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“Ja a moji priatelia sme nepracovali preto, aby sme vám vrátili olympijské hry v podobe nejakého mu-
zeálneho exponátu alebo predmetu filmovej šou, alebo azda z toho dôvodu, aby sa ich zmocnili volebné či 
obchodné záujmy. Chceli sme vám tým, že obnovíme dvadsaťpäť storočí starú inštitúciu, dať možnosť 
stať sa znovu vyznavačmi viery v šport, ako ju chápali veľkí predkovia. V modernom svete, ktorý je plný 
možností pre silných, ale ktorému súčasne hrozí aj úpadková slabosť, sa olympijská myšlienka môže stať 
školou ušľachtilého zmýšľania a morálnej čistoty, vytrvalosti a psychickej energie. Avšak pod podmien-
kou, že pojem cti a športovej nezištnosti budete neustále povznášať do rovnakej výšky ako svoje fyzické 
nadšenie. Budúcnosť závisí od vás!”

PIERRE DE COUBERTIN, 
obnoviteľ antických olympijských hier v prejave prednesenom 17. apríla 1927  

v antickej Olympii pri odhalení pomníka na večnú pamiatku obnovenia olympijských hier

„Olympijské hry sú jedinečné a musia také zostať. Z tohto dôvodu musíme hľadať cesty a spôsoby ako 
hry ochraňovať, a ak je to možné, ďalej zvyšovať ich prestíž tak, aby zostali najrozsiahlejšou udalosťou 
na svete a najväčšou oslavou súčasnej spoločnosti.“  

 JUAN ANTONIO SAMARANCH,  
prezident Medzinárodného olympijského výboru v rokoch 1980 – 2001

 
„Už od Coubertinových čias bola účasť na olympijských hrách snom všetkých športovcov, a to platí 

stále. Olympijské hry boli a zostali unikátne.“
 JACQUES ROGGE,  

prezident Medzinárodného olympijského výboru od roku 2001
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Slovo na úvod
Bez nadsádzky možno povedať, že olympij-

ské hry sú jedinečný fenomén ľudstva. Veď sta-
roveké  olympijské  hry  v  gréckej Olympii  boli 
„perlou“ antiky. Pravidelnosť ich konania, dĺž-
ka éry, ktorú prežili, aj ich význam a dosah – to 
všetko bolo unikátne a epochálne.
Francúzskemu  športovému  funkcionárovi, 

humanistovi, pedagógovi a vizionárovi Pierro-
vi de Coubertin sa v roku 1894 podarilo presadiť 
ich obnovenie v modernej podobe. Usporiada-
ním Hier I. olympiády v roku 1896 v gréckych 
Aténach došlo k vzkrieseniu výnimočnej uda-
losti. Olympijské kúzlo má mimoriadnu silu aj 
dnes.  Budúcoročné  jubilejné  Hry  XXX.  olym-
piády v Londýne nám určite poskytnú dostatok 
dôkazov pravdivosti tohto tvrdenia.
Olympijské hry nepochybne výrazne  a ďa-

lekosiahlo ovplyvnili celý svetový šport. A nie-
len  šport,  ale  i  spoločnosť.  Od  ostatných  vý-
znamných  športových  podujatí  sa  líšia  oveľa 
komplexnejším záberom i rozsahom. Majú veľ-
ký  výchovný  aj  kultúrny  náboj.  Sú  univerzál-
ne a prístupné  športovcom z  celého  sveta bez 
akejkoľvek  politickej,  národnostnej,  rasovej  či 
náboženskej  diskriminácie.  Prispievajú  k  šíre-
niu  medzinárodného  porozumenia,  mieru  aj 
priateľstva  medzi  národmi.  V  posledných  ro-
koch  získali  aj  významný  ekologický  rozmer. 
To všetko z nich robí jedinečnú a nenapodobi-
teľnú udalosť globálneho významu.
Vlastníkom  všetkých  práv  na  olympijské 

hry je Medzinárodný olympijský výbor (MOV). 
Predovšetkým  vďaka  „vlastneniu“  olympij-
ských hier  sa MOV  stal  najplyvnejšou  inštitú-
ciou svetového športu. Má svoj nemalý spolo-
čenský a do určitej miery aj politický vplyv. V roku 2009 MOV ako vôbec prvá športová organizácia 
na svete získal štatút pozorovateľa v Organizácii spojených národov.
Olympijské hry, obnovené v modernej ére po tisícpäťstoročnej prestávke, sú pre celý svet ne-

ustále príťažlivejšie. Prešli mnohými búrkami, ktoré ich ohrozovali, čelili politickým aj ekonomic-
kým hrozbám. Ale prežili všetky úklady, vyhli sa všetkým nástrahám a sú dnes silnejšie, než ke-
dykoľvek predtým.
Význam novovekých, čiže moderných olympijských hier, pre spoločnosť je obrovský. Slávnost-

né  otvorenie  olympijských  hier  (OH)  je  dnes  najsledovanejšou udalosťou na  svete. Olympijský 
symbol (päť prepletených kruhov v piatich farbách)  je zase v súčasnosti najznámejší symbol na 
svete. Ale to nie je to najvýznamnejšie. Hlavné je, že olympijské hry výnimočným a jedinečným 
spôsobom obohatili ľudstvo a svet. Do praxe pretavili olympijské hodnoty – výnimočnosť, priateľ-
stvo a rešpekt. A čo je zrejme najdôležitejšie – mladým ľuďom ponúkli nesmrteľný ideál a motív 
hodný obrovského snaženia.

Novoveké  
olympijské

hry

Olympijský oheň – symbol nesmrteľnosti olympijskej myšlienky – od roku 1936 zapaľujú pri tradičnej 
ceremónii pred Hériným chrámom v antickej Olympii
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Jedinečná tradícia antických 
olympijských hier

 Model antickej Olympie zvečnený na 
pohľadnici. Uprostred je Diov chrám, za 
ním Hérin chrám. Vpravo v pozadí 
atletický štadión.

 

Antické olympijské hry sa konávali v pravidelných štvorročných intervaloch v Olympii v gréc-
kom kraji Élis už od roku 776 pred n. l. V antike sa olympijskými hrami rozumeli oslavy na úvod 
štvorročného obdobia, nazývaného olympiáda. Preto dostávali názov Hry x-tej olympiády s uve-
dením poradového čísla. Číslovanie olympiád sa pre starovekých Grékov (Helénov, ako sa sami 
nazývali) v určitom čase dokonca stalo základom ich kalendára. Podľa dochovaných záznamov sa 
až do striktného zákazu ich usporadúvania v roku 394 n. l. dovedna uskutočnilo 293 olympijských 
hier! Staroveká olympijská história sa teda viaže na obdobie dlhé bezmála 1200 rokov. Moderná, 
ešte len 115-ročná olympijská tradícia, trvá iba desatinu tohto času...
Hry oveľa staršie ako kresťanstvo sa stali súčasťou kultúrneho dedičstva ľudstva. Vďaka tomu 

sa dnešný civilizovaný svet úctivo klania vyspelosti antických Grékov a ich výnimočnému prís-
pevku k vývoju ľudstva nielen v oblastiach politiky, filozofie, práva, prírodných vied, umenia či 
literatúry, ale aj športu.
Na antických hrách sa uctieval  ideál kalokagatie – symbiózy krásneho tela s ušľachtilým du-

chom. Sprievodný program športových súťaží preto tvorili aj umelecké vystúpenia. Časté bolo 
aj to, že v športových súťažiach štartovali umelci i filozofi. Ďalším antickým olympijským sym-
bolom bol posvätný mier – ekecheiria. Tento mier sa vzťahoval nielen na celé obdobie trvania hier 
olympiády, ale aj na nedotknuteľnosť športovcov – atlétov, ktorí putovali z rôznych končín na sú-
ťaže v Olympii.

Na antických hrách sa uctieval ideál kalokagatie – symbiózy krásneho tela s ušľachtilým 
duchom. Ďalším antickým olympijským symbolom bol posvätný mier – ekecheiria. Tento 
mier sa vzťahoval nielen na celé obdobie trvania hier olympiády, ale aj na nedotknuteľnosť 
športovcov – atlétov, ktorí putovali z rôznych končín na súťaže v Olympii.

Aj vďaka uvedenému význam antických olympijských hier ďaleko presiahol hranice športu. 
Pravda, treba povedať, že staroveká Olympia bola v prvom rade centrom náboženských slávnos-
tí, uctievania kultu najvyššieho boha Dia  (konali sa na jeho počesť) a  jeho manželky Héry. Preto 
aj cesta na športoviská viedla cez posvätný okrsok Altis. Odtiaľ ústila na atletický štadión „brána 
borcov“.
Najväčší chrám v antickej Olympii bol zasvätený Diovi Olympijskému. Bol v ňom umiestnený je-

den z antických siedmich divov sveta – dvanásť metrov vysoká socha Dia zo zlata a slonoviny. Jej 
autorom bol najslávnejší sochár staroveku Feidiás. Pred pozostatkami Hérinho chrámu od roku 

1936 pri  tradičnej  ceremónii  dodnes  s  pomocou  šošovky  slnečnými  lúčmi  zapaľujú  olympijský 
oheň. Ruiny oboch chrámov v archeologickom parku v Olympii sú dodnes viditeľné. Archeológo-
via odkryli aj neďaleké pozostatky v poradí už tretieho atletického štadióna – najstaršieho docho-
vaného športoviska na svete.
V Olympii sa od založenia tamojších hier schádzal výkvet starovekej Hellady. Poprední slobodní 

občania zo všetkých gréckych mestských štátov, ale aj z ďalších končín, do ktorých v tých časoch sia-
hal helénsky politický, vojenský alebo kultúrny vplyv, sa stretávali raz za štyri roky pod Kronovým vr-
chom. Vždy si tam spoločne uctili olympských bohov, rokovali, obchodovali, diskutovali o vedeckých 
otázkach, tvorili umelecké diela a - športovali. Práve športové súťaže sa postupne stali takpovediac 
dominantou a symbolom Olympie.
Podobné panhelénske (všegrécke) hry so športovou náplňou sa na základe vzoru z Olympie ne-

skôr konávali aj na iných miestach antického Grécka – v Delfách, Nemei či v Istmii. Nikde a nikdy 
však tieto hry ani zďaleka nedosiahli takú známosť a uznanie aj mimo Grécka, ako sa to podarilo 
hrám konaným v Olympii.
Olympijské hry boli zrušené ediktom rímskeho cisára Teodózia I., tvrdo presadzujúceho kres-

ťanskú vieru. Cisár ich v roku 393 n. l. zakázal ako pohanské slávnosti. Dôvodmi bola ich spätosť 
s náboženskými rituálmi a fakt, že športovci na nich súťažili nahí. Chrámy v Olympii boli následne 
rozborené. Posvätný stánok bol potom opakovane spustošený. Dielo skazy dokonali zemetrasenie 
a záplavy. „Vyše tisíc rokov sa skvela Olympia v sláve, asi päťsto rokov ležala v troskách a ďalších takmer 
tisíc rokov sa skrývala pod nánosmi bahna,“ napísal v pozoruhodnej knihe Vzkriesenie Olympie najväč-
ší slovenský znalec antiky – historik a spisovateľ svetového mena Vojtech Zamarovský. Podľa vý-
sledkov výskumu tímu nemeckých a gréckych vedcov, ktoré zverejnili v júli 2011, najviac škôd na-
páchala v Olympii prílivová vlna cunami v 6. storočí nášho letopočtu.

  Najstarší športový štadión na 
svete v antickej Olympii. 
Historicky je však až tretí v poradí, 
pred ním boli v Olympii ešte  
dva staršie. 

Neúspešné pokusy o trvalejšie 
obnovenie olympijskej tradície
Prvý pokus určitým spôsobom oživiť tradíciu starovekých olympijských hier sa objavil už za-

čiatkom17. storočia. V roku 1604 usporiadal Robert Dover v anglickom Cotswolde Anglické olym-
pijské hry. Tie  sa  konávali  v  nepravidelných  intervaloch  bezmála  sto  rokov.  V  ich  programe  sa 
športové disciplíny – atletika, zápasenie a jazda na koni, kombinovali s poľovačkami, tanečnými 
a hudobnými slávnosťami. Ďalšie pokusy nasledovali v Nemecku (predovšetkým v Dessau) a vo 
Švédsku (v Helsingborgu). V Dessau v rokoch 1772 – 1779 knieža Leopold Friedrich na narodeni-

Staroveké olympijské hry 
v gréckej Olympii boli „perlou“ 
antiky. Pravidelnosť ich kona-
nia, dĺžka éry, ktorú prežili, aj ich 
význam a dosah – to všetko bolo 
unikátne a epochálne.



10 11

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

10 11

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

ny svojej manželky usporadúval slávnosti so športovými disciplínami, ktoré boli v programe antic-
kých olympijských hier. Žiadne z týchto multišportových podujatí však buď nemalo dlhé trvanie, 
alebo nedosiahlo väčší význam.
Pravlasť olympijských hier – Grécko – bolo niekoľko storočí pod tureckou nadvládou. V prvej 

tretine 19. storočia sa tam však rozhorel boj za nezávislosť. V roku 1830 vzniklo samostatné grécke 
kráľovstvo a Gréci „oprášili“ historické meno svojho národa – Heléni. Ich silnejúce národné pove-
domie potvrdilo aj usporiadanie olympijských slávností v Aténach v roku 1859, ktorých iniciátorom 
bol Evangelos Zappas. Súťažilo sa  tam v množstve športových disciplín  (v atletike,  jazdeckých 
pretekoch i v pretekoch konských povozov, vo veslovaní, plávaní či v šplhu na lane), ale v duchu 
antickej tradície aj v umeleckých súťažiach. Reprízy slávností sa uskutočnili v rokoch 1870 a 1875 
na mieste odkrytého antického štadióna, na ktorom sa kedysi konávali Panaténajské hry. Ani toto 
podujatie sa však trvale neujalo.
Angličan William Penny Brookes sa tiež  inšpiroval príkladom antických olympijských hier. 

Z jeho iniciatívy sa v roku 1859 uskutočnili prvé Wenlocké olympijské hry v anglickom Much Wen
locku. O rok neskôr založil Wenlockú olympijskú spoločnosť a v roku 1865 prispel k utvoreniu Národnej 
olympijskej asociácie so sídlom v Liverpoole. Brookes bol v kontakte s organizátormi olympijských 
slávností v Aténach, ale podujatie, ktoré založil on, prežilo nepomerne dlhšie ako aténske. V Much 
Wenlocku sa prakticky každoročne koná dodnes...
Aj  v  iných  kútoch  Európy  sa  stále  objavovali  snahy  o  pripomenutie  niekdajšej  antickej 

olympijskej tradície. Napríklad zakladateľ sokolského telovýchovného hnutia v Čechách Mi-
roslav Tyrš v  roku  1866  vydal  publikáciu 
„Hod olympický“. V nej prejavil nadšenie pre 
staroveké olympiády. Inšpiroval sa nimi pri 
založení tradície sokolských zletov, ktoré na-
zýval „sokolskými olympiádami“.
Naozaj veľký záujem medzinárodnej verejnosti o antické olympijské hry však vzbudil až arche-

ologický výskum priamo v Olympii. Bájne mesto staroveku vydalo v rokoch 1875 – 1881 svoje skry-
té tajomstvá vďaka práci tímu, vedeného nemeckým archeológom Ernstom Curtiusom.
Odkrytie ruín starovekej Olympie sa stalo mimoriadnou udalosťou svetového významu, po-

rovnateľnou s objavením Tróje. Curtius vďaka tomuto úspechu presvedčil svet, že to, o čom písali 
v oslavných olympijských básňach Pindaros a iní poeti, sa zakladalo na pravde.

 Ruiny antickej Olympie. Na ľavej snímke zvyšky Hérinho chrámu, pred ktorým sa dnes zapaľuje 
olympijský oheň, na pravej zvyšky monumentálneho Diovho chrámu.

Coubertinovo novoveké  
vzkriesenie Olympie
Len niekoľko rokov po odkrytí ruín antickej Olympie nasledoval pokus, ktorý sa konečne 

skončil úspechom. Výsledkom bolo vzkriesenie antickej olympijskej tradície. Francúzsky ba-
rón Pierre de Fredi de Coubertin (1. 1. 1863 Paríž – 2. 9. 1937 Ženeva) bol pedagóg, ktorý si za 
svoj životný cieľ vytýčil reformu školstva a výchovy mládeže na francúzskych stredných ško-
lách. V mladom veku sa aktívne venoval športu (box, šerm, jazdectvo, veslovanie), ale význam 
športu a telesnej výchovy pre celkovú výchovu mladej generácie v plnej miere objavil až v ro-
ku 1883 pri pobyte v Anglicku. V Rugby sa zoznámil so systematickou telesnou výchovou na 
školách. Neskôr navštívil aj Much Wenlock a spoznal Wenlocké olympijské hry, ktoré ho očarili. 
Poslúžili mu napokon ako určitá predloha pri formulovaní predstavy o podobe obnovených 
antických olympijských hier, ale na rozdiel od staroveku už v medzinárodnom, ba celosveto-
vom rámci. Francúzov obzor potom ešte rozšírili ďalšie študijné cesty v USA a v Grécku, kde 
nadobro prepadol olympijskému čaru. Neskôr napísal: „Nič v dejinách staroveku ma neovplyvnilo 
hlbšie, než práve Olympia.“

 Pierre de Coubertin.

Coubertin vo Francúzsku už v mladom veku založil 
viacero  športových  spolkov  a  organizácií. V  rámci  sve-
tovej výstavy v Paríži v roku 1889 bol hlavným organi-
zátorom  kongresu  o  telesnej  výchove.  V  roku  1892  na 
slávnostnom zasadnutí k výročiu francúzskej Únie atle-
tických športov na na univerzitnej pôde slávnej parížskej 
Sorbonny  prvý  raz  preniesol  návrh  na  obnovenie  antic-
kých  olympijských  hier.  Rozhodujúci  krok  k  naplneniu 
svojho sna spravil na rovnakom mieste o dva roky neskôr 
– vo veku len 31 rokov.
Coubertin bol hlavným organizátorom medzinárodného 

kongresu o otázkach amaterizmu a obnovení olympijských hier. 
Ten sa konal 16. – 24.  júna 1894 v Paríži. K pôvodnému 
poslednému bodu programu kongresu „O možnosti ob-
novenia olympijských hier“ pridal Coubertin krátko pred 
jeho otvorením ešte ďalšie dva – „Podmienky pre prete-
károv“ (najmä ktoré športy majú byť zastúpené na olym-
pijských hrách) a „Menovanie medzinárodného výboru, 
ktorý by mal za úlohu pripraviť obnovenie hier“. Doved-
na 78 delegátov z 9 krajín 23. júna 1894 bez väčšej opozí-
cie odhlasovalo oba kľúčové Coubertinove návrhy – na 
obnovenie antických olympijských hier, aj na ustanovenie 

Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
V uznesení z kongresu sa konštatovalo: „Pretože nie sú žiadne pochybnosti o výhodách, ktoré by po

skytovalo obnovenie olympijských hier tak po stránke atletizmu, ako aj po stránke morálnej a internacionál-
nej, nech sú tieto hry obnovené na základoch a za podmienok vyhovujúcich potrebám moderného života.“ Od 
roku 1948 sa na počesť tejto udalosti každoročne dňa 23. júna celosvetovo slávi Olympijský deň. 
V poslednom štvrťstoročí (od roku 1987) sa v jeho rámci koná aj najmasovejšie olympijské poduja-
tie – Beh Olympijského dňa (BOD).

Odkrytie ruín starovekej Olympie sa stalo 
mimoriadnou udalosťou svetového významu, 
porovnateľnou s objavením Tróje. 
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 Prvý Medzinárodný olympijský výbor. 
Vpredu sediaci zľava generálny sekretár 
Francúz Coubertin, prvý predseda MOV 
Grék Vikélas a Rus Butovskij, v hornom 
rade zľava Nemec Gebhardt, Čech Guth, 
Maďar Kemény a Švéd Balck.

 
„Pretože nie sú žiadne pochybnos-

ti o výhodách, ktoré by poskytovalo 
obnovenie olympijských hier tak po 
stránke atletizmu, ako aj po stránke 
morálnej a internacionálnej, nech sú 
tieto hry obnovené na základoch a za 
podmienok vyhovujúcich potrebám 
moderného života.“ (z uznesenia I. 
olympijského kongresu v roku 1894 
v Paríži, ktorý rozhodol o obnovení 
antických olympijských hier)

Zakladateľ hlásal:  
olympizmus nielen zahŕňa,  
ale aj prekračuje šport

Pierre de Coubertin chcel, aby sa novoveké olympijské hry – podobne ako ich antický pred-
chodca – stali zjednocujúcim prvkom sveta. Na rozdiel od antiky mali byť moderné hry otvorené 
celému svetu a všetkým bez diskriminácie. V starovekej Olympii sa odohrávalo len súťaženie slo-
bodných občanov, pre otrokov bola účasť zakázaná. Pôvod účastníkov sa aj teritoriálne v podstate 
obmedzoval na svet gréckych štátov a neskôr na ďalšie oblasti, ktoré boli pod rozmanitým gréc-
kym (helénskym) vplyvom, vrátane kultúrneho.

„Ja a moji priatelia sme nepracovali preto, aby sme vám vrátili olympijské hry v podobe nejakého 
muzeálneho exponátu alebo predmetu filmovej šou, alebo azda z toho dôvodu, aby sa ich zmocnili vo-
lebné či obchodné záujmy. Chceli sme vám tým, že obnovíme dvadsaťpäť storočí starú inštitúciu, dať 
možnosť stať sa znovu vyznavačmi viery v šport, ako ju chápali veľkí predkovia. V modernom svete, 
ktorý je plný možností pre silných, ale ktorému súčasne hrozí aj úpadková slabosť, sa olympijská myš-
lienka môže stať školou ušľachtilého zmýšľania a morálnej čistoty, vytrvalosti a psychickej energie. Av-
šak pod podmienkou, že pojem cti a športovej nezištnosti budete neustále povznášať do rovnakej výšky 
ako svoje fyzické nadšenie. Budúcnosť závisí od vás!,“ povedal Coubertin v prejave prednesenom 
17. apríla 1927 v antickej Olympii pri odhalení pomníka na večnú pamiatku obnovenia olym-
pijských hier.
Coubertin sa neúnavne snažil objasniť, o čo mu išlo pri snahe obnoviť antické olympijské hry 

v modernej ére. „Podstata olympizmu ho odlišuje od samotného športu. Skrátka  olympizmus šport nie-
len zahŕňa, ale ho aj prekračuje,“ vysvetľoval. A dodával: „Akým spôsobom oslavovať mladosť? Kultom 
úsilia, opovrhovaním nebezpečenstvom, láskou k vlasti, ušľachtilosťou a rytierskym duchom a kontaktom 
s umením a filozofiou. To sú základy olympizmu. To, čo chýba modernému športu v porovnaní so starove-
kým, je filozofický základ, honosnosť cieľov, celá tá patriotistická a náboženská atmosféra, v ktorej sa sviatky 
mladosti konali.“

 Pierre de Coubertin pri 
rozhlasovom vystúpení 
v roku 1935.

Neskôr  zakladateľ  mo-
derného  olympizmu  sfor-
muloval  podobu  ceremo-
niálov  olympijských  hier. 
Významne sa pritom inšpi-
roval praxou uplatňovanou 
na Wenlockých olympijských 
hrách. Otváraciemu aj záve-
rečnému  ceremoniálu,  ako 
aj  o  ceremoniálu  vyhlaso-
vania  výsledkov dal  veľký 
výchovný  význam.  Pova-

žoval ich za akty „čisto pedagogického charakteru najvyššej kvality, za filozofickú historickú lekciu ďaleko-
siahleho významu“. Stanovil napríklad princíp, na základe ktorého defilujú výpravy na otváracom 
ceremoniáli - najprv výprava Grécka ako krajiny, ktorá dala svetu olympijské hry, potom výpravy 
ostatných krajín v abecednom poradí a nakoniec výprava usporiadateľskej krajiny. Z jeho hlavy 
pochádza aj  text otváracej  formulky, ktorú prednáša hlava usporiadateľskej krajiny. Takisto  text 
prísahy športovcov aj rozhodcov. Ale aj zásady vztyčovania vlajok a hrania štátnych hymien. „Toto 
náboženstvo, ako každé náboženstvo, má svoje obrady, ktoré majú kultúrnu formu a tvoria ceremoniál mo-
derných hier,“ napísal Coubertin.

„Akým spôsobom oslavovať mladosť? Kultom úsilia, opovrhovaním nebezpečenstvom, 
láskou k vlasti, ušľachtilosťou a rytierskym duchom a kontaktom s umením a filozofiou. To 
sú základy olympizmu. To, čo chýba modernému športu v porovnaní so starovekým, je filo-
zofický základ, honosnosť cieľov, celá tá patriotistická a náboženská atmosféra, v ktorej sa 
sviatky mladosti konali.“  (Pierre de Coubertin)

Napriek veľkému úspechu s návrhom na obnovenie antických olympijských hier musel Cou-
bertin zakrátko konštatovať, že jeho pôvodná myšlienka zostala spočiatku nepochopená. Delegáti 
kongresu si neuvedomili, že zo staroveku chcel vzkriesiť predovšetkým duch, podstatu a princíp 
olympizmu. Pritom však chcel dať olympizmu novú, modernú formu. To všetko spolu plánoval 
využiť výchovne.
Neskôr vo svojej knihe Olympijské pamäti Coubertin trpko konštatoval, že predstavitelia jednot-

livých športov dlhšie vôbec nedokázali spolupracovať. „... rivalita bola ťažko vysvetliteľná, veď všetky 
športy majú spoločného menovateľa – radosť z hry svalov a telesný rozvoj dosiahnutý tréningom. Ich psy-
chofyziologická podstata bola rovnaká. Lenže... Športovci 19. storočia boli hlboko presvedčení, že technika 
jedného športu je opačná než technika iného a že si prakticky navzájom škodia. Výnimkami boli tenis, ktorý 
sa vtedy rodil, a plávanie. Prvý sa považoval za elegantnú kratochvíľu, zatiaľčo plávanie za užitočný návyk, 
odporúčaný zdravovedou, a za bezpečnostný prostriedok v prípade nehody či nevyhnutnej záchrany topiace-
ho sa,“ napísal Coubertin vo svojich pamätiach.
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Medzinárodný olympijský výbor  
od začiatku samovýberový

Pierre de Coubertin v roku 1894 sám navrhol celé zloženie Medzinárodného olympijského výboru. 
Po pridelení práva usporiadať Hry I. olympiády v roku 1896 gréckym Aténam prenechal predsed-
nícky post Grékovi Demetriovi Vikélasovi. Sám bol menovaný za generálneho sekretára MOV. 
Medzi najvýznamnejšími členmi prvého MOV (podľa  ich neskoršieho olympijského pôsobenia) 
boli Švéd Viktor Balck, William M. Sloane z USA, Čech Jiří Guth, Maďar Ferenc Kemény a Char-
les Herbert z Veľkej Británie.
Medzinárodný olympijský výbor sa od začiatku utvoril ako samovýberový orgán (v anglič-

tine selfrecruiting body). To znamená, že MOV si sám vyberal, koho prijme do svojich radov. 
Nikto „zvonku“ nemal právo nominovať do MOV priamo svojho zástupcu. Člen MOV vždy 
zastupoval MOV vo svojej krajine – a nie naopak. To platí dodnes. Členom MOV to má posky-
tovať nezávislosť na športových a iných organizáciách v ich krajine, i odolnosť voči domácim 
politickým tlakom.
MOV bol  z uvedených dôvodov od začiatku  „elitársky“  spolok. Navyše  so  značne  šľachtic-

kým  zázemím.  Výstižne  to  v  svojich  pamätiach  charakterizoval  Čech  Jiří Stanislav Guth-Jar-
kovský. Muž, ktorý bol profesiou stredoškolský profesor, bol členom MOV bezmála polstoročie 
(1894 – 1943) a dva roky vykonával aj funkciu generálneho tajomníka MOV. Vo svojich pamätiach  
o niekdajšom zložení členov MOV napísal: „V roku 1915 to bol jeden vojvoda, dve kniežatá, dvanásť gró-
fov, šesť barónov, jeden markíz, päť šľachticov a okrem toho 22 členov bez šľachtického predikátu. Z nich však 
jeden bol veľvyslanec, dvaja generáli, jeden plukovník a ďalší americkí multimilionári. Takže ja som bol hneď 
od začiatku v celej tejto spoločnosti najchudobnejší a zaujímal som tam najskromnejšie postavenie.“

 Fotografia členov MOV pred olympijským kongresom v Prahe v roku 1925. Coubertin štvrtý zľava,  
Guth-Jarkovský celkom vpravo.

Na charaktere MOV ako samovýberového orgánu sa až dodnes – napriek určitým demokrati-
začným krokom vykonaným od roku 1999 - nič nezmenilo. V súčasnosti je aj vďaka tomu členmi 
MOV hneď niekoľko príslušníkov panovníckych rodov. Medzi nimi aj hlava monackého kniežat-

stva Albert II., i následníci trónu v Holandsku, resp. v Dánsku princovia Willem Alexander, resp. 
Fredrik. Ale medzi členmi je aj niekoľko ďalších princov a princezien, či arabskí šejkovia. Viacerí 
členovia MOV sú zase veľkopodnikateľmi. Mnohí iní v minulosti zastávali ministerské funkcie.
V niečom však nastali v zložení MOV pozitívne zmeny. Po veľkých reformách, ktoré MOV od-

štartoval po veľkej korupčnej afére v roku 1999,  je v súčasnosti v predpísanom maximálne 115-
člennom pléne popri 70 individuálnych členoch po 15 zástupcov olympionikov, medzinárodných 
športových federácií (MŠF) i národných olympijských výborov (NOV). Oveľa viac než v minulosti 
je vďaka tomu v MOV bývalých špičkových športovcov. Oveľa viac je aj žien, bez ktorých bol „sa-
movýberový“ MOV od svojho ustanovenia celých 87 rokov!

Novoveká premiéra  
v Aténach v roku 1896
Obnoviteľ antických olympijských hier Pierre de Coubertin pôvodne plánoval ich premiéru až 

do Paríža na rok 1900. Prvé dejstvo sa však napokon uskutočnilo už o štyri roky skôr. Hry I. olym-
piády v roku 1896 sa na žiadosť Grékov konali v hlavnom meste krajiny ich pôvodu – v Aténach. 
Z  tohto dôvodu sa na prvé dva  roky existencie MOV (1894 – 1896)  stal predsedom MOV Grék 
Demetrios Vikélas (15. 2. 1835 Ermoupoli – 20. 7. 1908 Atény). Coubertin v tom čase vykonával 
 funkciu generálneho sekretára. Do predsedníckej funkcie nastúpil zakladateľ moderného olympiz-
mu až v roku 1896. Vydržal v nej najdlhšie v histórii spomedzi doterajších ôsmich najvyšších pred-
staviteľov svetového olympijského hnutia – 29 rokov (do roku 1925).
Prípravu premiérových olympijských hier novoveku (OH) sprevádzali viaceré problémy. Gréc-

ko v tom čase nemalo základné podmienky na usporiadanie takéhoto podujatia. Vláda premiéra 
Trikupisa na ne nemohla poskytnúť štátne peniaze, pretože Grécko čelilo štátnemu bankrotu. Ale 
napokon rozhodlo prebudenie národnej hrdosti v krajine. Prispela k tomu svojim kladným posto-
jom aj kráľovská rodina, najmä korunný princ Konštantín. Nová Delyannisova vláda sa v zme-
nenej spoločenskej klíme jednoznačne vyslovila v prospech hier. Finančne pomohla celonárodná 
zbierka a predovšetkým bohatý Grék z Alexandrie Georgios Averoff. Ten dal na svoje náklady veľ-
koryso rekonštruovať antický Panaténajský štadión pre 60 000 divákov.

 Zaplnený Panaténajský štadión 
v Aténach.

Olympijské hry v Aténach prebu-
dili celogrécke nadšenie. Aj keď počet 
účastníkov  zo  zahraničia  bol  veľmi 
malý, skončili sa s veľkým úspechom. 
Štartovalo na nich 245 športovcov, re-
prezentujúcich  13  národných  olym-
pijských  výborov.  Jediný  športo-
vec slovenského pôvodu, atlét Alojz 
Szokol (Alajos  Szokolyi),  štartoval 
vo výprave Uhorska a v behu na 100 
m skončil tretí. V programe OH 1896 
bolo len deväť športov a 43 disciplín. 
Víťazi súťaží dostávali pamätné strie-
borné medaily, druhí v poradí olivo-
vú ratolesť a tretí nič.
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Keďže MOV v  tom období  uprednostňoval  národný princíp pred  štátnym,  umožnil  nielen 
v Aténach, ale aj na ďalších OH až do I. svetovej vojny (t. j. na olympijských hrách v rozpätí ro-
kov 1896 – 1912) účasť národných výprav mimo rámca medzinárodne uznaných štátov. Práve 
na zasadnutí v Aténach MOV odporučil svojim členom, aby vo svojich krajinách založili národ-
né olympijské výbory. Konkrétne  išlo o Čechy  (aj keď českí  športovci v Aténach ešte neštarto-
vali) a Uhorsko, ktoré existovali v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. V olympijskom hnutí im 
v  prvých  rokoch  priznali  určitú  autonóm-
nosť. Nepochybne  sa na  tom podpísal  fakt, 
že z nich pochádzali dvaja členovia MOV - 
Jiří Guth, resp. Ferenc Kemény.
V  Uhorsku  sa  podarilo  zabezpečiť  účasť 

výpravy na I. OH. V Čechách to nevyšlo. Pri-
tom tamojší sokolskí gymnasti by určite mali veľkú šancu na úspech. Český olympijský výbor (ČOV) 
založili až v roku 1899. Vzhľadom na tlaky z Viedne, kde bolo sídlo monarchie a cisársky dvor, 
ČOV nemal  ľahký život. Najmä po  tom, keď  sa  členom MOV v Rakúsku  stal manžel  cisárovej 
vnučky Otto Windischgrätz. Na otvárací  ceremoniál OH 1912 v  Štokholme  česká výprava  síce 
mohla nastúpiť  samostatne,  ale pod  francúzskym označením Autriche-Tchéques,  čiže Rakúsko-
Česi. Podobne aj Gutha v tom období evidovali ako člena MOV v Rakúsku s doložkou, že zastu-
puje Český olympijský výbor... Dokonca na OH 1916 by už Česi po vystupňovaní rakúskeho tlaku 
mohli štartovať len pod označením a vlajkou Rakúska. Lenže to sa napokon nestalo, pretože vojno-
vé besnenie znemožnilo usporiadať Hry VI. olympiády.
O Slovákoch v tom čase v olympijskom hnutí prakticky ani nechyrovali. Významný český špor-

tový funkcionár Josef Rössler-Ořovský však už v roku 1899 napísal Coubertinovi o potrebe zria-
diť v habsburskej monarchii samostatné olympijské výbory pre Poliakov, Chorvátov a Slovákov... 
Napriek tomu všetci rodáci z našich končín boli dlho „schovaní“ pod hlavičkou Uhorska. Na me-
dailové priečky sa z nich v tejto ére prebojovali šiesti. Z nich dvaja sa zapísali medzi olympijských 
víťazov - plavec Zoltán Imrich Halmaj (Halmay) dvakrát a strelec Alexander (Sándor) Prokopp 
raz. Rozpad rakúsko–uhorskej monarchie v dôsledku prvej svetovej vojny však všetko zmenil a na 
OH 1920 v Antverpách sa už premiérovo predstavila výprava Československej republiky, aj keď 
bez jediného Slováka. Ale to sme trochu predbehli...

 Dvojnásobný olympijský víťaz v plávaní vo farbách 
Uhorska Zoltán Imrich Halmaj, rodák z Vysokej pri Morave.

