
      Narodil sa 19.septembra 1922 v Kopřivnici, 

                                                      zomrel 21.novembra 2000 v Prahe, 

                                                      pochovaný je vo Valašskom múzeu v Rožnove pod Radhošťom. 

                                                    

                  

OLYMPIJSKÉ TRIUMFY  -  štvornásobný olympijský víťaz : 

 

olympijský víťaz, OH Londýn 1948,  10 000 m , čas 29:59,6 min., olympijský rekord 

olympijský víťaz, OH Helsinky 1952,   5 000 m, čas  14:06,6 min., olympijský rekord 

olympijský víťaz, OH Helsinky 1952, 10 000 m, čas  29:17,0 min., olympijský rekord 

olympijský víťaz, OH Helsinky 1952, maratón, čas  2:23:03,2hod., olympijský rekord 

strieborná medaila, OH Londýn 1948, 5 000 m, čas 14:17,8 min. 

6.miesto, OH Melbourne 1956, maratón, čas  2:29:34,0 hod. 

 

 

SVETOVÉ REKORDY  -  18 násobný svetový rekordér : 

 

    5 000 m  - 13:57,2 min., Paríž, 30.5.1954,          

 10 000 m   - 5 x prekonal svetový rekord a ako prvý človek na svete  zabehol 10 000 m pod 29 minút, 

                      v Bruseli 1.6.1954 dosiahol čas  28:54,2 min.,  
hodinovka  - 2 x  prekonal svetový rekord a ako prvý človek na svete zabehol za jednu hodinu viac ako 

                      20 km, v Houštke 29.9.1951 dosiahol   20 052 m, 
ďaľšie svetové rekordy: 6 míl (2x), 10 míl (1x), 20 000 m (2x), 15 míl (2x), 25 000 m (2x) a 30 000 m (1x). 

 

 

OCENENIA, VYZNAMENANIA 
 

Najlepší športovec sveta rok 1949 a rok 1952            Olympionik storočia, 1997 

Medzinárodná cena Fair play UNESCO, 1975         Medaila Za zásluhy, 1998 

Strieborný olympijský rad, 1989                                Zlatý rad za zásluhy IAAF in memoriam 2000 

Najlepší atlét 20. storočia, 1997                                 Medaila Pierra de Coubertina in memoriam, 2000 

 

 ZAUJÍMAVOSTI 
 Manželka Dana, rodená Ingrová, narodila sa presne v ten istý deň, mesiac aj rok ako Emil Zá-

topek, bola svetovou rekordérkou a olympijskou víťazkou v hode oštepom (OH Helsinky 1952). 

 V sídle Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne je socha Emila Zátopka, podobne 

ako na olympijskom štadióne v Helsinkách v mieste jeho najväčších olympijských triumfov. 

 Planétka 5910 medzi Marsom a Jupiterom nesie meno Zátopka. 

 Komunistický režim sa mu „odmenil“ za skvelú reprezentáciu vlasti na celom svete tak, že ho 

ako plukovníka vykopli z armády a musel sa živiť ako pomocný robotník na stavbách preto, 

lebo verejne protestoval proti barbarskej okupácii Československa sovietskymi a tzv. spriatele- 

      nými armádami v roku 1968. Plne rehabilitovaný bol až po nežnej revolúcii. 
                                                                                                                                                                       Z oficiálnych prameňov zostavil Olympijský klub Žilina  


