní: od tenisu na Olymp 

Během tří let se Česká sportovní stala jednou z největších firem v oblasti sportovního 
marketingu. Má výhradní zastoupení mimo jiné i Jana Železného. 

8. 26.5. ČTK str.8 
Oštěpař Železný ovládl mítink výkonem sezóny 

Oštěpař Jan Železný vytvořil při svém prvním startu v letošním roce nejlepší světový 
výkon sezony- 87,92 metru. Na mítinku v německém Halle vyhrál s náskokem téměř 
pěti metrů a zároveň suverénně splnil nominační kritérium pro start na MS v Paříži. 
9. 27.5. M.Hašek str.l 
Oštěpař Železný opět hází daleko, je nejlepší na světě 

Oštěpařský šampión je zpátky ve hře, není o tom pochyb. Železný se po devítiměsíční 
přestávce znovu pustil do boje se světovou špičkou a hned jí vládne. V sobotu 
na mítinku v Halle hodil v protivětru 87,92 metru a vede letošní světové tabulky. 

10. 5.6. nit str. I 
Největší soupeř měl ze Železného strach 

Rozhovor s Janem Železným před blížící se Zlatou tretrou. 

ll. 9.6. ČTK str. I 
Děti si hrály na vojáky i sbíraly autogramy 

Armáda spolu se Svazem vojáků z povolání uspořádala v sobotu na Výstavišti Den dětí. 



Zájemci mohli získat i autogram od některého ze slavných vojáků-sportovců. Nechyběl 
mezi nimi ani oštěpař Jan Železný. 

12. 1 0.6. jsl str.6 
Šebrle vyměnil dálku za překážky 

Oštěpař Jan Železný bude mít na Zlaté tretře za soupeře Rusa Alexandra Ivanova, 
který o víkendu hodil88,90 metrů. 

13. 12.6. jsl str.5 
Oštěpař Jan Železný závodí v Ostravě rád 

Vítkovický stadion patří mezi oblíbené trojnásobného olympijského vítěze, 
trojnásobného mistra světa a světového rekordmana Jana Železného. Oštěpař na něm 
v roce 1996 hodil94,64 metru, svůj 4. nejdelší hod v životě. 

14. 13.6. bb str.3 
Železný čekal špatný den, přesto dokázal zvítězit 

Jan Železný zvítězil na Zlaté tretře v Ostravě výkonem 88,99 m. 

15. 13.6. M.Hašek str.1 
Mítink snů El Guerrouj prohrál 

Největším miláčkem diváků na Zlaté tretře byl bezesporu Jan Železný. 

16. 17.6. str.3 
Evropská unie: co se pro český sport změní? 

Jan Železný tvrdí, že po vstupu České republiky do Evropské unie se pro mladé 
sportovce zvýší možnost studovat v cizině. 
17. 25.6. ČTK str.4 
Oštěpař Železný prohrál s Makarovem 

Na mítinku v řecké Trikale obsadil Jan Železný druhé místo výkonem 85,47 m. 

18. 26.6. nit str.2 
České hvězdy mají soupeře 

Železný má velkého soupeře. S Makarovem prohrál poslední tři vzájemné měření sil. 

19. 28.6. spo str.1 
Televize vysílá diskusi legend 

V televizní diskusi vystoupí šest slavných sportovců, mezi nimi i Jan Železný. 



20. 7.7. nit, ČTK str.6 
Železný sebral Makarovovi sen 

Ve vysoké hře dvou velkých oštěpařských soupeřů dostal Jan Železný výhodu opět 
na svou stranu. Při Zlaté lize v Paříži poprvé od mistrovství světa 2001 porazil Rusa 
Sergeje Makarova. Navíc mu sebral naději na podíl z jackpotu ve výši milionu dolarů, 
na nějž si Rus dělal velké naděje. Vítězný hod Železného měřil 89,06 m. 

21. 11.7. M.Hašek str.1 
Oštěpař Železný se cítí zase jako zamlada 

Atletický šampión tří desetiletí je plný nové naděje. Oštěpaře Jana Železného nebolí 
záda a zjistil, že je schopen zvládnout náročnou sérii závodů během několika dní. 

22. 12.7. spo,ČTK str.13 
Železný skončil v Římě až čtvrtý 

Po nadějném vítězství zažil oštěpař Jan Železný porážku. Týden po triumfu v Paříži byl 
včera v Římě, v dalším závodě Zlaté ligy, čtvrtý. 

23. 18.7. M.Hašek str.4 
Greene už nevítězí, ale s velkými slovy nepřestává 

Jan Železný tvrdí o Greenovi, že je ze světové špičky sprinterů psychicky nejsilnější. 

24. 16.8. nit,ČTK str.1 
Oštěpař Železný do Paříže asi pojede 

Po vítězství na mítinku v Curychu prohlásil Železný svůj start na mistrovství světa 
za pravděpodobný. Železný vyhrál výkonem 87,95 m. 

25. 18.8. nit str.l 
Vím, že to ve mně je, tvrdí oštěpař Železný 

Rozhovor s Janem Železným o MS, na které se po vítězství v Curychu rozhodl jet. 

26. 22.8. M.Hašek str.1 
Šebrle a spol. jsou v Paříži 

Jan Železný jede na své osmé mistrovství světa. 

27. 23.8. J.Železný str.l 
Ještě jednou vyhrát mistrovství světa 

V Paříži se připravuji na MS. Mým cílem je zůstat zdravý a samozřejmě být na bedně. 
Vůbec bych se nezlobil, kdybych vyhrál. Myslím si, že jsem toho schopný. 



28. 23.8. M.Hašek str.l 
Atleti mají v Paříži trable: omezení koučů 

Českou vlajku při slavnostním zahájení ponese oštěpař Jan Železný. Začátek 
šampionátu v Paříži bude pompézní. 

29. 25.8. J.Železný str.l 
Nasávám atmosféru 

Jan Železný píše o atmosféře na mistrovství světa i o tom jaký výkon je v jeho silách. 

30. 26.8. nit str.2 
Za atletickým skandálem je televizní pravidlo 

Jan Železný záporně hodnotí chování Jona Drummonda. 

31. 29.8. J.Železný str.2 
Hlavně se nerozstřelit 

Jan Železný hovoří o dnešní kvalifikaci oštěpařů. 