Najväčšej pozornosti  sa v Aténach  tešil maratón-
sky  beh,  ktorý  sa  v Grécku  viazal  na  slávnu  legen-
du. V bitke pri Maratóne,  neďaleko od Atén, v  roku 
490 pred n.  l. odrazilo aténske vojsko presilu Perža-
nov. Vodca gréckeho vojska Miltiades vtedy vyslal do 
Atén bežca Feidippida  so  správou o víťazstve. Pod-
ľa legendy Feidippides v plnej zbroji prebehol zhru-
ba  40-kilometrovú  vzdialenosť  z Maratónu  do Atén 
a keď po tomto mimoriadnom výkone zvestoval svoje 
posolstvo „Zvíťazili sme!“, od vyčerpania skonal. Ma-
ratónsky beh sa na OH 1896 konal na počesť tejto uda-
losti a usporiadateľská krajina s nadšením oslavovala, 
keď v ňom zvíťazil Grék Spyridon Louis. Cieľ mara-
tónskeho behu bol na Panaténajskom štadióne. To všet-
ko ešte umocnilo odkaz novovekej olympijskej premi-
éry na antickú éru.

 Maratónsky víťaz Grék Spyridon Louis.

Najväčšej pozornosti sa v Aténach tešil ma-
ratónsky beh, ktorý sa v Grécku viazal na sláv-
nu legendu. Jeho cieľ bol na Panaténajskom 
štadióne, čo ešte umocnilo odkaz novovekej 
olympijskej premiéry na antickú éru.

Na premiérových OH prvý  raz verejne  zazne-
la melódia piesne, ktorú na slová Kostisa Palama-
sa  zložil  grécky  skladateľ  Spyros Samaras.  V  jej 
úvode sa spievalo: „Nesmrteľný duch staroveku, otec 
pravdy, krásy a dobra, zostúp, zjav sa, zalej nás svojím 
svetlom na tejto zemi a pod týmto nebom, ktoré boli pr-
vými svedkami tvojej nehynúcej slávy! Daj život a ži-
votnosť týmto ušľachtilým hrám!“  Medzinárodný 
olympijský  výbor  Samarasovu  skladbu  bezmála 
o šesťdesiat rokov neskôr uznal za oficiálnu olym-
pijskú hymnu a dnes znie pri vztyčovaní olympijskej 
vlajky  na  otváracom  aj  záverečnom  ceremoniáli 
každých olympijských hier. Coubertin sám však za 
olympijskú hymnu považoval dielo Ludwiga van 
Beethoven Óda na radosť. Túto symfóniu si o mno-
ho  desaťročí  neskôr  vybrala  za  svoju  hymnu Eu-
rópska únia...
Na premiérových olympijských hrách novove-

ku neštartovala ani jedna žena – rovnako ako v sta-
roveku. V antických časoch boli ženy z účasti na olympijských hrách úplne vylúčené. Do olym-
pijských súťaží sa mohli zapojiť len ako majiteľky záprahov, ale samé športovať nemohli. Vydaté 
ženy nesmeli pod hrozbou trestu smrti sledovať olympijské súťaže mužov ani ako diváčky! Špor-
tovkyniam boli v Olympii vyhradené samostatné ženské hry s názvom Héraie, ktoré sa tiež konali 
v štvorročných intervaloch.
Je zaujímavé, že hoci Pierre de Coubertin bol na jednej strane mužom budúcnosti a vizioná-

rom, na druhej  strane  lipol na antickej  tradícii. Olympijskou účasťou žien v spoločnosti mužov 
nebol nadšený. Ženám prisudzoval hlavnú úlohu v starostlivosti o domácnosť a rodinu. Na špor-
toviskách ich videl nerád. V Aténach 1896 ich účasť nepripustil. A aj keď na ďalších OH už ženy 
nechýbali, počet športovkýň bol dlho len symbolický. Až na Hrách VIII. olympiády v Paríži v roku 
1924 ich počet prvý raz prekročil stovku. Potom sa počet účastníčok hier postupne zvyšoval, ale 
trend bol pozvoľný.
Značná  časť  predstaviteliek  ženského 

športu  sa  dlhšie  tiež  nestavala  k  účasti  na 
olympijských hrách kladne. Preferovala sa-
mostatné športové podujatia pre ženy. V ro-
ku  1921  bola  založená  Medzinárodná fede-
rácia ženských športov,  ktorá  v  rokoch  1922 
– 1934 organizovala v štvorročných interva-
loch ženské svetové hry. Medzinárodný olympijský výbor ich nikdy neuznal. Keď na OH 1936 
v Berlíne počet účastníčok z radov žien prevýšil tri stovky, ženské hry zanikli ako takpovediac 
nadbytočné. 

Olympijské hry v Aténach prebudili celo-
grécke nadšenie. Aj keď počet účastníkov zo 
zahraničia bol veľmi malý, skončili sa s veľ-
kým úspechom.

V Aténach 1896 nemohla štartovať ani jedna 
žena. A aj keď na ďalších OH už ženy nechý-
bali, počet športovkýň bol dlho len symbolic-
ký. Až v Paríži 1924 ich počet prvý raz prekro-
čil stovku.
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Olympijské hry ako prívesky 
svetových výstav
Gréci po úspechu Hier I. olympiády požadovali, aby sa olympijské hry pravidelne konali v Até-

nach. Medzinárodný olympijský výbor to odmietol. Keď sa však oboje nasledujúce hry v Paríži i St. 
Louis skončili fiaskom, rozhodli sa Gréci pri príležitosti 10. výročia premiéry novovekých hier zor-
ganizovať v roku 1906 v Aténach ďalšie „olympijské hry“. Tie sa aj úspešne uskutočnili, dokonca 
s účasťou približne 900 športovcov z 22 krajín. MOV ich však nikdy neuznal za oficiálne. V histórii 
sa hry v Aténach 1906 zvyčajne označujú ako medzihry. Niektorí autori pre úplnosť uvádzajú v his-
torických olympijských publikáciách aj ich výsledky, iní však nie.
Po vydarenej aténskej premiére sa olympijské hry v Paríži 1900 i v Saint Louis 1904 stali súčasťou 

sprievodného programu svetových priemyselných výstav. Pierre de Coubertin toto spojenie bolest-
ne pocítil v metropole svojej rodnej krajiny. Pre Francúzsko šport v tom čase veľa neznamenal. Olym-
pijské hry 1900 v Paríži sa ocitli na periférii záujmu organizátorov svetovej výstavy a ich súťaže boli 
rozťahané až na obdobie piatich mesiacov. Divácka návštevnosť bola slabá, hry nikto oficiálne neot-
voril, ani neukončil. „...v budúcnosti sa musíme vystríhať, aby sme hry znovu pripojili k nejakému veľkému 
jarmoku, pri ktorom vyprcháva ich filozofický zmy-
sel a zaniká ich pedagogická pôsobivosť,“ napísal 
v komentári k OH vo svojej vlasti Coubertin.
Podobné  ako  v  Paríži  to  však  bolo  aj 

v americkom Saint Louis. Vedenie mesta chce-
lo  olympijskými  hrami  prizdobiť  megalo-
mansky poňatú svetovú výstavu (World´s Fair). Žiaľ, toto spojenie sa znovu ukázalo ako nešťastné 
a v tomto konkrétnom prípade až takmer tragické. Hry sa stali iba nepekným doplnkom výstavy. 
Dokonca aj na líci medailí sa uvádzalo Universal Exhibition a až na rube sa objavil motív olympiá-
dy. V St. Louis síce postavili provizórnu prvú olympijskú dedinu v histórii, ale hry mali púťový 
charakter a prívlastok „olympijský“ nieslo hádam všetko. Dokonca aj antropologické hry – športové 
súťaže predstaviteľov etnických menšín, napríklad Indiánov, afrických trpaslíkov, či dlhonohých 
Patagóncov. Tieto divácke „atrakcie”, zaváňajúce exotikou, prilákali väčší počet divákov než vlast-
né olympijské súťaže. Zdôrazňovanie rasových odlišností pritom bolo niečím, čo úplne popieralo 
olympijské ideály rovnosti. Účasť z krajín mimo USA bola v St. Louis veľmi malá a mnohé olympij-
ské súťaže ovládli Američania bez akejkoľvek zahraničnej konkurencie.

Londýn i Štokholm  
výrazným krokom vpred
Určitá  spätosť OH s výstavami – ale už bez  ich negatívneho vplyvu – mala pokračovanie aj 

v britskej metropole Londýne. Tam sa počas olympiády v roku 1908 konala britsko-francúzska prie-
myselná výstava. Hry sa pri Temži konali z núdze, keďže taliansky Rím sa v roku 1906 vzdal práva 
na ich usporiadanie. Štátne peniaze v Taliansku boli vtedy potrebnejšie na pomoc Neapolu, ktorý 
zdevastoval výbuch sopky Vezuv. V Londýne však v tom čase športovo najvyspelejšia krajina sve-
ta pripravila na športové súťaže dôstojné prostredie a kvalitné moderné športoviská. Briti poňali 
prípravy veľkoryso, hoci mali na ne len dva roky. Postavili na svoju dobu monumentálny Olym-
pijský štadión pre 68 000 divákov. Jeho súčasťou bola atletická i cyklistická dráha, aj veľký plavecký 
bazén so skokanskou vežou. Londýn bol celkove výrazným posunom vpred, čo dokumentoval aj 
veľký divácky záujem.

 Zaujímavo riešený Olympijský štadión v Londýne 1908. Jeho súčasťou bol aj plavecký bazén  
a cyklistický velodrom.

Hoci londýnske hry boli opäť rozťahané - až do šiestich mesiacov – drvivá väčšina súťaží sa 
uskutočnila v rozpätí dvoch týždňov v júli 1908. Na slávnostnom otvorení nastúpili krajiny zora-
dené za svojimi štátnymi vlajkami prvý raz v jednotnom oblečení. Účasť športovcov prvý raz pre-
kročila číslo dvetisíc a počet disciplín prvý raz stovku. Prví traja v každej disciplíne si v Londýne 
prvý raz prevzali riadne, nielen pamätné olympijské medaily. V Londýne sa premiérovo súťažilo 
aj v zimnom športe (ktorému v antickom Grécku z pochopiteľných klimatických dôvodov nemoh-
li holdovať) – v krasokorčuľovaní. Zimné súťaže boli potom ešte na programe Hier VII. olympiády 
v Antverpách 1920 – okrem krasokorčuľova-
nia aj ľadový hokej. Od roku 1924 sa v nich 
už súťažilo na samostatných zimných olympij-
ských hrách.
Začiatok éry rozvoja olympijských hier 

po  ich  nešťastnom  spojení  so  svetovými 
výstavami,  pre  ktoré  boli  len  príveskom, 
sa začal na Hrách V. olympiády v Štokholme 
v roku 1912. Švédsko bolo v tom čase jednou zo športovo najrozvinutejších krajín sveta. V je-
ho metropole pripravili OH na všestranne vysokej úrovni. Divácky záujem bol veľký, súťažilo 
sa na špičkových športoviskách. Predobrazom neskorších možností športového marketingu 
bolo, že sponzori prispeli organizačnému výboru podstatne viac, ako štát a mesto dohroma-
dy. Šport zaznamenal v Štokholme veľký rozmach, ale pozoruhodné bolo aj to, že podľa antic-
kého vzoru tam mali premiéru umelecké súťaže, ktoré boli v programe OH až do roku 1948. 
Na OH 1912 v Štokholme sa prvý raz zúčastnili zástupcovia všetkých svetadielov. Organi-

záciu hier si všetci pochvaľovali. Štokholm sa stal na dlhé obdobie vzorom pre ostatné dejiská 

Po vydarenej aténskej premiére sa olym-
pijské hry v Paríži 1900 i v Saint Louis 1904 
stali súčasťou sprievodného programu prie-
myselných výstav.

Prví traja športovci v každej disciplíne si na 
OH 1908 v Londýne prvý raz prevzali riadne, 
nielen pamätné olympijské medaily. Na sláv-
nostnom otvorení nastúpili krajiny zoradené 
za svojimi štátnymi vlajkami prvý raz v jed-
notnom oblečení.
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OH. „Zatiaľčo život Londýna olympijské hry nijako nepoznamenali, celý Štokholm prepadol ich kúz-
lu,“ pochvaľoval si Pierre de Coubertin. V celkovej harmonickej pohode zanikli isté diploma-
tické rozpory, týkajúce sa najmä plánovaného nástupu účastníkov s nápisom krajín. Rakúsko 
kritizovalo účasť samostatného družstva Čechov, Rusi zase boli proti samostatnej účasti Fínov. 
MOV rozhodol, že Česi a Fíni budú pochodovať za výpravami Rakúska a Ruska. Česi nastúpili 
pod označením vo francúzštine „Autriche-Tchéques“ (Rakúsko-Česi) pod rakúskou aj českou 
vlajkou. Pri vyhlasovaní víťazov sa mala vyvesiť veľká rakúska a menšia česká vlajka.

 Olympijský štadión v Štokholme.

Technický pokrok sa premietol aj do 
športu. Azda  najvýznamnejší  bol  prí-
nos  elektrických  stopiek  s  presnosťou 
na desatiny sekundy. V atletike sa ob-
javila cieľová fotografia a rozhodla beh 
na 1500 m. Podľa švédskeho vzoru, že 
človek má posilňovať svoje telo rovno-
merne, sa súťaže vo vrhu guľou, v ho-
de  diskom  a  oštepom  konali  dvakrát 
– raz  jednou rukou, raz druhou a oba 
výsledky sa zrátali.

 

 Skvelý domorodý plavec z Havaja Duke Paoa Kahanamoku

 Atlét indiánskeho pôvodu Jim Thorpe, podobne ako skvelý ame-
rický  domorodý  plavec  z  Havaja Duke Paoa Kahanamoku,  jasne 
naznačili, že na veľké športové úspechy sú predurčení aj ľudia inej 
rasy ako bielej. Tragédiou hier bolo úmrtie portugalského maratón-
ca Francisca Lazara, ktorý tesne pred štadiónom odpadol a na dru-
hý deň zomrel.

Na OH 1912 vo švédskej metropole Štokholme sa prvý raz zú-
častnili zástupcovia všetkých svetadielov.

V staroveku pre hry odkladali vojny, 
v novoveku naopak...
Počnúc OH 1912 v Štokholme sa súčasťou olympijských hier popri športových zápoleniach stali aj 

umelecké súťaže - v architektúre, sochárstve, maliarstve a grafike, literatúre a v hudbe. Pierre de Cou-
bertin presadil ich zaradenie do programu OH na IV. olympijskom kongrese v roku 1906 v Paríži, veno-
vaného do značnej miery spojeniu športu s umením. Pozval naň mnoho špičkových umelcov a kul-
túrnych pracovníkov. V  tejto záležitosti  sa znovu do určitej miery  inšpiroval antickým príkladom. 
Umelecké súťaže vytrvali v programe OH až do roku 1948.
Dvaja športovci naplnili ideál kalokagatie – spojenia krásneho tela a ušľachtilého ducha – vrcho-

vato. Maďar Alfred Hajós vyhral dvakrát v plaveckom bazéne na OH 1896 a v odbore architek-
túry na OH 1924 získal striebro. Olympijský víťaz v streľbe z roku 1908 Američan Walter Winans 

ho ešte prevýšil – medailu získal na tých istých olympijských hrách práve v roku 1912 v športovej 
(striebornú) i v sochárskej súťaži (zlatú).

 Dielo s antickým motívom a s názvom „Vraždiaci Odyseus“ 
českého sochára Jakuba Obrovského bolo v umeleckých 
súťažiach OH 1932 ocenené bronzovou medailou 
v kategórii sochárstva.

Predseda MOV Coubertin sa v Štokholme dokonca 
sám zúčastnil na literárnej súťaži, ale anonymne. Nikto 
nevedel, že pod pseudonymami dvojice autorov Geor-
ges Hohrod – M. Eschbach, ktorí prihlásili do súťaže 
dielo Óda na šport, sa skrýva samotný predseda MOV. 
Šport v ňom hneď v úvodnej slohe nazval „darom bo-
hov“ a „elixírom života“.

„Ó, šport, si mier! Si puto, čo spája národy, ktoré sa ako 
bratia navzájom pretekajú v sebaovládaní a väčšej disciplíne. 
S pomocou tvojou učí sa mládež vážiť si samu seba, ceniť si 
dobré vlastnosti ostatných národov. Merať si sily, prekoná-
vať sa navzájom, to nech je cieľom – súťažiť jeden s druhým 
v mieri,“ napísal veľký Francúz v poslednej slohe svoj-
ho diela (do slovenčiny ho prebásnil Milan Richter). Aj 

v predošlých slohách autor ozdobil šport rozmanitými pozitívnymi charakteristikami, keď ho ve-
lebil – si krása, si spravodlivosť, si odvaha, si čestnosť, si radosť, si plodnosť, si pokrok!

„Ó, šport, si mier! Si puto, čo spája národy, ktoré sa ako bratia navzájom pretekajú v se-
baovládaní a väčšej disciplíne. S pomocou tvojou učí sa mládež vážiť si samu seba, ceniť si 
dobré vlastnosti ostatných národov. Merať si sily, prekonávať sa navzájom, to nech je cieľom 
– súťažiť jeden s druhým v mieri.“  

(z Coubertinovej Ódy na šport, napísanej pod dvojicou pseudonymov Hohrod - Eschbach)

Coubertin si pseudonymy s použitím francúzskeho a nemeckého priezviska vybral úmyselne. 
Chcel  tak zdôraznil možnosť priateľstva medzi  ľuďmi z dvoch veľkých európskych krajín,  roz-
deľovaných dlhodobým nepriateľstvom i vojnou z roku 1870, ktorá sa skončila nemeckým víťaz-
stvom. Ako v celom jeho životnom diele aj v tejto viere bol kus idealizmu. Nech olympijské hry 
sú dočasným zanechaním všetkých hádok, sporov a nedorozumení - hlásal. Je hrozný paradox, že 
len dva roky po tom, ako sa svet zoznámil s Ódou na šport, prepukla dovtedy najstrašnejšia vojna 
– prvá svetová.
Novoveké olympijské hry prevzali názov i číslovanie podľa starovekých. Kým v staroveku však 

kvôli  olympijským hrám grécke mestské  štáty  odkladali  vojny,  aby dodržali  posvätné prímerie 
(ekecheiriu), v modernej ére trikrát museli pre vojnové požiare olympijské hry zrušiť. Prvý raz sa tak 
stalo v roku 1916, keď bola v plnom prúde prvá svetová vojna. Bolo krutou iróniou osudu, že prá-
ve Nemecko bolo jedným z iniciátorov tejto hroznej vojny. Veď Hry VI. olympiády - sviatok športu 
a mierového zápolenia - sa mali konať v ne-
meckom hlavnom meste Berlíne...
Berlín sa stal až hostiteľom Hier XI. olym-

piády v roku 1936, keď tá istá krajina už chys-
tala  rozpútanie  ešte  strašnejšej  druhej sveto-
vej vojny. V jej dôsledku sa neuskutočnili OH 
1940  ani  1944.  Na  základe  dávno  prijatého 

Kým v staroveku kvôli olympijským hrám 
grécke mestské štáty odkladali vojny, aby do-
držali posvätné prímerie (ekecheiriu), v mo-
dernej ére ére trikrát museli pre vojnové požia-
re olympijské hry zrušiť.
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úzusu sa však číslovali aj neuskutočnené hry. Z tohto dôvodu sa v Londýne v roku 2012 uskutočnia 
už jubilejné Hry XXX. olympiády, hoci v skutočnosti sa v novoveku doteraz konalo len 26 olympij-
ských hier, nie 29. Zimné olympijské hry sa však číslujú inak. V ich prípade dostávajú poradové číslo 
len naozaj uskutočnené hry.

Olympijské kongresy o zásadných 
otázkach olympizmu a športu 
Už v roku 1894 sa začala tradícia olympijských kongresov, ktoré sa počas Coubertinovho pôsobe-

nia na čele MOV schádzali často. Predstavitelia športového hnutia z celého sveta na nich rozobera-
li zásadné otázky a prijímali odporúčania a závery na riešenie problémov. Do roku 1930 sa usku-
točnilo až deväť kongresov, ale potom nasledovala až 43-ročná prestávka, zapríčinená presadením 
prezidiálneho spôsobu riadenia olympijského hnutia a jasne dominantného postavenia MOV voči ná-
rodným olympijským výborom (NOV) i medzinárodným športovým federáciám (MŠF).
V prvých desaťročiach existencie olympijského hnutia práve olympijské kongresy určovali 

jeho ďalší smer. Treba si uvedomiť, že v čase vzniku novovekých olympijských hier medziná-
rodné športové štruktúry pôsobili vo veľmi obmedzenom množstve. Z medzinárodných športo-
vých federácií olympijských športov, ktoré pôsobia aj dnes, v čase vzniku MOV v roku 1894 exis-
tovali len gymnastická FEG (neskôr sa premenovala na FIG), veslárska FISA a korčuliarska ISU. 
Majstrovstvá sveta sa v mnohých športoch začali až po prvej svetovej vojne. A federácie dvoch 
olympijských športov s najmasovejšou účasťou – atletiky a plávania – začali usporadúvať svoje 
majstrovstvá sveta až v rokoch 1983, resp. 1973. Dovtedy rešpektovali výlučné postavenie olym-
pijských hier, na ktorých boli práve ich športy nosné. Olympijské súťaže vlastne ponímali aj ako 
svoje svetové šampionáty. 
Podľa  Coubertinovho  chápania  boli  olympijské  kongresy  najvyšším  orgánom medzinárodného 

športového hnutia. Predstavitelia športového hnutia z celého sveta na nich rozoberali nielen technické 
záležitosti v súvislosti s OH, ale aj zásadné otázky ďalšieho vývoja športu a olympijského hnutia. Do 
roku 1930 sa týchto kongresov uskutočnilo dovedna deväť s nasledovnými témami a účasťou: I. Paríž 
1894 – Znovuobnovenie olympijských hier (78 delegátov z 9 krajín), II. Le Havre 1897 – Športová hygiena a pe-
dagogika (60 delegátov z 10 krajín), III. Brusel 1905 – Technické aspekty telesných cvičení (205 delegátov z 21 
krajín), IV. Paríž 1906 – Umenie, literatúra a šport (60 delegátov z 10 krajín), V. Lausanne 1913 – Športová 
psychológia (100 delegátov z 9 krajín), VI. Paríž 1914 – Olympijské pravidlá (149 delegátov z 29 krajín), VII. 
Lausanne 1921 – Olympijské pravidlá (78 delegátov z 23 krajín), VIII. Praha 1925 – Olympijské pravidlá (o. 
i. tam došlo k dodatočnému schváleniu Týždňa zimných športov v Chamonix 1924 za I. zimné olympijské 
hry; 94 delegátov z 24 krajín), IX. Berlín 1930 – Olympijské pravidlá (125 delegátov z 34 krajín).

 Pred otvorením olympijského 
kongresu 1925 v Prahe. Uprostred 
Pierre de Coubertin s manželkou, 
vedľa neho predseda 
Československého olympijského 
výboru Jiří Stanislav Guth-
Jarkovský.

Podľa Coubertinovho chápania boli olympijské kongresy najvyšším orgánom medziná-
rodného športového hnutia. Predstavitelia športového hnutia z celého sveta na nich rozo-
berali nielen technické záležitosti v súvislosti s OH, ale aj zásadné otázky ďalšieho vývoja 
športu a olympijského hnutia.

Na VII. olympijskom kongrese v Lausanne v roku 1921 prijali delegáti vôbec prvú Olympijskú char-
tu, ktorá stanovila základné zásady olympijského hnutia a štatút MOV. Olympijská charta od svoj-
ho prvého schválenia prešla viacerými modifikáciami. Dodnes je základným právnym dokumen-
tom,  takpovediac ústavou medzinárodného olympijského hnutia. Okrem  iného presne definuje 
všetky kľúčové veci v súvislosti s olympijský-
mi hrami. Články Olympijskej charty sú roz-
delené do piatich kapitol (Olympijské hnutie 
a jeho činnosť, Medzinárodný olympijský vý-
bor,  Medzinárodné  športové  federácie,  Ná-
rodné  olympijské  výbory,  Olympijské  hry) 
a doplnené sú aj vykonávacími predpismi.

Nekonečný problém zvaný 
amaterizmus

   Jedným zo závažných problémov, ktorými sa olympijské 
kongresy opakovane zaoberali, bola otázka amaterizmu. Táto 
téma traumatizovala olympijské hnutie počas dlhých desať-
ročí. Na I. olympijskom kongrese v Paríži 1894 sa pojem „ama-
tér“ definoval tak, že za amatéra v športe treba považovať 
športovca, ktorý sa okrem iného nikdy nezúčastnil na prete-
koch o cenu v peňažnej hodnote, ani nesúťažil s profesioná-
lom, a kto v žiadnom období svojho života nebol profeso-
rom alebo cvičiteľom, plateným za výučbu telesnej výchovy. 
Pierre de Coubertin toto ponímanie ako dlhoročný predse-
da MOV síce rešpektoval, ale nesúhlasil s ním.
Na  základe  striktného ponímania  pojmu  „amatér“  do-

datočne prišiel o svoje dve zlaté medaily z atletických viac-
bojov Hier V. olympiády v Štokholme 1912 americký atlét in-
diánskeho pôvodu Jim Thorpe. Po hrách totiž vyšlo najavo, 
že kedysi ako mladík prijal 60 dolárov za účasť v bejzbalo-
vom zápase. Až v roku 1952 oznámila Americká atletická únia 
(AAU), že Thorpe nikdy profesionálom nebol. Atlét sa však 
rehabilitácie za svojho života nedočkal. Až 19 rokov po jeho 
smrti, v roku 1972, MOV prehrešok „najväčšieho atléta svo-
jej doby“ omilostil. A v roku 1983 prezident MOV Juan An-
tonio Samaranch odovzdal  repliky dvoch zlatých medailí 
aspoň jeho dcére.

 Americký atlét Jim Thorpe – smutno-slávna prvá obeť 
obvinenia z profesionalizmu.

Olympijská charta je základným a najvyš-
ším právnym dokumentom, takpovediac ústa-
vou medzinárodného olympijského hnutia. 
Okrem iného presne definuje všetky kľúčové 
veci v súvislosti s olympijskými hrami.
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Na základe striktného ponímania pojmu „amatér“ dodatočne prišiel o svoje dve zlaté 
medaily z atletických viacbojov OH 1912 v Štokholme Američan indiánskeho pôvodu Jim 
Thorpe. Po hrách totiž vyšlo najavo, že kedysi ako mladík prijal 60 dolárov za účasť v bejz-
balovom zápase.

Hoci v roku 1919 MOV prijal voľnejšiu definíciu, podľa ktorej o štatúte amatéra rozhodovala 
príslušná medzinárodná športová federácia, už o šesť rokov nasledoval návrat k definícii čistého 
amatéra. To spôsobilo napríklad aj rozhodnutie, že po OH 1924 vypadol z olympijského progra-
mu na dlhých 64 rokov tenis. Pre rozpory okolo definície amatéra sa zase na OH 1932 nehral fut-
balový turnaj.
Od roku 1930 až do roku 1973 sa neuskutočnil žiadny olympijský kongres. Navyše dvadsať ro-

kov (1952 – 1972) stál na čele MOV ortodoxný zástanca čistého amaterizmu, bohatý americký pod-
nikateľ Avery Brundage. To spôsobilo, že v riešení tohto problému sa dlho nič zmysluplné nedialo. 
V roku 1932 byrokratická mašinéria „zomlela“ aj najslávnejšieho atléta tých čias, deväťnásobného 
olympijského víťaza v behoch z OH 1920 – 1928 Paava Nurmiho z Fínska. MOV mu znemožnil 
štart na OH v Los Angeles. Dôvodom bolo, že na rôznych pretekoch prijímal štartovné, z ktorého 
si financoval cestovné náklady...
Striktné posudzovanie, kto je amatér, čoraz viac prestávalo zohľadňovať vývoj športu. Aktívne 

športovanie na vysokej medzinárodnej úrovni si vyžadovalo venovať príprave čoraz väčšie množ-
stvo času. To znamenalo, že vrcholový šport sa čoraz menej dal vykonávať ako vedľajšie „hobby“ 
popri zamestnaní. Rástli nároky na kvalitu i kvantitu športovej prípravy, vrátane tréningových po-
bytov a čoraz častejších súťaží v zahraničí. S postupom času čoraz menej športovcov v skutočnosti 
spĺňalo prísne kritériá, kladené na amatérov.

Striktné posudzovanie, kto je amatér, čoraz viac prestávalo zohľadňovať vývoj športu. 
Aktívne športovanie na vysokej medzinárodnej úrovni si vyžadovalo venovať príprave čoraz 
väčšie množstvo času. To znamenalo, že vrcholový šport sa čoraz menej dal vykonávať ako 
vedľajšie „hobby“ popri zamestnaní.

Od 50. rokov 20. storočia sa v krajinách vtedajšieho tzv. socialistického bloku rozvinul „štátny 
amaterizmus“, teda vykonávanie športu de facto ako zamestnania, aj keď kamuflovaného zarade-
ním športovcov zvyčajne na robotnícke miesta v štátnych podnikoch, od ktorých poberali výplaty. 
Posudzovanie amaterizmu nezohľadňovalo ani pôsobenie športovcov v armádnych či bezpečnos-
tných zložkách, kde boli platení predovšetkým za športovú výkonnosť. To sa vzťahovalo na krajiny 
oboch vtedajších dominantných spoločenských systémov. Okrem toho na univerzitách predovšet-
kým v USA získavali špičkoví športovci štipendiá vďaka svojej športovej výkonnosti, čiže tam sa 
dalo hovoriť o „univerzitnom amaterizme“.
Olympijská a všešportová definícia amaterizmu čoraz menej korešpondovala s vývojom špor-

tu. K výrazným zmenám v posudzovaní tejto otázky však MOV pristúpil až v roku 1974. Zásad-
nejšia zmena nastala v roku 1981. A od OH 1988 už mohli pod piatimi kruhmi prvý raz štartovať 
aj superprofesionáli.

V Antverpách po vojnovej pauze 
s päťkruhovým symbolom
Žiaľ, sľubný olympijský rozlet naznačený v Londýne 1908 i v Štokholme 1912 pribrzdila prvá 

svetová vojna (1914 – 1918). Belgické Antverpy mali po nej na prípravu Hier VII. olympiády v roku 
1920 len niečo vyše roka, ale poradili si so cťou. Olympijské súťaže však zase trvali až päť mesiacov. 
Podpísalo sa na tom zaradenie dvoch zimných športov – ľadového hokeja a krasokorčuľovania. 
Ozdobou OH 1920 bol Ľadový palác s jednou z prvých umelých ľadových plôch v Európe. Dlhé tr-
vanie OH však spôsobila aj určitá nedôslednosť usporiadateľov, ktorí odsúvali začiatky niektorých 
súťaží. Hry sa skončili finančným deficitom, ale po športovej stránke boli úspešné. Stali sa symbo-
lom povojnového vzkriesenia.
Belgičania, ktorí sa v roku 1914 stali prvou obeťou nemeckej vojenskej výbojnosti, na OH nepo-

zvali  žiadnu  z  krajín  tzv. Trojspolku. Nepoz-
vali ani sovietske Rusko (neskôr premenova-
né na Sovietsky zväz), v ktorom od roku 1917 
vládli komunisti na čele  s Vladimirom Iľji-
čom Leninom. Naopak,  premiérový  štart  si 
v  Antverpách  pripísala  Československá  re-
publika.  Bola  to  jediná  účasť  nového  štátu, 
ktorý na svetovej mape existoval pod rôzny-
mi názvami v rokoch 1918 – 1939 a 1945 – 1992, pri ktorej v jeho výprave chýbal slovenský špor-
tovec.
Pozoruhodnosťou Antverp bolo, že premiéru tam mal slávnostný olympijský sľub športovcov. Zlo-

žil ho belgický šermiar Victor Boin. Text sľubu (prísahy), ktorý dodnes prednáša na slávnostnom ot-
vorení OH aj ZOH vybraný športovec z usporiadateľskej krajiny, v súčasnosti znie: „V mene všetkých 
športovcov sľubujem, že sa na týchto olympijských hrách zúčastníme rešpektujúc a dodržiavajúc ich pravidlá, 
bez dopingu a drog, v pravom športovom duchu, na slávu športu a česť našich tímov.“

 Belgický šermiar Victor Boin pri skladaní  
olympijského sľubu

 Olympijské kruhy – najznámejší symbol sveta

„V mene všetkých športovcov sľubujem, že 
sa na týchto olympijských hrách zúčastníme 
rešpektujúc a dodržiavajúc ich pravidlá, bez 
dopingu a drog, v pravom športovom duchu, 
na slávu športu a česť našich tímov.“

  (text olympijského sľubu)
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Premiéru mala v Antverpách i olympijská vlajka s piatimi farebnými kruhmi na bielom podkla-
de, ktorej podobu navrhol Pierre de Coubertin. Prvý raz ju predstavili na VI. olympijskom kongrese 
v Paríži 1914. Na vlajke sa vyskytuje šesť farieb, z ktorých je aspoň jedna obsiahnutá na vlajke kto-
réhokoľvek štátu sveta. Historická vlajka sa od predpísaných vlajok s piatimi kruhmi s rozmermi 
6x2 m, odvtedy zdobiacich všetky hlavné olympijské štadióny, líši lemovaním stužkami a vyšitím 
olympijského hesla. Mesto Antverpy ju po hrách venovalo MOV.

Na olympijskej vlajke s olympijským symbolom na bielom podklade sa vyskytuje šesť 
farieb, z ktorých je aspoň jedna obsiahnutá na vlajke ktoréhokoľvek štátu sveta. Olympijský 
symbol - päť prepletených kruhov v piatich farbách – vyjadruje činnosť olympijského hnu-
tia a znázorňuje jednotu piatich kontinentov a stretnutie športovcov z celého sveta na olym-
pijských hrách.

Olympijský symbol zvečnený na bielom podklade vlajky – päť prepletených kruhov rovnakých 
rozmerov v piatich  farbách –  je dnes podľa medzinárodných prieskumov najznámejším symbo-
lom na svete. Olympijský symbol sa používa sa samostatne, vykreslený v jednej farbe alebo v pia-
tich rôznych farbách, ktoré sú zľava doprava: 
modrá, žltá, čierna, zelená a červená. Kruhy 
sa vzájomne prepletajú zľava doprava, mod-
rý, čierny a červený kruh sa nachádzajú hore, 
žltý a zelený kruh sú dolu. Tento olympijský symbol vyjadruje činnosť olympijského hnutia a zná-
zorňuje jednotu piatich kontinentov a stretnutie športovcov z celého sveta na olympijských hrách.
Autorom olympijského hesla Citius – Altius – Fortius (v preklade Rýchlejšie – vyššie – silnejšie) je 

francúzsky pedagóg R. P. Henri Didon.

Parížska repríza na rozlúčku 
s Coubertinom

Paríž sa stal prvým mestom v histórii, ktorému sa dostalo cti usporiadať olympijské hry až dva-
krát. Pritom právo usporiadať Hry VIII. olympiády v roku 1924 dostal bez toho, že by sa o ne ofi-
ciálne uchádzal. MOV takýmto spôsobom prejavil poctu svojmu zakladateľovi Coubertinovi. Ten 
na úvod 19. zasadnutia MOV v roku 1921 v Lausanne oznámil, že o štyri roky uvoľní svoju funkciu 
a v tejto súvislosti požiadal o pridelenie OH 1924 svojmu rodisku. Tým spôsobil nepredvídanú si-
tuáciu. Medzinárodný olympijský výbor napokon rozhodol o pridelení naraz až dvoch olympij-
ských hier – nielen na rok 1924 Parížu, ale neplánovane aj na rok 1928 Amsterdamu. Ten bol hlav-
ným favoritom v súboji o získanie práva usporiadať OH 1924...
Francúzska metropola sa pokúsila o napravenie zlej povesti z roku 1900. Vybudovali tam prvú 

ozajstnú  olympijskú  dedinu  (aj  keď  oficiálne  ešte  neniesla  ten  názov)  aj moderné  športoviská. 
Z podujatia prvý raz vysielali rozhlasové prenosy. Prípravu však sprevádzalo viacero problémov. 
Spôsobil ich vládny nezáujem a spory jednotlivých mestských častí o miesta výstavby športovísk. 
Počet účastníkov prvý raz prekročil číslo tritisíc, počet žien zase stovku. Na dlhých 64 rokov bol 
naposledy v programe OH tenis, ktorý už dlhšie čelil útokom za profesionalizmus najlepších hrá-
čov. I napriek Coubertinovým snahám o znovuzačlenenie jedného z vinníkov prvej svetovej vojny 
– Nemecka – boli športovci tejto krajiny opäť z účasti na OH vylúčení.
Olympijský ceremoniál v Paríži obohatilo prvý raz vztýčenie troch vlajok – gréckej na počesť 

krajiny, ktorá dala ľudstvu olympijské hry, francúzskej na počesť usporiadateľa týchto a holandskej 
zase budúcich olympijských hier.

