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Sportovci ASC DUKLA 
v letech 1993 až 2017 získali:

Rok Zlato Stříbro Bronz Celkem
1993  11  18  16   45
1994  10  23  11   44
1995  15  11  14   40
1996  11  19  17   47
1997  14  18  20   52
1998  11  27  15   53
1999  22  19  24   65
2000  14  16  20   50
2001  22  12  22   56
2002  24  24  29   77
2003  32  27  32   91
2004  23  19  18   60
2005  24  23  21   68
2006  18  28  26   72
2007  29  18  28   75
2008  14  24  18   56
2009  23  33  31   87
2010  33  22  42   97
2011  25  31  24   80
2012  24  22  26   72
2013  33  27  37   97
2014  34  31  32   97
2015  37  32  31   100
2016  37  39  31   107
2017  41  31  36   108

Celkem 581 594 621 1 796

Jedná se o součet medailí z OH, MS, ME, 
MSJ, MEJ, světových univerziád a světo-
vých armádních soutěží.

Během sedmdesátileté his-
torie armádního vrcholového 
sportu prošla Duklou řada 
sportovců různých genera-
cí. Mnozí z nich se zaslouži-
li o slávu československého 
a českého sportu, zúročili 
svůj talent, vytrvalost a od-
hodlání na olympijských 
či světových kolbištích a za-
řadili se mezi nejlepší spor-
tovce světa a legendy světo-
vého sportu.

Olympijských medailí, sym-
bolů životního úspěchu spor-
tovců, získali armádní spor-
tovci celkem 99. Do historie 
je zapsáno 32 olympijských 
vítězství, zisk 33 stříbrných 
a 34 bronzových medailí.

Armádní sportovní cent-
rum Dukla se za posledních 
25 let, kdy je resortním 
sportovním centrem Minis-
terstva obrany a samostat-
né Armády České republi-
ky, změnilo z vojenského 
sportovního útvaru v profe-
sionální evropský resortní 
klub, který svými úspěchy 
patří mezi nejlepší na světě. 
Za vynikající reprezentaci 
mají medailisté ze šampi-
onátů a olym piád možnost 
stát se vojáky z povolání. 
K 15. březnu 2018 nosí vo-
jenskou uniformu 30 spor-
tovců (z toho tři ženy).
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V Dukle jsem prožil svá nejlepší léta, celých 26 let. 
Jako mladý motocyklový závodník  jsem již před nástupem základní vo-

jenské služby měl indicie, že nejlepší podmínky pro sportovní růst má Duk-
la. Jako vojenský nováček jsem se tenkrát dostal do Dukly Benešov, kde mi 
bylo umožněno zúčastňovat se většiny tréninků a závodů. Hned prvním ro-
kem jsem se dostal do reprezentace a jel svou první Šestidenní za klubové 
družstvo Dukly Praha, kam jsem byl ještě před ukončením základní vojenské 
služby převelen a kde jsem později zůstal jako voják v další činné službě. 

A tady začala má slavná kariéra.
V Dukle Praha byly podstatně lepší podmínky, vedli nás odborní trenéři 

a celková příprava probíhala na vysoké úrovni, což se promítalo do našich 
sportovních výsledků. Tyto vynikající podmínky nám všichni konkurenti zá-
viděli. V Dukle v té době byli soustředěni nejlepší jezdci jak motokrosu, tak 
endura. Naše tréninky probíhaly hlavně v přípravném období převážně sou-
časně, což podněcovalo zdravou rivalitu, která měla kladný vliv na zvyšová-
ní sportovní výkonnosti. Musím připomenout i perfektní technické zajištění. 
V  té  době  jsme měli  velkou  výhodu  v  domácích motocyklech  Jawa  a  ČZ, 
dokonce jsme se podíleli i na jejich vývoji.

Po celou dobu existence patřilo armádní  sportovní družstvo motorismu 
Dukly mezi nejlepší, získávalo četná vítězství na mezinárodních závodech, 
mistrovstvích světa a Evropy. Já osobně jsem za dobu své aktivní sportovní 
činnosti  v Dukle Praha  získal deset  titulů mistra Evropy a  šest  titulů  svě-
tového  šampiona.  Po  ukončení  závodní  činnosti  jsem  zůstal  v  Dukle  jako 
trenér a po odchodu legendárního náčelníka ASD pana Mošny jsem převzal 
jeho funkci. 

V roce 1992 však došlo k nepochopitelnému politickému rozhodnutí a ar-
mádní  sportovní družstvo motorismu bylo u Dukly zrušeno. Současně byla 
zrušena i motoristická střediska Svazarmu (Autoklub) a Ministerstva vnitra. 
Toto rozhodnutí se podepsalo i na celkových výsledcích českého motoristic-
kého sportu. Je pravda, že se v té době změnila i politická situace, ale sport 
je podporován i v západních státech. O to více mě mrzí, že i když jsme měli 
perfektně  vybudovaný  systém  přípravy,  který  od  nás  převzali  naši  bývalí 
konkurenti z kapitalistických států, tak my jsme jej zrušili.

Dodnes vzpomínám na všechny kamarády a perfektní partu, která v na-
šem týmu dukláků byla. 

Květoslav Mašita

Květoslav Mašita
legendární motocyklový závodník z Dukly Praha, šestinásobný vítěz slavné Šestidenní, desetinásobný mistr Evropy 
v terénních motocyklových soutěžích, člen Síně slávy FIM. Starému kontinentu vládl na třistapadesátce značky Jawa 
v letech 1968 až 1977.



1948 195119521953 1956 1963 1967 19691970 1974 1994199219911985 1993 2018

Sedmdesát let 
armádního vrcholového sportu

4

Armádní tělocvičný klub
1. 10. 1948 – 1953

Jedním z charakteristických rysů čs. armády po roce 1948 se stal mo-
hutný rozmach zájmové i profesionální kulturní a sportovní činnosti vojá-
ků. Toto období se stalo počátkem sjednocení tělovýchovy a diferencované 
péče o armádní vrcholový sport. Dne 19. srpna 1948 byl ustaven Armádní 
tělovýchovný svaz (ATS), který později nesl název Armádní sokolský výbor 
(ASV), jehož předsedou se stal plk. Vilém Sacher.

Jako by na potvrzení správnosti tohoto rozhodnutí se zalesklo několik 
olympijských medailí z LOH 1948 v Londýně. Dvě získal nadporučík Emil Zá-
topek (zlato v běhu na 10 000 m a stříbro na poloviční trati), jednu zlatou 
boxer Július Torma (ve velterové váze) a bronzovou gymnasta Leo Sotorník 
v přeskoku koně nadél.

Proto 1. října 1948 vznikl speciální útvar pro přípravu vojáků-vrcholových 
sportovců − Armádní tělocvičný klub (ATK). V něm bylo ve třech rotách po-
stupně soustředěno 219 sportovců dvaceti pěti sportovních odvětví. Výběr 
se prováděl vždy v srpnu jak z branců nastupujících základní službu, tak 
z vítězů armádních sportovních soutěží. Hlavním úkolem ATK bylo zajistit 

Veslařská čtyřka ATK s kormidelníkem 
a s trenérem Vojtěchem Hvězdou

Boxer Július Torma vybojoval 
na LOH 1948 zlatou medaili
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nejlepším sportovcům takové tréninkové podmínky, aby v průběhu vojenské 
služby sportovní formu neztratili, ale aby si ji naopak systematickou přípra-
vou zvýšili a pomohli rozšířit počet státních reprezentantů. To se ukázalo 
jako správné a prospěšné.

Prvním velitelem ATK byl v letech 1948 až 1949 pplk. Josef Novák, 
po něm v období 1949 až 1950 major Josef Malík. Velitelství ATK bylo zříze-
no ve starém zámečku v Malé Chuchli. Přímo v zámečku byli ubytováni fot-
balisté, ragbisté, pozemní i lední hokejisté, veslaři a házenkáři. Pro nedo-
statek ubytovacích prostor byla třetí sportovní rota s odbory boxu, vzpírání, 
zápasu, šermu a vodáků přemístěna na Zbraslav. Na Strahově, v tribunách 
sletového stadionu, bydleli s Emilem Zátopkem nejdříve atleti a gymnasté, 
později i pozemní hokejisté a ragbisté. Po dokončení výstavby tzv. bará-
kového tábora na starém fotbalovém hřišti hned pod sletovým stadionem 
se do něj v roce 1949 nastěhovaly všechny sportovní odbory.

V roce 1950 vystřídal mjr. Malíka štábní kapitán Josef Janíček, který 
funkci velitele vykonával do roku 1951. V té době zůstávalo stále více spor-
tovců sloužit v armádě jako praporčíci nebo důstojníci, a tím se postupně 
měnila struktura dosavadního ATK. Z většiny odborů se staly reprezentační 
celky, měnil se rovněž původní účel ATK, což vyžadovalo novou organizaci 
armádního sportu.

Zásadní změna v oblasti vojenské tělovýchovy se uskutečnila 1. října 
1951. Vrcholoví sportovci, kteří byli dosud soustředěni v ATK, přešli do nově 
vytvořeného Útvaru armádní tělesné přípravy (ÚATP) podřízeného správě 
bojové přípravy, který však na veřejnosti dál vystupoval pod názvem ATK. 
Jeho součástí byl oddíl reprezentantů (OR), který zabezpečoval státní re-
prezentaci. Tvořilo ho pět rot – gymnastů, lehkých atletů, sportovních her, 
těžkých atletů a zimních sportů – s četami pro jednotlivé druhy sportu 
(gymnastika, veslování, plavání, lehká atletika, pozemní hokej, cyklistika, 
box, lyžování, šerm, zápas, fotbal, házená, lední hokej a další). Velitelem 
ÚATP byl v letech 1951 až 1953 kpt. Bohdan Konáš.