32. 30.8. M.Hašek str.l 
Oštěpař Železný jde za čtvrtým titulem 

Jan Železný se kvalifikoval do oštěpařského finále, když v kvalifikaci hodil 82,88 m. 

33. 1.9. M.Hašek str.2 
Železný se v divném dni neprobral 

Jan Železný obsadil na mistrovství světa v Paříži čtvrté místo výkonem 84,09 m. 

34. 1.9. nit str.l 
Čtvrtý? To Železného otrávilo 

Rozhovor s Janem Železným, který hodnotí své čtvrté místo. 

35. 1.9. M.Hašek str. l 
Oštěpař Železný titul neobhájil 

Oštěpař Jan Železný titul mistra světa neobhájil. Ve finále skončil čtvrtý. 

36. 10.9. spo str.4 
Oštěpař Železný křtil knihu Jágrova kouče 

Jan Železný pokřtil knihu Mariána Jelínka Skrytá cesta k vítězství. 



37. 13.9. ČTK,spo str.2 
Na atletickém finále budou také dva Češi 

Dnes a zítra se v Monte Carlu koná Světové atletické finále, bývalé finále Grand Prix. 
Závodit budou i oštěpař Jan Železný a diskařka Věra Pospíšilová. 

38. 15.9. nit str.7 
Pospíšilová zvítězila v atletickém finále 

Jan Železný obsadil ve finále Grand Prix druhé místo výkonem 84,33 m. 

39. 24.9. nit str.4 
Atleti si vydělají, ale jen ti vyvolení 

Jan Železný říká, že pokud si chcete atletikou vydělat i něco do budoucna, musíte být 
do třetího místa na světě. 

40. 24.9. M.Sedlák str.6 
Železný a spol. si zahráli fotbal v Nové Vsi 

Atleti Dukly Praha si na zakončení sezóny zahráli tradiční fotbálek. Nechyběl ani Jan 
Železný. 

41. 3.10. jfi str.3 
Terapeutická komunita v Mukařově oslavila sedmé výročí vzniku 

Občanské sdružení Helianna, které provozuje kontaktní centrum pro drogově závislé 
v Mladé Boleslavi a terapeutickou komunitu v Mukařově, včera oslavilo sedmé výročí 
svého vzniku. Mezi hosty byli pražský primátor Pavel Bém a trojnásobný olympijský 
vítěz Jan Železný s manželkou Martou. 

42. 24.10. ČTK,mel str.l 
Dopingová aféra má další jméno 

Aféra s novým druhem anabolického steroidu THG pokračuje mezi americkými 
sportovci. Jan Železný tvrdí, že našich atletů se to nedotkne. 

43. 25.10. J.Železný str. l 
Nechtěl bych být český Beckham 

V článku se Jan Železný zamýšlí nad popularitou ve sportu. Hovoří i o reklamě. 



44. 13.11. šed str.6 
Hvězdy sportu přispějí v Prostějově na charitu 

Hvězdné sportovní seskupení se zítra od 10 hodin představí především prostějovským 
školákům v hale místního Sportcentra. V odlišných sportech, než ve kterých sbírají 
úspěchy po světě, nastoupí na palubovku tenisté Novák: a Štěpánek, desetibojař Šebrle 
a oštěpař Železný. Sportovce doplní Pavel Zuna a Martin Dejdar. V průběhu soutěží 
budou předány humanitární šeky. 

45. 18.11. T.Macek str.1 
Atleta roku obhájil vícebojař Šebrle 

Jan Železný skončil třetí v anketě atlet roku. 

46. 4.12. J.Seidl str.S 
Bubka: Tretra nasadila laťku vysoko 

Zlatá tretra v Ostravě v roce 2004 bude jediným domácím mítinkem, kde se představí 
Jan Železný. 

47. 8.12. T.Macek str.8 
Medaile neprohlížím, jsou ve skříni 

Obsáhlý rozhovor s Janem Železným na různá témata. 

48. 9.12. vo str.6 
V Čáslavi bude zvolen nejlepší sportovec kraje 

Vyhlášení nejlepšího sportovce Středočeského kraje se zúčastní i Jan Železný. 

49. 31.12. str.2 
Prognóza MF DNES: Kdo uspěje, kdo ne? 

Prognóza MF DNES na rok 2004: Železný získá medaili, ukončí kariéru a přijme funkci 
v Mezinárodním olympijském výboru. 

I Rok2004 

1. 9.1. str.3 
Telegraficky 

Na 4 měsíce do Jižní Afriky odletěl oštěpař Železný, aby se připravil na olympijskou 
sezónu. 



2. 15.1. bb,jap str.1 
Jak oštěpař Železný v Africe stopoval 

Článek popisuje Železného tréninkový pobyt v JAR. 

3. 22.1. T.Macek str.2 
Hilgertová se brodí k řece, Železný vyspává 

Železný si na soustředění v Africe rád přispí a navíc v nedaleké hospůdce mají plzeňské 
piVO. 

4. 31.1. ČTK,tm str.1 
Železný chce zpět do MOV 

Po třech letech by Česko opět mohlo mít svého zástupce v Mezinárodním olympijském 
výboru. O členství se bude ucházet oštěpař Jan Železný. 

5. 22.4. T.Macek str.4 
Nejde mi o peníze, jen o olympiádu 

Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz v oštěpu, trénoval čtvrt roku v Africe. 

6. 29.4. jsi str.6 
Zlatá tretra bude opět špičková 

Jan Železný bude házet i letos na Zlaté tretře v Ostravě. 
7. 6.5. str.5 
Železný má výstavu fotografií 

Nejlepší oštěpař všech dob. Tak se jmenuje výstava fotografií, která byla dnes zahájena 
autogramiádou Jana Železného. Výstava bude k vidění až do 6. června v Paláci Flora. 

8. 13.5. J.Železný str.3 
Co právě dělám 

Užjsem se aklimatizoval ze čtyřměsíčního soustředění v Jihoafrické republice a jsem 
lehce nervózní před prvním startem na mítinku v Dauhá. Vrcholem rokuje olympiáda, 
ale těším se i na červnovou Zlatou tretru, která se koná doma. 