Olympijský ceremoniál v Paríži 1924 obohatilo prvý raz vztýčenie troch vlajok – gréckej 
na počesť krajiny, ktorá dala ľudstvu olympijské hry, francúzskej na počesť usporiadateľa 
týchto a holandskej zase budúcich olympijských hier. Počet účastníkov prvý raz prekročil 
číslo tritisíc, počet žien zase stovku.

Rok po OH v Paríži sa vzdal funkcie predsedu MOV Pierre de Coubertin. Stalo sa tak na 23. 
zasadnutí MOV v Prahe, ktorá v tom čase hostila aj VIII. olympijský kongres. Coubertin, ktorého ná-
sledne zvolili za čestného predsedu, tam oznámil, že v ďalšej etape svojho života sa chce plne ve-
novať reforme výchovy. Šport zakrátko vyhlásil za jedno zo základných ľudských práv a vystúpil 
s požiadavkou na vytvorenie inštitúcie tzv. antických gymnázií, v ktorých by každý občan mohol 
športovať podľa vlastného výberu pod vedením odborníkov a pokiaľ možno zadarmo. S touto ide-
ou však neuspel.
Za historicky tretieho predsedu MOV bol v Prahe zvolený belgický gróf Henri de Baillet-La-

tour (1. 3. 1876 Brusel – 6. 1. 1942 Brusel). Predseda organizačného výboru OH 1920 v Antverpách 
patril medzi ostrieľaných členov MOV (už od roku 1903). Na rozdiel od svojho predchodcu, ktorý 
bol tri desaťročia hybnou silou a takpovediac stratégom, ideológom aj šéfom celého olympijského 
hnutia v jednej osobe, však Baillet-Latour veľa pokroku nepriniesol. Kým večne diskutujúci Fran-
cúz hľadal spoluprácu a podporu pre svoje ideály v celom spektre športových organizácií, Belgi-
čan postupne zaviedol prezidiálny systém riadenia. Počas jeho 17-ročného pôsobenia na čele MOV sa 
uskutočnil len jeden olympijský kongres (v roku 1930).

 Historicky tretí predseda MOV Henri deBaillet-Latour

Baillet-Latour  bol  germanofil  spriaznený  s  nemec-
kou šľachtou a jeho éra sa spájala aj s konaním propa-
gandisticky zneužitých letných aj zimných olympijských 
hier v roku 1936 v nacistickom Nemecku (v Berlíne, resp. 
v GarmischPartenkirchene). K  ich uskutočneniu prispel 
tým, že napriek vypätej medzinárodnej situácii a kritike 
dôveroval prísľubom nemeckého kancelára Adolfa Hit-
lera, že organizátori dodržia všetky ustanovenia Olym-
pijskej charty. Toho Hitlera, ktorý zakrátko rozpútal naj-
ničivejšiu vojnu v dejinách ľudstva...

Historicky tretí predseda MOV Henri de Baillet-Latour postupne zaviedol prezidiál-
ny systém riadenia. Počas jeho 17-ročného pôsobenia na čele MOV sa uskutočnil len jeden 
olympijský kongres.

Olympijský oheň prvý raz  
zahorel v Amsterdame
V holandskom Amsterdame na Hrách IX. olympiády v roku 1928 krajiny na slávnostnom defilé 

v rámci otváracieho ceremoniálu OH prvý raz viedlo Grécko, ako kolíska olympijských hier. Záro-
veň premiérovo zahorel na olympijskom štadióne symbolický olympijský oheň. Zhasol až počas zá-
verečného ceremoniálu. Dodnes je akt zapálenia ohňa na hlavnom olympijskom štadióne najviac 
sledovaný okamih celých olympijských hier.

Olympijské heslo znie Citius – Altius – 
Fortius (Rýchlejšie – vyššie – silnejšie)
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Oheň sa považuje za symbol nesmrteľnosti olympijskej myšlienky. Už od čias antickej legendy 
o Titanovi Prométeovi mal vo vedomí ľudí priam mystickú moc. Prométeus podľa báje oheň ukra-
dol bohom sídliacim na Olympe. Doniesol ho ľuďom a tí ho začali všestranne využívať. Za tento 
čin bol najvyšším bohom Diom strašne potrestaný. Ani nekonečné utrpenie však nezlomilo  jeho 
vzdor proti bohom. Napokon ho vyslobodil slávny hrdina Herakles.

Krajiny na slávnostnom defilé v rámci otváracieho ceremoniálu OH 1928 v holandskom 
Amsterdame prvý raz viedlo Grécko, ako kolíska olympijských hier. Premiérovo zahorel na 
Olympijskom štadióne olympijský oheň, ktorý sa považuje za symbol nesmrteľnosti olym-
pijskej myšlienky.

V Amsterdame sa v zásade ustálil program disciplín v rámci jednotlivých športov. Diapazón ce-
lých športových odvetví nadobudol na dlhší čas stabilnejšiu podobu už na OH 1912. Od premiéry 
v Aténach 1896, kde sa súťažilo v atletike, plávaní, športovej gymnastike, cyklistike (cestnej aj drá-
hovej), vzpieraní (vtedy bolo súčasťou atletiky), gréckorímskom zápasení, šerme, športovej streľbe 
a v tenise, sa v olympijskom programe objavili rozmanité športy. Neraz si ich zaradenie vzhľadom 
na regionálnu popularitu vyžiadali záujmy organizátorov.
V Paríži 1900 z dodnes tradičných olympijských športov pribudli veslovanie, jachting (súťaže 

v nich sa mali konať už v Aténach 1896, ale rozbúrené more to znemožnilo), futbal, lukostreľba, 
jazdectvo a v rámci plávania vodné pólo. Ale súťažilo sa aj v ragby, golfe, v póle na koňoch, kri-
kete a v krokete. Z odvetví, ktoré sú v programe OH dodnes, mali v St. Louis 1904 premiéru box, 
plus skoky do vody a zápasnícky voľný štýl. Spestrením boli súťaže v lakrose a v roque. V Londý-
ne 1908 zažil svoju premiéru pozemný hokej a ako prvý zimný šport krasokorčuľovanie. To bolo 
v programe – takisto ako premiéra ľadového hokeja – aj v Antverpách 1920. Oba uvedené zimné 
športy sa od roku 1924 presunuli do programu ZOH. Ako ďalšie „exotické“ športy Briti v Londýne 
1908 pridali jeu de paume, rackets a súťaže na motorových člnoch. V Štokholme 1912 sa na olym-
pijskej scéne prvý raz zjavil moderný päťboj a premiéru mali aj umelecké súťaže. Potom sa dlho nič 
nemenilo. Až v Berlíne 1936 sa pod piatimi kruhmi prvý raz súťažilo v rýchlostnej kanoistike, bas-
ketbale a v hádzanej. A tým sa zase na 28 rokov okruh olympijských športov uzavrel...
Holandskí organizátori čelili v príprave OH značným problémom. Spôsobil ich vládny nezáu-

jem, i útoky cirkvi proti „pohanskému“ charakteru olympijských hier. Napriek tomu sa im s pomo-
cou celonárodnej zbierky podarilo postaviť v Amsterdame kvalitné športoviská a hry usporiadať 
na vysokej úrovni. Pozoruhodný Olympijský štadión naprojektoval architekt Jan Wils, ktorý za to 
získal zlatú medailu v jednej z umeleckých súťaží olympiády.

 Olympijský štadión v Amsterdame

Najväčšiu  výpravu  po  prvý  raz 
v olympijskej histórii nemala usporiada-
teľská  krajina,  ale USA. V Amsterdame 
celkove štartovalo 290 žien, čo bol výraz-
ný krok vpred v porovnaní s minulosťou. 
Organizátori OH 1928 si ako prví v histó-
rii zaregistrovali autorské práva k olym-
pijskému  emblému  a  k  rôznym  výra-
zom,  týkajúcim sa olympijského hnutia. 
To znamenalo výrazný posun v olympij-
skom marketingu.
Na vysokej úrovni boli usporiadané aj 

Hry X. olympiády v americkom Los Ange-

les v roku 1932. Vďaka šikovnému marketingu ich financovanie do značnej miery hradil súkromný 
kapitál (to sa na rovnakom mieste zopakovalo v oveľa väčšej miere na OH 1984). Dobrému ekono-
mickému manažmentu zodpovedala aj vysoká kvalita organizácie. Američania hry v L. A. usporia-
dali ako veľkolepú šou. Boli však poznačené vrcholiacou svetovou hospodárskou krízou po krachu 
newyorskej burzy Wall Street v roku 1929. Z tohto dôvodu, ako i z hľadiska veľkej finančnej nároč-
nosti cesty do zámoria, bola v porovnaní s Amsterdamom účasť športovcov ani nie polovičná.
Pýchou OH 1932 bol monumentálny hlavný olympijský štadión pre 105 000 sediacich divákov 

s názvom Coliseum. Hostil  otvárací  i  záverečný  ceremoniál  a  atletické  súťaže olympijských hier 
v rovnakom meste ešte o 52 rokov neskôr... Pre médiá na tomto štadióne vyhradili 800 miest a pre-
miérovo mohli využívať ďalekopis. Olympijská dedina, ktorú tvorilo päťsto švédskych domčekov 
asi 20 km od mesta, mala prvý raz oficiálny štatút. Odvtedy sa stala neoddeliteľnou súčasťou všet-
kých olympiád. Bývali v nej však len muži, ženské účastníčky ubytovali v hoteloch. Organizátori 
prvý raz použili aj stupne víťazov, na ktoré vystupovali prví traja v každej disciplíne. Prvý raz sa 
aj hrali hymny na počesť krajiny, z ktorej pochádzal víťaz.

 V Los Angeles vybudovali prvú 
oficiálnu olympijskú dedinu 
v histórii

Olympijská dedina v Los 
Angeles 1932 mala prvý raz 
oficiálny štatút a odvtedy 
sa stala neoddeliteľnou sú-
časťou všetkých olympiád. 
Bývali v nej však len muži, 
ženské účastníčky ubytova-
li v hoteloch. Organizátori 
prvý raz použili aj stupne ví-
ťazov a premiérovo sa aj hra-
li hymny na počesť krajiny, 
z ktorej pochádzal víťaz.

 Nástup miniatúrnej výpravy ČSR na slávnostnom otvorení OH 1932
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Berlín 1936 – olympiáda ako 
nástroj politiky a propagandy
Hoci olympijské hnutie je svojím založením i podľa dikcie Olympijskej charty striktne apolitické, 

jeho najznámejšie „dieťa“ – olympijské hry – politici viackrát použili ako nástroj svojho boja. Prvým 
názorným príkladom sa v roku 1936 stali Hry XI. olympiády v Berlíne. Nemecký diktátor Adolf Hitler, 
ktorý sa ujal moci v roku 1933, obidvoje olympijské hry vo svojej krajine v roku 1936 – zimné v Gar-
misch-Partenkirchene i letné v Berlíne – propagandisticky zneužil v prospech svojej nacistickej ide-
ológie. Prostredníctvom olympiád chcel vylepšiť medzinárodný imidž svojho režimu. Preto Nemec-
ko investovalo do príprav obrovské finančné prostriedky a chystalo ich v megalomanskom štýle.

 Letecký pohľad na Olympijský štadión 
v Berlíne. V popredí plavecký štadión.

Je pritom zaujímavé, že Hitler sa pô-
vodne k usporiadaniu OH v Berlíne sta-
val negatívne. OH považoval za vynález 
Židov a  slobodomurárov. Názor  zmenil 
až po nástojčivom presviedčaní ríšskeho 
ministra propagandy Josefa Goebbelsa, 
že z hier môžu urobiť „najväčšiu reklamu 
preňho a pre jeho Nemecko.“

Nemecký diktátor Adolf Hitler, ktorý sa ujal moci v roku 1933, obidvoje olympijské hry 
vo svojej krajine v roku 1936 – zimné v Garmisch-Partenkirchene i letné v Berlíne – propa-
gandisticky zneužil v prospech svojej nacistickej ideológie.

MOV dostával početné varovania o dianí v Nemecku. Protesty proti usporiadaniu OH a ZOH 
v tejto krajine sa začali ozývať už v roku 1934, teda len rok po Hitlerovom nástupe k moci. Násled-
né prijatie norimberských rasových zákonov, odchod Nemecka zo Spoločnosti národov a obsadenie 
i remilitarizácia Porýnia veštili už vážne hrozby. Zapríčinili masové protesty v mnohých štátoch. 
Vzišli z nich požiadavky, aby MOV tejto krajine odobral OH i ZOH a preložil ich do iných krajín. 
Napokon sa však oboje uskutočnili na pôvodnom mieste.
Predseda MOV Belgičan Henri de Baillet-Latour v novembri 1935 po stretnutí  s nemeckým 

kancelárom Hitlerom vyhlásil,  že dostal plné záruky  rešpektovania Olympijskej  charty. Baillet-
Latour aspoň Hitlera upozornil, že v dejisku ZOH 1936 Garmisch-Partenkirchene sa objavili ne-
prijateľné nápisy „Židom vstup zakázaný“. Najmocnejší muž Tretej ríše prisľúbil odstrániť ich nielen 
v tomto meste, ale aj v Berlíne a v ďalších turistických centrách Nemecka. Predseda MOV však vo 
vyhlásení, ktoré vydal po stretnutí s „führerom“, konštatoval, že: „...kampaň za bojkot hier nevychá-
dza z národných olympijských výborov a nemá oporu u žiadneho z našich kolegov. Je politická a založená na 
nesprávnych informáciách.“

Bailettovo-Latourovo presvedčenie, že olympiáda v Berlíne sa vydarí, ešte umocnila dobrá or-
ganizácia ZOH v Ga-Pa. Väčšina členov MOV k Berlínu hľadela s optimizmom. Amerického člena 
MOV Ernsta Leeho Jahnckeho, ktorý napriek tomu do poslednej chvíle bojoval proti konaniu OH 
v nemeckej metropole, dokonca ako „rušiteľa mieru“ vylúčili z MOV... Vtedajší predseda MOV ná-

vrh na jeho vylúčenie podložil aj tým, že Jahncke veľmi málo vedel o problémoch okolo OH v Ber-
líne, pretože sa nikdy nezúčastňoval na zasadnutiach MOV - počas svojho členstva v MOV bol len 
na jednom z deviatich.
Napriek početným medzinárodným protestom proti berlínskym OH bola účasť na nich dovtedy 

najväčšia. Celkový počet športovcov prvý raz prekročil štyritisíc, aj počet krajín bol rekordný (49). 
Hry v Berlíne však boli v znamení manifestácie nacizmu a maskovanej nenávisti k športovcom iných 
rás ako bielej. Nemecko až pod tlakom MOV učinilo určité drobné ústupky v židovskej otázke.
Ozajstným pozitívnym symbolom OH 1936 sa v krajine s rasistickou ideológiou stal americký 

atlét čiernej pleti Jesse Owens. So ziskom štyroch zlatých medailí sa stal ich najväčšou osobnosťou. 
Prejavy jeho vzájomného priateľstva s najväčším súperom v skoku do diaľky, nemeckým „árijcom“ 
Luzom Longom, očarili svet. Vo vypätej atmosfére boli názorným prejavom toho, že olympijské 
hnutie má popri výnimočných výkonoch prezentovať aj porozumenie, priateľstvo a spoluprácu 
medzi národmi, i vzájomný rešpekt.

 Legendárny americký atlét Jesse Owens –  
pozitívny symbol OH v Berlíne

V  Berlíne  sa  súťažilo  na  veľkolepých  športovis-
kách a olympijské hry sprevádzal obrovský divácky 
záujem.  Veľmi  talentovaná  režisérka  Leni Riefen-
stahlová  natočila  o  Hrách  v  Berlíne  pozoruhodný 
dvojdielny  dokumentárny  film  (Prehliadka národov, 
resp. Oslava krásy), v ktorom využila prevratné  ino-
vačné techniky snímania športu. Novinkou bol aj tele-
vízny prenos, ktorý mohli sledovať diváci v kinosálach 
aspoň v Berlíne.

 

	 	 							Berlínske hry sa spájali    
                            aj s televíznou premiérou   

Predseda organizačného výboru OH 1936 Carl Diem vymyslel symbolickú štafetu s olympij-
ským ohňom priamo z Olympie. Tá je odvtedy súčasťou všetkých OH. Prvým bežcom štafety bol 
Grék Konstantinos Kondilis. Po ňom sa pri behu s ohňovou pochodňou vystriedalo okolo tri-
tisíc bežcov. V roku 1936 sa jediný raz v histórii stalo, že štafeta s olympijským ohňom putovala 
z Olympie aj cez územie Československa – aj keď len v jeho českej časti. Tam už vtedy prevláda-
li značné obavy z rozpínavosti, agresivity a územných nárokov nacistického Nemecka, živené 
existenciou veľmi početnej a čoraz aktívnejšej nemeckej menšiny v pohraničí. Na plagáte vyda-
nom Nemcami k štafete boli hranice ČSR zakreslené bez územia obývaného českými Nemcami. 
Vzhľadom na to sa štafeta s ohňom na území ČSR stretávala aj s veľmi negatívnymi reakciami.
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 Na ceste z Olympie do Berlína zavítala 
historicky prvá štafeta s olympijským 
ohňom aj na aténsku Akropolu

Predseda organizačného výbo-
ru olympijských hier 1936 v Berlíne 
Carl Diem vymyslel symbolickú šta-
fetu s olympijským ohňom priamo 
z Olympie. Tá je odvtedy súčasťou 
všetkých OH.

Na olympiáde domácim Nemcom vý-
datne pomáhali rozhodcovia. Vo vypätej 
atmosfére si aj s ich zaujatosťou dokázal 
výnimočným spôsobom poradiť gymna-
sta ČSR Alois Hudec. Vtedajší „kráľ kru-
hov“ predviedol na svojom najsilnejšom 
náradí  výbornú  zostavu. Keďže  si  však 
nebol istý, či mu výsledná známka v sú-
boji  so  špičkovými  domácimi  borcami 
bude  stačiť  na  zlato,  požiadal  o  oprav-
nú zostavu. Zacvičil ju ešte lepšie. Pred-
viedol úžasné silové výdrže a predovšet-
kým  jedinečný  rozpor  strmhlav.  Jeho 

výkon bol taký výnimočný, že ho ocenili najvyššou známkou celých gymnastických súťaží. „Už 
nikdy neuvidíme výkon, aký predviedol Hudec v Berlíne. Taký rozprávkový zázrak sa podáva v boji, keď ide 
o česť národa, keď sa človek bije a vie, že len nadľudské úsilie ho môže spasiť a zachrániť,“ napísali potom 
v českých novinách.

 Gymnasta z ČSR Alois Hudec pri legendárnom 
rozpore strmhlav na kruhoch a po návrate  
do Prahy

V Berlíne sa medzi olympijských me-
dailistov  vo  výprave  Československej 
republiky zaradili prvý raz dvaja Slová-
ci  –  zápasník  Jozef Herda a gymnastka 
Matylda Pálfyová.  Je  dobre  známe,  že 
Slovanov považoval Hitler za menejcen-
nú rasu, ktorá mala slúžiť príslušníkom 
„čistej“ áriskej. Prešli  len niečo viac než 
dva  roky  od  berlínskej  olympiády,  keď 
sa mu Mníchovským diktátom podarilo do-
cieliť oklieštenie Československa o Sude-
ty a ďalšie oblasti s početným nemeckým 
osídlením. A krátko nato docielil rozbitie 
ČSR na Nemeckom plne  ovládaný Pro-
tektorát Čechy a Morava a na Slovenskú 
republiku, existujúcu len z jeho milosti...

Coubertinov humanistický odkaz 
Rok po berlínskych hrách ako 74-ročný zomrel v Ženeve Pierre de Coubertin. Posledné roky 

života prežil vznešenými ideami predchnutý barón v chudobe. Jeho majetkové pomery výrazne 
zhoršila svetová hospodárska kríza. Dokonca si vo veku 72 rokov musel hľadať platené zamestna-
nie. MOV vtedy na jeho podporu vyhlásil medzi svojimi členmi zbierku. Výťažok z nej však dosta-
la až jeho manželka. Obnoviteľ olympijských hier a zakladateľ ich novovekej verzie totiž medziča-
som náhle zomrel.
Coubertinovo telo je pochované v Lausan-

ne,  ktoré  sám  vybral  za  hlavné  sídlo  olym-
pijského  hnutia.  Srdce  však  na  jeho  žiadosť 
pochovali  v Olympii,  ktorej  „patrilo“  už  za 
života. Srdce je pochované pod bielym mra-
morovým pomníkom v priestoroch Medziná-
rodnej olympijskej akadémie (MOA),  len niekoľko stovák metrov od ruín antickej Olympie, kde stál 
prvý ozajstný športový stánok v histórii ľudstva. Žiadna z delegácií, ktoré navštívia areál Medzi-
národnej olympijskej akadémie, nevynechá návštevu tohto pietneho miesta.

   Veľký Francúz bol vizionár a šport vždy vnímal v širších súvis-
lostiach. Výstižne to ilustruje aj Coubertinova charakteristika atle-
tizmu (v širšom ponímaní športu ako takého), ktorú uviedol vo 
svojich pamätiach: „Atletizmus môže rozpútať vášne najušľachtilejšie 
a najnižšie; môže podporiť vlastnosti ako nezištnosť a ctižiadosť práve 
tak, ako túžbu po zisku; môže byť rytiersky alebo zvrhlý, statočne muž-
ský alebo zvierací; možno ho využiť tak na upevnenie mieru, ako aj na 
prípravu na vojnu. Ale ušľachtilé zmýšľanie, kult cti a nezištnosti, ry-
tiersky duch, mužná energia a mier  to sú hlavné potreby moderných 
demokracií.“

 Pierre de Coubertin a pomník v Olympii, kde je pochované jeho srdce.

K jeho pedagogickému pomníku patria aj ďalšie slová: „Nestačí, 
aby sa slávili každé štyri roky s elitou veľkolepo olympijské hry. Je dôleži-
tejšie, aby v skromnosti a rovnomernosti každodenného života každý bez 
rozdielu užíval blahodarnosti olympijskej kultúry.“

„Nestačí, aby sa slávili každé štyri roky s elitou veľkolepo 
olympijské hry. Je dôležitejšie, aby v skromnosti a rovnomer-
nosti každodenného života každý bez rozdielu užíval blaho-
darnosti olympijskej kultúry.“  (Pierre de Coubertin)

Najčastejšie citovaným výrokom Coubertina je ten, že na olym-
pijských hrách nie  je najdôležitejšie zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Para-
doxne je však práve tento výrok citovaný nepresne a neúplne. V sku-
točnosti znie takto: „Na olympijských hrách nie je dôležité zvíťaziť, ale 
zúčastniť sa. Podstatné v živote nie je dobýjať, ale čestne bojovať.”

Coubertinovo telo je pochované v Lausanne, 
ktoré sám vybral za hlavné sídlo olympijského 
hnutia. Srdce však na jeho žiadosť pochovali 
v Olympii, ktorej „patrilo“ už za života.

„Na olympijských hrách nie je dôležité zvíťaziť, ale zú-
častniť sa. Podstatné v živote nie je dobýjať, ale čestne bojo-
vať.”  (Pierre de Coubertin)
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Vynútená dlhá vojnová prestávka 
a vzkriesenie v Londýne 1948
Tri roky po skončení olympijských hier v Berlíne rozpútal Hitler najstrašnejšiu vojnu v dejinách 

ľudstva, ktorej obeťami sa stalo aj množstvo športovcov. V boji proti nemeckým nacistom v roku 
1942 zahynul aj syn belgického predsedu MOV Henriho de Baillet-Latour – toho predsedu MOV, 
ktorý napriek množstvu protestov a varova-
ní presadzoval olympijské hry v nacistickom 
Nemecku.  Ten  krátko  po  správe  o  synovej 
smrti zomrel na infarkt.

Druhá svetová vojna trvala šesť rokov (1939 
–  1945). Na vzkriesenie olympiád však mu-
sel svet čakať dlhých dvanásť rokov. Až dvo-
jo hier v priestupných rokoch (1940 a 1944) museli pre vojnové besnenie zrušiť. Počas vojny sa ne-
schádzal ani Medzinárodný olympijský výbor, ktorý tak bol štyri roky bez predsedu. Až v roku 
1946 na 39. zasadnutí MOV v Lausanne bol za nového predsedu MOV (v poradí štvrtého) zvolený 
švédsky priemyselník a významný strojný inžinier Johannes Sigfrid Edström (21. 11. 1870 Mor-
landa - 19. 3. 1964 Štokholm) jeden z hlavných organizátorov OH 1912 v Štokholme. Bývalý škandi-
návsky rekordér v behu na 150 m dovtedy 34 rokov riadil Medzinárodnú federáciu amatérskej atletiky 
(IAAF). Po smrti svojho predchodcu v období vojny ešte pred oficiálnym zvolením štyri roky „na 
diaľku“ riadil korešpondenčným spôsobom aj MOV.
Olympijské hry 1940 boli pôvodne pridelené Tokiu, hlavnému mestu v  tom čase  fašistického 

Japonska. Keď však v roku 1937 Japonsko prepadlo Čínu, MOV čelil veľkému tlaku na odobra-
nie usporiadateľského práva tejto krajine, pretože podľa Olympijskej charty sa OH nemohli konať 

v krajine vojnového agresora. Japonsko sa napokon v roku 1938 tohto práva samo vzdalo a MOV 
následne pridelil OH fínskym Helsinkám – pre zmenu hlavnému mestu krajiny, úzko spolupracu-
júcej s nacistickým Nemeckom. Samozrejme, keď sa 1. septembra 1939 po napadnutí Poľska Ne-
meckom rozhorel vojnový požiar, svet musel na olympijské hry zabudnúť. To isté platilo aj pre OH 
1944, ktoré mal usporiadať Londýn.
Žiaľ, napriek olympijským ideálom mierového súperenia MOV počas dlhých desaťročí ne-

vzniesol žiadny dôraznejší protest proti vojnám vo svete. Bolo paradoxné, že aj po druhej sve-
tovej vojne zostali medzi členmi MOV viacerí aktívni fašisti, resp. nacisti. MOV ako samovýbe-
rový orgán zostával stále imúnny voči vonkajším politickým tlakom, pokiaľ išlo o to, kto môže 
zotrvať v jeho radoch. Najvyššia inštancia olympijského hnutia napríklad zo svojho stredu ne-
vylúčila talianskeho fašistického generála Giorgia Vaccara. Ten po roku 1945 emigroval do Ar-
gentíny a dlho si neplnil povinnosti člena MOV. Členstvo mu však vypršalo až smrťou v roku 
1950. MOV nevylúčil ani syna maďarského fašistického diktátora Miklósa Horthyho ml., kto-
rý v roku 1945 emigroval do Vatikánu. Horthy junior sa pod tlakom aspoň sám vzdal členstva 
v roku 1948.

 Olympijský víťaz v boxe vo výprave ČSR Július 
Torma spoločne s finálovým súperom 
Herringom z USA

  Na Hrách XIV. olympiády  v  roku  1948 
v Londýne sa športové dianie vlastne prebú-
dzalo  po  dlhom období,  keď  rinčali  zbra-
ne. Bolo pochopiteľné, že organizátori ne-
pozvali  iniciátorov  vojny  -  Nemecko  ani 
Japonsko.  Rovnako  ako  predtým  chýbal 
Sovietsky  zväz,  ktorého národný olympij-
ský výbor vznikol až v roku 1951. Z Mos-
kvy prišli len pozorovatelia. Napriek istým 
pochybnostiam MOV napokon schválil šta-
fetu s olympijským ohňom ako pevnú súčasť 
olympijských hier (prvý raz sa bežala pred 
OH v Berlíne v roku 1936).
V Londýne sa potvrdila životaschopnosť 

olympijských hier. Briti mali na prípravu len 
vyše dva roky, ale organizáciu zvládli na vy-

sokej úrovni. Z pochopiteľných dôvodov sa v britskej metropole muselo súťažiť na starých športovis-
kách, ktoré prešli len miernymi úpravami. Našťastie odolali vojnovým náletom – zrejme predovšetkým 
preto, lebo nepatrili medzi strategické stavby. Negatívom však boli ich veľké vzdialenosti od seba. Or-
ganizátori podcenili propagáciu, preto bola návštevnosť súťaží – s výnimkou atletiky - zvyčajne nízka. 
Možno však súvisela aj s nižšou úspešnosťou domácich športovcov.
Športovci v Londýne bývali v kasárňach a na školách, na výstavbu olympijskej dediny nezvýšili 

peniaze. Organizátori už „separovali“ športovcov zo Západu od olympionikov z krajín Východnej 
Európy. Vo väčšine z nich sa od roku 1946 uskutočnili „ľudovodemokratické“ revolúcie. Na úrovni 
výkonov sa celkove prejavila vynútená dlhá vojnová prestávka, keď tréningy museli ísť bokom, ako 
aj všeobecná absencia kvalitnej výživy v prvých povojnových rokoch. Ako olympijský víťaz a naj-
technickejší účastník olympijského boxerského turnaja sa vo výprave ČSR do histórie zapísal boxer 
slovenského pôvodu Július Torma.
V Londýne boli naposledy v programe OH umelecké súťaže. MOV ich potom vyradil s odôvod-

nením, že sa stali čisto profesionálnou záležitosťou, ktorá negatívne pôsobila na šport.

Druhá svetová vojna trvala šesť rokov (1939 
– 1945). Na vzkriesenie olympiád však musel 
svet čakať dlhých dvanásť rokov. Až dvojo hier 
v priestupných rokoch (1940 a 1944) museli pre 
vojnové besnenie zrušiť.

 Momentka zo slávnostného otvorenia OH 1948 v Londýne
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Začiatok súboja kapitalizmu 
a socializmu pod piatimi kruhmi
V rokoch 1946 - 1948 sa vo viacerých východoeurópskych krajinách, vrátane Československej 

republiky, odohrali tzv. ľudovodemokratické revolúcie. Ich pôvodcom bol Sovietsky zväz (ZSSR), 
ktorý sa po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii v roku 1917 konštituoval pod týmto názvom 
v roku 1922. V povojnovom období sa ZSSR podarilo presadiť svoj dominantný politický vplyv 
v krajinách, zbavených koncom druhej svetovej vojny nacistického jarma sovietskou armádou 
pri jej víťaznom ťažení na Berlín. Pod sovietskou „taktovkou“ sa v Európe sformovali krátko po 
vojne tzv. ľudovodemokratické režimy. Hlásali triedny boj, budovanie socializmu a nezmieriteľ-
ný boj proti kapitalizmu na čele s jeho hlavným predstaviteľom – Spojenými štátmi americký-
mi (USA). Pred súbojom dvoch protichodných spoločenských systémov nezostali  imúnne ani 
olympijské hry.

Pod sovietskou „taktovkou“ sa v Európe sformovali krátko po vojne režimy, hlásajúce 
triedny boj, budovanie socializmu a nezmieriteľný boj proti kapitalizmu na čele s jeho hlav-
ným predstaviteľom – Spojenými štátmi americkými (USA). Pred súbojom dvoch protichod-
ných spoločenských systémov nezostali imúnne ani olympijské hry.

 Nástup výpravy ZSSR  
na slávnostnom otvorení  
OH 1952 v Helsinkách.  
Na olympijskú scénu  
razom vstúpila športová 
superveľmoc.

 Hoci olympijské hry vznikli  ako  športové podujatie  jednotlivcov a nie krajín, postupne na-
dobúdali pre jednotlivé štáty čoraz viac prestížny charakter. Medzinárodný olympijský výbor sa 
tomu snažil brániť napríklad tým, že medailové aj bodové rebríčky krajín stále označoval (a do-
dnes označuje) ako neoficiálne. Ale médiami ostro sledovaná úspešnosť krajín sa beztak už pred 
druhou svetovou vojnou stala významným politickým faktorom pre vlády štátov. Tento fakt sa po 
bipolárnom rozdelení sveta na Západ a Východ a po vyhrotení medzinárodnej politickej situácie 
v období studenej vojny ešte veľmi zvýraznil.
V roku 1952 sa na Hrách XV. olympiády vo fínskych Helsinkách prvý raz na olympijskej scéne 

zjavila výprava Sovietskeho zväzu -  jednoznačne dominantná krajina ľudovodemokratického, 
neskôr socialistického bloku. Sovietska výprava mala triumfálnu premiéru. V bodovom hodno-
tení národných tímov skončila tesne za dovtedy neohrozenou výpravou USA. To spôsobilo šok. 

Bolo zrejmé, že popri USA má športový svet druhú superveľmoc. Pravda, nová situácia prinies-
la aj problém so separovaním športovcov z politicky protichodných táborov. Sovietska výprava 
totiž odmietla ubytovať sa v Olympijskej dedine v Käpylä spolu s „reprezentantmi kapitalistického 
systému“. Ubytovali ju na inom mieste v Otaniemi, kde bývali výpravy aj z ďalších krajín soviet-
skeho bloku.
Fínsko – ako krajina nadovšetko oddaná športu – pripravilo pre OH 1952 výbornú a žičlivú at-

mosféru. Príjemné olympijské hry sa odohrávali na  jednoduchých a pritom účelných športovis-
kách. Viac ako ktorékoľvek pred nimi sa priblížili olympijskému ideálu. Pritom sa konali v ťažkom 
období naplno rozbehnutej „studenej vojny“. V Sovietskom zväze práve vrcholila éra neobmedze-
ného komunistického krutovládcu Josifa Vissarionoviča Stalina a v USA zase prebiehal „hon na 
čarodejnice“ spojený s vyšetrovaním a trestaním tzv. neamerickej činnosti. MOV odmietol pripustiť 
na štart OH v Helsinkách športovcov z Nemeckej demokratickej republiky, ktorá po svojom vzniku 
v roku 1949 len ťažko získavala medzinárodné uznanie.

V roku 1952 sa na OH v Helsinkách prvý raz na olympijskej scéne zjavila výprava 
Sovietskeho zväzu - jednoznačne dominantná krajina ľudovodemokratického, neskôr 
socialistického bloku. Sovietska výprava mala triumfálnu premiéru. V bodovom hod-
notení národných tímov skončila tesne za dovtedy neohrozenou výpravou USA. To spô-
sobilo šok.

Veľký úspech dosiahla v Helsinkách výprava Československej republiky, ktorá si vybojovala 
sedem zlatých medailí. Najväčším hrdinom OH 1952 sa stal práve atlét z ČSR. Armádny dôstojník 
– štábny kapitán Emil Zátopek ako prvý a dodnes jediný v histórii triumfoval na všetkých troch vy-
trvaleckých atletických tratiach – v behoch na 5 km, 10 km i v maratóne! V hode oštepom zase zví-
ťazila jeho manželka Dana Zátopková. Tento pár sa nadlho zaradil medzi najslávnejšie manželské 
páry sveta. Žičlivým Fínom, ktorých vytrvalecká tradícia s najväčšou hviezdou minulosti Paavom 
Nurmim bola na svete najväčšia vôbec (svojho bežeckého velikána poverili cťou zapáliť olympijský 
oheň na otváracom ceremoniáli a pred hlavným štadiónom mu postavili sochu), bolo úplne jedno, 
z krajiny s akým režimom prišla výprava na čele s legendárnym Zátopkom... Jednu zlatú medailu 
pridal do zbierky výpravy ČSR aj slovenský boxer Ján Zachara.