Emil Zátopek v cíli zlatého 
běhu na 10 000 m na LOH 1948, 
československá atletika získala 
první olympijské zlato.

Tréninkové soustředění veslařů v Ústí n/L pod vedením Vojtěcha 
Hvězdy (zima 1954)
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Ústřední dům armády
1953–1956

Stejně jako v jiných oblastech čs. armády byla i v armádním vrcholovém 
sportu připravována z důvodu „předimenzovanosti“ celková reorganizace 
a decentralizace. V první polovině roku 1953 vznikl samostatný útvar – Oddíl 
reprezentantů ÚDA. Po čtyřech letech tak zmizel název ATK a armádní 
sport vystupoval pod názvem Ústředního domu armády a pod znakem ÚDA 
Praha. Prvním velitelem Oddílu reprezentantů ÚDA byl od 1. června 1953 
do roku 1956 mjr. Nikolaj Hrib.

Sportovci byli rozděleni do pěti rot, ve kterých byly činné odbory dráho-
vé a silniční cyklistiky, házené, české házené, sportovní gymnastiky, juda, 
fotbalu, basketbalu, krasobruslení, krasojízdy, ledního hokeje, atletiky, 
lyžování, moderního pětiboje, volejbalu, plavání, vodního póla, pozemní-
ho hokeje, boxu, ragby, rychlobruslení, sportovní střelby, šermu, tenisu, 
veslování, kanoistiky, vzpírání a zápasu. Další, šestá rota byla otevřena 
pro armádní sportovkyně, kterou tvořily sportovní gymnastky, atletky, kra-
sobruslařky, lyžařky a volejbalistky. V průběhu let byl k odboru moderního 
pětiboje přičleněn odbor jezdecký, v letech 1954 až 1956 byly na opak zru-
šeny odbory pozemního hokeje, ragby a krasojízdy.

Pro značný počet sportovních 
odborů bylo nutné vytvořit odpoví-
dající zázemí. Oddíl reprezentantů 
se přestěhoval do vojenského ob-
jektu na Pohořelci, sportovní pří-
prava probíhala na Stadionu čs. ar-
mády, v tělocvičně a přilehlých 
budovách na Strahově, v zařízeních 
ÚDA u Prašného mostu a na Kláro-
vě, pronajímaly se prostory zimní-
ho stadionu na Štvanici a v Kladně, 
tělocvična a bazén TJ Bohemians 

Do ÚDA přišla již jako olympijská vítězka 
z LOH 1952, v jeho dresu se v roce 1954 
stala mistryní Evropy. V průběhu své kariéry 
překonala jeden světový a tři evropské 
rekordy v hodu oštěpem. Dana Zátopková.
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(dnes Sokol Vinohrady) v Riegrových sadech, tělocvična TJ Slovan Orbis 
a řada dalších sportovišť.

Oddíl reprezentantů poskytoval lepší podmínky pro přípravu špičkových 
sportovců. Začaly být využívány nejmodernější tréninkové formy a meto-
dy, byl zaveden systém perspektivního plánování a do tréninkového procesu 
se zapojili i lékaři.

I přes několik reorganizací armádní tělovýchovy Oddíl reprezentantů ÚDA 
jako jediné zařízení stále svým členům poskytoval příslušnou péči a záze-
mí. O dosažené úrovni svědčí výsledky armádních sportovců, kteří v letech 
1953 až 1956 překonali devatenáct světových a jedenáct evropských rekor-
dů, na stupních vítězů stanuly osobnosti jako Emil Zátopek, Josef Doležal, 
Stanislav Jung wirth, Jiří Skobla, Leo Sotorník, Vladimír Jirásek, Dana Zátop-
ková, Karol Divín a mnozí další.

Tenista Jiří Javorský, několikanásobný přeborník 
republiky, na světovém festivalu ve Varšavě získal 
tři zlaté medaile.

Sportovní střelec František Maxa 
při střelbě ze sportovní pistole

V utkání ÚDA Praha–Spartak Sokolovo 
bojují o puk Karol Fako (ÚDA) a Karel 
Gut.

Věra Suchánková a Zdeněk Doležal při volné 
jízdě na ME 1955, kde získali stříbrnou medaili, 
na LOH 1956 skončili na osmém místě.
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DUKLA – jednotný název 
pro armádní sport

od 1. října 1956 – březen 2018
1.  října  1956 Pro všechny vojenské sportovní kolektivy a armádní spor-

tovní družstva (ASD) byl zaveden jednotný název DUKLA. Sídlem vedení 
armádního sportu byl v druhé polovině roku barákový tábor vedle vý-
chodní tribuny spartakiádního stadionu.

1956 Zrušení sportovních kolektivů žen. Odbory tenisu, šermu, kraso-
bruslení, rychlobruslení, šachu, moderního pětiboje a některé další jsou 
převedeny k vojenským útvarům nebo do nově vznikajících vojenských 
tělovýchovných jednot (VTJ).

1956 V Praze-Dejvicích jsou kromě sportovišť dobudovány a předány 
jako komplex administrativní budovy v ulici Pod Juliskou 1. Součástí je 
i šestnáctipatrová důstojnická ubytovna Družba (od roku 1957 hotel Če-
dok, později hotel International, pak Holiday Inn a nyní Crowne Plaza). 
K tomu dále patřila mládežnická ubytovna v ulici Podbabská, areál ka-
sáren v Čínské ulici a budova lázní Na Julisce 28. Vodní sporty využívaly 
vojenské loděnice na Císařské louce, plavci bazén na Klárově, tenisté 
a volejbalisté tenisové dvorce u Prašného mostu.

1957 V Dukle Praha jsou zařazena pouze družstva fotbalu, házené a lehké 
atletiky.

1960 U příležitosti Středoevropského utkání ve fotbalu konaného 10. čer-
vence byl slavnostně otevřen nový stadion na Julisce v Praze-Dejvicích.

1. září 1963 Vznikl nový vojenský útvar – Armádní středisko Dukla Praha.
1970 Ve vybraných sportovních odvětvích byly při jednotlivých armádních 

střediscích zřízeny základny mládeže a dorostu. Od roku 1992 mají ná-
zev sportovní družstva juniorů (SDJ).

Duben 1974 Armádní střediska Dukla byla přejmenována na armádní stře-
diska vrcholového sportu DUKLA (ASVS Dukla), nově vzniklo páté ASVS 
DUKLA v Olomouci a Vědecko-výzkumné pracoviště vrcholového sportu 
v ČSLA.

1985 Bylo zrušeno ASVS Dukla Olomouc.
1991 AČR se stala 83. řádným členem třetí největší multisportovní organi-

zace světa − Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM), směřující čin-
nost k realizaci své hlavní myšlenky Sportem k přátelství.

1992 ASVS Dukla se změnilo na Armádní centrum tělesné výchovy a spor-
tu Dukla Praha (ACTVS Dukla Praha).
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1992 Kolektivní sporty − hokej, fotbal, házená a volejbal − přecházejí 
v příspěvkové organizace.

1. ledna 1993 Vznikl profesionální sportovní armádní klub Dukla v České 
republice.

1. ledna 1994 Státní sportovní reprezentaci a armádní vrcholový sport 
v resortu Ministerstva obrany zabezpečuje pouze Armádní sportovní 
centrum DUKLA.

1994 Došlo k reorganizaci Správy tělesné výchovy a sportu Ministerstva 
obrany ČR. Výkonné složky systému zabezpečení přípravy ke státní spor-
tovní reprezentaci zůstaly součástí ministerstva, služební tělesná výcho-
va byla podřízena Generálnímu štábu AČR. Výkonnostní sport v AČR byl 
zrušen.

1994 Zrušeny příspěvkové organizace FC DUKLA Praha a ASLC Mnichovo 
Hradiště.

1999 Zrušena příspěvková organizace HC DUKLA Jihlava.

Velitelé, náčelníci a ředitelé ATK – ÚDA – DUKLA 
v letech 1948 – březen 2018
podplukovník Josef NOVÁK 1948−1949
major Josef MALÍK 1949−1950
štábní kapitán Josef JANÍČEK 1950−1951
kapitán Bohdan KONÁŠ 1951−1953
major Nikolaj HRIB 1953−1956
podplukovník Vratislav BAYER 1956−1958
major Josef HAVLÍK 1958–1973
plukovník PhDr. Zdeněk HOŠEK 1974−1985
plukovník Josef TESAŘ 1986−1989
plukovník Mgr. Jan KLAPÁČ 1989−1997
plukovník PaedDr. Vlastimil ŠEBELA 1997−2001
plukovník Ing. Jaroslav PRIŠČÁK, Ph.D. od roku 2001

Jaroslav 
Priščák, 
čs. rekordman 
v trojskoku 
(17,23 m) 
z roku 1984.

Jan Železný získal 
na LOH 1992 v Barceloně své 
první olympijské zlato.

Kateřina Neumannová 
na ZOH 1998, 2002, 2006 
získala celkem šest medailí.