9. 14.5. pes str.6 
Atletický šampionát může ozdobit i Železný 

Jan Železný zvažuje účast na mistrovství republiky v Plzni 



10. 3.6. T.Macek str.4 
Železný limit nemá, ale myslí na 90 metrů 

Železný zatím nemá splněný limit na olympiádu , ale tvrdí, že je schopen hodit 90 m. 

ll. 5.6. rap str.l 
Atletům nevyhovuje nový stadion 

Oštěpař Jan Železný strávil na novém atletickém stadionu v Mladé Boleslavi sotva 
půlku tréninku a odmítl tam trénovat kvůli nekvalitnímu povrchu. 

12. 8.6. bb str.1 
Jak se oštěpař Železný fotil s dravcem 

Nejen atletikou žije oštěpař Železný v Ostravě před Zlatou tretrou. Pózoval i fotografovi 
Mezinárodní atletické federace, který připravuje sérii neobvyklých snímků sportovců. 

13. 9.6. bb str.3 
Železný se chce do Ostravy ještě určitě vrátit 

Jan Železný obsadil na Zlaté tretře druhé místo výkonem 86,12 m. 

14. 10.6. bb str.5 
Oštěpař Železný se chce do Ostravy vrátit 

Jan Železný řekl, že by chtěl v Ostravě ještě jednou házet. 

15. 22.6. ČTK str.6 
Železný je nemocný 

Český oštěpař Jan Železný zrušil start na nedělním mítinku v britském Gatesheadu. 
Světový rekordman onemocněl virózou, má zvýšenou teplotu a léčí se doma. Závod měl 
být jeho posledním před olympijskými hrami. 

16. 23.7. M.Žitnáková str.6 
Železný zůstane až do olympiády v Nymburce 

Trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa Jan Železný se před odletem na olympijské 
hry do Atén nepředstaví už na žádném mítinku. 

17. 30.7. M.Pražák str.2 
Olympiáda v Řecku se prodraží 
Jan Železný bude na olympiádě prezentovat jak osobního sponzora, tak i sponzora 
olympijských her. 



18. 31.7. von str.1 

Oštěpař bude trénovat v Kladně 

Kladenský atletický komplex Sletiště si vybral pro svůj předolympijský kemp oštěpař 
Jan Železný. V areálu bude trénovat od 1. do 10. srpna. 

19. 6.8. jap, trn str.1 
Když Atény nevyhraju ? Tak co, oni byli lepší 

Obsáhlý rozhovor s Janem Železným o nadcházející olympiádě. 

20. 6.8. T.Macek str.1 
Železný dva měsíce nezávodil. Oštěp létá přesvědčivě, říká 

Jan Železný dva měsíce nezávodil. Soustředí se na olympijské hry. 

21 10.8. T.Macek str.2 
Bronz nechci. Je šance vyhrát! 

Rozhovor s Janem Železným o olympijských hrách v Athénách. 

22. 10.8. T.Macek str.3 
Osudy medailistů ze Sydney: Řehulovi šlo o život 

Oštěpař Jan Železný setrval ve svém domě v Kosmonosích, děti mu zvolna odrůstají 
základní škole. Cigaret se ještě nezbavil, každou zimu pobývá v Jižní Africe, 
za soustředění vysází i 400 tisíc korun. 

23. 10.8. T.Macek str.1 
Olympiáda se vrací do Řecka 

Jan Železný předpovídá české výpravě nejméně sedm medailí. 

24. 12.8. Z.Čechová str.S 
Hejtman Bendl bude držet palce hlavně Železnému 

Jan Železný je hejtmanův oblíbený sportovec. 

25. 13.8. T.Macek str.3 
Sportovci volí s plným břichem cestou z oběda 

Jan Železný kandiduje do komise sportovců MOV. 



26. 14.8. T.Nohejl str.3 
Cena zlaté olympijské medaile v Česku se mění 

Železný za svoji téměř dvacetiletou kariéru vydělal už okolo sta milionů korun. 
Na prémiích, startovném i reklamě. Jeho roční příjem v současnosti dosahuje 
1 O milionů korun. V minulosti však špatně investoval do stavby obchodm'ho centra 
v Mladé Boleslavi a v dalším podnikání se drží zpátky. 

27. 17.8. bb str.4 
Železný letěl kvůli zranění do Atén dřív 

Trojnásobného olympijského vítěze trápí bolest úponu achilovky, jede 
za fyzioterapeutem Kolářem. 

28. 18.8. jap str.4 
Železný nemohl dospat na tenis a klel 

Jan Železný se byl podívat na zápas Jiřího Nováka. 

29. 25.8. J.Palička str.1 
Zlato! Šebrle zvítězil 

Zítra vstoupí do hry legendární oštěpař Železný, bude házet v kvalifikaci o postup 
do finále. 

30. 26.8. spo str.2 
Oštěpař Železný se vydává do boje o čtvrté zlato 

Osmatřicetiletý fenomén na aténském Olympijském stadionu před jedenadvacátou 
hodinou vstoupí do kvalifikace. Finále se koná v sobotu. 

31. 27.8. T.Macek str.3 
Česko má znovu zástupce v MOV. Železný byl podruhé zvolen 

Jan Železný byl zvolen do komise sportovců MOV. 

32. 27.8. trn str.3 
Železný zpět v MOV 

Včera započal pouť za čtvrtým titulem olympijského vítěze. Vítězství na jiném poli 
však slavil Železný již deset hodin před zahájením kvalifikace. Ve volbách do komise 
sportovců MOV pronikl mezi čtyři vyvolené. Díky němu má Česko po tříleté pauze 
zastoupení ve vrcholném orgánu světového sportu. 



33. 27.8. M.Růžička str.l 
Železný začal dobře 

Limit pro postup do sobotního finále zvládl Jan Železný hned prvním hodem v délce 
81,18 metru. V sobotu večer bude bojovat o čtvrté olympijské vítězství. 

34. 28.8. jap, trn str.1 
Jan Železný, kuřák a pivař, bojuje o čtvrté zlato 

Fenomenální atlet je známý tím, že rád posedí v hospodě u piva, a dokonce i kouří. Jsou 
to prohřešky proti sportovní životosprávě, ale jeho fanoušci mu to nezazlívají - naopak 
ho za to mají ještě raději. 

35. 28.8. T.Macek str.3 
Přerostl sport. Dnes zkusí vejít do dějin 

Článek popisuje kariéru Jana Železného. 

36. 28.8. ČTK str.4 
Šebrle či Železný mají nést na závěr vlajku 

Bud' olympijský vítěz v desetiboji Šebrle, nebo oštěpař a čerstvý člen MOV Železný 
ponese zřejmě českou vlajku při nedělním slavnostním zakončení aténských her. 

