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Dana Zátopková se narodila 19. září 1922. Po šesti letech strávených v Karviné se s rodiči 
přestěhovala do Uherského Hradiště, kde prožila celé mládí. Tatínek byl plukovník a 
maminka v domácnosti. Jako malá holčička chodila do Sokola, kde dělala kotrmelce, 
pochodovala a zpívala, tak jak to tehdy bylo v Sokole zvykem. Již od dětství milovala pohyb. 

Na gymnáziu prošla všestrannou přípravou, hrála závodně volejbal. Roku 1939 Němci 
zavřeli školy i Sokol. V té době se v Uherském Hradišti zakládalo nové házenkářské 
družstvo, do kterého byla přijata. Sedm nebo osm let hrála házenou za Slováckou Slavii. 
Postupně se přes všechny možné překážky probojovali až do finále mistrovství republiky v 
roce 1949, které vyhráli. 

Ve dvaceti letech se rozhodla jít studovat tělesnou výchovu do Brna. Zde absolvovala 
závěrečné zkoušky z angličtiny a atletiky. Tehdejší nejlepší oštěpařka Soňa Burianová ji 
poprosila, aby proti ní házela oštěpem, protože zkoušky byly vypsané jako závod. Paní 
Zátopková se díky ní přihlásila na oštěp. Oštěp držela v ruce podruhé. Opřela se do toho, 
měla silnou ruku z házené a vyhrála. V Brně se to dověděl jeden takový atletický fanatik a 
poslal paní Zátopkovou na mistrovství republiky, které vyhrála. Od té doby začala trénovat. 

Na závodech na stadionu ve Zlíně se seznámila se svým budoucím manželem, vynikajícím 
běžcem Emilem Zátopkem. Dana Zátopková zde prvním hodem hodila československý 
rekord a její budoucí manžel jí přinesl květinu. I Emil Zátopek tehdy zdolal rekord na tři 
kilometry a paní Zátopková byla pověřena předáním květiny pro něj. Tak se seznámili, ale to 
nebylo všechno, zamilovali se. A ještě to podpořilo to, že zjistili, že jsou narození ve stejný 
den, měsíc i rok. Brali to jako osudovou náhodu.

Oštěp se stal láskou paní Zátopkové, dokonce se zúčastnila olympiády v Londýně v roce 
1948. 

Ocitla se v Praze v atletické partě, kde se na další olympiádu v Helsinkách mohla slušně 
připravit. Ani Zátopkovi se nevyhnuli problémům s tehdejším politickým režimem. Kamarád 
Emila Zátopka nedostal vízum.  Emil Zátopek se na protest rozhodl, že na olympiádu také 
nepojede. Paní Zátopková měla velké obavy, protože za to mohl být zavřený. Nakonec 
Stanislavu Jungwirthovi vízum dali a opožděně i s Emilem Zátopkem dorazili na olympiádu. 
Paní Zátopková na olympiádě vyhrála zlatou  v hodu oštěpem a Emil Zátopek vyhrál ještě 
další čtyři medaile.

Konec aktivní sportovní kariéry završila olympiádou v Římě, kde získala stříbrnou medaili, 
kterou považuje za velmi cennou, protože jí bylo již 38 let. Poté paní Zátopková trénovala 
dvacet let sportovní mládež.

V nedávné době se rozhodla sepsat paměti, protože si myslí, že dokud žije, měla by napsat 
pravdu.