Imrich Bugár je mistrem 
světa z roku 1983. V dresu 
Dukly startoval 457krát.
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ZANIKLÁ, ZRUŠENÁ A ODLOUČENÁ 
SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ
Fotbal 1948−1990

Fotbalisté Dukly Praha získali v letech 1974 
až 1989 tři tituly mistrů republiky, třikrát se stali 
vítězi Československého poháru, v roce 1986 si 
zahráli v semifinále Poháru vítězů pohárů.

Hokej 1948−1990

Hokejisté Dukly Jihlava se lvíčkem 
na dresech. Zleva Jiří Kochta, 
Jan Suchý, Jiří Holík, Jan Hrbatý, Jan 
Klapáč

Jezdectví
1954−1956

Judo
1948−1956

Pyták a Hudeček 
v přátelském utkání

Krasobruslení
1952−1956

Reprezentant ÚDA Bozděch 
s koněm Broukem na Velké 
pardubické

Přeborníci republiky 1954. 
Zleva manželé Soňa 
a Miloslav Balunovi (kategorie 
párů), Lerchrtová Řeháková 
(kategorie ženy) a Karol Divín 
(kategorie muži)
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Vladimír Kejř 
při rozporu 
na kruzích

Pozemní hokej
1948−1954

Družstvo ATK 
pozemního hokeje 
v roce 1952 
znovu obhájilo 
mistrovský titul.

Šachy
1954−2005

Vlastimil Jansa, akademický 
mistr světa, mezinárodní 
šachový velmistr (1973)

Šerm
1948−1956

Reprezentant Černý 
v šermu kordem

Vzpírání
1949−1967

Vzpěrač Pšenička 
při překonání 
čs. rekordu 

v utkání 
ČSR–Rakousko

Zápas
1949−1970

Plavání
1948−1972

Basketbal
1948−1993

Box
1948−1985

Gymnastika
1948–1956

Mistr sportu 
Sekal 
provádí 
nožní 
kladivový 
chvat 
s Bezuchou.

Jindřich Vágner. Plavci Dukly 
Praha překonali v roce 1963 
dvanáct čs. rekordů.

Mezinárodní 
utkání 

ČSR–ČLR. 
Příslušníci 

ÚDA Škeřík, 
Matoušek 

bojují 
za národní 
mužstvo.

Zápas v boxu 
na III. sportovních 
armádních hrách. 
Boxer ÚDA Netuka 
vítězí v přeboru ČSR.
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HÁZENÁ
1948 – březen 2018

V ATK Praha se v roce 1948 hrála jak 
česká, dnes národní, tak i mezinárodní 
házená o 11 hráčích. Už dva roky poté 
začali házenkáři sbírat tituly mistrů 
republiky v obou druzích a hráči klubu 
se začali objevovat i ve státní reprezen-
taci. V roce 1954 na MS světa ve Švéd-

sku vybojovali bronzové medaile. V roce 1957 zvítězila Dukla v I. ročníku 
PMEZ ve Francii, na MS 1958 obsadilo čs. reprezentační družstvo 2. místo 
a rovněž na MS v roce 1961 vybojovala reprezentace, jejíž součástí bylo osm 
hráčů Dukly, stříbrné medaile. Dukla uspěla i v roce 1963 v PMEZ ve Francii, 
kde ve finále porazila Dynamo Bukurešť 15:13, a získala tak druhý historický 
úspěch v této soutěži. V roce 1964 na MS v Praze tvořili hráči Dukly téměř 
celé reprezentační družstvo, které pod vedením trenéra Bedřicha Königa 
vybojovalo bronzové medaile, svůj podíl mají rovněž na zisku titulu mistrů 
světa v roce 1967. Na úspěchu na LOH 1972 v Mnichově a zisku stříbrné 
medaile se kromě trenéra Víchy podíleli hráči Ladislav Beneš, Ivan Satrapa, 
Jiří Kavan, Jaroslav Škarvan a Vladimír Haber. V roce 1993 vznikla státní 
příspěvková organizace HC Dukla Praha a její družstvo stále patří ke špičce 
české extraligy házené.

Úspěchy klubu:
vítěz PMEZ 1957, 1963, 1984
finalista PMEZ 1967, 1968
finalista PVP 1982
mistr ligy 28× Československo + 4× ČR (1994, 1995, 2011, 2017)
vítěz Čs. poháru 3×
vítěz Českého poháru 6× (1994, 1995, 1996, 1999, 2010, 2014)
hráči ve výběru světa Beneš, Duda, Havlík, Kotrč, Mareš, Satrapa

Házenkáři roku: 1967, 1969 Rudolf Havlík
 1970, 1971 Jiří Kavan
 1984 Michal Barda
 1985, 1986, 1987 Jiří Kotrč
 1995, 1996 Petr Házl

Družstvo HC Dukla Praha, vítěz ligy 2017
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VOLEJBAL 
1948 – březen 2018

Odbor odbíjené v ATK vznikl v roce 1948, sídlil na Zbraslavi společ-
ně s boxery, košíkáři a zápasníky. Už v prvním roce své činnosti družstvo 
na mistrovství republiky skončilo na třetím místě. Bratři Josef a Karel Bro-
žovi, Josef Tesař, Karel Paulus, Evžen Krob, Miloslav Bouchal, Josef Jonáš 
a Vladimír Votava tvořili základ čs. státní reprezentace. Armádní volejba-
listé mají v historii tohoto sportovního odvětví zcela výjimečné postavení. 

Úspěchy klubu:
vítěz PMEZ 1975
mistr ČR  18× (1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1960, 1961, 

1963, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 2001, 2003, 
2015, 2016)

vítěz Českého poháru  9× (1975, 1992, 1995, 2001, 2007, 2008, 2009, 2014, 
2016)

Olympijští medailisté:
1964 Tokio stříbro − Karel Paulus, Václav Šmídl
1968 Mexico City bronz − Josef Smolka st., Lubomír Zajíček

Mistři světa:
1956 Paříž  Josef Brož, Josef Tesař, Ladislav Synovec, 

Karel Paulus, Jaroslav Fučík
1966 Praha Josef Smolka st., Václav Šmídl

 Dukla Liberec – vítěz 
extraligy 2003. Zleva 
Aleš Dittrich, Marek 
Pikeš, Ondřej Boula, 
Přemysl Obdržálek, 
Martin Nečas, Michal 
Sukuba, Michal Bíza, 
Jiří Zadražil, Filip 
Rejlek, v záběru 
vpravo chybí Lukáš 
Ticháček.
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ATLETIKA
1948 – březen 2018

Atleti ATK (Armádní tělovýchovný klub), ÚDA (Ústřední dům armády) a Dukly 
Praha byli a jsou základem národní reprezentace. Jejich domácím stadio-
nem je Juliska v pražských Dejvicích. Činnost atletů oficiálně začala v roce 
1949. V družstvech se stali mistry republiky celkem 56krát.

Za téměř 70 let činnosti získali:
20 olympijských medailí (10 zlatých – 5 stříbrných – 5 bronzových)
22 z mistrovství světa (13 – 5 – 4)
17 z halového mistrovství světa (8 – 5 – 4)
41 z mistrovství Evropy (14 – 10 – 17)
39 z halového mistrovství Evropy (14 – 8 – 17)
 9 vítězství v Diamantové lize

Vytvořili:
64 světových rekordů (18× Emil Zátopek)
12 evropských rekordů

Emil a Dana Zátopkovi ve fotomontáži

Barbora Špotáková, 
olympijská vítězka v hodu 

oštěpem na LOH 2008 a 2012
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ATLETIKA
1948 – březen 2018

Atleti ATK (Armádní tělovýchovný klub), ÚDA (Ústřední dům armády) a Dukly 
Praha byli a jsou základem národní reprezentace. Jejich domácím stadio-
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olympijská vítězka v hodu 

oštěpem na LOH 2008 a 2012
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Koulař Tomáš Staněk, 
bronzový z HMS

Mistryně světa v běhu 
na 400 m překážek Zuzana 
Hejnová

Čtvrtkař Pavel Maslák, halový 
mistr světa

Oštěpař Vítězslav Veselý, mistr světa

Desetibojař Roman Šebrle, olympijský 
vítěz

Desetibojař Tomáš 
Dvořák, mistr světa

Jakub Holuša, halový mistr Evropy 
na 1 500 m
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CYKLISTIKA
1948 – březen 2018

Cyklistika byla zařazena do armády již v polovině roku 1946, a to u Po-
sádkového velitelství Velká Praha. Pod vrcholový sport ATK vstoupila v roce 
1948. První významný úspěch dosáhl na silnici Jan Veselý vítězstvím v Zá-
vodě míru v roce 1949. V rámci celkové reorganizace armádního sportu bylo 
v roce 1956 rozhodnuto o vytvoření dvou nových cyklistických středisek. 
Dráhoví cyklisté se přemístili do Pardubic a silničáři do Brna.

Cyklistika DUKLA Brno
1957 − březen 2018

Po začátcích v kasárnách v Černých Polích a následném přestěhování 
do Židenic se družstvo dráhové cyklistiky velmi brzy dostalo mezi špičku 
československé cyklistiky, a to nejen na silnici, ale i na dráze a v cyklokro-
su. V roce 1974 měla Dukla jak silniční, tak i dráhovou část, která se sem 
přesunula po zrušení oddílu v Pardubicích. K dalším změnám došlo v roce 
1985, kdy byli do Brna odveleni silničáři Dukly Trenčín (vrátili se zpět v roce 
1992) a kdy vzniklo sportovní družstvo juniorů. V počátcích činnosti byla 
Dukla podřízena Vojenské akademii v Brně, v dalších letech byla postupně 
řízena armádními středisky vrcholového sportu v Praze, Olomouci a Trenčí-
ně. Od roku 1994 je součástí Armádního sportovního centra  Dukla.