37. 28.8. T.Macek str.3 
Železný: Měl jsem strach, že nenastoupím 

Rozhovor s Janem Železným po kvalifikaci. 

38. 28.8. jap, trn str.3 
Kouří, pije. Prostě obyčejný chlap 

V článku se píše, jaký je Jan Železný člověk. 

39. 30.8. J.Palička,T.Macek str.2 
Přijel jsem vyhrát. Ale zbláznil jsem se 

Obsáhlý rozhovor s Janem Železným o olympijském nezdaru. 

40. 30.8. T.Macek str. I 
Před úplňkem padla legenda 

Oštěpař Železný počtvrté za sebou olympiádu nevyhrál, v Aténách skončil až devátý. 



41. 30.8. R.Plavecký str.l 
Jan Železný si oslavu po návratu zaslouží, míní lidé 

Snad všichni občané Mladé Boleslavi sledovali v sobotu večer oštěpařské fmále. 

42. 30.8. R.Plavecký str.l 
Klobouk dolů 

Deváté místo na světě není k zahození a předchozí úspěchy Železnému už nikdo 
nevezme. 

43. 30.8. J.Palička str.l 
Oheň po dvou týdnech zhasl. Aténské hry skončily 

Sobota měla patřit oštěpaři Železnému, sportovní legendě, která vstoupila na své páté 
hry. Začínal sthbrem v roce 1988, potom třikrát sáhl na zlato. V Aténách nepostoupil 
světový rekordman do užšího fmále. 

44. 30.8. rap str.2 
Manželka držela palce u televize 

Nejdřív obrovské napětí, pak úleva. Tak prožila doma u televize v Kosmonosích 
nedaleko Mladé Boleslavi olympijský závod svého muže, oštěpaře, Marta Železná. 

45. 31.8. T.Macek str.5 
Devátá medaile pro Železného 

Osm medailí přivezl český olympijský tým z Atén. Devátou si zaslouží Jan Železný. 
Za celoživotní dílo. A za to, jak ve chvíli porážky ukázal svoji velikost. 

46. 8.9. T.Macek str.l 
Železný zase hází. V rodišti manželky 

Jan Železný bude poprvé od olympijského nezdaru závodit. Ale nepředstaví se 
na žádném velkém světovém mítinku. V neděli hází v Dubnici nad Váhem. Po devíti 
letech opět na Slovensku. 

47. 13.9. T.Macek str. I 
Železný se rozhodl kandidovat na předsedu ČOV 

Jan Železný se rozhodl kandidovat na předsedu Českého olympijského výboru. 

48. 13.9. T.Macek str.6 
Riskuj u, že nebudu jen ten hodný 

Rozhovor s Janem Železným o kandidatuře na předsedu Českého olympijského výboru. 



49. 13.9. T.Macek str.6 
S oštěpem v Dubnici: krátký rozběh, Dzurinda a hokej 

Jan Železný hovoří o mítinku v Dubnici, kde hodil jen 79,55 m. 

50. 14.9. str. I 
Srovnání soupeřů o funkci šéfa Českého olympijského výboru 

Článek srovnává dva kandidáty, Milana Jiráska a Jana Železného. 

51. 14.9. T.Macek str. I 
Olympijský šéf Jirásek nečekal, že ho Železný vyzve 

Rozhodnutí o tom kdo bude předsedou ČOV padne ll. ledna. 

52. 15.9. trn str. I 
Soupeři o místo šéfa sportu se už setkali 

Dva soupeři se včera sešli. Milan Jirásek a Jan Železný, uchazeči o post předsedy 
Českého olympijského výboru, spolu půldruhé hodiny diskutovali. 

53. 16.9. ČTK str. I 
Železného čeká Grand Prix 

Oštěpař Jan Železný nastoupí ve finále Grand Prix v Monte Carlu. Víkendového závěru 
hlavní sezony se 38letý trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa zúčastní na pozvání 
mezinárodní atletické federace IAAF. 

54. 20.9. tm,ČTK str.7 
Zlatá fmálová tečka Pospíšilové 

Ve finále Grand Prix v Monte Carlu obsadil Jan Železný třetí místo výkonem 82,01 m. 

55. 13.11. J.Železný str.2 
Dvakrát týdně teď chodím na angličtinu 

Jan Železný popisuje čím se v současnosti zabývá. 

56. 25.11. ČTK str.2 
Železný jednal o lepším jídle 

Prvního zasedání Mezinárodního olympijského výboru po aténské olympiádě 
se zúčastnil také český atlet Jan Železný. 



57. 6.12. Z.Čechová str.l 
Házet šipky přijel také atlet Železný 

Prvru'ho ročníku kladenského turnaje v šipkách se zúčastnil také Jan Železný. 

58. 20.12. tm,bb str.7 
Kdo by měl být předsedou? 

Anketa kdo má být předsedou Českého olympijského výboru. Jirásek nebo Železný. 
59. 20.12. str.7 
Duel generací i mocenských skupin 

Článek nahlíží do zákulisí volby předsedy ČOV. 

I Rok2005 

1. 5.1. trn str.5 
Oštěpaři Železnému skončila smlouva u České sportovní 

Jan Železný už není klientem marketingové agentury Česká sportovní, která oštěpaře tři 
a půl roku zastupovala. 

2. 7.1. ČTK str.2 
Železný: Jsem znechucen humbukem kolem voleb 

Pouze s ČTK hovořil před úterními volbami předsedy ČOV oštěpař Jan Železný. 
Rozhovory pro deníky a časopisy odmítl. 

3. 10.1. T.Macek str.1 
Odstupme oba, navrhl Železný v diskusi Jiráskovi 

V televizním pořadu Otázky Václava Moravce se setkali Milan Jirásek a Jan Železný. 

4. 10.1. má str.2 
Stane se novým kandidátem Pilný, šéf atletů? Nevylučuje to 

Jan Železný i Milan Jirásek jsou ochotni stáhnout kandidaturu pokud se najde jiný 
nezávislý kandidát. Hovoří se o Karlu Pilném. 

5. 11.1. T.Macek str.1 
Jirásek proti Železnému. Dnes bude vítěz 

Milan Jirásek kontra Jan Železný. Dnes od 1 O hodin se ve volbách o předsednické 
křeslo v Českém olympijském výboru zřejmě přece jen utkají dva původní kandidáti. 