 Olympijský oheň v Helsinkách zapálil legendárny 
deväťnásobný olympijský víťaz, atlét Paavo Nurmi

 Fenomenálny vytrvalec z ČSR Emil Zátopek vo finiši 
behu na 5 km na OH 1952, prenasledovaný Francúzom 
Mimounom a Nemcom Schadem   

Hoci olympijské hry 
vznikli ako športové 
podujatie so súťažami 
jednotlivcov a nie kra-
jín, postupne nadobú-
dali pre jednotlivé štá-
ty čoraz viac prestížny 
charakter.
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O štyri roky neskôr na Hrách XVI. olympiády v austrálskom Melbourne už výprava ZSSR domi-
novala. Jej členkou bola aj športová gymnastka Larisa Latyninová, ktorá sa skvelými výkonmi vý-
znamne pričinila o pozitívnu prezentáciu sovietskeho systému prípravy športovcov, čo sa patrične 
propagandisticky využívalo. S celkovým ziskom 9 zlatých, 5 strieborných a 4 bronzových medailí 
z OH 1956 – 1964 sa Latyninová v Tokiu 1964 na celých 44 rokov stala najúspešnejšou olympionič-
kou svetovej histórie.
Vzhľadom na  striktne  bipolárne politické  rozdelenie  sveta  a dusnú  atmosféru  50.  rokov 

vzbudila na OH 1956 veľký rozruch romanca dvoch atlétov zo znepriatelených táborov. Išlo 
o dvoch olympijských víťazov – československú diskárku Olgu Fikotovú a amerického kladi-
vára Harolda Connollyho. O rok neskôr sa v Prahe vzali. Fikotová sa v dôsledku sobáša so 
športovcom zo „Západu“ a neskoršieho získania amerického občianstva doma nemohla uká-
zať celé desaťročia. Režim ju odvrhol. Ešte štyrikrát štartovala na olympijských hrách, ale už 
vo farbách USA...

 Dvaja olympijskí víťazi, aktéri slávneho príbehu lásky, 
ktorý prelomil aj „železnú oponu“ – diskárka z ČSR Olga 
Fikotová a kladivár z USA Harold Connolly

Pre československých športovcov sa navždy ne-
zabudnuteľnou  stala  cesta  domov  z Austrálie.  Po 
poruche  lietadla  francúzskej  spoločnosti  malo  ve-
denie  výpravy  ČSR  obavy,  že  by  počas  čakania 
v Austrálii mohli  byť  „socialistickí“  športovci pod 
priamym  negatívnym  vplyvom  emigrantov.  Preto 
využilo ponuku sovietskych „kolegov“. A tak sa re-
prezentanti ČSR spoločne so športovcami ZSSR pla-
vili loďou Gruzia celé týždne v zlých hygienických 
podmienkach  a  s  jednotvárnou  stravou  z Austrá-
lie do Vladivostoku... Potom ich ešte čakala takisto 
nekonečná púť vlakom cez Transsibírsku magistrálu 
až do Moskvy. Tam konečne nasadli do lietadla do-
mov. Celý tento „výlet“ trval viac než mesiac. Z let-
ných OH sa naši športovci vrátili domov až deväť 
dní po Novom roku!
Aj ďalšie olympiády až do roku 1988 (s výnim-

kou dvoch vzájomne bojkotovaných v rokoch 1980 
a  1984)  boli  v  znamení  tvrdého  súperenia  týchto 
dvoch v tom čase najmocnejších krajín sveta. Tie bo-
jovali o prvenstvo na športovom fronte rovnako in-

tenzívne, ako napríklad pri dobýjaní kozmu. Treba povedať, že krajiny sovietskeho bloku ťahali 
v tomto súperení zväčša za dlhší koniec povrazu. Ich dominancia vzbudzovala na Západe na pre-
lome 50. a 60. rokov 20. storočia strach. Ten podnietil snahy o zrušenie hrania štátnych hymien 
a vyvesovania vlajok na počesť olympijských víťazov, resp. medailistov. A takisto aj snahy o vyra-
denie viacerých súťaží v kolektívnych športoch, pretože aj v nich boli zväčša výrazne lepší športov-
ci z Východnej Európy – tzv. štátni amatéri, ktorých už bola reč.
Práve v Melbourne 1956 prvý raz štartovalo tzv. spoločné nemecké družstvo – spoločný tím kapi-

talistickej NSR a ľudovodemokratickej NDR. Bývalé Nemecko sa v dôsledku výsledkov vojny roz-
padlo na dva samostatné a proti sebe stojace štáty - podobne ako o čosi neskôr Kórea. MOV dlho 
odmietal uznať Národný olympijský výbor NDR. Predseda MOV Američan Avery Brundage sa 
radšej utvorením spoločného družstva snažil o akési opätovné zjednotenie Nemecka prostredníc-

tvom olympijských hier. Nemci spoločne súťažili aj na OH 1960 v Ríme a 1964 v Tokiu. Symbolom 
ich tímu vtedy bola vlajka v národných farbách oboch krajín s olympijskými kruhmi uprostred.

 Gymnasta Boris Šachlin, sedemnásobný  
olympijský víťaz. Jeden z velikánov niekdajšieho 
sovietskeho športu.

Spoločný nemecký tím štartoval na OH a ZOH 
v rokoch 1956 – 1964. Jeho symbolom bola vlajka 
v národných farbách oboch krajín s olympijskými 
kruhmi uprostred.

Až od roku 1968 štartovali obidve výpravy pod pia-
timi kruhmi samostatne. A neveľmi ľudnatá NDR sa za-
krátko stala športovou superveľmocou, ktorá dokázala 
konkurovať aj USA a ZSSR! Bola omnoho úspešnejšia, 
ako  jej  oveľa  väčší  a  ľudnatejší  protipól  - NSR.  Práve 
v Nemeckej demokratickej republike poňali prezentáciu 
vymožeností  spoločenského  systému  prostredníctvom 
športu – a predovšetkým v olympijských odvetviach – 
tak vážne, ako nikde inde. Žiaľ, zverejnenie dokumen-
tov, odtajnených po opätovnom zjednotení Nemecka po 
roku  1989,  odkrylo  aj  nechutné  pozadie.  Dôkazy  pri-
niesli poznanie, že obrovský nárast úrovne športu v bý-
valej NDR bol nielen dielom prepracovaného systému 
výberu talentov a špičkovej prípravy odborníkov, ale aj 
štátom riadeného dopingu, podávaného už deťom...

 Štvornásobná olympijská víťazka plavkyňa Kornelia 
Enderová bola ikonou „zázračného“ športu v bývalej NDR

V Nemeckej demokratickej republike poňali 
prezentáciu vymožeností spoločenského systému 
prostredníctvom športu – a predovšetkým v olym-
pijských odvetviach – tak vážne, ako nikde inde.

Ako  sa  neskôr  preukázalo,  podobne,  ale  očividne 
v menšej miere a na menej vedeckej úrovni, používali 
štátom riadený doping aj v ďalších socialistických kra-
jinách. Držiteľmi moci v týchto krajinách boli komunis-
tické  strany. Pre  ich  lídrov bol  šport vhodným propa-
gandistickým  prostriedkom  v  rámci  súperenia  dvoch 
protichodných  politických  systémov.  Treba  povedať, 
že  viditeľným  výsledkom  veľkej  štátnej  starostlivosti 
o šport vo väčšine krajín Východnej Európy bola vyso-
ká výkonnosť a v niektorých prípadoch až mimoriad-
na úspešnosť na olympijských hrách. Táto starostlivosť 
teda mala svoje veľké pozitíva - ale aj značné negatíva. 
Doping však bol rozšírený aj v kapitalistickom svete. Ale 
s tým rozdielom, že tam sa nestal štátnou politikou.
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Hromadenie neriešených problémov 
za éry autoritárskeho Brundagea
Američan Avery Brundage (28. 9. 1887 Detroit – 8. 5. 1975 Garmisch-Partenkirchen) sa po od-

chode 82-ročného Švéda J. Sigfrida Edströma do funkcionárskeho dôchodku v roku 1952 stal v po-
radí piatym predsedom MOV. Zvolili ho na 47. zasadnutí MOV v Helsinkách, krátko pred otvorením 
hier. Obdobie jeho „vládnutia“ napokon trvalo dvadsať rokov (1952 - 1972). Brundage sa tak stal 
doteraz tretím najdlhšie pôsobiacim šéfom svetového olympijského hnutia.
Na rozdiel od svojich predchodcov mal Brundage minulosť bývalého naozaj výborného špor-

tovca. Na OH 1912 v Štokholme skončil v atletickom päťboji po diskvalifikácii Jima Thorpea piaty. 
Trikrát ho vyhlásili za najvšestrannejšieho športovca USA. Vplyvný športový funkcionár bol aj bo-
hatý stavebný podnikateľ. Medzinárodný olympijský výbor finančne výrazne podporoval z vlast-
ného vrecka. Napriek tomu všetkému sa však jeho éra zapísala do histórie dosť výrazne negatívne 
a do značnej miery spiatočnícky.
Brundagea do MOV zvolili v roku 1936 za okolností, ktoré vzbudzujú pachuť. Nahradil totiž 

v riadiacom orgáne svetového olympijského hnutia svojho krajana Ernesta Leeho Jahnckeho. Ten 
ako jediný zo všetkých členov MOV našiel odvahu, aby verejne brojil proti usporiadaniu OH 1936 
v nacistickom Nemecku. Za nekompromisný postoj v tejto záležitosti ho Medzinárodný olympij-
ský výbor na svojom 35. zasadnutí zhodou okolností práve v Berlíne ako prvého v histórii vylúčil 
zo svojich radov. Jahnckeho miesto zaujal práve 48-ročný Brundage. V tom čase bol predsedom ná-
rodného olympijského výboru USA i veľmi vplyvnej Amatérskej atletickej únie USA (AAU), ako aj 
podpredsedom medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Po desiatich rokoch členstva v MOV zvo-
lili Brundagea za podpredsedu a o ďalších šesť rokov za predsedu.
Kým Coubertin sa snažil pre svoje plány získavať širokú podporu a pochybovačov či nepraj-

níkov neúnavne presviedčal v diskusiách, Avery Brundage vládol autokraticky, takmer diktátor-
sky. Ešte viac upevnil prezidiálny systém svojich predchodcov Bailleta-Latoura a Edströma. Počas 
dvadsiatich rokov pôsobenia na čele MOV ani raz nezvolal olympijský kongres. Odmietal zmeny 
v Olympijskej charte, ktoré by reagovali na vývoj vo svetovom športe i v olympijskom hnutí a ná-
stojil na dodržiavaní princípu čistého amaterizmu.
Už dávno predtým, ako sa Brundage dostal na čelo MOV, sa spoločne so svojim predchodcom 

vo  funkcii Edströmom na pôde medzinárodnej atletickej  federácie „podpísal“ na diskvalifikácii 
najslávnejšieho svetového atléta medzivojnového obdobia a deväťnásobného olympijského víťaza 
z rokov 1920 – 1928 Fína Paava Nurmiho. Ten po obvinení z profesionalizmu nemohol štartovať 
na OH 1932 v Los Angeles...

 Traja predsedovia MOV na spoločnej fotografii 
z roku 1936. Zľava Belgičan Henri de Baillet-
Latour (na čele MOV stál v rokoch 1925 – 
1942), Avery Brundage z USA (1952 – 1972) 
a Švéd Johannes Sigfrid Edström (1946 – 1952).

Kým Coubertin sa snažil pre svoje 
plány získavať širokú podporu a ne-
únavne presviedčal v diskusiách, Avery 
Brundage vládol autokraticky a takmer 
diktátorsky. Počas dvadsiatich rokov 
pôsobenia na čele MOV ani raz nezvo-
lal olympijský kongres.

Brundageova  neochota  riešiť  hromadiace  sa  problémy  spôsobila  vznik  združení  dvoch  vý-
znamných pilierov olympijského hnutia – národných olympijských výborov  (NOV) a medziná-
rodných športových federácií (MŠF). V roku 1967 zástupcovia 28 federácií v Monte Carle založili 
Valné zhromaždenie medzinárodných športových federácií (zaužívala sa jeho francúzska skratka AGFIS, 
ale známa je aj anglická GAISF). V roku 1969 v Mexico City zase dovedna 79 NOV po predchádza-
júcich troch poradách založilo Valné zhromaždenie národných olympijských výborov. O desať rokov ne-
skôr došlo k jeho transformácii na Asociáciu národných olympijských výborov so slovenskou skratkou 
ANOV. Okrem toho začali vznikať aj kontinentálne, či regionálne združenia NOV. Najmä AGFIS, 
nespokojné  s Brundageovou neochotou  riešiť problémy,  sa pokúšalo utvoriť  takpovediac druhé 
mocenské centrum a oslabiť silu MOV a jeho predsedu. V určitom období dokonca AGFIS hrozilo 
založením svetových hier ako protiváhy olympijských hier...
Na druhej strane však Brundage prejavoval ambíciu prostredníctvom športu uspieť tam, kde 

sa to nedarilo politikom. Preto presadzoval dlhodobé uznávanie národných olympijských výbo-
rov aj v krajinách, ktoré sa z politických dôvodov považovali za problémové, pre niektoré strany 
dokonca neprijateľné. Išlo napríklad o Taiwan odtrhnutý od Číny. Ďalej o Juhoafrickú republiku 
a Rodéziu s rasistickým režimom apartheidu. A napokon aj o Nemeckú demokratickú republiku, 
vzniknutú  z  niekdajšej  sovietskej  okupačnej  zóny Nemecka. V  otázkach dominantne  športovo-
technického charakteru Brundage odmietal diskusiu. Zato pokiaľ išlo o témy s medzinárodným 
politickým podtónom, prejavoval sa ako mediátor zbližujúci stanoviská protichodných strán.

Brundage prejavoval ambíciu prostredníctvom športu uspieť tam, kde sa to nedarilo po-
litikom. V otázkach dominantne športovo-technického charakteru odmietal diskusiu. Zato 
pokiaľ išlo o témy s medzinárodným politickým podtónom, prejavoval sa ako mediátor zbli-
žujúci stanoviská protichodných strán.

Za pozitívum možno považovať, že Brundageovi sa podarilo presadiť štarty spoločného nemecké-
ho družstva na troch OH i ZOH v rozpätí rokov 1956 – 1964, vďaka čomu ani jedna časť rozdeleného 
Nemecka nezostala mimo olympijského diania. Ako germanofil bol v MOV poverený rokovaniami 
o „nemeckej otázke“ ešte predtým, ako sa stal predsedom MOV – v roku 1951. „Utvorenie spoločné-
ho nemeckého tímu znamenalo jasné víťazstvo športu nad politikou,“ komentoval s odstupom rokov.

 Pohľad na časť areálu 
Medzinárodnej olympijskej akadémie 
v Olympii, ktorú založili v roku 1961.

 K pozitívam Brundageovej éry 
patrilo  nepochybne  zriadenie  in-
štitúcie Olympijskej solidarity (1971) 
i  kreovanie  Medzinárodnej olym-
pijskej akadémie  (MOA)  v  gréckej 
Olympii.  Tá  vznikla  ako  kultúrne 
a  vzdelávacie  stredisko  medziná-
rodného olympijského hnutia v ro-
ku  1961. MOA  nadviazala  na  čin-
nosť  Medzinárodného olympijského 

inštitútu. Inštitút z iniciatívy Nemca Carla Diema založili v roku 1938 v Berlíne, ale zanikol kon-
com druhej svetovej vojny. Treba však povedať, že MOA nevznikla z  iniciatívy predsedu MOV, 
ale gréckeho člena MOV Jeana Ketseasa. A dodnes jej činnosť financujú samotní Gréci. Založenie 
MOA sa stalo inšpiráciou aj pre jednotlivé krajiny. Prvá národná olympijská akadémia vznikla vo 
svete už v roku 1966, dnes ich existuje už vyše 140.
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Brundageovo  olympijské  vládnutie  bolo  postupne  čoraz  skostnatelejšie. Najvyššiu  funkciu 
opustil až krátko pred svojimi 85. narodeninami. Vzhľadom na vysoké spoločenské postavenie, 
majetnosť i vek už dávno predtým čoraz viac strácal kontakt s reálnym športovým dianím. V ro-
ku 1972 pred ZOH v Sappore po obvinení z profesionalizmu nechal vylúčiť z účasti na hrách sláv-
neho rakúskeho zjazdára Karla Schranza. Bolo zrejmé, že pri striktnom uplatňovaní  litery za-
staranej Olympijskej charty by musel vylúčiť aj desiatky ďalších známych športovcov. Rakúšana 
potom tisícky ľudí v Rakúsku po jeho nedobrovoľnom návrate domov privítali ako hrdinu...

  Našťastie, po Brundageovom odchode za-
viali  v  olympijskom  hnutí  zdravšie  vetry 
výrazných zmien.

 Avery Brundage počas prejavu pri 
smútočnom zhromaždení na počesť 
zavraždených izraelských olympionikov 
v Mníchove 1972, keď vyhlásil, že hry musia 
pokračovať.

OH ako celosvetový fenomén – 
z Melbourne cez Rím a Tokio  
do Mexico City
Olympijské hry sa po 2.  svetovej vojne čoraz viac  stávali  celosvetovým fenoménom. Na OH 

1956 v austrálskom Melbourne prvý raz zavítali olympijské hry na iný, ako európsky či americký 
kontinent. A okrem toho prvý raz na južnú pologuľu, čo zapríčinilo ich nezvyčajne neskorý, pre dr-
vivú väčšinu účastníkov zimný termín. Pritom aj súper Melbourne, ktorý v hlasovaní členov MOV 
prehral o jediný hlas – argentínske Buenos Aires – ponúkal olympiádu južne od rovníka, len takpo-
vediac na opačnom konci pologule... Prílišná vzdialenosť Austrálie pre väčšinu svetových krajín 
spôsobila, že účasť (3342 športovcov) bola početne dokonca skromnejšia, ako v Berlíne 1936. Naj-
väčším negatívom však bolo, že tieto hry sa konali vo vypätej medzinárodnej atmosfére nielen stu-
denej vojny, ale aj ozbrojených konfliktov.

OH 1956 sú dodnes jediné letné či zimné olympijské hry, ktorých súťaže sa - v rozpo-
re s Olympijskou chartou - konali v dvoch krajinách. Príčinou boli veľmi prísne austrálske 
predpisy na dovoz koní, ktoré požadovali až polročnú karanténu. Preto MOV presunul jaz-
decké súťaže do švédskeho Štokholmu.

OH 1956 sú dodnes jediné letné či zimné olympijské hry, ktorých súťaže sa konali v dvoch 
krajinách. Bolo i je to v rozpore s Olympijskou chartou, ktorá jasne stanovuje, že OH sa prideľujú 
mestu. V prípade nevyhnutnosti možno niektoré súťaže usporiadať aj v iných mestách, ale len 
v rámci  toho  istého štátu. Príčinou porušenia Olympijskej charty boli veľmi prísne austrálske 
predpisy na dovoz koní, ktoré požadovali až polročnú karanténu. Bolo zrejmé, že za týchto pod-
mienok by sa jazdecké súťaže v Melbourne konať nemohli. Preto MOV rozhodol o ich presune 
do švédskeho Štokholmu. Tam sa súťažilo už v júni, s viac než päťmesačným predstihom pred 

hrami v Austrálii! Aj štokholmská separátna ouvertúra mala pritom svoje slávnostné otvorenie, 
so všetkými náležitosťami.
Po Melbourne všetky cesty priviedli olympionikov do Večného mesta – Ríma. Hry v talianskej 

metropole sa všeobecne stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Ich pozoruhodnosťou bolo aj to, že 
viacero súťaží sa odohralo v scenérii antických stavieb - napríklad gymnastické súťaže v Caracallo-
vých kúpeľoch. Maratón sa na rozdiel od minulosti začínal i končil nie na štadióne, ale vonku - upro-
stred torz slávnych antických stavieb. Štart bol na Kapitole, posledné kilometre vytrvalci bežali po 
známej Via Appia Antica a do cieľa dobiehali pri Konštantínovom oblúku. Vo veľkom športovom kom-
plexe Foro Italico v blízkosti hlavného štadióna zase podľa antického vzoru Taliani postavili Mra-
morový štadión, ktorý slúžil na tréningy atlétov. Olympijskú dedinu v Ríme prvý raz poňali ako ozajstné 
mestečko a po skončení OH slúžila ako sídlisko.
Televízne stanice premiérovo prenášali priame prenosy z olympijských súťaží do celého sve-

ta. Vlastne prvý raz v histórii došlo aj k oficiálnemu predaju vysielacích práv. Ten sa odvtedy stá-
val postupne najdôležitejším zdrojom príjmov organizátorov hier. Na úspešnom marketingovom 
programe OH 1960 sa finančne či tovarovo podieľalo dovedna 46 talianskych a medzinárodných 
firiem. Vďaka výdatnej súkromnej podpore sa olympiádu s dovtedy najväčším rozsahom podarilo 
zorganizovať na vysokej úrovni. Počet športovcov prvý raz prekonal hranicu päťtisíc (5348). Počet 
národných olympijských výborov, ktoré vyslali do Ríma svoje výpravy, sa v porovnaní s dovtedaj-
ším rekordom z Helsínk 1952 (69) razom zvýšil na 83. Od OH 1960 sa pri olympijských hrách pra-
videlne organizuje medzinárodný tábor mládeže.
K dovtedy nevídanej úrovni rímskych hier prispeli aj výkony športovcov, ktoré za štyri roky 

zaznamenali rapídny nárast. Na OH 1960 sa prvý raz po pozornosti celého sveta dostal čierny 
športovec z Afriky – bosonohý Etiópčan Abebe Bikila triumfoval v maratónskom behu. Nazna-
čil tým obrovský potenciál afrických bežcov čiernej pleti na vytrvaleckých tratiach, ktorý naplno 
potvrdili ďalšie olympiády. Medzi olympijských šampiónov sa v Ríme zaradil aj slovenský ves-
lár Pavel Schmidt, ktorý sedel vo víťaznom dvojskife spoločne s Čechom Václavom Kozákom.

 Bosonohý víťaz maratónu v Ríme 1960 Etiópčan Abebe Bikila 
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V roku 1964 sa olympijské hry prvý raz konali na ázijskom kontinente. Dejiskom Hier XVIII. 
olympiády bolo japonské Tokio. Kedysi militaristická krajina poňala olympiádu ako obrovskú šancu 
prezentovať pred svetom svoju zmenu a ekonomický rast. Symbolom nového Japonska a vyjadre-
ním mierového posolstva bolo, že právo zapáliť olympijský oheň na hlavnom štadióne dostal nie 
známy športovec, ale 19-ročný Jošinori Sakai, ktorý sa narodil 6. augusta 1945 – v deň zhodenia 
atómovej bomby na Hirošimu. Na svet prišiel neďaleko od miesta výbuchu, pri ktorom zahynul 
jeho otec. Miláčikom domáceho publika sa stala gymnastka ČSSR Věra Čáslavská, ktorá získala 
tri zlaté medaily.

  Olympijský oheň v Tokiu zapálil Jošinori 
Sakai, ktorý sa narodil v deň výbuchu 
atómovej bomby v Hirošime

Stretnutie s odlišnou kultúrou sa stalo 
pre svet veľkým zážitkom, pretože Japonci 
pripravili veľkolepé hry. Nielenže postavi-
li nádherné športoviská, ale v gigantickom 
meste zvládli aj dopravný problém. Navy-
še zaviedli piktogramové označenie olympij-
ských  športov  i  kľúčových  stavieb,  ktoré 
je odvtedy neodmysliteľnou súčasťou OH 
i ZOH.
V  Tokiu  prvý  raz  po  28  rokoch  pri-

budli  po  olympijského  programu  nové 
športy – volejbal a džudo. Vzhľadom na ekonomickú náročnosť cesty hlavne z Európy do Ázie 
však celková účasť bola o niečo menšia ako v Ríme. V Japonsku v ére bipolárne rozdeleného 
sveta  naposledy  štartovalo  spoločné  nemecké  družstvo.  Spoločne mali  nastúpiť  pôvodne  aj 
Kórejčania, no napokon MOV prijal rozhodnutie o samostatnom štarte Južnej Kórey i KĽDR. 
Medzinárodná  atletická  ani  plavecká  federácia  však  športovcov KĽDR na  štart  nepripustili 
(takisto ako športovcov z Indonézie). Dôvodom bolo, že rok predtým na Hrách prebudených síl 
(GANEFO) v Jakarte štartovali spoločne s výpravou Číny, ktorá nebola členom uvedených fe-
derácií ani MOV. Napriek tomu počet účastníckych NOV narástol o desať – na 93. Bolo to preja-
vom zvýšeného významu športu v rozvojových krajinách tzv. Tretieho sveta, aj ich rastúceho zá-
ujmu o reprezentáciu na najsledovanejšom celosvetovom podujatí.

Olympijské hry sa po 2. svetovej vojne čoraz viac stávali celosvetovým fenoménom. Na 
OH 1956 v austrálskom Melbourne prvý raz zavítali olympijské hry na iný, ako európsky či 
americký kontinent. V roku 1964 sa olympijské hry prvý raz konali na ázijskom kontinente 
– v japonskomTokiu. O štyri roky neskôr navštívili zase nový región – Latinskú Ameriku. 
V Mexico City 1968 sa zároveň prvý raz OH konali vo vysokohorskom prostredí.

Hry XIX. olympiády v roku 1968 v Mexico City navštívili zase nový región – Latinskú Ameriku. 
Hoci Mexiko v tom čase označovali vo svete ako najrozvinutejšiu z málo rozvinutých krajín, v je-
ho metropole vybudovali špičkové športoviská. A dobre zvládnutý marketing pomohol organizá-
torom – mimo podielu z predaja televíznych práv – vykryť viac než dve tretiny rozpočtu. Hry sa 
teda  skončili všeobecným úspechom, hoci  im predchádzali viaceré dramatické udalosti priamo 
v Mexiku i v zahraničí. Krátko pred hrami mexická armáda tvrdo, až krvavo potlačila demonštrá-
ciu študentov. V dôsledku toho počas OH športovcov všade sprevádzala polícia, pretože sa bála 
prípadných nepokojov.

Vrelo to však aj na iných „frontoch“. Po ôsmich rokoch sa mali na OH opäť zúčastniť špor-
tovci z Juhoafrickej republiky. Na to reagovalo 40 afrických štátov hrozbou bojkotu. MOV, aby 
predišiel  ťažkostiam, musel  športovcov  z  JAR opäť  vylúčiť. Ďalší  rozruch  súvisel  s  dianím 
v Československej socialistickej republike, ale o ňom bude reč v kapitole Olympijské hry ako scé-
na politického boja a prejavov občianskych postojov. Hodno však zaznamenať, že najväčšia športová 
hrdinka OH 1968 pochádzala práve z ČSSR. Gymnastka Věra Čáslavská si po Tokiu podma-
nila aj Mexico City, keď získala štyri zlaté a dve strieborné medaily a na konci roka ju vyhlásili 
za najlepšiu športovkyňu sveta.
Vzhľadom na vysokohorskú polohu mexickej metropoly (2240 m nad morom) vládli pred OH 

1968 veľké obavy, že športovci vo vytrvalostných odvetviach budú v riedkom vzduchu kolabovať. 
To si vyžiadalo dovtedy nebývalú prípravu športovcov pod vedením vedcov. Snažili sa eliminovať 
rôzne riziká nezvyčajného vysokohorského prostredia. Obavy sa napokon zďaleka nenaplnili. Hry 
priniesli v krátkodobých súťažiach, ktorým vysoká nadmorská výška pomáhala, množstvo skve-
lých výkonov a dovedna 34 svetových rekordov. Pomohli k tomu aj dve technické novinky, ktoré 
predznačili modernú éru – tartanová atletická dráha a elektronické meranie časov s presnosťou na 
stotiny sekundy.

OH 1968 v Mexico City priniesli v krátkodobých súťažiach, ktorým vysoká nadmorská 
výška pomáhala, množstvo skvelých výkonov a dovedna 34 svetových rekordov. Pomohli 
k tomu aj dve technické novinky, ktoré predznačili modernú éru – tartanová atletická dráha 
a elektronické meranie časov s presnosťou na stotiny sekundy.

V Mexico City sa prvý raz výrazným spôsobom presadilo hneď viacero vytrvalcov tmavej ple-
ti z Afriky, na čele s Keňanom Kipčogem Keinom  (neskôr zvoleným za člena MOV). Černošskí 
bežci odvtedy na tratiach od 800 m až po maratón zvyčajne dominujú. Hoci aj mexická metropola 
bola pre väčšinu športového sveta poriadne ďaleko, počet výprav prvý raz prekročil stovku (112) 
a účastnícky rekord narástol na 5530 športovcov. Premiéru mali sextesty, ktorých účelom bolo jed-
noznačne určiť, že účastníčky ženských súťaží sú naozaj ženy. V prípade niektorých medailistiek 
z predošlých OH sa to totiž vôbec nedalo jednoznačne povedať.

 Keňan  
Kipčoge Keino 
pri víťaznom 
finiši v behu 
na 1500 m na 
OH v Mexico 
City. Suverénne 
predstihol 
favorizovaného 
Jima Ryuna 
z USA.
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Olympijské hry ako scéna politického 
boja a prejavov občianskych postojov
Zneužitie olympijských hier 1936 v Berlíne na politické a propagandistické ciele bolo v olympij-

ských dejinách prvé, ale zďaleka nie posledné. Olympijské hry boli pre svoju atraktivitu zneužité 
viackrát. Najmarkantnejším prejavom tejto skutočnosti bola séria olympijských bojkotov a atentát 
priamo na olympijskej pôde.
Prvé dve hrozby bojkotu olympijských hier v histórii sa nenaplnili. Do Berlína na OH 1936 na-

priek predchádzajúcej masívnej kritike vyslal svoje výpravy dovtedy rekordný počet krajín. Pred 
OH 1948 v Londýne zase MOV odvrátil hroz-
bu bojkotu zo strany arabských krajín tým, že 
pozdržal uznanie NOV Izraela – židovského 
štátu, ktorý vznikol len krátko predtým.
Prvý  ozajstný  bojkot  zažilo  olympijské 

hnutie na Hrách XVI. olympiády v  roku 1956 
v austrálskom Melbourne. Vo vtedajšej napä-
tej politickej situácii po útoku Izraela, Veľkej Británie a Francúzska na Egypt (v dôsledku egyptské-
ho znárodnenia Suezského priemyslu) vyhlásili bojkot olympiády Egypt, Irak a Libanon. Rovna-
ko sa zachovali aj v Holandsku, Lichtenštajnskou, Španielsku a Švajčiarsku v dôsledku sovietskej 
okupácie Maďarska a krvavého potlačenia povstania v Budapešti. Na protest proti tomu, že MOV 
umožnil  štart  delegácii  Taiwanu,  zase  účasť  na OH  zrušila  výprava Čínskej  ľudovej  republiky. 
Z politických dôvodov potom bola najľudnatejšia krajina sveta Čína viac než dvadsať rokov dob-
rovoľne mimo olympijského hnutia...
Na samotných OH v Melbourne malo veľmi politický podtón účinkovanie výprav najväčšej ko-

munistickej  veľmoci,  vtedajšieho  Sovietskeho  zväzu  (ZSSR),  a Maďarska. Armáda  ZSSR mesiac 
pred olympiádou nemilosrdne potlačila  tzv. Budapeštianske povstanie a pokus o prevrat v Maďar-
sku. Maďarská výprava sa v Austrálii tešila obrovským sympatiám, naopak, športovci ZSSR často 
cítili nevraživosť. V zápase vodnopólového turnaja medzi ZSSR a Maďarskom sa naplno prejavila 
vzájomná nenávisť a v bazéne sa odohrávali krvavé, takpovediac gladiátorské súboje. To nemalo 
s olympijskými myšlienkami nič spoločné, ale bolo to zase dielo politiky... Po mnohých ruvačkách 
rozhodca zápas predčasne ukončil za stavu 4:0 pre Maďarov, ktorí získali zlato. Športovci z oboch 
krajín však poskytli aj opačný príklad – dve medailovo najúspešnejšie účastníčky olympiády, gym-
nastky Ágnes Keletiová z Maďarska a Larisa Latyninová zo ZSSR, si na stupni víťaziek nenápadne 
spojili ruky... Keletiová sa však, podobne ako množstvo ďalších členov maďarskej výpravy, domov 
už nevrátila a usadila sa v Izraeli.

V zápase o postup do finále vodnopólového turnaja OH 1956 medzi ZSSR a Maďarskom 
sa naplno prejavila vzájomná nenávisť a v bazéne sa odohrávali krvavé, takpovediac gladiá-
torské súboje. Športovci z oboch krajín však poskytli aj opačný príklad – dve medailovo naj-
úspešnejšie účastníčky olympiády, gymnastky Ágnes Keletiová z Maďarska a Larisa Latyni-
nová zo ZSSR, si na stupni víťaziek nenápadne spojili ruky...

V Mexico City sa na OH 1968 tiež odohrali udalosti, ktoré mali zjavný politický podtón. Niektorí 
špičkoví športovci na stupňoch víťazov prejavili svoj tichý protest proti tomu, čo sa deje v ich vlas-
tiach. Najväčšie sympatie celého sveta patrili výprave armádami piatich členských krajín Varšavskej 
zmluvy okupovanej Československej socialistickej republiky (ČSSR). V pozícii hlavného agresora 
bol takisto ako v Maďarsku 1956 Sovietsky zväz.
V auguste 1968 polmiliónová armáda piatich členských krajín Varšavskej zmluvy na základe 

rozhodnutia Moskvy napadla územie „bratskej“ ČSSR. Reformné komunistické vedenie v našej 
krajine sa v rámci tzv. Pražskej jari pokúšalo zaviesť novú podobu socializmu s ľudskou tvárou. Zá-
mienkou na agresiu bolo potlačenie „kontrarevolúcie“.
Olympiáda sa začínala len sedem týždňov po invázii. Z ČSSR do celého sveta leteli početné hla-

sy, že reprezentanti krajín agresorov – a predovšetkým toho hlavného, Sovietskeho zväzu, ktorý 
potlačil demokratizačné snahy v ČSSR podobne brutálne ako predčasom v Maďarsku – by nemali 
mať právo účasti na najväčšej mierovej slávnosti, akou sú olympijské hry. Proti okupantom brojil 
aj najslávnejší športovec krajiny a hrdina OH 1952 Emil Zátopek. Ku kritikom sovietskej moci sa 
pridala i gymnastická superhviezda z Tokia 1964 Věra Čáslavská. Tá sa z obáv, že by ju za to mohli 
uväzniť, dokonca istý čas na OH pripravovala „v ilegalite“ v jeseníckych horách. V dramatickej si-
tuácii nebolo isté, či na OH vôbec pôjde naša športová delegácia. Napokon tam však išli reprezen-
tanti okupantov aj okupovaných, medzi nimi aj 25 Slovákov.
Najúspešnejšia účastníčka OH 1968 Věra Čáslavská urobila po cvičení v prostných tiché, ale 

všeobecne zrozumiteľné a  jasné gesto odporu voči sovietskej agresii proti  jej vlasti. O víťazstvo 
v prostných sa delila spoločne s Larisou Petrikovou zo ZSSR. Pri odovzdávaní medailí najprv za-
hrali hymnu ČSSR, potom ZSSR. Pri sovietskej hymne Čáslavská na najvyššom stupni sklonila hla-
vu a odvrátila sa od vlajok.

 Symbolické gesto odporu voči sovietskej agresii proti svojej vlasti  
predviedla počas hrania hymny ZSSR na OH 1968 gymnastka ČSSR 
Věra Čáslavská (vľavo), ktorá sa o víťazstvo v prostných delila 
s Petrikovou.