Cyklisté Dukly Brno (1974). Zleva Jursa, Smolík, Hrazdíra, Brázda, Zukal, Kratina, Kohout, 
Zeman, Petr Vávra, Koryčan, Zajac, Tichánek, Havelka, Prevužňák, Purč, Fridrich, Lacko, 
Labus, Bugner, Bienhauer, Karel Vávra, Moravec a Ticháček
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Cyklistika DUKLA Praha
1974 − březen 2018

Armádní sportovní družstvo cyklistiky v Praze bylo založeno 1. října 
1974, kdy bylo vytvořeno pět středisek vrcholového sportu. Nové druž-
stvo dráhové cyklistiky v ASVS Dukla Praha vzniklo ze stávajícího družstva 
cyklistů Dukla Pardubice, které bylo nejdříve přemístěno do Brna a poté 
na podzim 1974 do Prahy. Od 1. července 2015 došlo ke sloučení dopo-
sud samostatných jednotek horských kol z ASO různé a dráhové cyklistiky 
do ASO cyklistiky Dukla Praha.

Za dobu své činnosti získali: 
8 olympijských medailí (3 zlaté – 3 stříbrné – 2 bronzové)
53 z mistrovství světa (14 – 18 – 21)
43 z mistrovství Evropy (9 – 12 – 22)
4× zvítězili v Závodu míru

Vytvořili: 
1 světový rekord

Družstvo cyklistů pražské Dukly v roce 2008

Olympijský vítěz Jaroslav 
Kulhavý

Pavel Kelemen, 
juniorský mistr Evropy 
v dráhové cyklistice
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RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA
1948 – březen 2018

V roce 1948 byli v Armádním tělocvičném klubu přicházející vodáci přiřa-
zováni k jiným sportům. Oddíl kanoistiky vznikal postupně v letech 1949 
až 1950. V roce 1952 nastoupil do ATK tehdy již úspěšný kanoista a pozdější 
dlouholetý trenér František Čapek. Kanoisté pro svou tréninkovou činnost 
využívali Důstojnický klub vodních sportů na Císařské louce v Praze. V roce 
1956 byli vyčleněni z kolektivu pražských armádních sportů a přemístěni 
z Prahy k vojenskému útvaru do Litoměřic. V následujících třech letech se 
armádní kanoistika ocitla ve vážné existenční krizi, a dokonce hrozilo ukon-
čení její činnosti. Zásluhou trenéra Čapka se podařilo v roce 1959 přemístit 
oddíl zpět na Císařskou louku, kde sídlí až do současnosti v nové loděnici 
spolu s veslaři Dukly Praha.

Za dobu své činnosti získali:
6 olympijských medailí (2 zlaté – 1 stříbrná – 3 bronzové)
82 z mistrovství světa (16 – 31 – 35)
42 z mistrovství Evropy (15 – 11 – 16)
4 z Evropských her (0 – 2 – 2)

VESLOVÁNÍ
1948 – březen 2018

Začátky armádního veslování jsou spojeny se vznikem ATK v roce 1948. 
Tehdy veslaři trénovali na Smíchově v loděnici Důstojnického klubu vodních 
sportů. V roce 1955 byla postavena nová loděnice, kterou užívali společ-
ně s kanoisty. V roce 1956 se příslušníci ÚDA zúčastnili olympijských her 
v Melbourne. V letech 1957−1962 byli přemístěni do Terezína a později 
do Litoměřic. Na OH 1960 v Římě na dvojskifu Václav Kozák spolu s Pavlem 
Schmidtem pro armádní veslování vybojovali zlatou medaili. V roce 1962 se 
veslaři vrátili do dřevěné loděnice na Císařské louce. Armádní veslování vedl 
Vojtěch Hvězda. Od té doby se veslaři Dukly Praha stávají páteří národní 
mužské reprezentace, což trvá do současnosti. V roce 1997 nový objekt na-
hradil takzvanou Starou boudu, kterou veslaři používali od sedmdesátých 
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let 20. století. Tato loděnice přežila i povodně v roce 2002 a v červnu 2013. 
Kolem roku 2010 se začalo uvažovat o jejím rozšíření, protože prostory už 
nestačily. Koncem roku 2017 byla po desetiměsíční rekonstrukci slavnostně 
otevřena nová loděnice, o jedno patro vyšší, s větší posilovnou, místností 
s trenažéry a šatnami. Stavba v sytě žluté barvě se ihned stala dominantou 
okolí.

Za dobu své činnosti získali:
10 olympijských medailí (1 zlatou – 4 stříbrné – 5 bronzové)
48 z mistrovství světa (7 – 23 – 18)
25 z mistrovství Evropy (10 – 7 – 8)
55 vítězství (38 triumfů v řadě) osmiveslice Dukly Praha v Primátorkách

VODNÍ SLALOM
1960 – březen 2018

Armádní vodáci založili oddíl Dukla Bechyně v roce 1960. Zázemí jim 
v dřevěné loděnici na Lužnici pod bechyňským mostem poskytlo letectvo, 
jež tu bylo dislokované. V roce 1971 byla Dukla Bechyně začleněna do sys-
tému armádního vrcholového sportu a podřízena Armádnímu středisku Libe-
rec. Po zařazení vodního slalomu do programu OH 1972 došlo o rok později 
k přemístění oddílu do Brandýsa nad Labem. Po vyřazení vodního slalomu 
z programu OH skončila samostatnost oddílu a vodní slalomáři byli zařazeni 
do ASO různé. V roce 1997 byl vodní slalom opět zařazen do programu OH. 
Družstvo se proto z ASO Dukla kanoistiky vyčlenilo a pod názvem ASO Dukla 
Brandýs nad Labem působí dodnes.

Za dobu své činnosti získali:
5 olympijských medailí (1 zlatá – 3 stříbrné – 1 bronzová)
113 z mistrovství světa – slalom a sjezd jednotlivci a hlídky (42 – 43 – 28)
62 z mistrovství Evropy – slalom a sjezd jednotlivci a hlídky (19 – 20 – 23)
6 z mistrovství Evropy – rafty (2 – 2 – 2)

Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba

Ondřej Synek, 
pětinásobný 
mistr světa 
na skifu

Zlatá radost deblířů z titulu mistrů 
světa v Troji 2013 – Jakub Jáně, Ondřej 
Karlovský, Marek Šindler, Jonáš Kašpar, 

Ondřej Štěpánek a Jaroslav Volf
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LYŽOVÁNÍ a SNOWBOARDING
1948 – březen 2018

Začátky armádního lyžování jsou dány vznikem ATK v roce 1948. Po roz-
puštění Oddílu reprezentantů v rámci ÚDA Praha v roce 1956 se náhradou 
stala Vojenská tělovýchovná jednota v Liberci s názvem Dukla. Vzniklo 
Armádní sportovní družstvo lyžování, ve kterém kromě trenéra bylo 30 běž-
ců včetně biatlonistů, skokanů, sdruženářů a sjezdařů. Postupně se rozšiřo-
valo a pod ASO lyžování se přidávaly další zimní sportovní odvětví, napří-
klad akrobatické lyžování, skoky a boule, snowboarding, snowboardcross… 
Hlavně snowbarding začal být v posledních pěti letech velice úspěšný, a to 
díky Evě Samkové a Ester Ledecké, které získávají medaile jak na olympij-
ských hrách, tak na světových pohárech a mistrovstvích světa.

Za dobu své činnosti získali: 
17 olympijských medailí (5 zlatých – 4 stříbrné – 8 bronzových)
28 z mistrovství světa (6 – 10 – 12)
 3 z mistrovství Evropy (1 – 0 – 2)
 7 celkových vítězství ve Světovém poháru

Vytvořili:
1 světový rekord (ve skocích na lyžích)

Přivítání úspěšných olympioniků ze ZOH 1988

Snowboardistka Eva Samková, 
olympijská vítězka

Jakub Janda, vítěz Světového 
poháru ve skoku na lyžích
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Běžec na lyžích Lukáš Bauer

Běžec na lyžích 
Martin Jakš

Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, dvojnásobná 
olympijská vítězka

Skokan na lyžích Jan Matura

Snowboardistka Šárka 
Pančochová

Alpský lyžař Kryštof Krýzl

Ondřej Bank, alpský lyžař 
a současný trenér E. Ledecké
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PARAŠUTISMUS
1961 – březen 2018

Armádní sportovní oddíl parašutismu vznikl v roce 1961, kdy byla usta-
novena tzv. reprezentační četa, která se stala součástí 22. výsadkové bri-
gády Prostějov. V březnu 1963 bylo vytvořeno Armádní sportovní družstvo 
parašutistů, jež mělo za úkol připravovat sportovce pro státní i armádní 
reprezentaci. Předtím byli reprezentanty republiky pouze členové civilních 
sportovních parašutistických oddílů Aeroklubu. V letech 1963−1964 vytvoři-
li příslušníci družstva 14 světových 
rekordů. V průběhu VI. mistrovství 
spřátelených armád v Bulharsku 
21. září 1972 došlo k tragické neho-
dě autobusu týmu Dukly Prostějov. 
Při střetu s projíždějícím rychlíkem 
zahynulo 11 osob z 13členné výpra-
vy. Po této nehodě, kdy prakticky 
přestalo družstvo existovat, rozhod-
lo ministerstvo národní obrany o vy-
budování nového týmu. V říjnu 1974 

