
Vše co se událo za tuto Olympiádu



Olympijské kruhy vzájemně propojené 

mají představovat 5 kontinentů.

modrá-Evropa

 žlutá-Asie

 černý-Afrika

 zelená-Oceánie

 červená-Amerika



Olympijské hry jsou největší událostí moderní doby.

Svého předchůdce a vzor mají v antických 

olympijských hrách, konaných ve starém Řecku v 

Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich 

zakladatelem byl podle pověsti Hérakles.

15.listopadu 1859 se v Athénách 20 000 diváků

stalo svědky sportovních klání 300 soutěžících na

prvních olympijských novořeckých hrách. 



 Ještě než začala Olympiáda se při 

tréninku zabil sáňkař z Gruzie. Než začal 

trénink v přímém přenosu, volal domů, ať

se na něj dívají.



 16.2.  Lukáš Bauer v běhu na lyžích na 15 

km získal bronzovou medaili.

V závodě na 50km v závěru nestačil na 

nejlepší a skončil 12.



Příjemným překvapením skončila štafeta 

na 4x10 km. 

Naši běžci ve složení Martin Jakš, Lukáš 

Bauer,  Jiří Magál a Martin Koukal 

vybojovali bronzovou medaili.



17.2. Krasobruslař Michal Březina po 

krátkém programu skončil devátý. Mohl 

skončit lépe, ale rozhodčí mu nepřáli.



18.2. Krasobruslaři Tomáši Vernerovi se 

nepovedl jeden skok a skončil 19.



18.2.  Děsivý pád: 60m letěla vzduchem a 

ošklivě upadla. Naštěstí skončila jen s 

pohmožděninami.



18.2.   Karolína Erbanová v 

rychlobruslení na 1000m skončila 12.



Český čtyřbob vybojoval 12.místo.



20.2.   Antonín Hájek získal sedmé místo 

ve skocích na lyžích.



V základní  skupině skončili Češi druzí za 

Ruskem. V  osmifinále porazili Lotyšsko,  

ale ve čtvrtfinále prohráli s Finskem 2:0



28.2.  Šárka Záhrobská vybojovala pro 

Česko bronzovou medaili ve slalomu.



Na této olympiádě získala nejvíce medailí 
z českých sportovců.  V rychlobruslení 
vyhrála dvě zlaté a jednu bronzovou 
medaili. Stala se tak nejúspěšnější  
sportovkyní na ZOH v historii ČR.

Závod na 3000m – zlatá medaile
Závod na 1500m - bronzová medaile
Závod na 5000m – zlatá medaile
 Na slavnostním zakončení olympiády 

nesla naší vlajku.



Vancouverské rolby dělají z dráhy na 

rychlobruslení bramborové pole.

Lidé z Božího Daru chtějí příjezd Bauera 

oslavit. Rozhodli se tedy, že mu dají něco 

na zub. Zdá se jim hubený.