6. 12.1. T.Macek str.l 
Oštěpaře nyní láká šampionát 

Rozhovor s Janem Železným o neúspěšné kandidatuře na předsedu ČOV. 

7. 12.1. T.Macek str.l 
Neúspěšnému kandidátovi se chvěl hlas. I to rozhodovalo. 

Jan Železný prohrál souboj o předsedu ČOV s Milanem Jiráskem 33:58 hlasů. 

8. 12.1 . T.Nohejl str.l 
Jirásek porazil Železného 58:33 

Lékař Jirásek ve volbách porazil oštěpaře Železného a obhájil křeslo předsedy Českého 
olympijského výboru. 

9. 7.2. B.Žehanová str.2 
Železný: Sport je na hřišti jednodušší 

Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný se od diplomacie vrací k oštěpu, odletěl 
na soustředění do Afriky. 
Rozhovor s Janem Železným. 

10. 26.3. bb str.2 
Železný překvapil soupeře 

Oštěpař Jan Železný se vrátil ze soustředění v Jižní Africe. Za několik dní jede 
na soustředění do Itálie. Poprvé chce závodit v červnu na Zlaté tretře. 

ll. 22.4. B.Žehanová str.2 
Oštěpař Železný dře v Itálii, ani na ryby k moři nechodí 

Článek popisuje Železného přípravu v Itálii. 

121. 7.5. T.Macek str.4 
Oštěpařův sen: Lákají mě gorily v Zairu 

Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný o letošní sezoně, ruských "Arabkách" 
i křováckém honu. 
Obsáhlý rozhovor s Janem Železným. 

13. 12.5. ČTK str.4 
Železný se musí léčit 

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný zrušil páteční start v katarském Dauhá 
na mítinku Super Grand Prix. Trojnásobný olympijský vítěz cítí bolest v úponu 



achilovky levé nohy, jež ho trápila před nevydařenými olympijskými hrami v Aténách, 
a chce se vyléčit pro letošní sérii Zlaté ligy. 

14. 23.5. H.Vaculová str.4 
Macocha má ve vesmíru svou jmenovkyni 

Jan Železný je jedním ze sportovců, po kterých byla pojmenována některá z planetek. 

15. 9.6. str.6 
Z historie Zlaté tretry 

Oštěpař Jan Železný hází 31. května 1996 94,64 metru, nejdelší výkon v Česku. 

16. 10.6. jsi str.6 
Tretra nabídla špičkovou podívanou 

Oštěpař Železný sledoval mítink z hlediště. Zranění achilovky mu nedovolilo startovat. 

17. 10.6. B.Žehanová str.3 
Oštěpař Železný: Teď jsem dole, ale budu zase nahoře 

Rozhovor s Janem Železným o jeho zranění. 

18. 11.6. J.Železný str.3 
O atletickém mítinku Zlatá tretra 

Jan Železný hodnotí Zlatou tretru v Ostravě. 

19. 22.6. str.l 
FOTO- Zapálil olympijský oheň 

Oštěpař a trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný přinesl včera večer na brněnský 
stadion pod Palackého vrchem olympijský oheň. Oficiálně tak na slavnostním 
ceremoniálu zahájil druhé olympijské hry dětí a mládeže z České republiky. 

20 29.6. bb str.1 
Vynechá Železný šampionát? 

Oštěpař Jan Železný dál odkládá začátek atletické sezony. Přetrvávající problémy 
s achilovkou tak stále víc ohrožují jeho start na srpnovém mistrovství světa. 
Trojnásobný světový šampión totiž ještě nesplnil limit potřebný pro účast. 

21. 2.7. bb str.4 
Železný se setká také s Blairem 

Oštěpař Železný se následující týden promění ve sportovního diplomata. Jako člen 
komise sportovců MOV bude v Singapuru volit pořadatele olympiády 2012. 



22. 4.7. R.Sára str. l 
Zůstávám sportovcem, ale zdraví je přednější 

Rozhovor s Janem Železným o volbě olympiády pro rok 2012. 

23. 4.7. tov,rob str.6 
Olympijský vítěz nedorazí, pomůže však na dálku 

Jan Železný se nezúčastní slavnostního zahájení evropského šampionátu v baseballu, 
ale měl by navštívit alespoň fmále. 
24. ll. 7. B.Žehanová str .1 
Clintonová mě asi minula, říká Železný 

Unavený z cestování se oštěpař Železný vrátil ze Singapuru. Jako člen komise 
sportovců MOV volil pořadatele her 2012. Vyhrál Londýn. Teď se trojnásobný 
olympijský vítěz vrátí k oštěpu. Kvůli potížím s achilovkou ještě nezávodil. Má dva 
týdny na to, aby splnil limit pro mistrovství světa. 

25. 18.7. ČTK str.8 
Železný má limit na MS 

Oštěpař Jan Železný proměnil svůj první start v sezoně ve vítězství a v Soluni 
se zároveň nominoval na MS. Světový rekordman, jehož vstup do sezony oddálila 
operace achilovky, vyhrál na mítinku Grand Prix II výkonem 83,43 metru. 

26. 20.7. M.Eisenhammer str.2 
Železný váhá nad mistrovstvím světa 

Jan Železný má splněný limit na mistrovství světa, ale ještě neví zda tam odcestuje. 
Rozhodne se podle aktuální formy těsně před šampionátem. 

27. 26.7. ČTK str.l 
Ve výběru atletů Železný nechybí 

Jan Železný nechybí v nominaci na mistrovství světa v Helsinkách. 

28. 30.7. ČTK str.l 
Bába v Oslu skončil druhý 

Oštěpař Jan Železný v generálce na mistrovství světa skončil pátý za 82,70 metru a ještě 
se rozhodne, zda na šampionát do Helsinek odletí. 

29. 2.8. M.Kučerová str.6 
Už mi nezbývá moc času, uznává oštěpař Železný 

Jan Železný se rozhodl. Nepojede na mistrovství světa. 



30. 2.8. T.Macek str.1 
Férová hra velikána 

V článku Tomáš Macek obdivuje Železného férovost. 

31. 2.8. T.Macek str.1 
Železný se vzdal startu na šampionátu 

Jan Železný bude chybět na mistrovství světa atletů v Helsinkách. Legendární oštěpař 
včera na tiskové konferenci v Brně vyřkl definitivní ne. 
32. 2.8. trn str.6 
Jan Železný a rok nesplněných snů 

Článek popisuje Železného neúspěchy za poslední rok. 