Družstvo parašutistů po tréninku, zleva Bedřich Chudoba, Josef Pospíchal, Ivan Hoššo, trenér 
Jaroslav Jehlička, Luboš Majer, Václav Kumbár, Oldřich Varmuža a trenér Stanislav Blažej

I padáková 
technika se vyvíjí.
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reprezentaci. Předtím byli reprezentanty republiky pouze členové civilních 
sportovních parašutistických oddílů Aeroklubu. V letech 1963−1964 vytvoři-
li příslušníci družstva 14 světových 
rekordů. V průběhu VI. mistrovství 
spřátelených armád v Bulharsku 
21. září 1972 došlo k tragické neho-
dě autobusu týmu Dukly Prostějov. 
Při střetu s projíždějícím rychlíkem 
zahynulo 11 osob z 13členné výpra-
vy. Po této nehodě, kdy prakticky 
přestalo družstvo existovat, rozhod-
lo ministerstvo národní obrany o vy-
budování nového týmu. V říjnu 1974 

Družstvo parašutistů po tréninku, zleva Bedřich Chudoba, Josef Pospíchal, Ivan Hoššo, trenér 
Jaroslav Jehlička, Luboš Majer, Václav Kumbár, Oldřich Varmuža a trenér Stanislav Blažej

I padáková 
technika se vyvíjí.
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vzniklo Armádní středisko vrcholového sportu a družstvo parašutistů bylo 
přeřazeno od 22. výsadkové brigády do podřízenosti ASVS Dukla Olomouc se 
stávající dislokací v Prostějově. V roce 1985 bylo družstvo předáno do pod-
řízenosti ASVS Dukla Liberec a v roce 1994 jako Armádní sportovní oddíl 
parašutismu přímo pod ASC Dukla v Praze.

Za dobu své činnosti získali: 
76 medailí z mistrovství světa seniorů a juniorů 
   (22 zlatých – 25 stříbrných – 29 bronzových)
36 z mistrovství Evropy seniorů a juniorů (15 – 8 – 13)
40 z mistrovství světa CISM (10 – 22 – 8)
 4 z mistrovství Evropy CISM (1 – 0 – 3)
 3 celková vítězství ve Světovém poháru

Vytvořili:
27 světových rekordů (19× Jaroslav Jehlička)

Družstvo při seskoku

Kameraman a trenér Jan Wantula 
a nadporučík Libor Jiroušek
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MODERNÍ PĚTIBOJ
1961 – březen 2018

Moderní pětiboj patří k nejstarším olympijským sportům a startovat 
v něm mohli výhradně příslušníci ozbrojených složek, a to pouze v soutě-
ži jednotlivců. První soustředění armádních pětibojařů, jež se uskutečnilo 
v rámci přípravy na LOH 1948, svolalo velení armády do Staré Boleslavi.

1953 Vznik odboru moderního pětiboje v ÚDA.
1. 7. 1956 Odbor byl zrušen. Zanikají významná střediska moderního pěti-

boje v Plzni, ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově), v Brně a Hranicích. Těži-
ště přípravy pětibojařů se přesunulo do Bratislavy.

1967 Založení oddílu moderních pětibojařů při ASVS Dukla Banská 
Bystrica.

1993 Po rozdělení republiky se do pražské Dukly vrací moderní pětiboj 
do Armádního sportovního oddílu různé.

2002 Ustaven samostatný armádní oddíl moderního pětiboje Dukla Praha.

Za dobu své činnosti získali:
 3 olympijské medaile (1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová)
23 z mistrovství světa – jednotlivci, družstva, štafeta (5 – 9 – 9)
22 z mistrovství Evropy – jednotlivci, družstva, štafeta (5 – 6 – 11)
24  z mistrovství světa a Evropy v biathle, triathle, aquatlonu, kvadriatlonu 

(12 – 8 – 4)

Ondřej Polívka 
a Libor Capalini

Barbora Kodedová
David Svoboda, 

olympijský 
vítěz

Barbora 
Kodedová 
a Natálie 
Dianová

Jan Kuf
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RŮZNÉ
1948 – březen 2018

Armádní sportovní oddíl různé existuje již od prvopočátků založení 
vrcholového sportu v armádě. Jsou do něj zařazováni sportovci z odvětví, 
která mají malou základnu, případně i z neolympijských disciplín. Mnoho-
krát už ale jejich výkonnost a přijetí dalších sportovců vedly k vytvoření 
nového kmenového oddílu. Mezi takové nejznámější osobnosti patří olympi-
jští medailisté Štěpánka Hilgertová, Aleš Valenta, Libor Capalini či Jaroslav 
Kulhavý. V oddílu různé se tak sešly sporty: střelba, jezdectví, judo, trav-
ní lyžování, box, jachting, orientační běh, skiboby, sportovní gymnastika, 
sumó, sportovní lezení, rychlobruslení...

ASO různé Dukla Praha v současnosti zabezpečuje jak sporty letní, tak 
zimní, olympijské i neolympijské a od roku 2017 i kolektivní – sedmičko-
vé olympijské ragby. V roce 2017 v oddílu byly tyto sporty: boby, biketrial, 
golf, karate, kickbox, letecká akrobacie, motorismus – enduro, freestyle 
a čtyřkolky, naturální kulturistika, dálkové plavání, plážový volejbal, ragby, 
saně, sportovní lezení, tenis.

Za dobu své činnosti získali:
 6 olympijských medailí (4 zlaté – 2 bronzové)
102  z mistrovství světa – jednotlivci, družstva (44 – 34 – 24)
 28 z mistrovství Evropy – jednotlivci, družstva (17 – 6 – 5)
 1× bronz z Evropských her
 1× zlato ze Světových her
 1× zlato z Armádních světových her

Lukáš a Antonín 
Brožovi, saně

Sandra Mašková, 
kickbox

Andrea 
Hlaváčková, 

tenis

Kristýna Hoidarová Kolocová 
a Michaela Kvapilová, plážový volejbal

Petr Kopfstein, akrobatické létání
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SPORTOVNÍ STŘELBA
1953 – březen 2018

Činnost armádních střelců byla zahájena v pražském ÚDA. V roce 1953 
byli nejlepší závodníci soustředěni na Pohořelci, tréninky absolvovali 
na Kobyliské střelnici a brzy tvořili jádro čs. reprezentačního družstva.

Sportovní střelba kulová DUKLA Plzeň
1963 − březen 2018

V roce 1962 byla dokončena výstavba Armádního střeleckého stadionu 
v Plzni-Lobzích. Stadion byl otevřen při konání Letní spartakiády spřátele-
ných armád. V roce 1963 se pražské družstvo střelců přestěhovalo do Plzně.

Za dobu své činnosti získali:
 6 olympijských medailí (2 zlaté – 2 stříbrné – 2 bronzové)
69 z mistrovství světa (18 – 28 – 23)
77 z mistrovství Evropy (27 – 20 – 30)

Vytvořili:
7 světových (2 juniorské) rekordů

Puškaři Miroslav Varga, 
Petr Šmol a Tomáš Jeřábek

Jan Sychra, armádní mistr světa 
ve skeetu
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Sportovní střelba broková DUKLA Hradec 
Králové

1983 − březen 2018
Počátky brokové střelby v armádě jsou spojeny se založením oddílu Vo-

jenské tělovýchovné jednoty velitelství letectva v Hradci Králové v roce 
1983. Střelci byli vojáci v základní službě – příslušníci letectva, kteří tré-
novali na střelnici Okresního mysliveckého svazu v Pardubicích. V roce 1990 
byl oddíl začleněn do systému armádního vrcholového sportu a stal se sou-
částí Armádního sportovního střediska Dukla Plzeň. Výrazný posun v kvalitě 
přípravy nastal v roce 1997, kdy začali trénovat na Armádní sportovní střel-
nici v Hradci Králové-Malšovicích. V roce 2001 se družstvo brokových střel-
ců osamostatnilo a vznikl Armádní sportovní oddíl sportovní brokové střelby 
Dukla Hradec Králové.

