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O oštěpařích

Úvaha je o oštěpařovi Železném Honzovi a knize Pavla Vitouše „Jan Železný“ – Portréty 
nakladatelství Svoboda , Praha 1994 a dalších.  
 
Na tuto knihu jsem narazil při bloumání po regálech v Severočeské vědecké knihovně a 
samozřejmě mě, jako bývalého oštěpaře (v rámci desetiboje jsem „dal“ 52,37 m) plně zaujala. Se 
Železným několikrát setkal v době jeho největší slávy, a to nejen na stadionu – přes kladenského 
oštěpaře Pivoňku tak např. při besedě v ÚL po olympiádě, kdy objížděl atlety a užíval si slávy a 
byl ochoten předávat své zkušenosti i v menších oddílech jako byl Spartak ÚL, což se cení. 
Jednalo se a stále se jedná o skromného člověka a ještě stále světového rekordmana, který kromě 
náklonnosti ke kouření může být vzorem pro mládež, zvláště pak pro atletický potěr. V současné 
době je po stránce techniky rádcem Barbory Špotákové – největší současné hvězdy nejen oštěpu, 
ale ČR sportu vůbec, světové rekordmanky, čerstvé olympijské vítězky a moc fajn holky.  
Knihu vřele doporučuji, a to nejen atletům. Nechám si okopírovat ten kinogram a rozbor hodu. 
Jen si představte, že oštěp, aby dolétl za hranici 90 m, startoval z ruky Železňáka rychlostí 108 
km/hod. V knize je zmínka také o mém kamarádovi, rodáku z Neratovic a předchůdci Jana 
Železného, Zdeňku Adamcovi, který ten „klacek“ a hmotnosti 800 g poslal taky za 90 m (Google 
mi přesnou hodnotu nenabídl) a exceloval na ME v Helsinkách, kde získal, pokud se nepletu, 
bramborovou medaili, a to na horké finské oštěpařské půdě, což se cení. A tak aspoň můj osobní 
zážitek se Zdeňkem. Někdy v 80tých létech mi při trenérské praxi na školení atletických trenérů 
na III. třídu v Jablonci nad Nisou dával cenné rady:  
- jak se k tomu ošemetnému nářadí postavit a  
- jak ten klacek držet, jesli „vidličkou“ nebo jináč atp. Z hlediska tréninku byla pro mne zvláště 
důležitá rada. „Jardo, musíš dát stejně hodů při tréninku levou jako pravou – jináč budeš mít 
„disharmonická“ záda“ a vzal mi ten klacek, o který jsem se opíral, a ač pravák dal z místa 
levačkou přes 50 m – to sem tedy čubrněl jak ten klacek frčí. Nechci zdržovat, ale ještě jedna 
rada ze Zdeňkovy kuchyně: „hlavní je trefit kamaráde „vlákno“ – pak máš šanci, že ti to pude za 
hranice Tvých snů“. Další finty si již z dovolením nechám pro sebe a svého nadějného žáka Pavla 
Zelenku. Jinak, těch Zdeňkových rad se jako oštěpař-senior (letos v kategorii šedesátníků 14. na 
ME v Slovinské Lublani) držím dodnes... 

Jarda Hovorka 
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Dodatek: (Vytaženo z Googlu) 

Jan Železný (* 16. června 1966 Mladá Boleslav, Československo) je bývalý český atlet, oštěpař. 
Je považovaný za nejlepšího oštěpaře všech dob. Je držitelem tří zlatých (1992, 1996, 2000) a 
jedné stříbrné medaile z Olympijských her (1988), trojnásobný mistr světa (1993, 1995, 2001), 
několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996 
(98,48 metru). Od zavedení nových pravidel bylo oštěpem 83krát hozeno přes 90 metrů. Z těchto 
83 hodů patří 52 Janu Železnému. Byl vyhlášen Atletem světa (2000), Atletem Evropy (1996, 
2000) a českým Sportovcem roku (1993, 1995, 2000, 2001). Jako jediný třikrát přehodil 95 
metrů, což se zatím od změny těžiště oštěpu nikomu jinému nepovedlo. 

Sportovní kariéru Jan Železný ukončil na mítinku v Mladé Boleslavi dne 19. října 2006. V tomtéž 
roce se ještě nominoval na mistrovství Evropy v atletice. Své mezinárodní vystupování tam 
završil bronzovou medailí za výkon 85,92 metru. Tento výkon je také světovým rekordem v 
kategorii veteránů nad 40 let. 
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