33. 11.8. bb str.4 
Oštěpu kraloval Estonec, Železný závod komentoval 

Jan Železný byl komentátorem oštěpařského závodu na mistrovství světa v Helsinkách. 

34. 12.8. T.Macek str.1 
Finsko truchlí. Oštěpařův svět se zhroutil 

Jan Železný předpovídá velkou budoucnost Tero Pitkamakimu. 

35. 15.8. ČTK str.6 
Železný se věnoval dětem a zastal se desetibojařů 

Jen na otočku vyrazil do Helsinek trojnásobný mistr světa Jan Železný. 
V pátek povečeřel s českými vícebojaři, v sobotu se věnoval dětem. 

36. 19.8. trn str.4 
Železný se vrací. Curych hostí nejslavnější mítink atletů 

Jan Železný se vrací na scénu, bude házet v Curychu. 

37. 20.8. bb,trn str.1 
Výškař Ton zářil v Curychu 

Jan Železný obsadil na mítinku v Curychu čtvrté místo výkonem 82,50 m. 

38. 29.8. ČTK str.6 
Železný vyhrál druhý mítink 

Druhé vítězství v sezoně vybojoval oštěpař Jan Železný v Rieti na mítinku Grand Prix. 
Poprvé vyhrál v červenci v Soluni. Světový rekordman včera hodil 81,96 metru 



a porazil dva finalisty z nedávného mistrovství světa v Helsinkách, kde kvůli potížím 
s achilovkou chyběl - druhého Ivanova z Ruska a třetího Lotyše Ragse. 

39. 15.9. trn str.2 
Železný hází dál 

Jan Železný se definitivně rozhodl, že s oštěpem nekončí. 

40. 20.9. Z.Ernest str.3 
Do Plzence přijel Jan Železný 

V sobotu se v areálu fotbalového hřiště SK Starý Plzenec uskutečnil již IV. ročník 
amatérského závodu v hodu oštěpem. Pozvání přijal Jan Železný a snažil se všem 
zúčastněným poradit. Levou rukou hodil43,22 m. 

41. 24.9. jsl str.6 
Trojskokanka se loučí 

Jan Železný zvažuje svou účast na rozlučce s aktivní kariérou trojskokanky Šárky 
Kašpárkové. 

42. 8.10. O.Málková str.2 
Fondům věřily i celebrity. Alespoň v reklamě 

I Jan Železný propagoval v roce 1993 Harvardské fondy Viktora Koženého. 

43. 22.11. jsl str.1 
Vendrynští se chlubí novou halou 

Slavnostního otevření nové tenisové haly ve Vendryni se zúčastnil i Jan Železný. 

44. 14.12. T.Macek str.4 
Jirásek nesl v Římě oheň. Pochodeň teď má v Praze 

O účast oštěpaře Jana Železného ve štafetě s olympijským ohněm jeví zájem Peking, 
dějiště letní olympiády 2008. 

45. 14.12. spo str.6 
Kraj vyhlásí nejlepšího sportovce 

Jan Železný je patronem vyhlášení nejlepších sportovců Středočeského kraje. 



I Rok2006 

1. 1.2. B.Žehanová str.2 
Železný studuje a chce další světový rekord 

Nejdřív poletí do zasněženého Turína, pak do tepla jihoafrického Potchefstroomu. 
Oštěpař Jan Železný během několika dní vystřídá roli člena MOV i atleta. 

2. 10.2. ČTK str.2 
Baseball a softbal se na hry nevrátí 

Baseball ani softbal se na olympijské hry nevrátí. Členové Mezinárodního olympijského 
výboru, k nimž patří i český oštěpař Jan Železný, včera v Turíně odmítli hlasovat o 
jejich případném znovu zařazení do programu her v roce 2012 v Londýně. 

3. 14.2. B.Žehanová str.6 
Věřím, že budu šťastný někde jinde 

Rozhovor s Janem Železným o tom, že letošní sezóna je jeho poslední. 

4. 14.2. bb str.4 
Železný se chystal podpořit Jandu 

Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný si do mobilu zapsal číslo na skokana Jakuba 
Jandu. Chystal se mu poslat zprávu a podpořit jej tak v situaci, která vznikla rozpory 
okolo něj. 

5. 14.2. bb str.1 
Oštěpař Železný: Letos skončím 

Jan Železný potvrdil, že letošní rok hází naposledy. 

6. 11.4. T.Macek str.1 
Železný: Oštěp lítá nejdál za tři roky 

Rozhovor s Janem Železným o jeho posledním soustředění v Jihoafrické republice. 

7. 13.4. jsi str.6 
Na Tretře se letos znovu utkají oštěpaři Železný a Makarov 

Jan Železný versus Sergej Makarov. I takový souboj oštěpařských velikánů nabídne 
letošní atletický mítink Zlatá tretra. U skuteční se na Městském stadionu v Ostravě 
Vítkovicích v úterý 30. května. 



8. 3.5. T.Macek str.2 
Rekordu je 1 O let. Přetrvá navždy? 

Článek popisuje jak se zrodil světový rekord v hodu oštěpem, který platí dodnes. 

9. 4.5. str.9 
Anketa: Jak dopadne český tým? 

Jan Železný o hokejové reprezentaci na MS 2006: No snad nějakou medaili udělají. 
Ale po pravdě řečeno, v roce, kdy je olympiáda, mě hokejové mistrovství světa zase 
tolik nebere. Lotyšsko 2006, to by měla být především šance pro tu nastupující 
generaci. 

10. 11.5. J.Seidl str.6 
Oštěpař Železný zve diváky nejen na pivo 

Jan Železný potvrdil, že jeho slovo, že při svém loučení s kariérou všem divákům na 
Zlaté tretře koupí pivo, platí. 

ll. 13.5. B.Žehanová str.14 
9,76! Padl rekord na stovce 

Jan Železný obsadil na mítinku v katarském Dauhá druhé místo výkonem 86,07 m. 

12. 30.5. bb str.5 
Železný měl před rozlučkou nervy 

V hodu oštěpem se na dnešním mítinku Zlatá tretra v Ostravě čeká souboj Jana 
Železného se Sergejem Makarovem. 