Za dobu své činnosti získali:
 1 olympijskou medaili (1 zlatá)
14 z mistrovství světa – jednotlivci a družstvo (2 – 8 – 4)
34 z mistrovství Evropy (10 – 11 – 13)
2 z Armádních světových her (1 – 1 – 0)

Vytvořili:
3 světové rekordy (1× juniorský)

David Kostelecký, olympijský 
vítěz ve střelbě trap

Skeetaři Miloš Slavíček a Tomáš Nýdrle

Puškařka Nikola Mazurová

Kancaři 
Bedřich 
Jonáš 

a Miroslav 
Januš
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ARMÁDNÍ OLYMPIJŠTÍ VÍTĚZOVÉ
František Ventura jezdectví – skok 1928 Amsterodam
Jan Brzák kanoistika – C2 1 km 1936 Berlín 
František Čapek kanoistika – C1 10 km 1948 Londýn
Július Torma box – velterová váha 1948 Londýn 

Emil Zátopek atletika – 10 km
5 km, 10 km, maraton

1948
1952

Londýn
Helsinky

Ján Zachara box – pérová váha 1952 Helsinky
Václav Kozák veslování – dvojskif 1960 Řím 
Jiří Daler cyklistika – stíhací závod 1964 Tokio 

Jan Kůrka sportovní střelba – LM 60 
ran vleže 1968 Mexiko 

Anton Tkáč cyklistika – sprint 1976 Montreal 
Luděk Macela
Ladislav Vízek
Oldřich Rott
František Štambacher
Jaroslav Netolička
František Kunzo

fotbal 1980 Moskva

Miroslav Varga sportovní střelba – LM 60 
ran vleže 1988 Soul 

František Ventura Emil Zátopek Jan Kůrka
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Jozef Pribilinec atletika – 20 km chůze 1988 Soul 
Jan Železný atletika – oštěp 1992 Barcelona 
Robert Změlík atletika – desetiboj 1992 Barcelona 
Štěpánka Hilgertová vodní slalom – K1 2000 Sydney 

Aleš Valenta akrobatické lyžování 
– skoky 2002 Salt Lake City 

Roman Šebrle atletika – desetiboj 2004 Atény 
Kateřina 
Neumannová běh na lyžích – 30 km volně 2006 Turín 

Barbora Špotáková atletika – oštěp
atletika – oštěp

2008
2012

Peking
Londýn

David Kostelecký sportovní střelba – trap 2008 Peking

Martina Sáblíková rychlobruslení 3 000 m, 
5 000 m 2010 Vancouver

David Svoboda moderní pětiboj 2012 Londýn
Jaroslav Kulhavý cyklistika – MTB 2012 Londýn

Eva Samková snowboarding, 
snowboardcross 2014 Soči

Ester Ledecká
alpské lyžování, super-G 2018 Pchjongčchang
snowboarding, paralelní 
obří slalom 2018 Pchjongčchang

Eva Samková

Barbora Špotáková

Jaroslav Kulhavý Ester Ledecká

Štěpánka Hilgertová Roman Šebrle



1948 195119521953 1956 1963 1967 19691970 1974 1994199219911985 1993 2018

Sedmdesát let 
armádního vrcholového sportu

30

STŘÍBRNÍ OLYMPIJŠTÍ MEDAILISTÉ
Josef Effenberger sport. gymnastika – víceboj 

družstev 1928 Amsterodam 

Emil Zátopek atletika – 5 km 1948 Londýn 
Ladislav Fouček cyklistika – sprint 1956 Melbourne
Ladislav Fouček
Václav Machek cyklistika – tandem 1956 Melbourne 

Eva Bosáková sportovní gymnastika 
– kladina 1956 Melbourne

Josef Odložil atletika – 1 500 m 1964 Tokio 
Karel Paulus
Václav Šmídl volejbal 1964 Tokio 

Jan Brumovský
Ján Geleta
Karel Knesl

fotbal 1964 Tokio 

Jiří Holík
Jan Hrbatý
Jan Klapáč
Jiří Kochta
Jan Suchý

lední hokej 1968 Grenoble

Ladislav Falta sportovní střelba 
– rychlopalba 1972 Mnichov 

Ivan Satrapa
Ladislav Beneš
Jaroslav Škarvan
Jiří Kavan

házená 1972 Mnichov 

Bohumil Starnovský moderní pětiboj 1976 Montreal 

Josef Odložil družstvo fotbalistů
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Josef Augusta
Jiří Holík
Milan Chalupa

lední hokej 1976 Innsbruck 

Imrich Bugár atletika – disk 1980 Moskva 
Milan Chalupa
Radoslav Svoboda
Jaroslav Benák
Igor Liba
Miloslav Hořava
Jaromír Šindel

lední hokej 1984 Sarajevo 

Železný Jan atletika – oštěp 1988 Soul 
Pavel Ploc lyžování skok – střední můstek 1988 Calgary 
Václav Chalupa veslování – skif 1992 Barcelona 

Miroslav Šimek vodní slalom – kánoe dvojic
vodní slalom – kánoe dvojic

1992
1996

Barcelona 
Atlanta

Kateřina 
Neumannová

lyžování běh – 5 km klasicky
lyžování běh – 15 km volně
lyžování běh – 5 + 5 km 
kombinace
lyžování běh – skiatlon

1998
2002
2002
2006

Nagano 
Salt Lake City
Salt Lake City 
Turín

Roman Šebrle atletika – desetiboj 2000 Sydney 
David Jirka
Tomáš Karas
David Kopřiva

veslování – čtyřka párová 2004 Atény 

Lenka Hyková sportovní střelba – sportovní 
pistole 2004 Atény 

Jaroslav Volf
Ondřej Štěpánek vodní slalom – kánoe dvojic 2008 Peking

Ondřej Synek veslování – skif
veslování – skif

2008
2012

Peking
Londýn

Josef Dostál rychlostní kanoistika, K1 
1 000 m 2016 Rio de 

Janeiro

Jaroslav Kulhavý cyklistika, horská kola 2016 Rio de 
Janeiro

Josef DostálMiroslav Šimek Lenka Marušková
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BRONZOVÍ OLYMPIJŠTÍ MEDAILISTÉ
Ladislav Žemla tenis – smíšená čtyřhra 1920 Antverpy 
Leo Sotorník sportovní gymnastika – přeskok 1948 Londýn 
Alfréd Jindra kanoistika – 10 km 1952 Helsinky 
Jiří Skobla atletika – koule 1956 Melbourne 
Jiří Lundák
Bohumil Janoušek
Luděk Pojezný
Václav Pavkovič

veslování – osmiveslice 1960 Řím 

Petr Čermák veslování – osmiveslice 1964 Tokio 
Jiří Holík
Jan Klapáč
Ladislav Šmíd

lední hokej 1964 Innsbruck 

Josef Smolka
Lubomír Zajíček volejbal 1968 Mexiko 

Jiří Holík
Jaroslav Holík lední hokej 1972 Sapporo 

Jaroslav Hellebrand
Václav Vochoska
Vladek Lacina

veslování – čtyřka párová 1976 Montreal 

Václav Vochoska
Zdeněk Pecka veslování – dvojskif 1980 Moskva 

Vladimír Kocman judo – nad 95 kg 1980 Moskva 
Jiří Škoda
Michal Klasa
Vlastibor Konečný

cyklistika – silnice družstvo 100 km 1980 Moskva 

Martin Penc
Jiří Pokorný
Igor Sláma
Teodor Černý

cyklistika – stíhací závod družstev 1980 Moskva 

Jaroslav Holík, 
Jiří Holík a Jan Klapáč
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Petr Čermák veslování – osmiveslice 1964 Tokio 
Jiří Holík
Jan Klapáč
Ladislav Šmíd

lední hokej 1964 Innsbruck 

Josef Smolka
Lubomír Zajíček volejbal 1968 Mexiko 

Jiří Holík
Jaroslav Holík lední hokej 1972 Sapporo 

Jaroslav Hellebrand
Václav Vochoska
Vladek Lacina

veslování – čtyřka párová 1976 Montreal 

Václav Vochoska
Zdeněk Pecka veslování – dvojskif 1980 Moskva 

Vladimír Kocman judo – nad 95 kg 1980 Moskva 
Jiří Škoda
Michal Klasa
Vlastibor Konečný

cyklistika – silnice družstvo 100 km 1980 Moskva 

Martin Penc
Jiří Pokorný
Igor Sláma
Teodor Černý

cyklistika – stíhací závod družstev 1980 Moskva 

Jaroslav Holík, 
Jiří Holík a Jan Klapáč

1948 195119521953 1956 1963 1967 19691970 1974 1994199219911985 1993 2018
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Pavel Ploc lyžování skok – velký můstek 1984 Sarajevo 
Jiří Malec lyžování skok – střední můstek 1988 Calgary 
Radim Nýč
Václav Korunka
Ladislav Švanda
Pavel Benc

lyžování běh – štafeta 4× 10 km 1988 Calgary 

Luboš Račanský sportovní střelba – BT VzPu 30+30 1992 Barcelona 
Patrik Augusta
Robert Švehla lední hokej 1992 Albertville 

Jiří Parma lyžování skok – velký můstek 1992 Albertville 
František Jež
Tomáš Goder lyžování skok – velký můstek 1992 Albertville 

Miroslav Januš sportovní střelba – BT VzPu 30+30 1996 Atlanta 
Tomáš Dvořák atletika – desetiboj 1996 Atlanta 
Kateřina 
Neumannová lyžování běh – 10 km volně 1998 Nagano 

Libor Capalini moderní pětiboj 2004 Atény 
Jaroslav Volf
Ondřej Štěpánek vodní slalom – kánoe dvojic 2004 Atény 

Martin Jakš
Jiří Magál
Martin Koukal

lyžování běh – 4× 10 km štafeta 2010 Vancouver

Martina Sáblíková rychlobruslení – 1 500 m 2010 Vancouver
Daniel Havel
Josef Dostál
Jan Štěrba
Lukáš Trefil

kanoistika – K4 1 000 m 2012 Londýn

Vítězslav Veselý atletika, hod oštěpem 2012 Londýn
Ondřej Synek veslování, skif 2016 Rio de Janeiro
Barbora Špotáková atletika, hod oštěpem 2016 Rio de Janeiro
Daniel Havel
Lukáš Trefil
Josef Dostál
Jan Štěrba

rychlostní kanoistika, K4 1 000 m 2016 Rio de Janeiro

Eva Samková snowboarding, snowboardcross 2018 Pchjongčchang

Jiří Pokorný, Martin Penc, 
Teodor Černý a Igor Sláma

Josef Dostál, Lukáš Trefil, 
Daniel Havel a Jan Štěrba
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XXIII. zimní olympijské hry se konaly v jihokorejském Pchjongčchangu
Datum konání: 9. 2. – 25. 2. 2018
Česká účast: 95 sportovců (z toho 31 z ASC DUKLA)
Počet sportů: 15
Počet disciplín: 102 Češi, kteří na třetí zimní hry 

na asijském kontinentu vyslali 
nejpočetnější výpravu v samostat-
né historii – celkem 93 sportovců 
(z toho 31 z ASC DUKLA), si z Ko-
reje přivezli dvě zlaté, dvě stříbr-
né a tři bronzové medaile (zlaté 
medaile a jeden bronz získaly re-
prezentantky Dukly Liberec).