 
Najúspešnejšia účastníčka OH 1968 Věra Čáslavská uro-

bila po cvičení v prostných tiché, ale všeobecne zrozumi-
teľné a jasné gesto odporu voči sovietskej agresii proti jej 
vlasti. O víťazstvo v prostných sa delila spoločne s Larisou 
Petrikovou zo ZSSR. Pri odovzdávaní medailí najprv za-
hrali hymnu ČSSR, potom ZSSR. Pri sovietskej hymne Čá-
slavská na najvyššom stupni sklonila hlavu a odvrátila sa 
od vlajok.

 Americkí šprintéri John Carlos a Tommie Smith na stupni víťazov  
behu na 200 m na OH 1968 takto prejavili sympatie s hnutím  
Black Power v USA.

Veľkú aféru v Mexico City spôsobili americkí šprintéri tma-
vej pleti Tommie Smith a John Carlos,  ktorí  obsadili  v  behu 
na  200 m  prvé,  resp.  tretie miesto.  Sympatizanti  radikálneho 
černošského hnutia Black Power  (Čierna sila) na stupni víťazov 
protestovali proti prejavom rasizmu v ich vlasti tým, že počas 
americkej hymny vztýčili nahor ruku v čiernej rukavici (Smith 
pravú, Carlos  ľavú) a zvesili hlavy. MOV hodnotil  tento poli-
tický manifestačný akt ako porušenie olympijských predpisov 
a vedenie výpravy ich za trest poslalo okamžite domov. Para-
doxne však práve športovci tmavej pleti boli v Mexico City naj-
väčšími hviezdami vo výprave USA, ktorá prvý raz od Helsínk 
1952  predstihla  v  neoficiálnom  hodnotení  krajín  podľa  zisku 
medailí i bodov Sovietsky zväz.

Olympijské hry boli pre svoju atraktivitu 
viackrát zneužité na politické ciele. Najmar-
kantnejším prejavom tejto skutočnosti bola sé-
ria olympijských bojkotov a atentát priamo na 
olympijskej pôde.
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Obrovská mníchovská tragédia
Na Hrách XX. olympiády v roku 1972 v západonemeckom Mníchove sa odohrala najväčšia olym-

pijská tragédia v histórii. Komando palestínskych teroristov s názvom Čierny september v Olympij-
skej dedine v utorok 5. septembra o piatej ráno prepadlo členov izraelskej výpravy, bývajúcich na 
Connollystrasse 31. Na takýto akt si teroristi vybrali olympijské hry preto, aby ich čin pripútal ce-
losvetovú pozornosť. Chceli tak pomôcť boju Organizácie za oslobodenie Palestíny za nezávislosť od 
Izraela, okupujúceho jej územie. Dovedna ôsmim útočníkom umožnili dostať sa do dediny chabé 
bezpečnostné opatrenia.

 Bavorskí policajti v teplákoch 
pri snahe dostať sa na miesto 
v mníchovskej Olympijskej 
dedine, kde teroristi držali 
izraelských rukojemníkov

Priamo na posvätnej olympijskej pôde – a len pätnásť kilometrov od bývalého koncentračného 
tábora Dachau, kde zavraždili počas 2. svetovej vojny tisícky Židov – teroristi zabili dvoch olym-
pionikov! Zastrelili zápasníckeho trénera Mošeho Weinberga a vzpierača Josepha Romana, kto-
rí sa bránili útoku. Pod hrozbou zabitia ostatných rukojemníkov teroristi zakrátko tlmočili šéfovi 
bavorskej polície kategorické požiadavky. Žiadali, aby Izrael do deviatej ráno prepustil z väzenia 
234 Palestínčanov a aby vláda NSR prepustila ďalších troch extrémistov a poskytla dovedna tri 
diaľkové lietadlá na odchod z krajiny. Nasledovali hodiny vyjednávania. Počas nich sa ultimátum 
posúvalo až do večera. Teroristi napokon súhlasili s poskytnutím jediného lietadla, ktoré ich malo 
odviezť do egyptskej Káhiry.

 Pamätná tabuľa jedenástich zabitých členov 
izraelskej výpravy pred blokom Olympijskej 
dediny v Mníchove, kde bývali

Bavorská  polícia  chcela  teroristov  pri  ich 
pokuse  nasadnúť  do  lietadla  za  tmy  zlikvi-
dovať  a  oslobodiť  rukojemníkov. Na  akciu  si 
vybrala  malé  letisko  na  základni  NATO  vo 
Fürstenfeldbrucku.  Tam  bolo  večer  pristavené 
požadované  lietadlo.  Zásah  policajtov  však 
bol neprofesionálny a skončil sa s hroznou bi-
lanciou. Traja teroristi, ktorí prežili počiatočnú 
paľbu ostreľovačov, granátom a streľbou zabi-

li všetkých deviatich rukojemníkov. Medzi obeťami masakry bol okrem piatich teroristov aj jeden 
policajt. Olympijskými obeťami boli izraelskí vzpierači David Berger a Zeev Friedman, vzpierač-
ský tréner Yacob Springer, zápasníci Eliezer Halfin a Mark Slavin, zápasnícky rozhodca Yosef 
Gutfreund, šermiarsky tréner Andre Spitzer, atletický tréner Amitzur Shapira a strelecký tréner 
Kehat Schorr.

Na OH 1972 v západonemeckom Mníchove sa odohrala najväčšia olympijská tragé-
dia v histórii. Komando palestínskych teroristov z organizácie Čierny september priamo 
v Olympijskej dedine 5. septembra prepadlo členov izraelskej výpravy a dvoch jej členov za-
bilo. Nečakané vyústenie drámy po neprofesionálnom zásahu bavorskej polície si vyžiadalo 
životy ďalších deviatich členov izraelskej výpravy.

Troch atentátnikov, ktorí policajný zásah na letisku prežili, uväznili. Avšak už po 53 dňoch ich vlá-
da NSR musela vynútene prepustiť – výmenou za niekoľkých občanov NSR, unesených ďalšími te-
roristami na leteckej linke Lufthansy. Na priamych realizátorov mníchovskej masakry, ale aj na tých, 
ktorí celý útok naplánovali, potom dlho po celom svete „poľovala“ izraelská tajná služba Mossad.
Po  strašnej  tragédii  hrozilo,  že  olympij-

ské hry budú musieť prvý raz vôbec predčas-
ne  ukončiť.  Súťaže  prerušili. Napokon  však 
padlo  rozhodnutie,  tlmočené  na  smútočnej 
tryzne na Olympijskom štadióne  staručkým 
odstupujúcim  predsedom  MOV  Averym 
Brundageom: „Hry musia pokračovať!“ Napriek jeho výzve na súdržnosť však opustilo v nasledujú-
cich dňoch Mníchov veľa športovcov, lebo sa necítili dostatočne v bezpečí. Deň po smútočnej tryz-
ne súťaže pod olympijskou vlajkou, stiahnutou na pol žrde, pokračovali. Všetky sprievodné akcie 
však odriekli.
V dôsledku mníchovskej tragédie sa olympijské hry navždy zmenili. Hoci sú najväčším miero-

vým sviatkom, odvtedy ich sprevádzajú obrovské bezpečnostné opatrenia.

Gigantický Mníchov prekonal 
všetky rekordy, Montreal symbolom 
megalománie
Dejisko  jubilejných Hier XX. olympiády v roku 1972 – Mníchov – nemalo z politického hľadis-

ka dobrú povesť. Veď práve v metropole nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko uzrel v roku 1938 
svetlo sveta tzv. Mníchovský diktát, v dôsledku ktorého Československá republika musela ustúpiť 
územným požiadavkám rozpínavého nacistického Nemecka. Mníchov cítil  jedinečnú šancu na-
dobudnúť vďaka olympiáde nový, príťažlivý imidž. Chcel aj zvýrazniť svoju medzinárodnú pozí-
ciu nielen ako sídlo producenta svetoznámych automobilov. Nemecká spolková republika sa zase 
chcela prezentovať ako moderná a mierumilovná mocnosť, ktorá už zabudla na neslávnu nacistic-
kú minulosť tejto krajiny, i samotného Mníchova.
OH 1972 v Mníchove znamenali po dvanástich rokoch  letný olympijský návrat na európsku 

pôdu a vskutku masovú účasť. Boli to dovtedy najrozsiahlejšie olympijské hry. V bavorskej metro-
pole štartovalo 7123 športovcov zo 121 krajín. Počet žien prvý raz prekročil tisícku (presne 1058). 
Účastníci súťažili v rekordnom počte 195 disciplín 23 športov. Po 36 rokoch sa na OH vrátila hádza-

V dôsledku mníchovskej tragédie sa olym-
pijské hry navždy zmenili. Hoci sú najväčším 
mierovým sviatkom, odvtedy ich sprevádzajú 
obrovské bezpečnostné opatrenia.
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ná. Centrom hier bol impozantný Olympijský park, ktorému dominoval supermoderný atletický šta-
dión s priesvitnou strechou. Pre vodný slalom, ktorý mal v roku 1972 olympijskú premiéru, slúžil 
prvý umelý vodácky kanál na svete v Augsburgu. V dôsledku všetkých uvedených faktov sa čoraz 
viac hovorilo o gigantizme tohto najväčšieho športového sviatku.

 Olympijský park 
v Mníchove je 
svojim 
architektonickým 
riešením 
pozoruhodný ešte aj 
po bezmála 
štyridsiatich rokoch

OH 1972 v Mníchove znamenali po dvanástich rokoch letný olympijský návrat na európ-
sku pôdu a vskutku masovú účasť. Boli to dovtedy najrozsiahlejšie olympijské hry. V bavor-
skej metropole štartovalo 7123 športovcov zo 121 krajín. Počet žien prvý raz prekročil tisícku. 
Účastníci súťažili v rekordnom počte 195 disciplín 23 športov. V dôsledku všetkých uvede-
ných faktov sa čoraz viac hovorilo o gigantizme tohto najväčšieho športového sviatku.

 Americký plavec Mark Spitz predviedol 
v Mníchove dovtedy nevídaný kúsok, keď 
získal sedem zlatých medailí – a každú vo 
svetovom rekorde!

Svetový šport potvrdil v Mníchove vý-
razný  výkonnostný  progres.  V  atletike 
i v plávaní padlo množstvo svetových re-
kordov.  Ich  najväčším  zberateľom  bol  fe-
nomenálny  americký  plavec Mark Spitz, 
ktorý  získal  rekordných  sedem  zlatých 
medailí a každú prizdobil svetovým rekor-
dom. Mníchov pripravil veľmi pekné a po 
športovo-technickej stránke výborné olym-
pijské  hry.  Vyznačovali  sa malými  vzdia-
lenosťami a vysokou návštevnosťou. Žiaľ, 
inak veľmi úspešné hry nezmazateľne po-
škvrnila tragédia izraelskej výpravy...
Kanadský Montreal hostil  Hry XXI. 

olympiády v roku 1976. Pod vplyvom hroz-
ných udalostí z Mníchova ich sprevádzali 

dovtedy nevídané bezpečnostné opatrenia. Olympijskú dedinu strážili po zuby ozbrojení vojaci, čo 
sa na atmosfére týchto hier podpísalo negatívne. Kanadskí organizátori sľubovali lacnú olympiá-
du. Pristúpili však na megalomanský projekt hlavného štadióna s obrovskou strechou. Ten všetko 
neúmerne predražil. Štadión zostal na dlhé roky nedokončený a mesto poriadne zadĺžil na celé de-
saťročia. Negatívny montrealský príklad sa stal výstrahou pre všetkých budúcich organizátorov 
olympijských hier.
Prípravu OH 1976 sprevádzali aj ďalšie problémy. Určitý čas dokonca vládli obavy, či Mont-

real nedopadne podobne ako americký Denver. Ten sa práva usporiadať ZOH v roku 1976 tri roky 
po ich pridelení vzdal. Núdzovo zaň ako organizátor musel zaskočiť rakúsky Innsbruck, ktorý vy-
užil športoviská postavené pre ZOH 1964. Hry v Montreale negatívne poznačil aj bojkot zo stra-
ny afrických krajín. Napriek tomu mali po športovej stránke vysokú úroveň a ich ozdobou bola aj 
špičková technika. Jej ilustráciou bolo supermoderné prenášanie olympijského ohňa z Grécka do 
Kanady - prenesením iskry pomocou laserovej techniky. Organizátori rozvinuli úspešný marketin-
gový program.

Kanadskí organizátori OH 1976 v Montreale síce sľubovali lacnú olympiádu, ale pristú-
pili na megalomanský projekt hlavného štadióna s obrovskou strechou, ktorý všetko neú-
merne predražil. Štadión zostal na dlhé roky nedokončený a mesto poriadne zadĺžil na celé 
desaťročia. Negatívny montrealský príklad sa stal výstrahou pre všetkých budúcich organi-
zátorov olympijských hier.

Pre  Slovensko  bola  táto  olympiáda  pamätná  vďaka  víťazstvu Antona Tkáča  v  cyklistickom 
šprinte. Šok pre celý svet spôsobila len 15-ročná rumunská gymnastka Nadia Comaneciová. Ako 
prvá v histórii tohto športu sa prezentovala na vrcholnej súťaži až sedemkrát ziskom absolútnej 
známky desať.

  Čestné kolo trojice 
najlepších v montrealskom 
cyklistickom šprinte – vpravo 
šampión, Slovák Anton Tkáč
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Killanin po 43 rokoch zvolal 
olympijský kongres a začal reformy
Krátko pred otvorením OH 1972 bol na 73. zasadnutí MOV v Mníchove za historicky šiesteho 

predsedu MOV zvolený írsky barón Michael Morris Killanin  (30. 7. 1914 Londýn – 25. 4. 1999 
Dublin). Členom MOV bol dovtedy dvadsať rokov, ešte o dva roky dlhšie stál na čele Olympijskej 
rady Írska. Jeho jediný súper, francúzsky gróf Jean de Beaumont, v predstavovacej reči pred voľ-
bami sľúbil, že v prípade zvolenia „bude pokračovať v práci pre záujmy MOV.“ Lord Killanin namiesto 
dlhých rečí len formuloval odlišnú ambíciu – „pracovať v duchu olympijského hnutia“. Bol presved-
čivo zvolený. Úradu sa ujal krátko po skončení OH v Mníchove. Bývalý všestranný športovec, re-
nomovaný novinár, spisovateľ, filmový producent, scenárista a člen množstva obchodných spoloč-
ností spustil rozsiahle reformy.

Killanin predovšetkým na rozdiel od Brundagea upustil od systému autokratického riadenia. Už 
dva roky pred menovaním do najvyššej funkcie formoval prácu dočasnej tripartitnej komisie MOV. 
V nej boli po traja zástupcovia MOV, národných olympijských výborov (NOV) a medzinárodných 
športových federácií (MŠF). Ako predseda tejto komisie prejavil vôľu obnoviť po dlhom čase naozaj 
konštruktívny dialóg medzi piliermi olympijského hnutia a začať riešiť nahromadené problémy. Po 
prevzatí najvyššej funkcie v MOV zapojil do práce väčšinu členov MOV a zaktivizoval činnosť ko-
misií MOV. Pozorne načúval aj hlasu NOV a MŠF.

 Historicky šiesty predseda MOV Ír Michael Morris Killanin 
počas otvorenia X. olympijského kongresu v roku 1973  
vo Varne

Killanin krátko po svojom zvolení zvolal X. olympij-
ský kongres, ktorý sa v bulharskej Varne uskutočnil v ro-
ku 1973 s názvom Šport pre mierový svet  (zúčastnilo sa 
na ňom 307 delegátov z  81 krajín). Bola  to prelomová 
udalosť,  pretože  olympijský  kongres  sa  uskutočnil  po 
dlhých 43 rokoch! Za čias Pierra de Coubertin sa usku-
točnilo  až  osem olympijských kongresov. Zaoberali  sa 
zásadnými otázkami olympijskými hnutia.  Široké plé-
num, ďaleko presahujúce samotný MOV, na kongresoch 
prijímalo odporúčania do budúcnosti. Potom však zvo-
lal kongres už len Henri de Baillet-Latour v roku 1930. 
Odvtedy prevládol prezidiálny  systém  riadenia,  ktorý 
Avery Brundage  priviedol  až  k  autokracii.  Podstatne 
demokratickejšie založený Killanin to zmenil.

Michael Morris Killanin na rozdiel od svojich pred-
chodcov, predovšetkým od Averyho Brundagea, upus-
til od systému autokratického riadenia. Prejavil vôľu 
obnoviť po dlhom čase naozaj konštruktívny dialóg 
medzi piliermi olympijského hnutia a začať riešiť na-
hromadené problémy. Krátko po svojom zvolení zvo-
lal X. olympijský kongres, ktorý sa v bulharskej Varne 
uskutočnil v roku 1973 - po dlhých 43 rokoch!

Varniansky kongres znamenal významný krok k demokratizácii olympijského hnutia a okrem 
iného schválil tripartitnú komisiu MOV ako stálu. Účastníci kongresu sa zhodli aj na potrebe ino-
vovať predpisy o amaterizme v športe. Odporučili v tejto súvislosti prijať novú, podstatne mier-
nejšiu definíciu práva olympijskej účasti. Tá sa premietla do zmeny dlhodobo problémového a ne-
konečne diskutovaného článku 26 Olympijskej charty, ktorú schválilo zasadnutie MOV vo Viedni 
v roku 1974.

„Predmetom olympijských hier je nielen spájať ľudí, ktorí sa majú radi navzájom, ale aj tých, ktorí sa odli-
šujú. Avšak na športoviskách by sa na tieto rozdiely malo zabudnúť. To je podstata hnutia a musíme sa snažiť 
uviesť to do reality,“ napísal Killanin ku koncu svojho pôsobenia vo funkcii. Napriek jeho dobrým 
úmyslom a pozitívnym snahám, ktoré priniesli modernizáciu aj určitú demokratizáciu, olympijské 
hnutie v jeho ére čelilo ťažkým časom a hrozbe zániku...

 Michael Morris Killanin počas 
pôsobenia na čele MOV 
navštívil aj Slovensko v čase, 
keď sa uvažovalo 
o kandidatúre Tatier na 
usporiadanie ZOH. Naše 
olympijské plány mu tam 
v roku 1973 prezentoval šéf 
slovenskej telovýchovy 
a neskorší člen MOV Vladimír 
Černušák.

Bojkoty hrozili zahubiť  
olympijské hry
Po mníchovskej tragédii čelili olympiády sérii troch bojkotov, ktoré hrozili zahubiť olympijské 

hnutie. Prvý pocítil na Hrách XXI. olympiády v roku 1976 kanadský Montreal. Viaceré africké štáty, 
ktorých výpravy už boli v dejisku olympiády, požadovali vylúčenie Nového Zélandu. Dôvodom 
afrických  protestov  bolo,  že  reprezentačný 
tím ragbistov tejto krajiny odohral zápasy na 
území Juhoafrickej republiky (JAR), čím doš-
lo k porušeniu rezolúcie Organizácie spojených 
národov (OSN). Reprezentanti JAR boli vzhľa-
dom na  rasistickú  štátnu politiku dlhodobo 
vylúčení  z  medzinárodného  športového  ži-
vota. MOV však túto požiadavku odmietol splniť. Hlavným dôvodom bolo, že ragby v tom čase 
nebolo olympijským športom, takže MOV naň nemal žiadny dosah. Dôsledkom bolo, že 27 krajín 
(z toho 20 afrických) svoju účasť v Montreale zrušilo. Nepomohol ani apel generálneho tajomníka 
OSN Kurta Waldheima.

Po mníchovskej tragédii čelili olympiá-
dy sérii troch bojkotov, ktoré hrozili zahubiť 
olympijské hnutie. Prvý pocítil na OH 1976 ka-
nadský Montreal. Dovedna 27 krajín, z toho 20 
afrických, zrušilo svoju účasť na OH.
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V roku 1980 sa Hry XXII. olympiády konali v Moskve, hlavnom meste Sovietskeho zväzu. Rok 
predtým Sovietsky zväz napadol Afganistan, čo vyvolalo masívnu kritiku zo strany USA a množ-
stva ďalších západných krajín. Vtedajší americký prezident James Carter vyzval vlády ďalších štá-
tov na bojkotovanie moskovskej olympiády. Odvolával sa pritom na Olympijskú chartu, podľa kto-
rej krajina vojnového agresora nemôže byť usporiadateľom olympijských hier.
Na 82. zasadnutí MOV počas ZOH v americkom Lake Placide Medzinárodný olympijský výbor 

pod vedením Michaela Morrisa Killanina odmietol vyhovieť americkému nátlaku a potvrdil, že 
OH 1980 sa uskutočnia v Moskve. Národný olympijský výbor USA však podľahol tlaku vlády kra-
jiny a hrozbám pozastavenia štátnych dotácií. Rozhodol o neúčasti amerických športovcov na OH 
v metropole komunistického bloku. Drvivá väčšina vlád západných krajín takisto vyhovela požia-
davkám americkej vlády a do Moskvy ich výpravy neprišli. Nepomohlo ani vytrvalé vyjednávanie 
predsedu MOV Killanina, ani horúčkovité úsilie jeho nástupcu v kresle predsedu MOV, Španiela 
Juana Antonia Samarancha. Tohto dovtedajšieho veľvyslanca Španielska v ZSSR do funkcie zvolili 
na zasadnutí MOV v Moskve tesne pred hrami.

Národný olympijský výbor USA podľahol tlaku vlády svojej krajiny a rozhodol o ne-
účasti amerických športovcov na OH 1980 v metropole komunistického bloku. Drvivá väčši-
na vlád západných krajín takisto vyhovela požiadavkám americkej vlády a do Moskvy ich 
výpravy neprišli. Niekde sa však športovci dokázali postaviť proti politikom. Ich národné 
olympijské výbory získali peniaze na účasť z iných zdrojov než štátnych, prípadne účasť po-
nechali na ľubovôli športovcov.

Niekde sa však športovci dokázali postaviť proti politikom. Ich národné olympijské výbory zís-
kali peniaze na účasť z iných zdrojov než štátnych. Prípadne účasť ponechali na ľubovôli športov-
cov. Dovedna 16 výprav, ktorých účasť v Moskve „neposvätili“ vlády, nastupovalo na otváracom 
ceremoniáli namiesto štátnej vlajky pod olympijskou vlajkou. A na počesť víťazov z týchto krajín 
namiesto štátnej hymny hrali olympijskú hymnu.
Proti vláde svojej krajiny, posilnenej aj parlamentnou výzvou na bojkot, sa najsilnejšie vzopre-

li vo Veľkej Británii. Medzi britskými športovcami v sovietskej metropole potom zažiaril napríklad 
Sebastian Coe, víťaz v behu na 1500 m. Tento muž je v súčasnosti prezidentom organizačného vý-
boru OH 2012 v Londýne. Zo „západných“ veľmocí v Moskve štartovali aj športovci Talianska, Fran-
cúzska i Austrálie. Pridali sa aj Švédi, Fíni, reprezentanti krajín Beneluxu, Rakúšania, či Španieli.

 Neskorší prezident MOV Jacques Rogge ešte ako aktívny športovec 
– jachtár na OH 1976. Už ako začínajúci olympijský funkcionár 
bojoval proti bojkotom

„Trúfnem si povedať, že odvaha týchto národných olympijských vý-
borov pomohla zachrániť olympijské hnutie. Bol som bol menovaný za 
šéfa belgickej misie na tieto hry. Niekoľko týždňov pred olympiádou si 
ma zavolal premiér a požiadal ma, aby Belgicko ako členský štát NATO 
(Severoatlantickej  aliancie – pozn. autora) v Moskve neštartovalo. 
Keď som to odmietol, povedal mi, že vláda nám na olympijskú účasť nedá 
peniaze. Tak sme ich zohnali prostredníctvom sponzorov,“ zaspomínal 
si po rokoch na toto obdobie v rozhovore pre bratislavský denník 
Šport člen MOV v Belgicku Jacques Rogge, neskôr zvolený (2001) 
za prezidenta MOV.
Bojkot  zo  strany  Západu,  ale  aj  ekonomické  problémy 

množstva  rozvojových krajín  spôsobili,  že do Moskvy  svoje  výpravy vyslalo  len  80 národných 
olympijských výborov – ďalších 65 tak neučinilo. Politicky však akcia Západu ovocie nepriniesla.

O štyri roky neskôr v americkom Los Angeles prišiel revanš – bojkot olympijských hier zo strany 
ZSSR a jeho satelitov. Sovietsky zväz oznámil, že jeho športovci sa na Hrách XXIII. olympiády nezú-
častnia. Oficiálne zdôvodnenie znelo, že štátne orgány USA vedú štvavú kampaň proti športovcom 
zo socialistických krajín, a že organizátori nevedia zaručiť ich bezpečnosť, ani dodržanie Olympij-
skej charty. Pod tlakom mocnosti, ktorá dominovala celému socialistickému bloku, svoju neúčasť 
oznámili aj národné olympijské výbory ďalších krajín, vrátane ČSSR.
Aj v komunistickom tábore sa však našli 

„biele vrany“. V Los Angeles štartovali špor-
tovci z Rumunska aj z  Juhoslávie. K nim sa 
pridala aj výprava najľudnatejšej krajiny sve-
ta – Číny, ktorá sa práve na OH 1984 úspešne 
vrátila na olympijskú scénu. Ako sa to mohlo stať?
Rumunsko sa pod vedením autoritatívneho komunistického lídra Nicolaeho Ceausesca v me-

dzinárodnej politike dlhodobo profilovalo čiastočne nezávisle od vôle ZSSR a spolupracovalo s Čí-
nou. Práve z Rumunska však pochádzal v tom čase najvyššie postavený olympijský predstaviteľ 
z krajín tzv. sovietskeho bloku – podpredseda MOV Alexandru Siperco. Sovietske politbyro účasť 
tejto krajiny na OH 1984 v podstate „posvätilo“, pretože sa obávalo olympijských sankcií zo stra-
ny MOV. Juhoslávia zase mala počas dlhých desaťročí vládnutia Josipa Broza Tita napäté vzťahy 
so ZSSR. Aj keď Tito zomrel v roku 1980, jeho nástupcovia sa rozhodli nerešpektovať požiadavky 
Sovietskeho zväzu. A Čína si predtým počas desaťročí panovania Maa Ce-tunga zvykla ísť vlast-
nou cestou.

Moskva v réžii štátu, Los Angeles 
triumfom súkromného kapitálu

 Momentka z otvorenia OH v Moskve

Hostiteľom  prvých  olympijských  hier  vo  východ-
nej Európe sa v roku 1980 stala Moskva. Hlavné mesto 
v tom čase ešte Sovietskeho zväzu, olympijskej a špor-
tovej veľmoci číslo jeden. Prejavom rastúcich obáv veľ-
kých miest z neúmerne sa zvyšujúcich nárokov na or-
ganizáciu OH bolo  to,  že  sa o usporiadanie OH 1980 
uchádzali  len dve mestá  (okrem Moskvy ešte americ-
ké  Los Angeles). Hry XXII. olympiády  ešte  podstatne 
viac ako predošlé poznačil bojkot. Tentoraz prišiel zo 
strany USA a množstva ďalších štátov, zväčša úzko na-
pojených na túto najmocnejšiu krajinu západného (t. j. 
kapitalistického  sveta).  Bojkot  zapríčinený  sovietskou 
okupáciou Afganistanu do značnej miery spôsobil, že 
do  Moskvy  svoje  výpravy  vyslalo  len  80  národných 
olympijských výborov. Účasť dohromady 5217 olympi-
onikov bola najnižšia od Tokia 1964.
V totalitnom Sovietskom zväze, keďže všetko garan-

toval štát, však organizácia fungovala bez väčších prob-
lémov. Súťaže sa odohrávali na účelných športoviskách, 
ktoré mali premyslené neskoršie využitie. Vtedajšie so-

V roku 1984 v americkom Los Angeles pri-
šiel revanš za Moskvu 1980 – bojkot olympij-
ských hier zo strany ZSSR a jeho satelitov.
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cialistické štáty hrali v tom čase vo svetovom športe prím. Vďaka tomu bola aj napriek masívnemu 
bojkotu športová úroveň súťaží vysoká. Západný svet označoval tieto olympijské hry za druhoradé 
a hodnotu výsledkov a udelených medailí spochybňoval. No bilancia 36 svetových a 39 olympij-
ských rekordov (slabšie boli síce atletika aj mužské plávanie, no prakticky v každej disciplíne pa-
dol rekord na superrýchlom cyklistickom velodróme v Krylatskom, činili sa aj plavkyne v komplexe 
Olimpijskij) hovorila výrečne o vysokej kvalite.

V totalitnom Sovietskom zväze, keďže všetko garantoval štát, organizácia OH 1980  
v Moskve fungovala bez väčších problémov. Vtedajšie socialistické štáty hrali v tom čase vo 
svetovom športe prím. Vďaka tomu bola aj napriek masívnemu bojkotu športová úroveň sú-
ťaží vysoká.

 K jasnej sovietskej dominancii na OH v Moskve prispel  
aj plavec Vladimir Saľnikov, ktorý získal tri zlaté medaily

 V domácom prostredí, so všestrannou podporou 
rozhodcov i publika, a v neraz okyptenej konkuren-
cii za týchto okolností jednoznačne dominovala vý-
prava ZSSR. So ziskom 80 zlatých a celkove 195 ko-
vov z 203 disciplín utvorila nový historický rekord 
olympiád.  Sovietski  organizátori OH 1980  sa však 
snažili  svojim  športovcom  pomáhať  k  úspechom, 
ako sa len dalo. Činili sa pritom nielen rozhodcovia, 
ale aj radoví usporiadatelia. Na atletickom štadióne 
v Lužnikách napríklad pri vrhačských disciplínach 
otvárali veľké dvere tak, aby domácim borcom pri 
ich pokusoch fúkal čo najpriaznivejší vietor. V špor-
tovej gymnastike zase  rozhodcovský zbor pod  tla-
kom sovietskeho šéfa medzinárodnej federácie FIG 
Jurija Titova v súbojoch domácich gymnastiek s fa-
vorizovanými Rumunkami (na čele s montrealskou 
hrdinkou Nadiou Comaneciovou)  gymnastky  zo 
zahraničia očividne poškodil. Prejavy protestov nie-
ktorých delegácií kamery sovietskej televízie pritom 
úplne ignorovali.
Z olympijského zlata sa v Moskve tešili aj dva-

ja  Slováci  –  brankár Stanislav Seman  a  obranca 
František Kunzo boli členmi víťazného družstva  futbalistov ČSSR. Tím futbalistov dosiahol 
v celej dlhej histórii účasti československých výprav na OH (1920 – 1992) jediný triumf v ko-
lektívnom športe.
Na usporiadanie Hier XXIII. olympiády v roku 1984 kandidovalo už len jediné mesto – americké 

Los Angeles. V kalifornskom veľkomeste sa konali už OH 1932. Jediný kandidát – to bol prejav krí-
zy, do ktorej sa dostali olympijské hry. Spôsobil ju ani nie tak vlastný rast OH, pretože ten bol do 
značnej miery prirodzeným dôsledkom spoločenského, aj politického vývoja. Skôr sa na kríze pod-
písali dôsledky nereálneho odhadu možností zo strany kandidujúcich miest. OH v Los Angeles sa 
však napokon stali symbolom obrovského komerčného úspechu. Prispela k nemu aj suverenita do-
mácich športovcov na čele so štvornásobným šampiónom v atletike Carlom Lewisom.
Pri neúčasti výprav ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska, Bulharska, Kuby a ČSSR Američania doko-

nale využili domáce prostredie. S tým súvisela aj podpora rozhodcov, predovšetkým v subjektívne 
posudzovaných športoch. Výprava USA dosiahla ešte väčšiu dominanciu, ako Sovietsky zväz pri 

jej neúčasti v Moskve. Získala síce celkove menej medailí ako ich najväčší rivali pred štyrmi rokmi 
(173 verzus 195), ale 83 zlatých kovov výpravy USA sa stalo novým absolútnym olympijským re-
kordom, ktorý platí dodnes.
Špecifikou hier v Los Angeles bol fakt, že ako prvé v histórii boli financované výhradne súkrom-

ným kapitálom. Inak im hrozilo, že by sa neuskutočnili. Kalifornská metropola sa chcela niekoľko 
rokov pred OH usporiadateľského práva vzdať. Daňoví poplatníci sa totiž v súvislosti s olympij-
skými prípravami bránili nadmernému daňovému zaťaženiu. Pred očami mali výstrahu, ako do-
padol Montreal 1976... Prezident MOV Juan Antonio Samaranch  (vo  funkcii bol od roku 1980) 
v krízovej situácii vybojoval súhlas MOV, že OH 1984 môžu byť plne financované zo súkromných 
zdrojov. A napokon sa stali obchodným triumfom.
Finančný úspech organizátorov OH 1984 bol kolosálny a predznačil novú éru. Televízna spoloč-

nosť ABC zaplatila za vysielacie práva pre územie USA dovtedy nepredstaviteľných 225 miliónov 
dolárov. V najbohatšej ekonomike sveta sa organizátorom na čele s Petrom Ueberrothom podarilo 
vygenerovať obrovské množstvo príjmov aj zo sponzoringu a z predaja vstupeniek a licencií. Do-
konca urobili aj veľmi kritizovaný krok, keď ponúkli verejnosti možnosť účasti v štafete s olympij-
ským ohňom za peniaze. Olympiádu vďaka tomu usporiadali ako obrovskú šou, ktorú na renovova-
nom štadióne Coliseum (zažil už OH 1932) odštartoval bombastický otvárací ceremoniál.
Bojkot  zo  strany  športových  superveľmocí  ZSSR,  NDR  a  väčšiny  ďalších  socialistických  kra-

jín (tie si zorganizovali v rôznych štátoch svoje separované „trucolympiády“ pod názvom Družba) 
však ublížil  športovej úrovni. Napriek  tomu, že v Los Angeles 1984  štartovalo oveľa viac výprav 
ako v Moskve 1980 (rekordných 140 verzus 80), 
celková hodnota športových výkonov bola po-
rovnateľná. A  predovšetkým  vo  vzpieraní  sa  
v L. A. rozdávali zlaté medaily za výkony, ktoré 
by pri plnej konkurencii nestačili ani na bronz.
Do programu OH pribudli v Los Angeles 

nové  odvetvia  v  rámci  už  existujúcich  špor-
tov – synchronizované plávanie a moderná gymnastika, plus jachting obohatili súťaže windsurfis-
tov. Napriek tomu celkový počet účastníkov bol nižší ako v Mníchove 1972. Dovtedajšiu masovú 
účasť zo športovo mimoriadne silných socialistických krajín jednoducho nemohla vyvážiť skrom-
ná účasť z viacerých rozvojových krajín, ktoré na OH debutovali.