13. 30.5. T.Macek str.5 
Jedeme na ryby. S vodkou a chlebem 

Rozhovor s Janem Železným a Sergejem Makarovem o jejich kamarádství. 

14. 30.5. J.Seidl str.3 
Atleti slíbili špičkové výkony 

Oštěpaře Jana Železného se pomalu zmocňuje nervozita. Na dnešní Zlaté tretře se bude 
loučit s českými fanoušky. 

15. 31.5. T.Macek str.5 
Zlatá tretra viděla oštěpařské loučení i návrat 

Jan Železný obsadil na Zlaté tretře třetí místo výkonem 83,52 m. 



16. 31.5. T.Macek str.1 
Na Zlaté tretře se loučil Železný a velkolepě se vrátila Brejchová 

Jan Železný se rozběhl. Naposledy na ostravské Zlaté tretře. Naposledy na velkém 
mítinku v Česku. Každým pokusem se zlepšoval. S mítinkem, který mu přirostl k srdci, 
se loučil výkonem 83,52. 

17. 31.5. B.Žehanová str .1 
Neskončí? Ba ne, Železný odchází 

Jan Železný se loučil, podepisoval a hráli mu We Are The Champions. 

18. 1.6. T.Macek str.1 
Kam zmizeli diváci? Železný si zasloužil víc 

Článek kritizuje přístup diváků k loučení Jana Železného. 

19. 1.6. J.Železný str.3 
O své poslední Zlaté tretře 
Chtěl jsem při svém loučení s českými fanoušky hodit dále, ale byl jsem svázaný. 
Asi na mě dolehlo, že jsem tady závodil naposledy. Nedostal jsem se do rytmu. Každý 
můj pokus byl sice lepší, věřil jsem, že mi oštěp aspoň jednou uletí, ale nepodařilo se to. 
Před lidmi, co přišli a vydrželi až do konce, smekám. 

20. 26.6. ČTK str.8 
Železný zrušil kvůli lýtku start ve Finsku 

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný zrušil kvůli bolesti lýtka plánovaný 
třetí letošní start ve fmském Kuortane. 

21. 29.6. bb str.8 
Železný měl k narozeninám i zranění 

Jan Železný popisuje své lehké zranění lýtka. 

22. 22.7. bb str.11 
Železný bude závodit ve Stockholmu 

Oštěpař Jan Železný se v úterý ve Stockholmu může poprvé pokusit o veteránský 
světový rekord. Trojnásobný olympijský vítěz bude závodit poprvé od zranění lýtka, 
které si způsobil 16. června, v den svých čtyřicetin. 



23. 26.7. trn str.7 
Oštěpař Železný teď má i světový rekord veteránů 

Jan Železný už není pouze světovým rekordmanem v kategorii mužů, ale také mezi 
veterány. Při svém prvním startu po 40. narozeninách hodil oštěp na mítinku Super 
Grand Prix ve Stockholmu do vzdálenosti 85,08 metru, a vylepšil tak dosavadní 
veteránský rekord Němce Blanka 84,08 z roku 2003. 

24. 26.7. trn str.7 
Železný hodil rekord veteránů 

Jan Železný obsadil na mítinku ve Stockholmu druhé místo výkonem 85,08 m. 

25. 7.8. T.Macek str.7 
Železný: Se štěstím můžu třeba vyhrát 

Rozhovor s oštěpařem Janem Železným před posledním velkým závodem. 

26. 8.8. trn str.7 
Moje nejhorší Evropa už to nebude, radoval se oštěpař 

Jan Železný hodil v kvalifikaci na mistrovství Evropy 80,60 m. a postoupil do finále. 

27. 8.8. T.Macek str.7 
Železnému stačil jeden hod na finále 

Oštěpař nastoupí ve středečním finále mistrovství Evropy v Goteborgu, 
přestože v kvalifikaci nepřekonal žádaných 81 metrů. 

28. 9.8. trn str.6 
Pardál Železný končí v pravou chvíli, říká trenér 

Rozhovor s trenérem Jaroslavem Brabcem o Janu Železném a jeho posledním závodě 
na vrcholné akci. 

29. 10.8. str.8 
Atletické mistrovství Evropy 

S velkými závody se bronzem rozloučil oštěpař Jan Železný. 

30. 1 0.8. spo str.1 
Loučení Jan Železný házel naposledy, získal bronz 

Jan Železný včera získal bronzovou medaili na ME ve švédském Goteborgu. 



31. 10.8. T.Macek str.7 
Atletická nádhera: stříbro a bronz! 

Jan Železný získal na svém posledním ME bronzovou medaili výkonem 85,92 m. 

32. 11.8. trn str.7 
"Viděl jsem českou vlajku. To mi stačí," řekl oštěpař 

Teprve včera přebíral svou poslední medaili z velkého závodu oštěpař Jan Železný. 

33. 11.8. V.Buchert str.6 
Jane Železný, bylo to fenomenální 

Přesně o 12 metrů a 56 centimetrů méně, než je jeho platný světový rekord, dolétl ve 
středu večer ve švédském Goteborgu oštěp čtyřicetiletého Jana Železného. I tak získal 
český atlet bronzovou medaili. Pro někoho to možná bylo málo. Naprosto fenomenální 
sportovní život se tím však pro Železného uzavřel až nečekaně skvěle. 

34. 11.8. T.Macek str.8 
Železný: Odcházím jako strašně spokojený sportovec 

Rozhovor s Janem Železným o vydařeném závodě na mistrovství Evropy. 

35. 11.8. trn str.8 
Oštěpař dá medaili do skříně, výškař do trezoru 

Jan Železný dá bronzovou medaili doma do skříně, mezi ostatní. 

36. 12.8. ČTK str.10 
Železný dostal po návratu plechovky 

Dary vážné i legrační dostal oštěpař Jan Železný po návratu z evropského šampionátu 
v Goteborgu. 

37. 19.8. B.Žehanová str.l2 
Powell znovu vyrovnal rekord 

Jan Železný obsadil na mítinku v Curychu sedmé místo výkonem 79,60 m. 

38. 21.8. B.Žehanová str.3 
Železný: Na zkoušku museli všichni 

Jan Železný hovoří o československém dopingu a skandálu Marion Jonesové. 



39. 30.8. jach str.1 
Železný hodí oštěpem naposledy 

Závodem v Ml. Boleslavi se rozloučí trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem, 
mistr světa a mladoboleslavský rodák Železný se svou závodní činností. 

