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Archiv D: Bronzová štafeta 

Na ZOH 1988 v Calgary vybojovala čs. štafeta na 4x10 km ve složení Radim Nyč, Václav Korunka, 

Pavel Benc, Ladislav Švanda první olympijskou medaili v mužských běžeckých závodech 

 

Archiv D: Jarmilina volba 

Dokument z roku 2001 o Jarmile Kratochvílové, dvojnásobné mistryni světa a světové 

rekordmance v běhu na 800 metrů 

 

Archiv D: Slavný rok 

Na konci roku 1970 vyhlásil časopis Signál výsledky volby nejlepšího armádního sportovce. V 

době začínající normalizace organizoval anketu Svaz pro spolupráci s armádou – SVAZARM 

 

Archiv D: Kamilova zlatá ruka 

Medailon basketbalisty Kamila Brabence natočený v roce 2001 

 

Archiv D: 7 000 vítězů 

Reportáž z roku 1977 o jubilejním X. ročníku Jizerské padesátky 

 

Archiv D: Kola v temnu zrozená 

Dokument z roku 1974 o utajené konstrukci motocyklu Jawa Pérák v Praze na Pankráci v letech 

německé okupace 

 

Archiv D: Žena a sport 

Dokument z roku 1975 o ženách, které se na nejvyšší úrovni věnují špičkovému sportu 

 

Archiv D: Expedice Balkán 71 

Dokument o dobrodružné výpravě čs. lyžařských turistů, kteří se vydali v zimě do odlehlých 

končin bulharských horských masivů 

 

Archiv D: Brněnský rytíř 

Portrét Vlastimila Bubníka, hokejového a fotbalového útočníka, čs. reprezentanta ve dvou 

nejpopulárnějších sportech 

 

Archiv D: Spokojený správce 

Medailon československého hokejového internacionála Bohumila Proška 

 

Archiv D: Hvězdičky 

Těžká a nejistá cesta za sportovní slávou začíná už v raném dětství 

 

Archiv D: Voda, její láska 

Portrét mistryně Evropy ve sportovním potápění z roku 1976 Hany Veselé-Skružné 

 

Archiv D: Góly střílené do lidí 

Reportáž natočená v roce 1990 při křtu knihy o největším justičním zločinu v dějinách našeho 

sportu 

 



Archiv D: Život chodce 

Medailon slavného československého chodce 40. a 50. let minulého století Josefa Doležala 

 

Archiv D: Tenkrát v Melbourne 

Bývalí českoslovenští olympionici vzpomínají v roce 2000 na hry v Melbourne v roce 1956 

 

Archiv D: Jak se měří sport 

Dokument z roku 1988 o tom, jak technika a elektronika zdokonalují měření sportovních 

výkonů 

 

Archiv D: Hokej, do toho! 

Dokument z roku 1985 o historii a největších úspěších československého hokeje 

 

Archiv D: Deváté nebe desetiboje 

Portrét olympijského vítěze a mistra světa v desetiboji Romana Šebrleho, který jako první 

člověk překonal hranici 9000 bodů 

 

Archiv D: Ironman 2000 

Reportážní dokument z 24. ročníku slavného triatlonového závodu na Havajských ostrovech 

 

Archiv D: Dobrý den, Ameriko 

Sestřih z vybraných zápasů mistrovství světa ve fotbalu z roku 1994, které se poprvé v historii 

konalo v USA 

 

Archiv D: Zlatokopové z Wembley 

Sestřih z vybraných zápasů fotbalového mistrovství Evropy 1996 v Anglii, na němž se tým České 

republiky probojoval až do finále 

 

Archiv D: Z Paříže do Lisabonu 

První díl seriálu o mistrovstvích Evropy ve fotbalu byl věnovaný šampionátu v r. 2000, který se 

konal v Nizozemsku a Belgii 

 

Archiv D: VII. slet 

Dokument z celosvětového setkání sokolských organizací, které se konalo v roce 1990 v Paříži 

 

Archiv D: Naše spartakiády 

Sestřih z roku 1988 zachycuje všech sedm celostátních spartakiád, které se v období 1955-1985 

konaly na velkém strahovském stadionu každých pět let 

 

Archiv D: Mexiko 25 let od LOH 1968 

Vzpomínka na letní olympijské hry v Mexiku v roce 1968, která vznikla při příležitosti 

čtvrtstoletí od jejich konání 

 

Archiv D: Hry na přelomu tisíciletí 

Sestřih z letních olympijských her v Sydney, druhých v historii v Austrálii a posledních ve 20. 

století 

 

 



Archiv D: Královna v Budapešti 

Pořad o mistrovství Evropy v atletice v roce 1998, na kterém získali čeští atleti tři medaile 

 

Archiv D: Malý velký muž Václav Parus 

Václav Parus se narodil 18. 9. 1926 a ve sportovním prostředí se nejprve proslavil jako cyklista. 

Po válce začal závodit na motocyklech do 125 ccm, ale také do 175 ccm i 250 ccm. Jeho nápadně malá 

postava si dobyla sympatie fanoušků i soupeřů odvážnými výkony 

 

Sportovní legendy 

Květa Eretová 

Medailon české šachové velmistryně, desetinásobné mistryně Československa a účastnice pěti 

ženských šachových olympiádách. Je považována za nejlepší českou šachistku druhé poloviny 20. 

století 

 

Jan Jindra 

Medailon bývalého reprezentanta Československa ve veslování. V roce 1952 získal na OH v 

Helsinkách zlatou medaili ve čtyřce s kormidelníkem 

 

Luděk Bukač 

Medailon jednoho z nejúspěšnějších trenérů v historii českého hokeje a člena Síně slávy IIHF 

 

Josef Jelínek 

Medailon bývalého fotbalového reprezentanta Československa, člena stříbrného týmu z 

mistrovství světa v Chile roku 1962 

 

Vítězslav Mácha 

Medailon bývalého reprezentanta Československa v řecko-římském zápasu, olympijského 

vítěze, mistra světa a mistra Evropy v kategorii do 74 kg 