Triumf jednoty olympijského hnutia 
a začiatok novej éry v Soule 1988
Voľba juhokórejského Soulu za dejisko Hier XXIV. olympiády v roku 1988 bola prekvapujúca. Fa-

voritom bol totiž ďalší ázijský kandidát (iný ani nebol) – japonská Nagoja. Soul však získal právo 
usporiadať hry nečakane presvedčivo. Komentátori usudzovali, že v zákulisí v jeho prospech za-
hrali záujmy veľkých amerických nadnárodných firiem – sponzorov MOV. Tieto firmy potrebo-
vali preniknúť na ázijské trhy a oslabiť tak v regióne pozíciu dynamicky sa rozvíjajúcej japonskej 
ekonomiky. Samozrejme, ako sponzori MOV mohli mať určitý vplyv na hlasovanie členov MOV. 
Tí ako jediní majú právo voliť dejisko olympijských hier. Hlasovanie pre Soul tak bolo skôr hlaso-
vaním proti Nagoji.
Aj OH v Soule hrozilo, že ich poznačí už štvrtý bojkot v sérii. Veď diktátorský režim prezidenta 

Čona Du-hwana v tom čase patril k najrepresívnejším na svete. Južná Kórea s mnohými krajinami 
nemala ani len diplomatické vzťahy. Už to samo osebe znamenalo problémy. Navyše požiadavky 
na spoločné usporiadanie  týchto OH vzniesla  susedná Kórejská  ľudovodemokratická  republika 

Špecifikou hier v Los Angeles bol fakt, že 
ako prvé v histórii boli financované výhrad-
ne súkromným kapitálom. Stali sa symbolom 
obrovského komerčného úspechu, ktorý pred-
značil novú éru.
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(KĽDR), ktorá patrila medzi sovietske satelity. Ďalšie krajiny socialistického bloku jej požiadavky 
podporovali ako „oprávnené“, hoci nemali oporu v Olympijskej charte.
V roku 1983 armáda ZSSR nad sovietskym polostrovom Sachalin zostrelila juhokórejské ci-

vilné lietadlo. To vzbudilo veľké medzinárodné napätie. Logický bol nárast obáv, či konflikt ne-
prinesie štvrtý bojkot v sérii. Ten by mohol olympijské hry definitívne pochovať. O dva roky 
neskôr  sa však na  čelo Komunistickej strany ZSSR dostal Michail Gorbačov. Do  skostnatenej 
a dovtedy ortodoxnej zahraničnej politiky najväčšej krajiny sveta vniesol nové impulzy a spô-
sobil pozitívny obrat.
Prezident MOV Juan Antonio Samaranch počas niekoľkých rokov pred OH v Soule vyvinul 

obrovské diplomatické úsilie, aby olympijské hnutie nezažilo ďalší bojkot. Napriek tomu, že po-
žiadavky KĽDR napokon MOV aj organizátori odmietli splniť, OH 1988 sa skončili veľkým úspe-
chom. Bojkotovali ich len KĽDR, Kuba a Etiópia. To bol obrovský triumf jednoty olympijského hnutia 

a začiatok éry všestrannej prosperity olym-
pijských hier.
Celkové  príjmy  z  predaja  vysielacích 

práv  v  porovnaní  s  Los  Angeles  v  Soule 
výrazne  narástli  –  na  403  miliónov  dolá-
rov. Z toho najviac profitovali juhokórejskí 
organizátori. V súvislosti s tým sa však po 
prvý raz prejavili televízne snahy z USA za-

sahovať aj do športovo-technických záležitostí OH, konkrétne do ich časového programu. Súvi-
selo to s časovým posunom medzi Kóreou a USA. Americkí diváci potrebovali, aby sa niektoré 
najatraktívnejšie súťaže konali v tamojšom tzv. prime time, teda večer. V záujme komerčnej atrak-
tivity prenosov, za ktoré sa platia obrovské sumy, si spoločnosť CBS presadila svoje. Tento jav sa 
ešte markantnejšie prejavil v súvislosti s Hrami XXIX. olympiády v Pekingu v roku 2008. Tam si 
spoločnosť NBC presadila presun finálových súťaží v plávaní a v športovej gymnastike na pred-
poludnie (teda v USA na večer), čo bolo úplne v rozpore s praxou týchto odvetví.

 Triumfálne gesto slovenského chodca Jozefa 
Pribilinca v cieli pretekov na 20 km

Hoci  sa  súťažilo  na  ázijskom  konti-
nente, na OH v Soule sa zúčastnil rekord-
ný  počet  národných  olympijských  vý-
borov  (159)  i  športovcov  (8465).  Vďaka 
znovuprijatiu  tenisu po 64 rokoch a úpl-
nej  premiére  stolného  tenisu počet  špor-
tov v programe OH stúpol na 25. Celkový 
počet disciplín  sa  zvýšil  na  237.  Pre  slo-
venský  šport mali  tieto hry mimoriadnu 
príchuť, pretože prvý raz v histórii sa až 
dvaja  Slováci  stali  olympijskými víťazmi 
v individuálnych disciplínach. Atlét Jozef 
Pribilinec triumfoval v chôdzi na 20 km 
a Miloš Mečíř ozdobil zlatom olympijský 
návrat tenisu.
Napriek tomu, že OH v Soule mali vše-

stranne  výbornú  úroveň,  boli  poznačené 
očividným rozhodcovským nadŕžaním do-
mácim  športovcom  a  dopingovými  škan-

dálmi. Najväčšie rozhodcovské aféry sa odo-
hrali v boxe, boli však aj v ďalších športoch. 
Oveľa viac ako v minulosti rezonoval v Soule 
dopingový problém. Až traja olympijskí šam-
pióni a dovedna ôsmi medailisti prišli o svo-
je medaily v dôsledku pozitívneho dopingo-
vého nálezu! Dovtedy nevídaná celosvetová 
publicita  sa  viazala  predovšetkým k dopin-
govému prípadu najrýchlejšieho atléta sveta, 
Kanaďana Bena Johnsona.
V  samotnej  Južnej  Kórei  spôsobilo  usporiadanie  olympijských  hier  celkove  také  významné 

zmeny, aké nemožno porovnať so žiadnym iným prípadom v doterajšej histórii. Táto krajina v dô-
sledku olympiády prešla mimoriadne pozitívnou politickou, spoločenskou aj ekonomickou trans-
formáciou. Zaradila sa medzi normálne medzinárodne akceptované štáty.

Doping – nežiaduca súčasť športu, 
aj olympijských hier
Doping – používanie zakázaných podporných prostriedkov - je súčasťou vrcholového športu už 

oddávna. Prvý zákaz dopingu schválil MOV už pred OH 1928 v Amsterdame. Podozrenia z používa-
nia preparátov, zvyšujúcich výkonnosť športovcov, sa objavili už na OH 1936 - v prípade japonských 
plavcov. Predpokladá sa však, že vo väčšej miere sa používanie farmaceutických podporných pro-
striedkov v rôznych športových odvetviach začalo až v päťdesiatych rokoch 20. storočia.
Tento v súčasnosti jeden z najpálčivejších problémov svetového športu neobišiel už pred mnohý-

mi rokmi ani olympijské hry. Veď už pred viac než polstoročím poznačila Hry XVII. olympiády v roku 
1960 v Ríme tragédia. V časovke družstiev v úmornej talianskej horúčave v dôsledku požitia zakáza-
ných podporných prostriedkov zomrel dánsky cyklista Knut Enemark Jensen. V ohrození života sa 
ocitol aj jeho tímový kolega Jörgen Jörgensen, ktorý počas pretekov takisto skolaboval, ale prežil.
V roku 1963 MOV vydal pravidlo zákazu dopingu a bol prijatý prvý zoznam zakázaných do-

pingových látok. Zoznam odvtedy prešiel množstvom zmien. V poslednom desaťročí boli k zaká-
zaným látkam pridané aj zakázané metódy, ako napríklad krvný doping. Antidopingovú kontrolu 
športovcov začali postupne vo viacerých krajinách sveta vykonávať špeciálne laboratóriá, akredi-
tované Medzinárodným olympijským výborom. Nepriamou súčasťou tohto boja - v rámci snahy 
zrovnoprávniť účastníkov OH a ZOH, aby zápolili za rovnakých podmienok - sa počnúc OH 1968 
v Mexico City stali aj sextesty. Ich účelom bolo jednoznačne určiť, že účastníčky ženských súťaží sú 
naozaj ženy. Predovšetkým v atletike sa totiž 
už od 30. rokov 20. storočia objavilo viacero 
špičkových  pretekárok,  ktorých  „ženskosť“ 
bola sporná. Testovacia procedúra však bola 
značne nedôstojná a MOV od nej postupne 
upustil.
Olympijská  história  eviduje  už  desiatky 

prípadov pozitívnych dopingových nálezov špičkových športovcov. V nejednom prípade išlo pô-
vodne o medailistov, či dokonca o olympijských šampiónov. Testy na užívanie anabolických stero-
idov sa začali vykonávať na OH 1972 v Mníchove, vtedy však ešte mená vinníkov nezverejňovali. 
Prvú sériu dramatických odhalení predovšetkým vo vzpieraní (tam bolo až šesť prípadov pozitív-
nych nálezov) priniesli až OH 1976 v Montreale.

Olympijské hry 1988 v juhokórejskom Sou-
le sa skončili veľkým úspechom. Bojkotovali 
ich len KĽDR, Kuba a Etiópia. To bol obrov-
ský triumf zjednotenia olympijského hnutia 
a začiatok éry všestrannej prosperity olympij-
ských hier.

Už pred viac než polstoročím poznačila OH 
v Ríme tragédia. V časovke družstiev v úmor-
nej talianskej horúčave v dôsledku požitia za-
kázaných podporných prostriedkov zomrel 
dánsky cyklista Knut Enemark Jensen.

V samotnej Južnej Kórei spôsobilo usporia-
danie olympijských hier celkove tak význam-
né dôsledky, aké nemožno porovnať so žiad-
nym iným prípadom v doterajšej histórii. Táto 
krajina v dôsledku olympiády prešla mimo-
riadne pozitívnou politickou, spoločenskou aj 
ekonomickou zmenou. Zaradila sa medzi nor-
málne medzinárodne akceptované štáty.
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Zrejme najväčší dopingový škandál prepukol na OH 1988 v Soule. Medzi dopingovými hrieš-
nikmi sa objavili až traja víťazi olympijských súťaží. Bol medzi nimi aj suverénny triumfátor v be-
hu na 100 m a v tom čase zrejme najznámejší športovec na svete Kanaďan Ben Johnson. Mal pozi-
tívny nález na stanazolol. Ďalší športovci, ktorí prišli v dôsledku použitia zakázaných prostriedkov 
o olympijské víťazstvo, boli bulharskí vzpierači Mitko Grablev a Angel Genčev.

 Zrejme najväčší dopingový škandál 
v olympijskej histórii sa viaže na prípad 
Kanaďana Bena Johnsona na OH 1988 
(na snímke vľavo). Najprv sa tešil  
zo suverénneho triumfu v behu  
na 100 m, ale po zverejnení 
pozitívneho dopingového nálezu musel 
vrátiť medailu a s hanbou opustiť Soul. 
Šampiónom sa stal pôvodne druhý  
Carl Lewis z USA (v popredí vpravo).

 
Zrejme najväčší dopingový 

škandál prepukol na OH 1988 
v Soule, kde sa medzi dopingový-
mi hriešnikmi objavili až traja ví-
ťazi olympijských súťaží. Bol me-
dzi nimi aj suverénny triumfátor 
v behu na 100 m a v tom čase zrej-
me najznámejší športovec na sve-
te Kanaďan Ben Johnson.

Na Hrách XXVII. olympiády v Sydney v roku 2000 bola najväčšou ženskou hviezdou americká at-
létka Marion Jonesová. Neskôr zažila obrovskú dopingovú hanbu a nedobrovoľne prišla o všetky 
svoje olympijské medaily. Pôvodne si vybojovala ako prvá atlétka v histórii na jedných OH až päť 
cenných kovov. O niekoľko rokov však v USA prepukla veľká aféra okolo firmy Balco, produkujú-
cej rôzne výživové a farmaceutické preparáty. Po rozsiahlom vyšetrovaní vyšlo najavo, že Jonesová 
dlhodobo dopovala. V dôsledku toho prišla o väčšinu svojich medailí. A keďže pre súdom v tejto 
záležitosti krivo vypovedala, skončila dokonca na niekoľko mesiacov vo väzení!

 Americká šprintérka Marion Jonesová – najprv atletická 
superstar a potom dopingová hriešnica, ktorá dokonca 
skončila vo väzení...

Veľmi  negatívnu  publicitu  v  súvislosti  s  dopingom 
mali OH 2004 v Aténach. Vrátane podvodov pri odberoch 
a odmietnutia skúšok sa tam vyskytlo 26 pozitívnych ná-
lezov. To bol neslávny historický rekord. O zlaté medai-
ly v dôsledku dopingu prišli takisto ako v Soule až tra-
ja olympijskí víťazi, všetko atléti. Boli to Maďari Róbert 
Fazekas a Adrián Annus a Ruska Irina Koržanenková. 
Ďalší aténsky šampión – americký cyklista Tyler Hamil-
ton – neprišiel o zlato z časovky len vďaka tomu, že so 
vzorkou  jeho  moču  sa  nemanipulovalo  podľa  predpi-
sov... Neskôr mal už jasne preukázaný pozitívny nález.

Grécke šprintérske hviezdy, obaja medailisti z predošlých OH v Sydney – Konstantinos Kentéris 
a Ekaterini Thánouová – v Aténach naznačili aj „novú dimenziu“ tohto problému. Krátko pred za-
čiatkom OH sa nadmieru podozrivým spôsobom (fingovanou dopravnou nehodou, po ktorej sa mali 
podrobiť takisto fingovanému lekárskemu ošetreniu) vyhli mimosúťažnej kontrole. Po veľkej kritike 
MOV aj svetových médií vedenie gréckej výpravy napokon oboch šprintérov na základe podozrenia 
z podvodu vylúčilo z účasti na hrách. Súdny proces s oboma sa však po nekonečných ťahaniciach za-
čal až v roku 2011. Na súde sa preukázalo, že všetko okolo ich havárie, aj následného ošetrenia v ne-
mocnici, bolo zinscenované. Odvolací súd ich však neskôr zbavil obvinenia z krivých výpovedí.
Pred Hrami XXIX. olympiády v roku 2008 v Pekingu v súvislosti s dodatočným odhalením dlho-

dobého dopingu dvoch amerických atlétov – Marion Jonesovej a Antonia Pettigrewa – výkonný 
výbor MOV rozhodol, že obom odoberie všetky medaily ešte z OH 2000 v Sydney. Prezident MOV 
Jacques Rogge vtedy vyhlásil, že výsledky OH 2008 budú definitívne uzavreté až po ôsmich ro-
koch. Osemročnú lehotu si MOV vyhradil na možnosť preskúmania odobraných vzoriek novými 
metódami na odhaľovanie dopingu, ktoré by sa medzičasom mohli objaviť. Rogge upozornil, že 
vzorky zlatých medailistov sa budú nanovo testovať zakaždým, keď sa podarí vyvinúť relevantnú 
testovaciu metódu. V roku 2009 tak napríklad vykonali nové analýzy približne 500 vzoriek z Pekin-
gu. Väčšinu z nich testovali na nový druh krvného dopingu (CERA), ktorý sa predtým podarilo iden-
tifikovať vo vzorkách viacerých cyklistov na pretekoch Tour de France, niektoré aj na inzulín.
Počas OH v Pekingu uskutočnili antidopingoví komisári 4770 testov (odobrali 3801 vzoriek moču 

a 969 vzoriek krvi), čo bolo najviac v histórii. Pozitívne nálezy malo deväť športovcov. V dvoch prí-
padoch (bieloruskí medailisti v hode kladivom Vadim Deviatovskij a Ivan Tichon) však nebola na-
plnená predpísaná procedúra testovania, preto im najprv odobrané medaily MOV musel vrátiť.
Ani zimné hry v negatívnom trende nezaostávali – na ZOH 2002 v Salt Lake City sa kontroló-

rom prvý raz podarilo dokázať používanie darbopoietinu, ktorý patrí do zakázanej kategórie EPO. 
Traja medailisti v behu na lyžiach na to doplatili odobratím všetkých cenných kovov na ZOH 2002 
– a to aj zo súťaží, po ktorých nemali pozitívny nález.
V záujme posilnenia boja proti dopingu Medzinárodný olympijský výbor v roku 1999 inicioval 

vznik Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). MOV plne financoval prvé dva  roky  jej  činnosti 
a odvtedy na ňu prispieva z polovice - spoločne s vládami krajín. WADA pripravuje pravidelne 
inovovaný Svetový antidopingový kódex, ktorý je základom boja proti dopingu.

 Logo Svetovej antidopingovej agentúry (WADA)  
aj s jej heslom play true – hraj pravdivo

V záujme posilnenia boja proti dopingu Medziná-
rodný olympijský výbor v roku 1999 inicioval vznik 
Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). MOV 
plne financoval prvé dva roky jej činnosti a odvtedy na 
ňu prispieva z polovice - spoločne s vládami krajín.

Od OH 2000 v Sydney sa športovci s pozitívnym dopingovým nálezom, ktorí sa cítia byť ne-
vinní, môžu priamo na olympiáde obrátiť s podaním na medzinárodný Arbitrážny športový súd 
(CAS). Tento súd počas konania OH/ZOH zasadá ad hoc priamo v ich dejisku. CAS promptne 
vydáva stanoviská nielen k týmto podaniam, ale aj k protestom proti rozhodnutiam jury. Pria-
mo počas olympiády rozhoduje o všetkých podaniach účastníkov OH či ZOH, keď sa cítia byť 
poškodení, alebo neprávom potrestaní. Priamo v Sydney jeden športovec – bulharský vzpierač 
Alan Cagajev - s podaním na CAS uspel. Keď po počiatočných troch dopingových prípadoch 
jeho krajanov s činkou Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) vylúčila z OH bulharský vzpie-
račský tím ako celok, Cagajev sa proti kolektívnemu trestu úspešne odvolal na CAS. Napokon 
si vybojoval striebro!
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Historický význam vizionára 
a novátora Samarancha
Na predošlých stranách bolo niekoľkokrát spomenuté meno španielskeho markíza Juana An-

tonia Samarancha (17. 7. 1920 Barcelona – 21. 4. 2010 Barcelona). V poradí siedmy predseda MOV, 
ktorý svojou prácou de iure aj de facto zmenil post predsedu na prezidenta MOV (preto funkciu jeho 
aj jeho nástupcu už uvádzame v tejto podobe), si však v tejto publikácii zaslúži oveľa viac ako len 
jednu kapitolu.
Po Francúzovi Pierrovi de Coubertin, ktorý stál na čele MOV 29 rokov, bol Samaranch druhým 

najdlhšie pôsobiacim šéfom svetového olympijského hnutia. Na jeho čele stál na deň presne 21 ro-
kov (1980 – 2001) – o rok dlhšie ako Američan Avery Brundage. Zapísal sa však do histórie olym-
pijského hnutia oveľa pozitívnejšie ako Brundage. Ako mimoriadna osobnosť sa svojim významom 
priradil na najvyšší piedestál až po bok Coubertina.

Keď  Juan Antonio Samaranch vstúpil 
na olympijskú dráhu, mal za sebou úspeš-
nú  kariéru  trénera  španielskych  majstrov 
sveta v hokeji na kolieskových korčuliach 
(dodnes je to neolympijský šport) a funkcio-
nárske  pôsobenie  v  boxe,  golfe,  futbale 
i  v  streľbe. Absolvent  štúdia  obchodného 

manažmentu pracovne pôsobil v bankovníctve a v politike. Za vlády španielskeho fašistického 
diktátora Francisca Franca dosiahol významné postavenie vo verejnom živote, čo bolo neskôr 
terčom častej kritiky zo strany médií. Bol napríklad tzv. národným delegátom pre telesnú vý-
chovu a šport. V rokoch 1977 – 1980 (už po Francovej smrti) bol španielskym veľvyslancom pre 
ZSSR a Mongolsko.

 Historicky siedmy predseda MOV Juan Antonio 
Samaranch (na snímke v strede) zmenil svojim 
pôsobením predsednícku funkciu na 
prezidentskú. Na fotografii počas návštevy 
Slovenska v roku 2000 medzi predsedom 
Slovenského olympijského výboru Františkom 
Chmelárom (vľavo) a čestným predsedom SOV, 
členom MOV Vladimírom Černušákom.

V olympijskom hnutí  bol Samaranch  čin-
ný od 50. rokov minulého storočia. V rokoch 
1956 – 1964 trikrát viedol španielske olympij-
ské výpravy. V roku 1967 ho zvolili za pred-
sedu Španielskeho olympijského výboru. Čle-
nom MOV  sa  stal  v  roku  1966  a mal  veľmi 
rýchlu kariéru. Už v roku 1970 ho zvolili do 
exekutívy MOV. V nej zotrval s  jednoročnou 

prestávkou až do skončenia svojho pôsobenia v MOV o 31 rokov neskôr. V rokoch 1974 – 1978 bol 
podpredsedom MOV.
Do najvyššej funkcie Samarancha zvolili deň pred dovŕšením šesťdesiatky – 16. júla 1980 na 83. 

zasadnutí MOV v Moskve. Začiatok mal naozaj ťažký. Hneď musel čeliť rozsiahlemu bojkotu OH 

v Moskve, ktorému nezabránil ani horúčkovitým diplomatickým úsilím. Prebral aj vedenie organi-
zácie, ktorá neprosperovala. MOV mal v tom čase na konte ani nie pol milióna dolárov a musel sa 
vyrovnávať s veľmi malým záujmom miest o organizáciu olympiád.
Bojkot negatívne poznačil aj OH 1984 v Los Angeles. Ďalšie problémy veštilo pridelenie OH 

1988 juhokórejskému Soulu. Napriek tomu sa Samaranchovi vďaka obratnej diplomacii podarilo 
doceliť jednotu celosvetového olympijského hnutia. Túto jednotu zdôrazňoval celé roky ako najdôleži-
tejší postulát. Na OH v Soule chýbali len výpravy troch národných olympijských výborov. Olym-
pijské hry sa odvtedy čoraz viac stávali najsledovanejšou globálnou svetovou udalosťou. Dajú sa 
s ňou porovnávať len majstrovstvá sveta vo futbale.

Olympijský vizionár a novátor Samaranch priviedol olympijské hnutie do 21. storočia – 
nielen na papieri (stál na čele MOV do júla 2001), ale aj v skutočnosti. Reformoval ho naozaj 
do modernej podoby, ktorá zohľadňovala reálny vývoj sveta. Pragmatický španielsky markíz 
bol v olympijskej praxi nadmieru úspešný topmanažér.

Olympijský vizionár a novátor Samaranch priviedol olympijské hnutie do 21. storočia – nie-
len na papieri (stál na čele MOV do júla 2001), ale aj v skutočnosti. Reformoval ho naozaj do mo-
dernej podoby, ktorá zohľadňovala reálny vývoj sveta. Idealistický zakladateľ moderného olym-
pizmu, francúzsky barón a humanista Pierre 
de Coubertin s pedagogickou reformou pro-
stredníctvom športu uspel  len vo veľmi ob-
medzenej miere. Na rozdiel od neho bol prag-
matický  španielsky  markíz  v  olympijskej 
praxi nadmieru úspešný topmanažér. Výraz-
ne posilnil olympijské hnutie. Pod jeho vede-
ním odolalo veľkým politickým a do značnej miery aj komerčným tlakom. Udržal hnutie finančne 
aj mocensky nezávislé.

Samaranch sa prejavil sa nielen ako obratný „muž moci“, ale aj ako športový diplomat a me-
dzinárodný politik veľkého formátu a zároveň šikovný obchodník. Vďaka všetkým týmto schop-
nostiam výrazne zmenil tvár olympijských hier a olympijské hnutie priviedol do éry všeobecnej 
prosperity. Sám sa stal všeobecne známou osobnosťou globálneho významu, ktorá sa stretávala 
s najplyvnejšími svetovými politikmi. Hoci vykonával svoju funkciu ako neplatenú, de facto z nej 
spravil povolanie. Prejavil sa ako silný a razantný vodca, ale zároveň stratég. Mal víziu, aj výdrž 
a chuť napĺňať ju.

Samaranchova 21 rokov trvajúca 
olympijská „revolúcia”

Juan Antonio Samaranch veľmi  rých-
lo po zvolení začal pracovať na  tom, aby sa 
stal  ozajstným pánom olympijského hnutia. 
Zmenil charakter dovtedy dobrovoľne vyko-
návanej  funkcie,  ktorej  sa  jeho  predchodco-
via venovali prevažne „na diaľku“, zo svojich 
bydlísk. Z funkcie predsedu spravil ozajstné 
zamestnanie  prezidenta  na  plný  úväzok,  aj 
keď neplatené (MOV mu hradil len náklady súvisiace s výkonom jeho funkcie). V sídle MOV – vo 
švajčiarskom Lausanne – si natrvalo objednal luxusnú hotelovú izbu a v tomto meste trávil viac 

Po Coubertinovi, ktorý stál na čele MOV 29 
rokov, bol Španiel Juan Antonio Samaranch 
druhým najdlhšie pôsobiacim šéfom svetové-
ho olympijského hnutia. Na jeho čele stál na 
deň presne 21 rokov (1980 – 2001). Olympijské 
hnutie priviedol do éry všeobecnej prosperity.

Hoci Samaranch vykonával funkciu prezi-
denta MOV ako neplatenú, de facto z nej spra-
vil povolanie. Prejavil sa ako silný a razantný 
vodca, ale zároveň stratég. Mal víziu, aj výdrž 
a chuť napĺňať ju.

Z dovtedy dobrovoľne vykonávanej fun-
kcie predsedu MOV, ktorej sa jeho predchod-
covia venovali prevažne „na diaľku“, zo svo-
jich bydlísk, spravil Samaranch ozajstné 
zamestnanie prezidenta na plný úväzok, aj 
keď neplatené.
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času, ako v rodnej Barcelone. Odtiaľ vyrážal na stovky svojich ciest do celého sveta. Za 21 rokov 
svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta MOV navštívil všetkých 199 krajín a teritórií sveta (opako-
vane bol aj na Slovensku), v ktorých počas jeho éry pôsobili národné olympijské výbory.
Vďaka veľmi častej osobnej prítomnosti vo vtedajšom sídle MOV v lausannskom zámku Cha-

teau de Vidy začal rýchlo okliešťovať vplyv dovtedy veľmi mocnej riaditeľky úradu MOV Mo-
nique Berliouxovej. Napokon ju v roku 1985 donútil k odchodu zo služieb MOV. Samaranch 
zároveň eliminoval dovtedy rastúci vplyv ambiciózneho švajčiarskeho predsedu Valného zhro-
maždenia medzinárodných športových federácií (AGFIS) a šéfa Medzinárodnej veslárskej  federácie 
(FISA) Thomasa Kellera. Diplomatickým manévrovaním docielil oddelenie dvoch vetiev olym-
pijských športov od celistvého AGFIS a tým oslabenie vplyvu Kellera. Jemu dovtedy dodávalo 
moc predovšetkým postavenie na čele združenia množstva športových federácií, vrátane tých, 
ktoré zastrešovali aj neolympijské športy. Namiesto jediného silného súpera (AGFIS) tak Sama-
ranch rozdrobil potenciálnych rivalov až na troch – dvoma novými boli asociácie letných, resp. 
zimných olympijských športových federácií (ASOIF, resp. AIOWF). Napokon aj Kellera ako ďalšieho 
rivala dostal mimo hry.
Keď si Samaranch upevnil postavenie a z MOV spravil jednoznačne dominantný orgán olym-

pijského hnutia na čele  so všeobecne rešpektovaným lídrom, mohol uskutočniť veľké  reformy. 
Odštartoval ich zvolaním XI. olympijského kongresu, ktorý sa pod heslom Zjednotení športom a pre 
šport s účasťou 469 delegátov zo 144 krajín uskutočnil v roku 1981 v západonemeckom BadenBa-
dene. Na tomto kongrese sa predstavitelia MOV, medzinárodných športových federácií a národ-
ných olympijských výborov prihlásili k jednote olympijského hnutia. Jednotu Samaranch až do kon-
ca  svojho pôsobenia zdôrazňoval  ako najdôležitejší postulát. Delegáti  zároveň konštatovali,  že 
„Medzinárodný olympijský výbor by mal byť vedúcou silou celého športového hnutia, prijímajúceho prin-
cípy Olympijskej charty“.
Kongres na základe vôle Samarancha odporučil premeniť tripartitnú komisiu MOV na komisiu pre 

olympijské hnutie a počet jej dovtedajších členov (deväť) strojnásobiť na 27. Aj komisiu, ktorá pred-
tým mala významné postavenie, tým dostal nový prezident pod svoju kontrolu.

 Spoločná fotografia členov MOV, ktorí sa 
zúčastnili na XI. olympijskom kongrese v Baden-
Badene v roku 1981

 
Keď si Juan Antonio Samaranch upev-

nil postavenie a z Medzinárodného olym-
pijského výboru znovu spravil jedno-
značne dominantný orgán olympijského 
hnutia na čele so všeobecne rešpektova-
ným lídrom, mohol uskutočniť veľké re-
formy.

XI.  olympijský  kongres  okrem  iného:  od-
poručil ustanoviť komisiu športovcov MOV; od-

poručil uvoľniť  striktné predpisy o  amaterizme v Olympijskej  charte;  odsúdil doping v  športe; 
vyzval vlády, aby v spolupráci s UNESCO rozvinuli celosvetovú výchovnú kampaň na podporu 
športu; zdôraznil nutnosť zachovania nezávislosti a autonómie mimovládnych športových organi-
zácií pri spolupráci so štátnymi orgánmi.
Za svojho pôsobenia na čele MOV Samaranch zvolal ešte aj XII. olympijský kongres v Paríži v ro-

ku 1994 s mottom Storočnica obnovenia olympijských hier (zúčastnilo sa na ňom okolo 1500 delegátov 
zo 196 krajín). Celý rok na počesť jubilea z jeho podnetu vyhlásila Organizácia spojených národov 
za Rok športu a olympijských ideálov.

 Logo Roku športu a olympijských ideálov, za ktorý bol vyhlásený rok 
1994, keď si svet pripomenul storočnicu založenia MOV

Parížsky kongres prvý raz prvý raz venoval osobitnú pozornosť aj 
médiám. Počas trinástich rokov, ktoré delili oba kongresy, sa Samaran-
chovi podarilo docieliť natoľko významné zmeny, že popredný brit-
ský novinár David Miller nazval obsiahlu a fundovanú knihu o tom-
to období výstižne „Olympijská revolúcia“. V čase prvého zvolenia mal 
Španiel v boji o kreslo predsedu troch súperov. Vo voľbách v rokoch 
1989, 1993 ani 1997 sa však v radoch členov MOV už nenašiel nik, kto 
by si trúfol čeliť tomuto mimoriadne úspešnému prezidentovi...

Samaranch zanechal v olympijskom hnutí za 21 rokov takú výraznú a mnohorakú stopu, že 
ťažko vybrať, ktoré z jeho úspechov boli najvýznamnejšie. O niektorých bude reč ešte v ďalších ka-
pitolách. Naozaj pragmaticky a impozantným spôsobom previedol hnutie do 21. storočia. A z Me-
dzinárodného olympijského výboru spravil najplyvnejšiu inštitúciu svetového športu s globálnym 
pôsobením i významom.
Samaranch inicioval v 80. rokoch spuste-

nie  ambiciózneho  a  napokon  veľmi  úspeš-
ného marketingového programu MOV. Vďaka 
obrovským príjmom z vlastného marketin-
gu a z predaja vysielacích práv na olympij-
ské hry MOV mnohonásobne zveľadil svoj majetok. Samaranch presadil nový spôsob delenia 
výnosov z predaja vysielacích práv a z marketingových kontraktov MOV. MOV si podľa neho 
z celkových výnosov ponecháva na svoj chod a režijné náklady ani nie desatinu. Zvyšných vyše 
90 percent prerozdeľuje medzi súčasti olympijského hnutia. Vďaka tomu MOV mohol a môže 
výrazne podporovať organizačné výbory OH a ZOH, medzinárodné športové federácie a buď 
priamo alebo nepriamo (cez inštitúciu Olympijskej solidarity) aj národné olympijské výbory a ich 
rozmanité aktivity.
Vďaka poznaniu konkrétnej situácie v jednotlivých krajinách (za 21 rokov navštívil všetky kra-

jiny, v ktorých pôsobili NOV) Samaranch významne pomohol rozvoju olympijského hnutia v tzv. 
Treťom svete. MOV ho spolufinancoval prostredníctvom grantov Olympijskej solidarity. Pričinil sa 
aj o finančnú podporu regionálnych a kontinentálnych hier, na ktorých sa prezentujú aj neolympij-
ské športy. Takisto aj o celkovú podporu ženského športu.

 Juan Antonio Samaranch pri návšteve 
Slovenského reprezentačného domu počas  
OH 2000 v Sydney. Vítali ho člen MOV  
pre Slovensko Vladimír Černušák a predseda SOV 
František Chmelár.

Počas  Samaranchovej  éry  došlo  k zmene 
cyklu konania zimných olympijských hier. Túto 
významnú zmenu schválil MOV na svojom 
91. zasadnutí v Lausanne v roku 1986. V roku 
1992 sa naposledy konali OH aj ZOH. Potom 
sa cyklus ZOH presunul na párne roky me-
dzi priestupnými rokmi, v ktorých sa koná-

vajú OH. Toto rozhodnutie malo predovšetkým finančný motív. V prvom rade sledovalo zís-
kanie väčšieho množstva financií  za predaj vysielacích práv. Dôležité však bolo aj uľahčenie 
financovania prípravy národnými olympijskými výbormi, ktoré sa rozložilo do dvoch samo-

Samaranch z Medzinárodného olympij-
ského výboru spravil najplyvnejšiu inštitúciu 
 svetového športu s globálnym pôsobením i vý-
znamom.
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statných cyklov. Rozložením OH a ZOH do rôznych rokov MOV zároveň získal možnosť lepšie 
dozorovať prípravy organizátorov hier. To činí vždy prostredníctvom koordinačnej komisie MOV 
pre príslušné hry.

Samaranch pružne zareagoval na prud-
ko  rastúci  záujem  miest  o  organizovanie 
olympijských  hier  a  veľký  počet  kandi-
dátov.  Počnúc  voľbami  dejiska  ZOH  2002 
(jedným z kandidátov bol aj slovenský Pop-

radTatry) presadil dvojkolový systém výberu usporiadateľského mesta letných aj zimných olympijských 
hier. Ten sa s miernymi úpravami uplatňuje dodnes. Dvojkolový systém má za cieľ znížiť príp-
ravné náklady a včas vyradiť tie kandidátske mestá, ktoré nemajú reálnu šancu uspieť. Pred-
výber a redukciu širšieho zoznamu kandidátov robí výkonný výbor (exekutíva) MOV. Z užšieho 
zoznamu následne volí víťaza zasadnutie MOV, ktoré sa pritom môže oprieť o správu hodnotia-
cej komisie MOV.
Z iniciatívy Samarancha vznikla po olympijskom kongrese 1981 komisia športovcov MOV. Olym-

pionikov naozaj zapojil do činnosti v rámci olympijského hnutia. Ich komisia existuje dodnes. Od 
ZOH 1998 v Nagane sa z jej členov, zvolených priamo športovcami – účastníkmi OH či ZOH, gru-
pujú aj priamo členovia MOV. V súčasnosti je v radoch MOV už 15 členov komisie športovcov, jej 
predseda je automaticky členom výkonného výboru. Navyše MOV odporučil aj všetkým národ-
ným olympijským výborom zriadovať vlastné komisie športovcov.
Počet členov výkonného výboru MOV Samaranch rozšíril až na pätnásť, aby v ňom mohli mať 

svojho zástupcu nielen komisia športovcov, ale aj národné olympijské výbory, medzinárodné špor-
tové  federácie  a Medzinárodný paralympijský výbor  (IPC). Zaviedol  aj  inštitút  tzv.  ex officio členov 
MOV, ktorých členstvo je viazané na významné postavenie týchto športových osobností v medzi-
národných federáciách, alebo v národných olympijských výboroch.
Až za Samaranchovej éry sa medzi členov MOV aj dostali viaceré ženy. Počas 87-ročného ob-

dobia 1894 – 1981 nebola medzi členmi MOV ani jedna! Na porovnanie – koncom roka 2010 bolo 
medzi 114 členmi MOV už 19 žien. V mene MOV prezident vyzval národné olympijské výbory, 
ale aj medzinárodné športové federácie, aby umožnili oveľa výraznejšie zastúpenie žien v riadiacich 
funkciách.

Z iniciatívy Samarancha vznikla po olympijskom kongrese 1981 komisia špor-
tovcov MOV. Olympionikov naozaj zapojil do činnosti v rámci olympijského hnutia.  
Až za jeho éry sa medzi členov MOV okrem aktívnych športovcov dostali aj viaceré ženy. 
Inicioval spustenie ambiciózneho a napokon veľmi úspešného marketingového progra-
mu MOV. Podarilo sa mu presadiť revíziu dávno prekonaných olympijských predpisov 
o amaterizme.