40. 2.9. ČTK str.6 
Železný ukončí kariéru zřejmě doma v Boleslavi 

Jan Železný bude házet při domácí rozlučce 19. září na mítinku v Mladé Boleslavi. 
Posledním závodem v Železného kariéře by pak mohl být 24. září mítink v Jokohamě. 

41. 5.9. di k str.1 
Do školy jsem se tentokrát těšil. Na Jágra 

Na základní škole na Sídlišti Svobody v Prostějově uvítal studenty legendární oštěpař 
a olympionik Jan Železný. 

42. 11.9. trn, AP str.8 
Železný končil šestým místem 

Železný obsadil ve Stuttgartu na Světovém atletickém finále 6. místo výkonem 81,61 m. 

43. 16.9. P.Horáková str.42 
"Děti může festival motivovat k rozhodnutí začít sportovat," říká Jan Železný 

Železný, který se před několika dny rozloučil se světovou sportovní kariérou 6. místem 
na Světovém atlet. fmále ve Stuttgartu, je jednou z tváří Samsung Running Festivalu. 

44. 19.9. ČTK str.1 
Železný má dnes domácí rozlučku v Mladé Boleslavi 

Na stadionu, který nese jeho jméno, se Železný rozloučí s atletikou na českém území. 

45. 19.9. tes str.1 
Jan Železný bude naposledy házet doma 

Poslední domácí závod Železného, mistra světa, olympijského vítěze 
a mladoboleslavského rodáka, se koná dnes od 15.45 na Městském stadionu 
v Ml. Boleslavi. 

46. 20.9. ČTK str.1 
Slavný oštěpař ukončil kariéru 

Do vzdálenosti 82,19 m poslal včera Železný oštěp při posledním závodě své kariéry. 



47. 20.9. T.Macek str.2 
Musím na tělocvik, už mě neomluví 

Rozhovor s Janem Železným po jeho posledním závodě v kariéře. 

48. 20.9. T.Macek str.2 
Co o něm možná nevíte: ztratí se i se psem v lese 

Článek nepopisuje hod oštěpem, ale normální, všední věci týkající se Jana Železného. 

49. 20.9. T.Macek str. I 
Železný se rozloučil exhibicí 

Jeden z nejslavnějších českých sportovců včera skončil s kariérou tam, kde ji začal. 

50. 22.9. ant str.4 
Oštěpař Jan Železný se rozloučil 

Jan Železný ukončil svou oštěpařskou kariéru na stadionu v Mladé Boleslavi, 
kde ji před lety začínal. V úterý zde uspořádal rozlučkovou exhibici. Na svém 
posledním klání Železný změřil síly s vicemistryní Evropy Barborou Špotákovou 
či osmnáctiletým Petrem Frydrychem, kterého Železný trénuje. 

51. 23.9. P .Horáková str.42 
,,Děti může festival motivovat k rozhodnutí začít sportovat," říká Jan Železný 

Rozhovor s Janem Železným o běžeckém festivalu. 

52. 25.9. rb, pet str.6 
Budu muset makat, h'ká svěřenec Železného 
Jan Železný začíná trénovat mladého oštěpaře Petra Frydrycha. 

53. 26.9. T.Macek str.2 
Co mi nahradí oštěp? Rybník a les 

Rozhovor s Janem Železným o období, které přichází po ukončení jeho kariéry. 

54. 30.9. pep str.31 
Olympionik Jan Železný poběží na festivalovém běhu v Praze 

Jan Železný poběží festivalový běh v Praze. 

55. 2.10. B.Žehanová str.6 
Jak olympijští vítězové běželi Prahou 

Jan Železný běžel pětikilometrový běh Prahou. 



56. 4.1 O. jach str. 1 
Železný pomůže s penězi na stadion 

Na městském atletickém stadionu Jana Železného v Ml.Boleslavi chybí tribuny 
a zázemí pro sportovce. Město chce stadion zrekonstruovat a potřebné tribuny přistavět. 
Peníze na opravy bude žádat jako dotaci od státu. Pomoc se sháněním peněz slíbil 
i oštěpař Jan Železný. 

57. 8.10. trn str.9 
Neumannová vyhrála, Železný má kříž a meč 

Naposledy si ve vojenské uniformě kráčel pro ocenění v armádní anketě major Jan 
Železný. Za rok 2006 mu v ní patřilo ,jen" 10. místo, zároveň však přebral 
vyznamenání Záslužný kříž II. stupně ministra obrany za vzornou sportovní 
reprezentaci. A navrch opravdový meč pro "Rytíře sportu". 

58. 9.10. ČTK,es str.8 
Železný házel i v Plzenci, začne koučovat Frydrycha 

Ještě na tři týdny dopředu má oštěpař Železný plný diář. Pak už světový rekordman, 
který po 20 letech ukončil kariéru, nebude nic plánovat. Začne dělat to, co ho baví. 
A také připravovat svého nástupce, talentovaného Petra Frydrycha, mladíka z Klatov. 

59. 3.11. B.Žehanová str.7 
Železný: Brzy chci být Trenérem roku 

Jan Železný obsadil v anketě Atlet roku čtvrté místo. 

60. 4.11. T.Macek str.7 
Jen ho nechte, ať mluví! 
Při vyhlášení Atleta roku chtěl Železný pronést pár slov na rozloučenou 
se svou kariérou. Bohužel, v pražském hotelu Ambassador příležitost nedostal. Program 
slavnostní estrády byl příliš svázaný scénářem. 

61. 4.11. M.Němý str.9 
První medaili mám z tábora, vzpomínal Železný 

První medaili vyhrál Jan Železný na dětském táboře. 

62. .12. oča str.4 
Anketa 

Jan Železný hovoří o tom, jaká pije rád vína. 



63. .12. T.Macek str.3 
Železný je vyslancem Tretry. Přitáhne Isinbajevovou? 

Jan Železný hovoří o hvězdném obsazení Zlaté tretry v roce 2007. 

64. .12. dk str.8 
Oštěpařský talent už trénuje u Železného 

Jan Železný už má své svěřence. Mimo jiné i letošního mistra ČR Jana Syrovátka. 

65. 7.12. trn str.6 
Legendární oštěpař skončil tam, kde kdysi začínal 

Článek popisuje poslední závod Jana Železného v Mladé Boleslavi. 
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