Olympijská vítězka ze Soči 2014 
Eva Samková se stala vlajkonoš-
kou při slavnostním zahájení 
a dvojnásobná zlatá z Pchjong-
čchangu 2018 Ester Ledecká při-
vedla českou výpravu na Olym-
pijský stadion při závěrečném 
ceremoniálu.

Podíl sportovců ASC DUKLA na medailových umístěních 
české sportovní reprezentace na letních 

a zimních olympijských hrách v letech 1993–2018

OLYMPIJSKÉ HRY Celkový počet 
medailí

Z toho sportovců ASC DUKLA
počet procent

ZOH 1994 Lillehammer  0  0  0
LOH 1996 Atlanta 11  2,50  22,7
ZOH 1998 Nagano  3  2  67
LOH 2000 Sydney  8  2  25
ZOH 2002 Salt Lake City  3  3 100
LOH 2004 Atény  9  4,75  52,8
ZOH 2006 Turín  4  2  50
LOH 2008 Peking  7  4  57,1
ZOH 2010 Vancouver  6  3,75  62,5
LOH 2012 Londýn 11  6  54,5
ZOH 2014 Soči  9  1  11,1
LOH 2016 Rio de Janeiro 10  5  50
ZOH 2018 Pchjongčchang  7  3  42,86
CELKEM 88 39  44,32
Celkem zimní OH 32 14,75  46,09
Celkem letní OH 56 24,25  43,30
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Zlaté medaile 

Bronzové medaile 

ESTER LEDECKÁ
sjezdové lyžování, super-G
snowboarding, paralelní obří 
slalom

MARTINA SÁBLÍKOVÁ
rychlobruslení, 5 000 m

EVA SAMKOVÁ
snowboarding, snowboardcross

MICHAL KRČMÁŘ
biatlon, 10 km

VERONIKA VÍTKOVÁ
biatlon, 7,5 km

KAROLÍNA ERBANOVÁ
rychlobruslení, 500 m

Čeští sportovci na ZOH v Koreji 
získali sedm medailí

Stříbrné medaile 
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ESTER LEDECKÁ

snowboardistka a alpská lyžařka. Unikátní 
„obojživelnice“, jediná žena v historii, 

která získala zlatou medaili na ZOH 
současně ve dvou různých sportech.

Oddíl: Dukla Liberec, v ASC DUKLA od roku 2013 (v SDJ od roku 2010)

Trenéři:  Tomáš Bank, Ondřej Bank – lyže 
Petr Kouřil – trenér, servisman 
Justin Reiter, Erich Pramsohler, Siegfried Grabner – snowboard

Na XXIII. zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu získala dvě 
zlaté medaile, když nejprve vyhrála superobří slalom v alpském lyžování 
a o týden později ovládla paralelní obří slalom na snowboardu.

Jako první sportovec v olympijské historii tak vyhrála na jedné zim-
ní olympiádě disciplíny ve dvou různých sportech a je vůbec první ženou, 
které se to podařilo na jedněch zimních olympijských hrách. Je i prvním 
českým alpským lyžařem, který vyhrál olympijské zlato, a prvním olympio-
nikem v historii, jenž startoval v lyžařských i snowboardových disciplínách. 
Ve svých 22 letech se stala olympijskou legendou.

Nejlepší výsledky:
Na juniorském mistrovství světa v roce 2013 získala první místo hned 
ve dvou snowboardových disciplínách: paralelním obřím slalomu a paralel-
ním slalomu. Na ZOH v Soči 2014 na snowboardu skončila na 6. místě v para-
lelním slalomu a 7. místě v paralelním obřím slalomu. Zlatou medaili vybo-
jovala i na MS 2015 v akrobatickém lyžování a snowboardingu. Na Světovém 
poháru ve snowboardingu v letech 2016, 2017 a 2018 získala velké křišťálové 
glóby za paralelní disciplíny. Z MS 2017 má zlatou medaili z paralelního obří-
ho slalomu a stříbro z paralelního slalomu.
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EVA SAMKOVÁ

snowboardistka, která závodí 
s nakresleným závodním knírkem. 

Stal se jejím poznávacím znamením 
i symbolem triumfu.

Oddíl: Dukla Liberec/v ASC DUKLA od roku 2010

Trenéři:  Marek Jelínek a Jakub Flejšar

Zlatá medailistka ze ZOH 2014 v Soči, na ZOH 2018 získala ve snowboard-
crossu bronzovou medaili. 

Nejlepší výsledky:
Třikrát se stala juniorskou mistryní světa a na olympijských hrách v Soči 
získala zlato. V sezoně 2015/16 byla druhá v konečném hodnocení SP snow-
boardcrossu, o rok později získala křišťálový glóbus za celkové prvenství.
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AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
Skikrosařka Nikol Kučerová skon-

čila své olympijské vystoupení 
ve čtvrtfinále a obsadila 14. mís-
to. Přestože si vylepšila 24. pozici 
ze Soči, moc ji to netěšilo. Chtěla se 
zařadit do elitní desítky, což podle 
jejího názoru nebylo nereálné.

BĚH NA LYŽÍCH
V běhu na lyžích měla Česká republika v Pchjongčchangu deset repre-

zentantů, z nichž šest bylo z Dukly Liberec. Nejvíc se věřilo Martinu Jakšo-
vi, který roli české jedničky v Koreji také potvrdil. A nejen to, dvakrát se 
probojoval do elitní desítky – s Alešem Razýmem skončili ve sprintu dvojic 
sedmí a ve skiatlonu si poprvé ve své kariéře našel v individuálním závo-
dě cestu do elitní desítky, když obsadil 9. místo. Na 15 kilometrech volnou 
technikou skončil šestnáctý. 

V závodě štafet na 4× 10 km dojeli spolu s Razýmem, Novákem a oddílo-
vým kolegou Petrem Knopem na 10. místě.

Nádhernou tečkou za jeho vystoupením v Koreji byla osmá příčka v závo-
dě na 50 kilometrů klasicky.

Nikol Kučerová
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Barbora Havlíčková

Nejmladší sportovkyní celé české výpravy byla sedmnáctiletá Barbora 
Havlíčková, která se na olympiádu vydala po pěkných výsledcích na juni-
orském mistrovství světa. Hned první den na olympiádě a poprvé v životě 
startovala v běžeckém skiatlonu a dojela na 43. místě. Po závodě se jí leskly 
oči, což není divu. Vždyť se jí ještě jako dítěti splnil její dětský sen. V Ko-
reji pak zajela i závod na 10 kilometrů (59. místo) a byla také členkou štafe-
ty na 4× 5 km (11. místo), kde závodila i další lyžařka Dukly Liberec Karolína 
Grohová. Ta jela i individuální závod ve sprintu, kde obsadila 43. místo.

Martin Jakš a Petr Knop
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SEVERSKÁ KOMBINACE
Česká čtveřice Ondřej Pažout, Miroslav Dvořák, Lukáš Daněk a Tomáš 

Portyk odstartovala v soutěži družstev do běhu na 4× 5 kilometrů s bez-
mála dvouminutovým odstupem jako šestá. Na běžkách se o jedno místo 
propadla, takže ve finiši zaznamenala stejný výsledek jako před čtyřmi lety 
na hrách v Soči, tedy 7. místo. Ve skoku největší porci bodů přinesl Portyk, 
který v poslední skupině skočil 131 metrů. Pažout předtím dolétl na 123 me-
trů, Dvořák přidal 120,5 a Daněk o metr méně.

Třicetiletý sdruženář Dukly Liberec Miroslav Dvořák v součtu skoku 
na středním můstku a běhu na 10 kilometrů obsadil 21. příčku a na olym-
piádě v Pchjongčchangu byl nejlepší z tria Čechů (24. Portyk, 34. Pažout), 
čtvrtý Lukáš Daněk byl kvůli nepřiměřené délce lyží diskvalifikován.

Nejlepším z Čechů ve skoku na lyžích na velkém můstku a běhu na 10 km 
byl jedenadvacetiletý Tomáš Portyk, který si o jedno místo oproti skoku 
pohoršil. Devatenáctou příčkou si i přesto vylepšil své maximum na olympij-
ských hrách. Miroslav Dvořák doběhl šestadvacátý, Ondřej Pažout sedmatři-
cátý a Lukáš Daněk předposlední – čtyřiašedesátý.

Tomáš Portyk posílá Ondru Pažouta do druhého 
úseku štafety.

Miroslav Dvořák
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SKOKY NA LYŽÍCH
Čeští skokani mají za sebou nejhorší olympiádu po šestnácti letech. 

V soutěži družstev skončili až na desátém místě a nedostali se ani do dru-
hého kola. Do Koreje ale odjeli reprezentovat z Dukly Liberec i mladíci Voj-
těch Štursa (53. na středním můstku) s juniorským mistrem světa Viktorem 
Poláškem (v jednotlivcích obsadil 44. místo na středním i velkém můstku), 
kteří zde sbírali zkušenosti a jsou příslibem pro ZOH 2022.