Olympijský kongres 1981 v Baden-Badene okrem iného otvoril dvere k revízii už prekonaných 
olympijských predpisov o amaterizme. Tie sa potom ešte viackrát zmenili a prispôsobili modernej 
dobe. Práve prezident MOV mal dominantný podiel na tom, že pod piatimi kruhmi sa postupne 
objavili superprofesionáli z tenisu, basketbalu, cyklistiky či ľadového hokeja, ale čiastočne aj z fut-
balu. O tom ešte bude reč ďalej.
Napriek nástojeniu na  autonómnosti  a nezávislosti  olympijského hnutia  Samaranch  inten-

zívne komunikoval s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami a s celým spektrom politických 
lídrov vo svete. „Je fakt, že sú to vlády, ktoré navrhujú zákony a investujú do rozvoja športu a telesnej 
i duševnej pohody obyvateľov. Naša činnosť, a môže byť akokoľvek prospešná, je iba doplnková,“ uvie-
dol vo svojom rozlúčkovom liste, ktorý rozoslal necelé dva týždne pred definitívnym vyprša-
ním svojho mandátu prezidentom a generálnym sekretárom národných olympijských výborov 
na celom svete.

V spolupráci s Organizáciou spojených národov (OSN) prezident MOV presadil počnúc zimnými 
olympijskými hrami 1994 spoločné vyhlasovanie celosvetového Olympijského prímeria. Bolo to in-
špirované starogréckym posvätným olympijským mierom – ekecheiriou. Žiaľ, malo skôr symbolický 
význam a zďaleka nie vždy bolo na celom svete dodržiavané. MOV finančne pomohol pri obno-
ve športovísk v dejisku ZOH 1984 bosenskom Sarajeve, spustošených pri krvavej vojne na Balká-
ne v 90. rokoch.

 Pamätník venovaný Olympijskému prímeriu, ktorý zdobí areál 
Olympijského múzea v Lausanne

 Fotografia 
z návštevy Juana 
Antonia Samarancha 
(s prilbou 
a v nepriestrelnej 
veste v strede) vo 
vojnou zničenom 
Sarajeve v roku 1994. 
Vľavo súčasný 
prezident MOV 
Jacques Rogge.

Významne sa Samaranch podpísal aj na založení Športového arbitrážneho súdu (CAS) a Svetovej 
antidopingovej agentúry (WADA). MOV bol v roku 1999 z jeho iniciatívy spoluzakladateľom WADA 
– vedno s vládami krajín. MOV plne financoval prvé dva roky jej činnosti. V ďalších rokoch posky-
tuje 50 percent celkových finančných prostriedkov na činnosť WADA.

 Moderné Olympijské múzeum na 
nábreží Ženevského jazera v Lausanne, 
otvorené v roku 1993

Samaranch  mal  veľký  vplyv  aj 
na to, že Medzinárodný olympijský 
výbor začal podporovať  šport zdra-
votne postihnutých.  Počnúc  olym-
pijskými hrami 1988 v Soule MOV 
zaviazal  všetkých  kandidátov  na 
usporiadanie  OH  či  ZOH,  že  ná-
sledne po  olympijských hrách  zor-
ganizujú  na  rovnakom  mieste  aj 
paralympijské hry  pre  postihnutých 
športovcov.  Tie  sa  v  štvorročných 

intervaloch podľa olympijského vzoru síce konali už od roku 1952 a zimná verzia od roku 1976 
– ale dovtedy neboli nijako prepojené na organizáciu olympijských hier. Prezidenta Medzinárod-

Počas Samaranchovej éry došlo k zmene 
cyklu konania zimných olympijských hier. 
V roku 1992 sa naposledy konali OH aj ZOH.
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ného paralympijského výboru (IPC) presadil za člena MOV. Neskôr preňho zriadil ex officio pozíciu 
aj vo výkonnom výbore.
V roku 1993 otvorili v Lausanne nové moderné Olympijské múzeum. Iniciátorom tejto myšlienky 

bol práve Samaranch, ktorý na výstavbu impozantnej stavby sám venoval milión dolárov. Okrem 
toho ovplyvnil množstvo významných korporácií – partnerov olympijského hnutia – aby sa tiež 
stali donormi modernej stavby. Tá sa považuje za jeho pomník.

 Jeden z pozoruhodných exponátov, zdobiacich 
nové Olympijské múzeum

Počas  Samaranchovej  éry  sa  aj  MOV  pre-
sťahoval  do  nových  priestorov.  Moderné  síd-
lo  MOV  je  hneď  vedľa  predošlého  –  Chateau 
de Vidy - priamo pri Ženevskom jazere. V tých-
to priestoroch prezident aj väčšina aparátu síd-
li aj dnes. Z  iniciatívy dlhoročného prezidenta 
MOV zriadil aj dokumentačné stredisko s náz-
vom Centrum olympijských štúdií. MOV podpo-
ruje aj činnosť Medzinárodnej olympijskej akadémie 
v gréckej Olympii ako hlavnej inštitúcie hnutia, 
šíriacej olympijskú výchovu a vzdelávanie.

 Vľavo bývalé sídlo MOV (Chateau de Vidy), 
vpravo súčasné moderné sídlo MOV, otvorené za 
Samaranchovho pôsobenia

Významný  impulz  dal  Samaranch  aj  ak-
tivitám  slúžiacim  po  celom  svete  na  rozvoj 
olympizmu. Začal  presadzovať  aktivity  olym-
pijského  hnutia  v oblasti životného prostredia. 
Ekologické aspekty tak museli od začiatku 90. 
rokov  minulého  storočia  brať  vážne  do  úva-
hy a zohľadňovať vo svojich projektoch všetky 
mestá, ktoré plánovali uchádzať  sa o usporia-
danie OH či ZOH. Ale prezident veľmi pomo-
hol napríklad aj rozvoju olympijskej a športovej fi-
latelie, ktorá bola jeho koníčkom. Počas jeho éry 
sa začali pri OH organizovať aj celosvetové sú-

ťaže výstavy filatelistických exponátov s názvom OLYMPHILEX.
Okrem dovtedy nevídaného záujmu o vrcholový šport Samaranch sústredil značnú pozornosť aj 

šport pre všetkých. Na jeho podnet národné olympijské výbory na celom svete začali v 80. rokoch mi-
nulého storočia organizovať masové športové podujatia. Najtradičnejším je celosvetový Beh Olympij-
ského dňa (BOD) na počesť výročia dňa založenia MOV a prijatia rozhodnutia o obnovení antických 
olympijských hier (23. júna 1894). BOD sa koná od roku 1987, dnes už vo viac než 160 krajinách.
Všeobecná prosperita svetového olympijského hnutia, ktorá sa začala odvíjať od komerčne mi-

moriadne úspešných OH 1984 v Los Angeles a najmä od OH 1988 v Soule, sa podpísala na veľkom 
raste záujmu miest o organizovanie OH či ZOH. V poslednom štvrťstoročí si tak MOV môže vždy 
vyberať už z viacerých naozaj silných kandidátov. Za Samaranchovo „dielo“ sa pritom považuje 
pridelenie olympijských hier 1992 jeho rodnej Barcelone. Voľba katalánskej metropoly bola aj preja-
vom uznania členov MOV Samaranchovmu energickému a úspešnému vodcovstvu.

Odkaz muža, ktorý inšpiroval
„Neustále musíme zvyšovať schopnosť športu otvárať mysle a srdcia mladých ľudí smerom k vzťahom 

založeným na priateľstve a vzájomnom rešpekte, uvádzať ich do čestného súťaženia a vyzbrojovať ich proti 
tomu, aby podliehali pokušeniam neoprávneného alebo násilného konania,“ vyhlásil v roku 1995 Juan An-
tonio Samaranch. Napriek tomu, že jeho vodcovská éra sa spája s veľmi konkrétnymi a viditeľný-
mi úspechmi a s obrovským nárastom celkového kreditu olympijských hier i olympijského hnutia, 
dôležité bolo aj jeho pôsobenie v oblasti rozvoja olympizmu a teda aj výchovného vplyvu na mladú 
generáciu. Keď 21. apríla 2010 Samaranch v rodnej Barcelone zomrel, aj to patrilo k jeho odkazu.

 Keď pochovávali Juana Antonia Samarancha 
v rodnej Barcelone, jeho rakva bola prikrytá 
olympijskou vlajkou. Niesol ju aj španielsky 
tenisový olympijský víťaz z Pekingu Rafael Nadal 
(vpredu vľavo).

Samaranchov nástupca v prezidentskej funk-
cii Jacques Rogge v reakcii na jeho úmrtie vyh-
lásil: „Osobne sa cítim byť hlboko dotknutý skonom 
muža, ktorý ma inšpiroval, olympijské hry doviedol 
do novej éry a ktorého vedomosti o športe boli nao-
zaj výnimočné. Vďaka svojmu mimoriadnemu vizio
nárstvu a talentu sa Samaranch stal architektom 
silného a jednotného olympijského hnutia. Môžem 
len zložiť hold obrovským úspechom, ktoré dosiahol 

a dedičstvu, ktoré nám zanechal. Musím vyzdvihnúť jeho skutočné zasvätenie veci olympijského hnutia a jeho 
hodnôt. Stratili sme veľkého muža, mentora aj priateľa, ktorý zasvätil svoj dlhý a plný život olympizmu.“
Čestný člen MOV a čestný predseda Slovenského olympijského výboru Vladimír Černušák je 

len o rok mladší, ako bol Samaranch. S výnimkou prvého roku sledoval celé jeho 21-ročné pôso-
benie na čele MOV ako člen MOV (1981 – 2001) zblízka a ako jeden z jeho spolupracovníkov. V ro-
zhovore pre denník Šport krátko pred ukončením Samaranchovho pôsobenia v najvyššej funkcii, 
zaujímavo odkryl jeho spôsob vedenia MOV. „Vyčítali mu prílišnú autoritatívnosť, ale niektoré dôležité 
veci sa nedali presadiť inak, než autoritatívnym postupom. Ak aj spravil niečo negatívne, dokázal potom 
veci riešiť veľmi korektne a diplomaticky. Keď napríklad predkladal návrhy, pri ktorých vycítil nesúhlas 
a opozíciu, radšej cúvol a nešiel do priameho konfliktu.” 
Keď Vladimír Černušák stručne bilancoval 21-ročné obdobie Samaranchovho prezidentovania, 

vlastne aj pomenoval, v čom spočíva jeho odkaz: „Samaranch finančne stabilizoval situáciu tak v MOV, 
ako aj v celom olympijskom hnutí. Za jeho éry sa oveľa významnejšie než predtým začali na činnosti MOV 
podieľať športovci. Významne sa zasadil o prijímanie žien do MOV. Zaslúžil sa o vybudovanie nového sídla 
MOV, ako aj nového moderného Olympijského múzea. Zaangažoval do olympijského hnutia zdravotne posti-
hnutých športovcov. Pričinil sa o finančnú podporu regionálnych a kontinentálnych hier, na ktorých sa pre-
zentujú aj neolympijské športy. Pod jeho vedením sa v MOV rozvinuli aktivity v oblasti ochrany životného 
prostredia, rozvoja športu pre všetkých i ženského športu. Významný impulz za jeho éry dostali olympijské 
aktivity. Budoval aj na úzkej spolupráci s vládnymi a mimovládnymi organizáciami. Vrcholom toho bolo 
uznanie olympijského hnutia na pôde Organizácie spojených národov a dohoda s OSN o pravidelnom vyhla-
sovaní Olympijského prímeria počas konania OH a ZOH.“
Dvojnásobný olympijský víťaz v atletike a prezident organizačného výboru OH 2012 v Londýne, 

Angličan Sebastian Coe,  na margo  Samaranchovho  úmrtia  povedal:  „Svet stratil inšpiratívneho 
muža, ktorý nás učil bojovať za prvoradé postavenie športu a jeho autonómiu. Bol to jednoducho ten 
najintuitívnejší líder, akého som kedy stretol.“
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Barcelona potvrdila rozkvet,  
aj čoraz gigantickejší rozmer hier

Hry XXV. olympiády hostila španielska Barcelona. Katalánska metropola, odkiaľ vyrážal na svoju 
svetoznámu púť Krištof Kolumbus, si v roku 1992 pripomínala 500. výročie jeho objavenia Ameri-
ky. Hlavným dôvodom, prečo Barcelona uspela v súboji viacerých miest o usporiadanie OH 1992, 
však skôr bola snaha členov MOV uctiť si takto prezidenta MOV a barcelonského rodáka Juana 
Antonia Samarancha. Veď práve počas jeho éry zaznamenalo olympijské hnutie ozajstný rozkvet 
a MOV sa stal finančne i všestranne prosperujúcou organizáciou.
Barcelonskou ilustráciou progresu bol nárast príjmov z predaja vysielacích práv na tieto hry 

o viac než polovicu v porovnaní so Soulom 1988 – na 636 miliónov dolárov. Aj všetky kľúčové čís-
la, vykresľujúce rozmer športovej časti olympijských hier, sa zvýšili: 9367 športovcov, 172 krajín, 
26 športov, 257 disciplín. Ako nové športy pribudli bedminton a bejzbal a po mníchovskej epizóde 
1972 sa v olympijskom programe zahniezdil vodný slalom. Súťažilo sa na ňom dosť ďaleko od cen-
tra Hier – na trati v Seu d´Urgell, ktorú projektoval slovenský odborník Ondrej Cibák. Rapídne 
narástol aj počet médií z celého sveta, ktoré informovali o olympijskom dianí. Po OH 1992 sa však 
črtala nevyhnutnosť obmedziť počet účastníkov OH.

V Barcelone 1992 sa všetky kľúčové čísla, vykresľujúce rozmer športovej časti olympij-
ských hier, zvýšili: 9367 športovcov, 172 krajín, 26 športov, 257 disciplín. Ako nové športy 
pribudli bedminton a bejzbal a po mníchovskej epizóde 1972 sa v olympijskom programe 
zahniezdil vodný slalom.

Barcelona sa blysla nielen veľkolepými športoviskami, ale aj pozoruhodnou Olympijskou dedi-
nou, postavenou rovno pri Stredozemnom mori v širšom centre mesta. Jediným väčším negatívom 
Hier  1992  boli  extrémne  horúčavy. Novým  spôsobom poňali Katalánci  zapálenie  olympijského 
ohňa na otváracom ceremoniáli. Tentoraz štafeta nemala posledného bežca s ohňom. Najsledova-
nejší akt vykonal streľbou z luku telesne postihnutý Antonio Rebollo.
Po búrlivých politických zmenách vo Východnej Európe, ktoré priniesli rozpad ZSSR i Juhoslávie 

a zjednotenie Nemecka, sa v katalánskej metropole prezentovalo množstvo nových štátov. V čase ko-
nania OH 1992 sa už schyľovalo aj k rozdeleniu ČSFR. Slovenskí športovci tam naposledy štartovali 
pod piatimi kruhmi spoločne s českými. Po 28 rokoch sa na OH zúčastnila aj Juhoafrická republika. 

Zásluhou vládnych reforiem už nemusela byť 
vylúčená pre rasistickú politiku apartheidu.
Tieto hry už nebojkotoval nikto. Najväč-

šia  olympijská  veľmoc  predošlých  štyroch 
desaťročí  –  Sovietsky  zväz  –  sa  po  rozpa-
de najrozľahlejšej krajiny sveta v Barcelone 
transformovala  na  Spoločenstvo nezávislých 

štátov. Bolo to naposledy, čo v  jednom tíme spoločne štartovali Rusi, Ukrajinci, Bielorusi a ďalší 
občania bývalých dvanástich sovietskych republík. Výnimkou bolo pobaltské trio Litva, Lotyšsko 
a Estónsko, ktoré si vybojovalo niekdajšiu nezávislosť už krátko po prevratných politických zme-
nách v priebehu roka 1989 v Európe.
Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu medzi štátmi bývalej Juhoslávie mohli tamojší športovci súťa-

žiť len ako členovia tzv. nezávislého olympijského tímu pod olympijskou vlajkou. Na počesť ich víťaz-
stiev sa hrala olympijská hymna. Žiaľ, v antike všeobecne uznávané posvätné olympijské prímerie 
bolo pre mnoho zdivočených ľudí v bývalej Juhoslávii v tom čase len prázdnym pojmom...
Súboj protichodných politických systémov na olympijskej scéne sa po dramatických zmenách 

a zániku bipolárneho rozdelenia sveta stal minulosťou. Výprava SNŠ však pri rozlúčke nadviazala 
na dominanciu ZSSR. Tentoraz sa na druhé miesta v oboch rebríčkoch krajín prepracovala výprava 
USA. Paradoxne, zjednotené Nemecko na treťom mieste nedosiahlo ani predošlú úspešnosť samot-
nej NDR. Ale v čase barcelonskej olympiády sa už otvorene hovorilo o premyslenom dopingovom 
systéme v bývalej NDR. Ten významne prispel k  jej  športovému „zázraku“. Na pozíciu bývalej 
NDR v športovom svete sa v Barcelone dravo začínala tlačiť Čína.
Z najúspešnejšej výpravy vzišiel aj najúspešnejší jednotlivec. Bieloruský gymnasta vo výprave 

SNŠ Vitalij Ščerbo zopakoval kúsok plavkyne Kristin Ottovej zo Soulu a vybojoval si šesť zlatých 
medailí! Obrovskou udalosťou na OH v Barcelone bol štart najväčších basketbalových hviezd zá-
morskej profesionálnej NBA. Kým štart zlomku najlepších tenistov sveta v Soule 1988 bol len záva-
nom novej éry, účasť basketbalových dolárových multimilionárov z USA jasne dokázala, že refor-
ma práva olympijskej účasti je dokonaná.

 Obrovskou udalosťou OH 1992 v Barcelone bol štart 
najlepších basketbalových profesionálov zo zámorskej 
NBA v tíme USA. Na snímke pri streľbe Clyde Drexler, 
v pozadí Scottie Pippen.

Barcelona  dovtedy  najvýraznejším  spôsobom 
preukázala,  že  olympiády  sa  stali  vskutku  gigan-
tickým  podujatím,  ktorého  príprava  sa  stáva  čo-
raz ťažšie zvládnuteľnou úlohou. Počet akreditova-
ných účastníkov (športovci, členovia ich sprievodu, 
médiá,  sponzori,  protokolárni  hostia,  príslušníci 
bezpečnostných  síl,  zdravotný  a  obslužný  servis, 
dobrovoľníci)  na  letných  hrách  už  veľmi  výraz-
ne  presiahol  stotisíc.  Je  zrejmé,  že OH dnes môže 

vzhľadom na ich rozsah úspešne organizovať jedine veľkomesto. Tým sa výrazne redukuje okruh 
potenciálnych uchádzačov. Napriek tomu sa ich počet v posledných rokoch pohybuje okolo desiat-
ky. Záujem o usporiadanie hier je obrovský.
Organizačne výborne zvládnuté OH 1992 v Samaranchom rodisku potvrdili, že olympijský rast 

bude mať trvalejší charakter.

Problém amaterizmu  
odišiel do minulosti
Problém amaterizmu v športe traumatizoval olympijské hnutie celé desaťročia, bezmála storočie. 

K zásadnej zmene v riešení tejto pálčivej otázky došlo až po XI. olympijskom kongrese v BadenBa-
dene v roku 1981. Vtedy už bol na čele MOV pragmatický Juan Antonio Samaranch. Nové znenie 
problematického článku 26 Olympijskej charty stanovovalo, že „športovec nesmie utrpieť sociálnu alebo 
hmotnú ujmu ako následok svojej prípravy a účasti na OH, alebo na medzinárodných športových súťažiach“ 

Po búrlivých politických zmenách vo Vý-
chodnej Európe, ktoré priniesli rozpad ZSSR 
i Juhoslávie a zjednotenie Nemecka, sa v kata-
lánskej metropole Barcelone na OH 1992 pre-
zentovalo množstvo nových štátov.

Barcelona 1992 dovtedy najvýraznejším 
spôsobom preukázala, že olympiády sa sta-
li vskutku gigantickým podujatím, ktorého 
príprava sa stáva čoraz ťažšie zvládnuteľnou 
úlohou.
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a že MOV, medzinárodné športové federácie i národné olympijské výbory „preberajú zodpovednosť 
za ochranu a podporu športovcov“. Vďaka  tomuto  výraznému  uvoľneniu  amatérskych  predpisov 
mohli už na OH 1984 v Los Angeles štartovať oficiálne profesionálni futbalisti, ak nikdy predtým 
nehrali na majstrovstvách sveta.
Samaranch mal víziu olympijských hier ako špičkového produktu, ktorý môže byť aj výborne 

marketingovo predajný pod podmienkou účasti absolútne najlepších športovcov na svete. To zna-
mená aj superprofesionálov s klasickými profesionálnymi zmluvami a s príjmami z reklám. Na 91. 
zasadnutí MOV v Lausanne v roku 1986 sa mu podarilo presadiť priam revolučnú zmenu v Olympij-
skej charte. Vtedy MOV v podstate zlegalizoval účinkovanie profesionálov na OH.
Hlavnú právomoc v rozhodovaní o tom, kto je a kto nie je spôsobilý štartovať na olympijských 

hrách, MOV presunul na medzinárodné športové federácie. A tie vo vlastnom záujme začali pre-
javovať čoraz väčšiu vôľu získať na zápolenie pod piatimi kruhmi tých najlepších reprezentantov 
svojho športu z celého sveta. Malo to pre ne aj finančnú výhodu. Čím kvalitnejšia bola účasť na OH 
či ZOH, tým vyššia bola športová úroveň. Vďaka tomu mohol MOV vygenerovať viac peňazí z ce-
losvetového olympijského marketingu i z predaja vysielacích práv. Následne o to viac mohol pre-
rozdeliť aj medzinárodným federáciám podľa kľúča, zohľadňujúceho okrem iného aj sledovanosť 
jednotlivých športov.

Samaranch mal víziu olympijských hier ako špičkového produktu, ktorý môže byť aj vý-
borne marketingovo predajný pod podmienkou účasti absolútne najlepších športovcov na 
svete – to znamená aj superprofesionálov s klasickými profesionálnymi zmluvami a s príj-
mami z reklám.

Na OH 1988 v Soule sa na štarte objavili prvý raz tenisoví milionári. Na OH 1992 prišli najväč-
šie hviezdy zámorskej basketbalovej NBA. Na ZOH 1994 sa na „amatérsky“ olympijský ľad vrátili 
reamaterizované profesionálne krasokorčuliarske esá. Na OH 1996 v Atlante súťažili aj cyklistic-
kí profesionáli. Na ZOH 1998 všetko zavŕšila účasť absolútnej hokejovej elity zo zámorskej NHL. 
Búrlivý vývoj športu nechal zabudnúť na desaťročia pálčivú otázku amaterizmu. Jednoducho sa 
postupne stala neaktuálnou...
V záujme účasti najlepších profesionálov na olympiádach bol Samaranch schopný vymyslieť 

aj nové riešenia. Pred ZOH 1994 v Lillehammeri veľmi chcel presadiť možnosť olympijskej účas-
ti niekdajších najväčších krasokorčuliarskych hviezd. Tie však medzičasom súťažili medzi profe-
sionálmi. Prezidentovi išlo najmä o tých mediálne najatraktívnejších – Nemku Katarinu Wittovú 
a britský tanečný pár Jayne Torvillová – Christopher Dean. Potreboval, aby ich Medzinárodná kor-
čuliarska únia (ISU) reamaterizovala.
Prezidenta ISU Nóra Olafa Poulsena si vtedy Samaranch zaviazal tým, že ho zaradil do prvej 

dvojice významných osobností z radov predstaviteľov medzinárodných športových federácií, kto-
rých na jeho návrh prijali za členov MOV ex officio. Poulsen následne v ISU presadil súhlas s reama-
terizáciou viacerých špičkových a slávnych krasokorčuliarov, aby mohli štartovať na ZOH v Lille-
hammeri. Sledovanosť krasokorčuľovania tam prekonala všetky dovtedajšie rekordy.
Počet členov MOV v jednom štáte bol dovtedy limitovaný. Nový člen MOV z rovnakého štátu 

mohol byť zvolený len v prípade úmrtia starého, alebo jeho prekročenia vekového limitu (a teda 
odchodu z  radov riadnych členov). Samaranch „vynálezom“ členstva ex officio obišiel dovtedy 

tradičný  postup.  Otvoril  si  tak  dvere  k  to-
mu, aby si mohol výnimočným prijatím do 
MOV zaviazať viaceré vplyvné  funkcionár-
ske osobnosti svetového športu. 
Zvolenie  za  člena  MOV  ex  officio  ako 

spôsob „výmenného obchodu“ použil pragmatický Samaranch aj v ďalšom prípade, ktorý bol 
preňho ešte dôležitejší. Túžbu stať sa členom MOV takýmto dovtedy nepredstaviteľným spôso-

bom splnil popri Poulsenovi hneď v prvej „várke“ aj Talianovi Primovi Nebiolovi. Ten bol v 80. 
a 90. rokoch minulého storočia druhým navplyvnejším svetovým športovým funkcionárom po 
Španielovi. Nebiolo bol totiž prezidentom hneď až troch veľkých federácií – Medzinárodnej ama-
térskej atletickej federácie (IAAF), Asociácie letných olympijských športových federácií (ASOIF) a ešte aj 
Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU).
V rámci veľmi vplyvného tzv. latinského bloku športových funkcionárov mal Nebiolo k Samaran-

chovi blízko. Napriek tomu sa dá povedať, že prostredníctvom atletiky ako divácky mimoriadne 
atraktívneho olympijského športu číslo jeden prezidenta MOV v podstate „vydieral“. Opakovane 
mu hrozil tým, že atletika by sa podľa vzoru futbalu na olympijských hrách mohla stať len súťažou 
do 23 rokov. Mal v rukách silné karty. Od roku 1983 začala IAAF konečne usporadúvať majstrov-
stvá sveta. Dovtedy boli v tomto športe jediným svetovým vrcholným podujatím olympijské hry. 
Nebiolo podľa Samaranchovho vzoru začal  tiež úspešne realizovať v rámci atletiky ambiciózny 
marketingový program. Preto prezident MOV nemohol túto hrozbu zľahčovať. Keď však Nebiola 
presadil za člena MOV ex officio a naplnil tak jeho neukojenú ambíciu, Talian prestal hroziť degra-
dáciou olympijskej atletiky na súťaž do 23 rokov...
Výnimkou medzi svetovými federáciami bola a aj zostala Medzinárodná federácia futbalových aso-

ciácií (FIFA). Táto federácia zastrešuje svetovo najrozšírenejší a najpopulárnejší šport s obrovským 
marketingovým potenciálom. Je pochopiteľné, že si stráži exkluzivitu finančne mimoriadne lukra-
tívnych vlastných svetových šampionátov. Tie na rozdiel od atletických majú tradíciu už od roku 
1930. Pre olympiády predstavujú jediného reálneho konkurenta v celosvetovej atraktivite a sledo-
vanosti. FIFA logicky nemala nikdy záujem, aby sa olympijský futbalový turnaj mužov stal podu-
jatím absolútne najvyššej úrovne. Preto ho po uvoľnení predpisov o účasti, umožňujúcich aj štart 
riadnych profesionálov na OH, „degradovala“ na turnaj hráčov do 23 rokov.

Výnimkou medzi svetovými federáciami bola a aj zostala Medzinárodná federácia futba-
lových asociácií. FIFA si stráži exkluzivitu finančne mimoriadne lukratívnych vlastných sve-
tových šampionátov. Logicky nemala nikdy záujem, aby sa olympijský futbalový turnaj mu-
žov stal podujatím absolútne najvyššej úrovne.

 Aj pre najväčšiu súčasnú svetovú futbalovú hviezdu Lionela 
Messiho znamená olympiáda veľa. Štart na OH 2008  v Pekingu si 
presadil proti vôli svojho klubu FC Barcelona. Napokon sa 
v argentínskom drese radoval zo zlatej medaily.

Jediné, na čom bol dlhoročný prezident FIFA a zároveň vete-
rán v radoch členov MOV Brazílčan Joao Havelange (inak účast-
ník OH 1936 a 1952 v plávaní, resp. vodnom póle) ochotný dohod-
núť sa so Samaranchom, bolo povolenie účasti maximálne troch 
hráčov v každom tíme, prekračujúcich uvedenú vekovú hranicu. 
Jeho nástupca vo funkcii prezidenta FIFA a takisto člen MOV Švaj-
čiar Sepp Blatter chcel pomerne nedávno zrušiť aj túto výnimku. 
Federácia to však napokon odmietla a všetko zostalo po starom.
Je pritom zaujímavé, že mnohí špičkoví svetoví hráči  jasne 

deklarovali chuť hrať na olympijských hrách. Dve futbalové su-
perhviezdy – Argentínčan Lionel Messi a Brazílčan Ronaldin-
ho – si dokonca presadili štart na OH 2008 v Pekingu aj proti vôli 
svojich zamestnávateľov. Boli ochotní prijať za porušenie záka-
zu trest od klubu. Tým najlepšie preukázali mimoriadnu atrak-
tivitu olympijských hier aj pre  superprofesionálov v najpopu-
lárnejšom športe na svete.

Búrlivý vývoj športu nechal zabudnúť na 
desaťročia pálčivú otázku amaterizmu, ktorá 
sa postupne stala neaktuálnou...



�� ��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

�� ��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

V súčasnej Olympijskej charte, v znení platnom od februára 2010, sú už podmienky účasti špor-
tovcov na OH definované bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú profesionálnu zmluvu. V čl. 41 
(Kódex spôsobilosti) sa uvádza, že musia byť na OH či ZOH prihlásení svojim národným olympij-
ským výborom. Ďalej musia rešpektovať duch fair play a nepoužívania násilia, a správať sa podľa 
toho. Musia aj rešpektovať a dodržiavať vo všetkých ohľadoch Svetový antidopingový kódex. Kvali-
fikačné kritériá pre jednotlivé športy stanovujú príslušné federácie a schvaľuje ich výkonný výbor 
MOV. Bez súhlasu výkonného výboru MOV nesmie žiadny športovec (ale ani iný člen výpravy) 
dovoliť, aby počas trvania OH boli jeho osoba, meno, vyobrazenie alebo športové výkony použité 
na reklamné účely. Prihláška alebo účasť súťažiaceho na olympijských hrách nesmú byť podmiene-
né žiadnou finančnou protihodnotou.

Dve futbalové superhviezdy – Argentínčan Lionel Messi a Brazílčan Ronaldinho – si pre-
sadili štart na OH 2008 v Pekingu aj proti vôli svojich zamestnávateľov. Boli ochotní prijať za 
porušenie zákazu trest od klubu. Tým najlepšie preukázali mimoriadnu atraktivitu olympij-
ských hier aj pre superprofesionálov v najpopulárnejšom športe na svete.

Negatíva Samaranchovej éry
Samozrejme,  s  érou  riadiaceho pôsobenia  aj  takej  významnej  osobnosti,  akou  bol  historicky 

siedmy najvyšší predstaviteľ MOV Juan Antonio Samaranch, sa spájajú i negatíva. O niektorých 
bude ešte reč v ďalších kapitolách.
Medzi negatíva Samaranchovej éry možno rátať predovšetkým korupciu v radoch členov MOV 

súvisiacu najmä s voľbou dejiska OH/ZOH, ktorej je venovaná samostatná kapitola. Korupcia vy-
ústila koncom roka 1998 v najväčší škandál v olympijskej histórii. Prezident MOV sa dlho tváril, že 
nevidí jasné náznaky kupovania si hlasov členov MOV predstaviteľmi kandidátskych miest. Práve 
zdôrazňovaním potreby toľko proklamovanej jednoty olympijského hnutia sa jeho najvyšší predstavi-
teľ bránil, keď následne musel čeliť masívnej kritike. Ale neraz obhajoval neobhájiteľné.
Vyčítať mu možno aj to, že komercializáciu olympijských hier uvoľnil príliš rýchlo. MOV ju potom 

nedokázal dostatočne kontrolovať. Pred OH 1984 v Los Angeles napríklad povolil organizátorom 
predávať verejnosti možnosť účasti v štafete s olympijským ohňom. Pred OH 1988 v Soule zase vy-
hovel americkým televíznym záujmom a súhlasil so zmenou časového programu súťaží v niekto-
rých divácky veľmi atraktívnych športoch. Zmena umožnila, aby ich diváci v USA mohli sledovať 
v tzv. prime time, zatiaľčo pre športovcov to bol úplne nezvyčajný čas. Bol to bezprecedentný zásah 
do vyslovene športovo-technických záležitostí.

 Olympijskú storočnicu v roku 1996 si svet 
namiesto návratu do aténskej „kolísky“ 
pripomenul na OH v americkej Atlante. Táto voľba 
MOV spôsobila celosvetovú mediálnu kritiku.

So Samaranchovou érou sa spája sa aj kon-
troverzná  voľba  americkej Atlanty  za  dejis-
ko OH 1996 – čiže tzv. Hier olympijskej storoč-
nice. Toto  sídlo viacerých veľkých korporácií 
na  čele  s  najtradičnejším  sponzorom  MOV 
– firmou CocaCola  –  totiž presvedčivo uspe-
lo  v  súboji  s  gréckymi Aténami,  ktorým  celý 
svet priznával „sväté právo“ zorganizovať tie-
to hry na počesť stého výročia novovekej pre-

miéry OH práve v Aténach 1896. K uvedenému však treba dodať aj to, že olympijské hry sú jedi-
ným veľkým športovým podujatím na svete, kde na športoviskách nie sú viditeľné žiadne reklamy 
a okrem štátnych vlajok  je na nich všade prítomný len olympijský symbol prepletených piatich 
kruhov v rôznych farbách a motto príslušných hier.

Medzi negatíva Samaranchovej éry možno rátať predovšetkým korupciu v radoch členov 
MOV súvisiacu najmä s voľbou dejiska OH/ZOH. Vyčítať mu možno aj to, že komercializá-
ciu olympijských hier uvoľnil príliš rýchlo. MOV ju potom nedokázal dostatočne kontrolo-
vať. Nepodarilo sa mu docieliť výraznejšiu demokratizáciu MOV a nedostatočne riešil pro-
blémy okolo programu OH.

Napriek reformám spusteným po škandále v roku 1999 sa Samaranchovi nepodarilo docie-
liť výraznejšiu demokratizáciu MOV. Ten aj po  jeho pôsobení zostal samovýberovým orgánom 
so značne šľachtickým zázemím. V súčasnom MOV je už po 15 zástupcov komisie športovcov 
MOV, medzinárodných športových federácií aj národných olympijských výborov. Ale aj tak jas-
nú väčšinu členov MOV (70 z celkového maximálneho počtu 115, ktorý stanovuje Olympijská 
charta) tvoria individuálni členovia zvolení ako konkrétne osobnosti. Mnohí z nich – tí služobne 
starší – budú v MOV až do obdobia ich dovŕšenia vekového limitu. Okrem toho všetci členovia 
stále – rovnako ako už pri ustanovení MOV v roku 1894 – nezastupujú svoje štáty v MOV. Na-
opak – sú zástupcami MOV vo svojich krajinách. Tým má byť daná ich nezávislosť voči vonkaj-
ším vplyvom.
V rozpore s potrebou demokratizácie bolo aj kontrovezné zvýšenie vekového limitu členstva MOV. 