Lukáš Daněk Ondřej Pažout předává štafetu Lukáši Daňkovi.

Tomáš Portyk

Vojtěch Štursa

Viktor PolášekMiroslav Dvořák
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SNOWBOARDING
Šárce Pančochové na olympiádě v Soči unikla medaile jen těsně, po pádu 

ve druhé jízdě skončila pátá. V Koreji se jí ale nedařilo. Ve slopestylu skon-
čila až šestnáctá. Její výsledek ovlivnilo i velice nepříznivé počasí. Kvůli 
větru byla už zrušena kvalifikace a dvoukolové finále začalo s více než ho-
dinovým zpožděním. O týden později se představila v kvalifikaci disciplíny 
Big Air. Po první jízdě byla šestnáctá. Ve druhém kole chtěla zaútočit na po-
stupovou dvanáctku, ale upadla a obsadila 19. příčku.

Petr Horák ve slopestylu nepostoupil z kvalifikace. Na druhý závod Big Air 
nenastoupil kvůli zranění, které si přivodil v tréninku.

Jan Kubičík dosáhl v kvalifikaci snowboardkrosařů na 35. čas. V osmifiná-
lové skupině skončil na posledním, pátém místě, takže do vyřazovací fáze 
nepostoupil.

Vendula Hopjáková ukončila své vystoupení na olympiádě už v kvalifika-
ci, když v polovině trati upadla a finále sledovala jen s berlemi z hlediště.

BOBY
Tři bobisté Dukly Praha se nominovali do posádek dvou českých čtyřbo-

bů, bohužel ani jeden se neprobojoval do čtvrtých závěrečných jízd. Brz-
dař Jan Šindelář se čtyřbobem pilota Dvořáka obsadil 21. místo. Čtyřbob 
pilota Vrby s „duklákama“ Janem Stokláskou a Dominikem Suchým skončil 
čtyřiadvacátý.

Šárka Pančochová Petr Horák
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SNOWBOARDING
Šárce Pančochové na olympiádě v Soči unikla medaile jen těsně, po pádu 

ve druhé jízdě skončila pátá. V Koreji se jí ale nedařilo. Ve slopestylu skon-
čila až šestnáctá. Její výsledek ovlivnilo i velice nepříznivé počasí. Kvůli 
větru byla už zrušena kvalifikace a dvoukolové finále začalo s více než ho-
dinovým zpožděním. O týden později se představila v kvalifikaci disciplíny 
Big Air. Po první jízdě byla šestnáctá. Ve druhém kole chtěla zaútočit na po-
stupovou dvanáctku, ale upadla a obsadila 19. příčku.

Petr Horák ve slopestylu nepostoupil z kvalifikace. Na druhý závod Big Air 
nenastoupil kvůli zranění, které si přivodil v tréninku.

Jan Kubičík dosáhl v kvalifikaci snowboardkrosařů na 35. čas. V osmifiná-
lové skupině skončil na posledním, pátém místě, takže do vyřazovací fáze 
nepostoupil.

Vendula Hopjáková ukončila své vystoupení na olympiádě už v kvalifika-
ci, když v polovině trati upadla a finále sledovala jen s berlemi z hlediště.

BOBY
Tři bobisté Dukly Praha se nominovali do posádek dvou českých čtyřbo-

bů, bohužel ani jeden se neprobojoval do čtvrtých závěrečných jízd. Brz-
dař Jan Šindelář se čtyřbobem pilota Dvořáka obsadil 21. místo. Čtyřbob 
pilota Vrby s „duklákama“ Janem Stokláskou a Dominikem Suchým skončil 
čtyřiadvacátý.

Šárka Pančochová Petr Horák
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SANĚ
Sáňkaři Dukly Praha na olympijské ledové dráze v Alpensia Sliding Centre 

mysleli na přednější pozice, ale na jiná než obvyklá umístění nedosáhli.
Ondřej Hyman v kategorii jednotlivců obsadil 21. místo, když se o jedi-

nou příčku nedostal do čtvrté jízdy.
Bratři Lukáš a Antonín Brožové odcestovali do Pchjongčchangu s vypůjče-

nými kvalitnějšími sáňkařskými ohnutinami pro mrazivé počasí a tvrdý led 
a dělali si naděje na umístění do desátého místa v jízdě dvojic. Jenže v den 
závodu se oteplilo o patnáct stupňů, saně jely pomalu a bylo z toho koneč-
né 13. místo, stejně jako před čtyřmi lety v Soči.

Dvojice Matěj Kvíčala s Jaromírem Kuderou klesla ve finálovém kole 
z 16. na 18. místo, čas měli o více než dvě vteřiny horší než vítězové.

K Ondřeji Hymanovi a bratrům Brožovým se do štafetového kvarteta při-
dala Tereza Nosková (v jednotlivkyních obsadila 27. místo). Celkový český 
čas 2:27,061 stačil pouze na poslední Ukrajinu a konečné 12. místo.

Čtyřbob pilota Dominika Dvořáka Druhá tréninková jízda bobistů pilota 
Jana Vrby

Lukáš a Antonín BrožoviOndřej HymanTereza Nosková
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Výsledky olympioniků ASC DUKLA 
na XXIII. zimních olympijských hrách 

v Pchjongčchangu 2018

Sportovec Sport Disciplína

Ester Ledecká
1. alpské lyžování superobří slalom
1. snowboarding paralelní obří slalom
23. alpské lyžování obří slalom

Eva Samková 3. snowboarding snowboardcross

Martin Jakš

7.

lyžování běh

sprint dvojic volně 
8. 50 km klasicky
9. skiathlon 15/15 km
16. 15 km volně

Ondřej Pažout 
Miroslav Dvořák 
Lukáš Daněk 
Tomáš Portyk

7. severská kombinace štafeta HS14O/4× 5 km

Viktor Polášek 
Vojtěch Štursa 10. lyžování skok HS140 družstva

Martin Jakš 
Petr Knop 10. lyžování běh štafeta 4× 10 km

Barbora Havlíčková 
Karolína Grohová 11. lyžování běh štafeta 4× 5 km

Antonín Brož 
Lukáš Brož 
Tereza Nosková 
Ondřej Hyman

12. jízda na saních štafeta

Antonín Brož 
Lukáš Brož 13. jízda na saních dvojice

Nikol Kučerová 14. akrobatické lyžování skikros

Šárka Pančochová
16.

snowboarding
slopestyle

19. Big Air
Jaromír Kudera 
Matěj Kvíčala 18. jízda na saních dvojice
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Výsledky olympioniků ASC DUKLA 
na XXIII. zimních olympijských hrách 

v Pchjongčchangu 2018

Sportovec Sport Disciplína

Ester Ledecká
1. alpské lyžování superobří slalom
1. snowboarding paralelní obří slalom
23. alpské lyžování obří slalom

Eva Samková 3. snowboarding snowboardcross

Martin Jakš

7.

lyžování běh

sprint dvojic volně 
8. 50 km klasicky
9. skiathlon 15/15 km
16. 15 km volně

Ondřej Pažout 
Miroslav Dvořák 
Lukáš Daněk 
Tomáš Portyk

7. severská kombinace štafeta HS14O/4× 5 km

Viktor Polášek 
Vojtěch Štursa 10. lyžování skok HS140 družstva

Martin Jakš 
Petr Knop 10. lyžování běh štafeta 4× 10 km

Barbora Havlíčková 
Karolína Grohová 11. lyžování běh štafeta 4× 5 km

Antonín Brož 
Lukáš Brož 
Tereza Nosková 
Ondřej Hyman

12. jízda na saních štafeta

Antonín Brož 
Lukáš Brož 13. jízda na saních dvojice

Nikol Kučerová 14. akrobatické lyžování skikros

Šárka Pančochová
16.

snowboarding
slopestyle

19. Big Air
Jaromír Kudera 
Matěj Kvíčala 18. jízda na saních dvojice
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Sportovec Sport Disciplína

Tomáš Portyk
19.

severská kombinace
HS140+10 km

24. HS109+10 km
Ondřej Hyman 21. jízda na saních jednotlivci

Miroslav Dvořák
21.

severská kombinace
HS109+10 km

26. HS140+10km
Jaroslav Šindelář 21. jízda na bobech čtyřboby

Petr Knop
24.

lyžování běh
15 km volně

38. 15/15 km skiathlon
55. 50 km klasicky 

Vendula Hopjáková 24. snowboarding snowboardcross
Jan Stokláska 
Dominik Suchý 24. jízda na bobech čtyřboby

Kateřina Vojáčková 26. snowboarding Big Air
Tereza Nosková 27. jízda na saních jednotlivci
Petr Horák 27. snowboarding slopestyle

Filip Forejtek
31.

alpské lyžování
obří slalom

34. superobří slalom
38. sjezd

Ondřej Pažout
34.

severská kombinace
HS109+10 km

37. HS140+10 km
Jan Kubičík 35. snowboarding snowboardcross

Jan Zabystřan
40.

alpské lyžování 
superobří slalom

46. sjezd

Barbora Havlíčková
43.

lyžování běh
7,5/7,5 km skiathlon

59. 10 km volně
Karolína Grohová 43. lyžování běh sprint

Viktor Polášek
44.

lyžování skok
HS109

44. HS140
Lukáš Daněk 46. severská kombinace HS140+10 km
Miroslav Rypl 58. lyžování běh sprint klasicky
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