Ten sa v roku 1995 zvýšil zo 75 na 80 rokov. 
Členovia MOV mohli udeliť vekovú výnimku 
len Samaranchovi ako výnimočnej osobnosti. 
Namiesto toho si na 104. zasadnutí MOV v Bu-
dapešti odhlasovali výsadu, ktorú vzhľadom 
na  pokročilý  vek  nemalej  časti  pléna mohli 
využiť aj mnohí z nich... MOV to zmenil až 
pod veľkým tlakom zvonku.
Samaranch nedostatočne riešil problémy okolo programu OH. Aj keď od Moskvy 1980 po Syd-

ney 2000 sa počet športov v programe OH zvýšil z 23 na 28 a počet disciplín z 203 na 300, v prí-
pade  letných  olympijských  hier  sa mu program  súťaží  nepodarilo  významnejšie  zreformovať. 
Za jeho prezidentovania sa novými olympijskými športmi stali len bejzbal, softbal, stolný tenis, 
 taekwondo a staronovým tenis, pričom žiadny z programu nevypadol. Softbal aj bejzbal však me-
dzičasom stratili štatút olympijských športov. V programe Hier XXX. olympiády v Londýne 2012 už 
nefigurujú. Aspoň do programu ZOH, kde je podstatne väčší priestor na rozširovanie, presadil 
dlhoročný prezident významnejšie zmeny – návrat curlingu i skeletonu, zaradenie snoubordingu, 
akrobatického lyžovania i ženského hokeja.
Samaranch nemal problémy rokovať s najvyššími predstaviteľmi akýchkoľvek krajín, od de-

mokratických až po diktatúry. Počas vlády fašistického diktátora Francisca Franca v Španiel-
sku sám patril k prominentom režimu. Za to čelil opakovanej kritike médií. Veľmi negatívne 
reakcie aj po rokoch vyvoláva  jeho ocenenie rumunského komunistického diktátora Nicolae 
Ceausesca najvyšším vyznamenaním MOV – Olympijským radom v zlate. Jeho ocenenie Olym-
pijským radom bolo prejavom vďaky MOV za to, že Rumunsko na rozdiel od iných krajín tzv. 
sovietskeho bloku nebojkotovalo OH 1984 v Los Angeles. Ceausescu bol počas krvavej revolúcie 
v Rumunsku v decembri 1989 popravený vedno s manželkou po krátkom procese pred špe-
ciálnym tribunálom.  
Vysvetlením tejto kontroverzie môže byť to, čo v rozhovoroch pre médiá Samaranch sám ozna-

čoval  za  svoju najväčšiu prehru v prezidentskej  funkcii. Považoval  za ňu práve bojkot OH 1984 

Individuálni členovia MOV zvolení ako 
konkrétne osobnosti dnes stále - rovnako ako 
už pri ustanovení MOV v roku 1894 - nezastu-
pujú svoje štáty v MOV. Naopak – sú zástup-
cami MOV vo svojich krajinách. Tým má byť 
daná ich nezávislosť voči vonkajším vplyvom.
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v Los Angeles zo strany väčšiny vtedajších socialistických krajín. Napriek obrovskému diplomatic-
kému úsiliu sa mu bojkot nepodarilo odvrátiť.
Po skončení svojho prezidentovania 16. júla 2001 na 112. zasadnutí MOV v Moskve bol španielsky 

markíz zvolený za doživotného čestného prezidenta. Jeho pozíciu zaujal Belgičan Jacques Rogge. 
So značným odsúdením v médiách sa vtedy stretlo, že za nového člena MOV v Španielsku 81-roč-
ný odstupujúci prezident navrhol a presadil svojho syna – Juana Antonia Samarancha ml. (inak 
viceprezidenta Medzinárodnej federácie moderného päťboja)...

Už tri desaťročia  
olympijskej finančnej prosperity
Obrovský komerčný úspech OH 1984 v Los Angeles bol začiatkom éry finančnej prosperity 

olympijského hnutia. Pod vedením  Juana Antonia Samarancha potom všeobecný  rast najsle-
dovanejšieho podujatia na zemeguli nabral prudké obrátky. Olympijské hry sa stali atraktívnej-
šie, ako kedykoľvek predtým. „Komercializácia olympiád zachránila hry, lebo daňoví poplatníci by už 
proste neboli ochotní zo svojich daní platiť také veľké výdavky. Cestu komercializácie som vybral v záujme 
zachovania hier a vývoj ukázal, že táto cesta je správna,“ vyhlásil niekedy uprostred obdobia svojho 
prezidentovania.

Samaranch ako skúsený finančník a bankár už dávno pred nástupom do funkcie pochopil, že 
olympijské hry predstavujú výborný obchodný artikel. V roku 1981 menoval pracovnú skupinu 
pre nové zdroje financovania na čele s kanadským členom MOV Richardom Poundom (neskôr ju 
premenoval na marketingovú komisiu). To bol začiatok dramatického obratu v „predávaní“ olym-
pijských hier.
Na  lepšie „speňaženie“ olympijských hier  i symboliky s piatimi kruhmi sa Samaranch spojil 

s  legendárnym zakladateľom firmy Adidas Horstom Dasslerom. Produktom tohto strategického 
partnerstva sa stalo založenie marketingovej agentúry MOV s názvom International Sport&Leisure 
(ISL). Tá začala rýchlo produkovať zisky. V obchodne zdatnom právnikovi Poundovi našiel prezi-
dent MOV veľmi šikovného podporovateľa. Spojenie týchto mozgov prinieslo skvelé finančné vý-
sledky, z ktorých profitovalo celé olympijské hnutie.

 Prezident MOV Juan Antonio Samaranch (vľavo) 
so šéfom firmy Adidas Horstom Dasslerom pri 
podpise zmluvy medzi MOV a agentúrou ISL 
v roku 1985. Zmluva odštartovala prvý cyklus 
veľmi úspešného olympijského marketingového 
programu s názvom TOP.

MOV  rozvinul  vlastný marketingový prog-
ram TOP,  z ktorého hneď v prvom štvorroč-
nom období (1985 – 1988) vygeneroval 95 mi-
liónov dolárov. V  roku  1986 na 91. zasadnutí 
MOV v Lausanne bol  schválený  nový cyklus 
zimných olympijských hier a ich presun do pár-
nych rokov medzi OH. To umožnilo ešte zvý-
šiť  príjmy  MOV  z  predaja  televíznych  práv 
i  z  marketingu.  A  keď  sa  podarilo  odvrátiť 
hrozbu  bojkotu OH 1988  v  Soule, ďalší  pro-
gres bol zaručený.

Ešte väčšie peniaze ako z marketingu dokázal MOV vygenerovať z predaja vysielacích práv. 
Pritom Samaranch od začiatku nástojil na tom, že olympijské hry musia byť prístupné celé-
mu svetu. Opakovane bránil  tomu, aby MOV predal vysielacie práve pre  jednotlivé krajiny 
a teritóriá televíznym spoločnostiam, za sledovanie programu ktorých musia diváci extra pla-
tiť. Exkluzívne práva vysielať olympijské prenosy  tak získavali buď verejnoprávne  televízie  
(v Európe v poslednom období združené v EBU), alebo tie, ktorých vysielanie bolo takisto voľ-
ne dostupné.

Už v roku 1981 Samaranch menoval pracovnú skupinu pre nové zdroje financovania na 
čele s kanadským členom MOV Richardom Poundom. To bol začiatok dramatického obratu 
v „predávaní“ olympijských hier. Neskôr MOV založil vlastnú marketingovú agentúru ISL 
a rozvinul ambiciózny marketingový program TOP.

Letné i zimné olympijské hry sa vďaka umnej obchodnej stratégii MOV stali výborne predaj-
ným produktom. Nárast príjmov MOV z vysielacích práv bol obrovský. Ľahko to možno ilustrovať 
číslami o prudko rastúcej celkovej hodnote vysielacích kontraktov od OH 1980 v Moskve do OH 
2004 v Aténach (v miliónoch dolárov): 101 – 287 – 403 – 636 – 935 – 1332 – 1498. Podobný jednoznač-
ný vývoj možno sledovať aj na ZOH od Lake Placidu 1980 po Turín 2006: 21 – 103 – 325 – 292 – 353 
– 513 – 738 – 832 (miliónov dolárov).
Dovtedy nevídaný kontrakt uzavrel MOV v roku 1995 s americkom televíznou spoločnosťou 

NBC. Vysielacie práva pre teritórium USA zakúpila NBC v  jednom „balíku“ hneď na dvojo  let-
ných i dvojo zimných olympijských hier v období rokov 2001 – 2008. Pritom dejisko ZOH 2006 
ani OH 2008 vtedy ešte nebolo známe! Podobný kontrakt uzavrel MOV v júni 2011. Spoločnosti  
NBCUniversal predal MOV vysielacie práva na OH 2016 a 2020 i ZOH 2014 a 2018 pre územie USA 
v „balíku“ – pre všetky platformy za viac než 4,38 miliardy dolárov!
Z príjmov z predaja vysielacích práv si MOV na svoj chod a celkovú réžiu ponecháva len 8 

percent. Zo zvyšku MOV významne financuje Olympijskú solidaritu, aj národné olympijské výbory 
a medzinárodné športové federácie. Najviac však z predaja práv profitujú organizačné výbory OH, 
resp. ZOH (OCOG). Ešte v nedávnej minulosti im MOV poukazoval spolu až 60 percent výno-
sov z práv. V roku 2004 ich podiel na celkovom „koláči“ znížil na 49 percent. Pre organizátorov 
OH či ZOH je aj tak podiel na predaji tele-
víznych práv najväčším zdrojom príjmovej 
časti rozpočtu. 
Ďalšie  významné  sumy OCOG inkasu-

jú z marketingového programu MOV s náz-
vom TOP. Ten v štvorročných olympijských 
cykloch pravidelne zaznamenával takisto ra-
pídny rast. Najlepšie to ilustrujú celkové čís-
la: TOP I (roky 1985 – 1988): 95 miliónov, TOP II (1989 – 1992): 175 miliónov, TOP III (1993 – 1996): 
350 miliónov, TOP IV (1997 – 2000): 550 miliónov, TOP V (2001 – 2004): 663 miliónov, TOP VI (2005 
– 2008): 866 miliónov dolárov.
Medzinárodný olympijský výbor pravidelne vydáva brožúry, v ktorých sa môže popýšiť čoraz 

väčším obchodným úspechom pri „predávaní“ olympijských hier aj olympijskej symboliky. Z to-
ho profitujú všetky súčasti olympijského hnutia. Napríklad za obdobie rokov 2001 – 2004 národné 
olympijské výbory získali z kontraktov uzatváraných MOV spolu 319,5 milióna dolárov. Osobitne 
mimo tejto sumy sa uvádzajú príjmy NOV USA, pre ktorý platí zvláštny predpis; väčšina príjmov 
z predaja vysielacích práv aj z celosvetového olympijského marketingu totiž pochádza od americ-
kých firiem. Medzinárodné federácie letných olympijských športov zinkasovali za OH 2004 v Até-
nach ako podiel z predaja vysielacích práv spolu 254 miliónov dolárov. Federácie zimných športov 
za ZOH 2006 v Turíne zase spolu 126 miliónov dolárov.

Medzinárodný olympijský výbor sa môže 
popýšiť čoraz väčším obchodným úspechom 
pri „predávaní“ olympijských hier (predovšet-
kým s nimi súvisiacich vysielacích práv) aj 
olympijskej symboliky. Z toho profitujú všet-
ky súčasti olympijského hnutia.
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Veľký obchod splodil  
veľkú korupciu
S vidinou ziskovosti organizácie sa o usporiadanie OH a ZOH počnúc 80. rokmi 20. storočia za-

čalo uchádzať čoraz viac miest. Konkurencia rástla a MOV si mohol vyberať medzi viacerými kva-
litnými kandidátmi. Pozitívny vývoj však mal aj negatívne dôsledky. Viaceré kandidátske mestá 
v snahe získať lukratívny kontrakt korumpovali mnohých členov MOV.
Všetko sa verejne „prevalilo“ koncom roka 1998. Vtedy vyšlo najavo, že americké Salt Lake City, 

ktoré MOV na svojom 104. zasadnutí v Budapešti 1995 hneď v prvom kole hlasovania zvolil za dejis-
ko zimných olympijských hier 2002, poskytlo úplatky vo výške takmer 400 000 dolárov v podobe 
štipendií a podpory trinástim osobám. Z nich šesť bolo v priamom príbuzenskom pomere k čle-
nom MOV. Následne člen exekutívy MOV Švajčiar Marc Hodler pred novinármi vyhlásil, že „čis-
té“ nebolo ani získanie práva na usporiadanie OH v prípade Atlanty (1996), Sydney (2000) a Atén 
(2004), či ZOH 1998 v Nagane. Potom rôzni predstavitelia viacerých v minulosti neúspešných kan-
didátskych miest vyšli s tvrdeniami, že v snahe o ovplyvnenie hlasovania členov MOV je korupcia 
zvyčajnou vecou. Viaceré médiá do konca roka zverejnili aj sedem mien členov MOV, o korupcii 
ktorých údajne existujú dôkazy. Dôsledkom tohto všetkého bol najväčší škandál v dejinách olym-
pijského hnutia.

 Logo ZOH 2002 v Salt Lake City. Kandidatúru tohto amerického mesta 
sprevádzali korupčné praktiky, ktoré vyvolali najväčší škandál v histórii 
olympijského hnutia.

S vidinou ziskovosti organizácie sa o usporiadanie OH a ZOH 
počnúc 80. rokmi 20. storočia začalo uchádzať čoraz viac miest. 
Konkurencia rástla a MOV si mohol vyberať medzi viacerými 
kvalitnými kandidátmi. Pozitívny vývoj však mal aj negatívne 
dôsledky. Viaceré kandidátske mestá v snahe získať lukratívny 
kontrakt korumpovali mnohých členov MOV. Všetko sa verejne 
„prevalilo“ koncom roka 1998.

Veľká korupčná aféra spôsobila „zemetrasenie“ v MOV. Prezident MOV Juan Antonio Sama-
ranch krátko po  jej vypuknutí menoval vyšetrovaciu komisiu na čele s Kanaďanom Richardom 
Poundom. Na marec 1999 zvolal do Lausanne mimoriadne 108.  zasadnutie MOV. Navyše začiat-
kom roka 1999 Samaranch vyhlásil zákaz návštev členov MOV v kandidátskych mestách. Práve na ne 
sa viazala najväčšia korupcia. Výhradné právo hlasovať o dejisku OH a ZOH majú členovia MOV. 
Kandidátske mestá sa práve na nich často snažili zapôsobiť všetkými možnými spôsobmi, aby si 
získali ich priazeň. Rozhodnutie o zákaze návštev sa priamo dotklo kandidátov na usporiadanie 
ZOH 2006, medzi ktorými bol aj slovenský PopradTatry. Návštevy u nich sa totiž mali začať prá-
ve v januári...
Na mimoriadnom 108. zasadnutí MOV v Lausanne prezident Samaranch vo svojom hodinovom 

úvodnom vystúpení o. i. povedal: „Počas 19ročnej éry môjho úradovania ako prezidenta je toto bezospo-
ru najdôležitejšie zasadnutie... Prvý krok, ktorý treba spraviť, je vyčistiť dom. Musíme vykoreniť nenáleži-
té a neetické spôsoby správania, ktorými sa podľa správy vyšetrovacej komisie prezentovali niektorí členovia 
MOV. Každého, kto sa týmto spôsobom previnil, treba vylúčiť. Len tak môžeme prinavrátiť MOV v očiach 
verejnosti stratenú prestíž.“ Samaranch následne dostal dôveru 86 z 88 hlasujúcich členov MOV, aby 
pokračoval vo funkcii prezidenta. Potom verejne vyhlásil: „Stojí predo mnou posledná veľká úloha  re-
štruktualizovať MOV tak, aby sme do nového storočia vstúpili ako silná organizácia.“

Členovia MOV na mimoriadnom zasadnutí na základe odporúčania Poundovej komisie po pä-
ťhodinovom rokovaní  rozhodli o vylúčení  šiestich  svojich „kolegov“ – Ekvádorčana Augustína 
Carlosa Arroyu, Sudánčana Zeina El Abdina Abdela Gadira, Konžana Jeana-Clauda Gangu (inak 
prezidenta Asociácie afrických NOV), Malijčana Lamineho Keitu, Čiľana Sergia Santandera Fan-
tiniho a Paula Wallworka  zo Západnej Samoy. Vylúčenie v  takomto  rozsahu nemalo v histórii 
obdobu, veď predtým bolo za viac než sto rokov z MOV vylúčených dohromady len trinásť ľudí, 
zväčša za dlhodobú neúčasť na zasadnutiach a práci MOV... Ďalší štyria členovia MOV (Fínka Pirjö 
Häggmanová, Líbyjčan Bašir Mohammed Attarabulsi, Svazijčan David Sibandze a Keňan Char-
les Mukora) sa počas vyšetrovania členstva v MOV vzdali sami. Dovedna ďalší desiati členovia 
MOV dostali za svoje správanie varovanie. Dvaja boli potrestaní prísnym napomenutím. Medzi 
nimi bol aj jeden z najvplyvnejších členov MOV, člen exekutívy a bývalý viceprezident tohto orgá-
nu Kim Un-Jong z Južnej Kórey.

Členovia MOV na 108. mimoriadnom zasadnutí v Lausanne v marci 1999 na základe od-
porúčania Poundovej vyšetrovacej komisie po päťhodinovom rokovaní rozhodli o vylúčení 
šiestich svojich „kolegov“. Ďalší štyria členovia MOV sa počas predchádzajúceho vyšetrova-
nia členstva vzdali sami.

Mediálne ohlasy  zo  sveta na mimoriadne zasadnutie boli  napriek vylúčeniu  šiestich  čle-
nov veľmi tvrdé. „Nefunkčný, lukratívny súkromný klub mimo zákona,“ takto sa dali zhrnúť cha-
rakteristiky MOV v podaní niektorých masmédií. Škandál donútil MOV vykonať viacero dô-
ležitých zmien. Samaranch hneď na mimoriadnom zasadnutí vyzval na vytvorenie  skupiny 
MOV 2000, ktorá mala navrhnúť reformovanie Medzinárodného olympijského výboru. Napo-
kon menoval nezvyčajne veľkú, až 81-člennú reformnú komisiu MOV 2000. Zo samotného v tom 
čase 104-členného MOV v nej bolo až 44 ľudí... Na čelo troch pracovných skupín komisie vybral 
významných členov MOV - Thomasa Bacha z Nemecka, Franca Carrara z Talianska a Anitu 
DeFrantzovú z USA.
Prezident MOV menoval aj etickú komisiu MOV na čele s bývalým podpredsedom Medzinárodné-

ho súdneho dvora, senegalským sudcom Kébom Mbayem. Komisia pripravila Etický kódex olympij-
ského hnutia. Aby MOV preukázal, že sa chce viac „otvoriť“ svetu, zverejnil prvý raz údaje o svojej 
finančnej situácii. Ku koncu roka 1998 mala inštitúcia majetok a financie v hodnote vyše 177 mi-
liónov dolárov. Okrem toho na svojom 109. zasadnutí v júni 1999 v Soule MOV umožnil prvý raz 
v histórii novinárom sledovať zasadnutie na uzavretom televíznom okruhu. To je odvtedy bežná 
prax. V poslednom období už aj ľudia z celé-
ho sveta prostredníctvom internetovej strán-
ky  MOV  môžu  sledovať  priebeh  zasadnutí 
MOV,  aj  volieb  olympijských  dejísk  a  sláv-
nostné  oznámenie  usporiadateľského mesta 
OH/ZOH.
Komisia MOV 2000 pripravila návrh re-

foriem pod veľkým mediálnym, ale aj politickým tlakom. Samaranch totiž v decembri 1999 v sú-
vislosti  s korupčnou aférou okolo kandidatúry Salt Lake City na ZOH 2002 čelil vypočúvaniu 
pred vyšetrovacou komisiou podvýboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA, aj vyšetrovaniu zo 
strany FBI. Vplyvní politici z USA opakovane hrozili MOV, že ak neprejde  rýchlou reformou 
a neodstráni mechanizmy, ktoré môžu viesť ku korupcii, presadia zrušenie daňového zvýhod-
nenia pre najväčších sponzorov MOV s domicilom v USA. Z jedenástich TOP-sponzorov MOV 
v tom čase malo v USA sídlo deväť. Tento politicko-ekonomický tlak teda nemohol Samaranch 
brať na ľahkú váhu.
Reformy schválilo 110. zasadnutie MOV v decembri 1999 v Lausanne – už tretie v tom roku... Za 

najvýznamnejšie bolo možné považovať zníženie vekového limitu členstva v MOV z 80 na 70 rokov, 

Prezident MOV menoval v roku 1999 etic-
kú komisiu MOV na čele s bývalým podpred-
sedom Medzinárodného súdneho dvora, sene-
galským sudcom Kébom Mbayem. Komisia 
pripravila Etický kódex olympijského hnutia.



�0 �1

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

�0 �1

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

obmedzenie dĺžky členstva individuálnych členov na osem rokov s možnosťou znovuzvolenia na 
ďalšie štyri (pričom v jednej krajine môže byť len jeden individuálny člen MOV), i zmenu budú-
ceho zloženia MOV. Bola stanovená horná hranica 115 členov. Ich rozdelenie bolo určené podľa 
nasledovného kľúča: 70 individuálnych členov, 15 členov za medzinárodné športové federácie, 15 za ná-
rodné olympijské výbory a 15 zástupcov športovcov. Desať olympionikov, členov komisie športovcov, 
s okamžitou platnosťou prijali za členov MOV.

Za najvýznamnejšie reformné kroky, schválené v decembri 1999, bolo možné považo-
vať zníženie vekového limitu členstva v MOV z 80 na 70 rokov, obmedzenie dĺžky členstva 
individuálnych členov na osem rokov s možnosťou znovuzvolenia na ďalšie štyri (pričom 
v jednej krajine môže byť len jeden individuálny člen MOV) i zmenu budúceho zloženia 
MOV. Desať olympionikov, členov komisie športovcov, s okamžitou platnosťou prijali za 
členov MOV. 

Ani reformné kroky však neboli samospasiteľné a nepriniesli dôslednú očistu. To, že pomery vo 
vnútri MOV a hlavne spôsob myslenia a praktiky nemalej časti členstva MOV sa výraznejšie ne-
zmenili, ilustrovali výrečne viaceré skutočnosti v ďalších rokoch.
Členovia MOV v júli 2001 na 112. zasadnutí v Moskve spomedzi pätice kandidátov volili Sama-

ranchovho nástupcu v kresle prezidenta MOV.  Juhokórejčan Kim Un-Jong,  ktorý  len dva  roky 
predtým dostal na mimoriadnom zasadnutí MOV za korupčné praktiky prísne varovanie, získal 
v 2. kole druhý najvyšší počet hlasov za Belgičanom Jacquom Roggem. Kim pritom predstihol aj 
dlhoročného predsedu nadmieru úspešnej marketingovej komisie MOV a  šéfa vyšetrovacej ko-
misie MOV Richarda Pounda! O dva roky neskôr Kima napriek poriadne pošramotenej poves-
ti dokonca zvolili za viceprezidenta MOV. Väčšina členov MOV ako keby bola slepá... Veď muža, 
ktorému mnohí prejavovali veľkú dôveru, už v tom čase úrady v jeho krajine obvinili z viacerých 
korupčných trestných činov. Tie mu následne aj dokázali. Len vzhľadom na vysoký vek (73 rokov) 
a jeho nespochybniteľné zásluhy o juhokórejský šport bol Kim odsúdený „iba“ na 30 mesiacov vä-
zenia a finančný trest vo výške 677 000 amerických dolárov.
Tesne pred OH 2004 v Aténach  sa  britskej  televízii BBC podarilo  odhaliť  lobistické  skupiny 

v medzinárodnom olympijskom hnutí a ich korupčné praktiky. BBC aj potajomky nafilmovala čle-
na MOV v Bulharsku Ivana Slavkova pri debate o možnom obchodovaní s hlasmi členov MOV 
v prospech kandidatúry Londýna na usporiadanie OH 2012.
Olympijské hry napokon prežili aj veľkú krízu spôsobenú obrovskou korupčnou aférou a  jej 

širokou medializáciou, ako aj ďalšie škandály. Obdobie rastúcej atraktivity olympijských hier a fi-
nančnej prosperity olympijského hnutia pokračovalo aj naďalej.

„Storočnicové hry“ v Atlante  
plné protirečení
V roku 1996 sa konali tzv. Hry olympijskej storočnice. Tento prívlastok dostali Hry XXVI. olympiá-

dy, nasledujúce sto rokov po premiérových v Aténach 1896. Napriek tomu, že celý svet priznával 
gréckej metropole „sväté právo“ organizovať ich, členovia MOV v hlasovaní v Tokiu v roku 1990 
uprednostnili  americkú Atlantu. Azda nikdy v histórii nevzbudil výber nejakého dejiska OH či 
ZOH takú všeobecnú negatívnu reakciu, ako v tomto prípade. Svetové médiá aj viacerí funkcionári 
kritizovali, že hry si „kúpili“ veľké americké firmy (niektoré z nich na čele s najtradičnejším spon-
zorom olympijských hier - firmou CocaCola  majú svoje svetové sídlo práve v Atlante). Iná vec je, 
že Gréci si boli svojou vecou príliš istí, a práve tým mohli stratiť časť priazne členov MOV. Dávali 
vopred aj trochu povýšenecky najavo, že „Zlatú olympiádu“ im jednoducho MOV prideliť musí.

OH 1996 v Atlante  boli  takisto  ako OH 1984 v Los Angeles  financované výhradne  súkrom-
ným kapitálom. Komerčne sa skončili veľkým úspechom. Celkové príjmy z predaja vysielacích 
práv zo zmlúv, uzatváraných MOV, sa za štyri roky zase zvýšili zhruba o polovicu – na astro-
nomických 935 miliónov dolárov. Marketingový predaj tejto olympiády priniesol tiež rekordné 
sumy. Pravda však je aj to, že olympijské mesto pripomínalo jednu veľkú tržnicu. Ale návštev-
níci z USA a z celého sveta sa v honbe nielen za vstupenkami, ale aj za olympijskými suvenírmi 
mohli „potrhať“.
Hry sa odohrávali na špičkových športoviskách a boli obrovskou šou. Na olympijské súťaže sa 

predalo dovedna 8 610 984 vstupeniek, čo bolo veľmi výrazné prekonanie dovtedajšieho maxima 
(5 798 000 vstupeniek) z takisto amerického Los Angeles 1984. Tento počet predaných vstupeniek je 
dodnes historický olympijský rekord. Na ilustráciu: mamutia hala Georgia Dome pre 68 000 divá-
kov bola počas OH rozdelená na dve samostatné časti. Športová gymnastika v jednej aj basketbal 
v druhej časti dosiahli rekordnú návštevnosť.

 „Ohnivá“ pripomienka storočnice  
novovekých olympijských hier počas otvorenia  
OH v Atlante

V roku 1996 sa konali tzv. Hry olympijskej 
storočnice, teda Hry XXVI. olympiády, nasle-
dujúce sto rokov po premiérových v Aténach 
1896. Napriek tomu, že celý svet priznával gréc-
kej metropole „sväté právo“ organizovať ich, 
členovia MOV v hlasovaní v Tokiu v roku 1990 
uprednostnili pred Aténami americkú Atlantu. 
Azda nikdy v histórii nevzbudil výber nejaké-
ho dejiska OH či ZOH takú všeobecnú negatív-
nu reakciu, ako v tomto prípade.

Samozrejme,  storočné  jubileum pripomínali  or-
ganizátori  všade  –  aj  na  otváracom  ceremoniáli. 
Jeho  magickým momentom  bolo,  keď  olympijský 
oheň  trasúcou  sa  rukou  zapálil  azda  najslávnejší 
svetový športovec 20. storočia, Parkinsonovou cho-
robou postihnutý americký boxer Muhammad Ali. 
Ten  sa  pod  niekdajším  menom Cassius Clay stal 
v Ríme 1960 olympijským víťazom.
V Atlante to však boli hry plné protirečení. Orga-

nizácia často nebola na patričnej úrovni. Usporiada-
telia a zle pripravení dobrovoľníci neraz vôbec nez-
vládali dopravné problémy. Šokovalo aj opakované 

zlyhávanie  informačného  systému. Hosťom  z  celého  sveta  sa  nepáčil  ani  americký  šovinizmus 
a prehnaný nacionalizmus. Prezident MOV Juan Antonio Samaranch na záverečnom ceremoniáli 
namiesto svojho dovtedy obligátneho hodnotenia „najlepšie hry v histórii“ použil prívlastok „naj-
výnimočnejšie“. Hry negatívne poznačil aj výbuch bomby počas rockového koncertu v Olympijskom 
storočnicovom parku skoro ráno 27. júla. Teroristický čin, ktorého pôvodcu odhalili a uväznili až po 
rokoch, si vyžiadal dve obete a 111 zranených. Zhodou okolností k tejto tragédii došlo na začiat-
ku dňa, keď sa „narodilo“ historické prvé olympijské zlato pre Slovenskú republiku. Získal ho vod-
ný slalomár Michal Martikán. Pri prvom samostatnom štarte výpravy SR na OH nás reprezento-
valo 71 športovcov.
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 Nástup slovenskej výpravy na slávnostnom otvorení OH v Atlante

Rozmer atlantských hier výrazne prevý-
šil  už  beztak  gigantický  barcelonský.  Počet 
účastníkov prvý raz prekročil číslo desaťtisíc 
(10 320) a počet výprav národných olympij-
ských výborov razom narástol o štvrťstovku 
(na 197). Do olympijského programu pribu-

dol ako nový šport softbal. V rámci existujúcich odvetví mali premiéru plážový volejbal, horská 
cyklistika a ženský futbal. Počet disciplín sa najmä v dôsledku týchto zmien zvýšil na 271.
Už po OH 1992 prezident MOV prvý raz vyhlásil, že rozmer olympijských hier dosiahol svoje 

hranice a „loď je plná“. Po Atlante nadobudli jeho varovania akútny charakter.

Parádny koniec 20. storočia 
v Sydney a stanovenie hraníc
Po Hrách olympijskej storočnice v Atlante 1996 Medzinárodný olympijský výbor rozhodol, že ďalší 

rast treba striktne limitovať. Ako základné hranice rozmerov letných olympijských hier sa stanovili 
dva okrúhle počty - desaťtisíc športovcov a tristo disciplín. Tieto limity podľa predstáv MOV bolo 
možné prekročiť len mierne.
Zatiaľčo výber konkrétnych disciplín a ich počet je striktne v kompetencii výkonného výboru 

MOV a dá sa ľahko ustrážiť, s počtami športovcov je situácia podstatne zložitejšia. Skutočnosť uká-
zala, že predpísaný počet účastníkov nie je také ľahké dodržať.
Drvivá väčšina športov síce má od MOV prísne stanovené kvóty počtov účastníkov v jednotlivých 

disciplínach programu OH (na rozdiel od ZOH, kde sa kvóty dlho vzťahovali len na kolektívne špor-
ty), ale v atletike a v plávaní cesta na OH vedie cez splnenie limitov A a B. Okrem toho MOV práve 

v týchto dvoch športoch umožňuje národným olympijským výborom zo športovo rozvojových krajín 
vyslať výnimočne aj niekoľko športovcov bez splnených limitov. Deje sa tak z dôvodu, aby bol napl-
nený princíp univerzality olympijských hier a s ním súvisiace právo každého NOV aspoň na symbolic-
kú účasť na nich. Takzvané voľné karty pre účasť na OH prideľuje ad hoc menovaná tripartitná komi-
sia. Každá krajina má právo vyslať na OH aspoň šesť športovcov, aj keď nie všetci splnia kvalifikačné 
kritéria. Najviac ich štartuje v atletike a plávaní.
Už na Hrách XXVII. olympiády v roku 2000 

sa ukázalo, že hornú hranicu počtu účastní-
kov OH možno naozaj len ťažko ustrážiť. Po-
čet  disciplín  síce  dosiahol  rovných  300,  ako 
sa  plánovalo,  ale  počet  účastníkov  narástol 
na  10  651.  V  dôsledku  toho  MOV  celkovú 
plánovanú kvótu zakrátko zvýšil  z  rovných 
desaťtisíc na 10 500 športovcov. Počet olym-
pijských športov sa v Sydney zvýšil na historicky rekordných 28, keď svoju premiéru na OH 2000 
absolvovali triatlon i taekwondo (v rámci gymnastiky aj skoky na trampolíne). Počet zúčastnených 
národných olympijských výborov narástol už na 199.
Posledné olympijské hry druhého  tisícročia novoveku sa konali u protinožcov. Po Melbourne 

1956 sa druhým dejiskom OH na južnej pologuli stalo takisto austrálske Sydney. V Melbourne, kto-
ré je tradičným rivalom Sydney, hry otvárali až 22. novembra, teda v čase, keď na Zelenom konti-
nente vrcholila jar a bolo už teplo. Na konci 20. storočia, keď bol kalendár športových súťaží priam 
prehustený, by však termín olympiády na prelome novembra a decembra neakceptoval zrejme nik-
to. Preto Sydney ponúklo o viac než dva mesiace skorší, aj keď s rizikom chladnejšieho počasia.
Štvormiliónová metropola Nového Južného Walesu získala právo usporiadať OH 2000 hneď pri 

svojom prvom olympijskom pokuse. Na na 101. zasadnutí MOV v septembri 1993 v Monte Carle – na 
tom istom zasadnutí, kde oficiálne prijali do olympijskej rodiny Slovenský olympijský výbor, Sydney vo 
finálovom kole vyhralo veľmi tesne nad čínskym Pekingom – 45:43. Tesnejšie predtým v histórii zís-
kalo OH len Melbourne, ktoré v boji o OH 1956 zdolalo Buenos Aires vo finále iba o jediný hlas. Projekt 
Sydney uspel v súboji s Pekingom najmä preto, lebo v sebe skrýval najmenšie, takmer žiadne riziká.
Najväčšie austrálske mesto organizáciu zvládlo brilantne a pripravilo výnimočné olympijské 

hry, s mimoriadne žičlivou a priateľskou atmosférou. Hlavne srdečnosť tisícok dobrovoľníkov bola 
nezabudnuteľná. A organizácia fungovala bez vážnejších problémov. Jediným negatívom bol ve-
černý chlad počas prvého týždňa olympiády. Podľa všeobecnej mienky sa v Sydney odohrali zatiaľ 
najlepšie letné OH v histórii.

 Olympijský oheň v Sydney zapálila  
bežkyňa domorodého pôvodu Kathy 
Freemanová, ktorá sa potom aj tešila  
zo zlatej medaily

Najväčšie austrálske mesto or-
ganizáciu zvládlo brilantne a pri-
pravilo výnimočné olympijské hry, 
s mimoriadne žičlivou a priateľskou 
atmosférou. Hlavne srdečnosť tisí-
cok dobrovoľníkov bola nezabud-
nuteľná. Podľa všeobecnej mienky 
sa v Sydney odohrali zatiaľ najlepšie 
letné OH v histórii. 

V Atlante to boli hry plné protirečení. Pre-
zident MOV Juan Antonio Samaranch na záve-
rečnom ceremoniáli namiesto svojho dovtedy 
obligátneho hodnotenia „najlepšie hry v histó-
rii“ použil prívlastok „najvýnimočnejšie“.

Po OH v Atlante MOV rozhodol, že ďal-
ší rast treba striktne limitovať. Ako základné 
hranice rozmerov letných hier sa stanovili dva 
okrúhle počty - desaťtisíc športovcov a tristo 
disciplín. Už v Sydney 2000 však počet účast-
níkov narástol na 10 651.
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Úspech OH v Sydney sa mohol sa oprieť o celý komplex priaznivých faktorov, aké by sa v ta-
kejto  kombinácii  ťažko hľadali  inde. Už pri  kandidatúre mohli Austrálčania  vytiahnuť početné 
tromfy: politická a hospodárska stabilita i vysoký stupeň ekonomického rozvoja krajiny; tolerant-
ný charakter multietnického mesta; výborná celková infraštruktúra; dobrá bezpečnostná situácia; 
malebné prostredie jedného z najkrajších miest na zemeguli; veľká podpora vlády i verejnosti; mi-
moriadny záujem dobrovoľníkov; moderné športoviská, z ktorých už 60 percent v čase kandidatú-
ry bolo k dispozícii; výrazný ekologický rozmer projektu hier; veľká športová tradícia a úspešnosť 
Austrálčanov na OH; priaznivý vzťah obyvateľstva i vlády k športu; hradenie nielen ubytovania 
športovcov, ale aj ich dopravy do Sydney a prepravy ich materiálu; maximálny dôraz na záujmy 
športovcov. To posledné naplnili organizátori realizáciou pozoruhodnej koncepcie Olympijskej dedi-
ny, aj prípravou veľmi koncentrovaného projektu OH. Jeho prejavom bola ľahká pešia dostupnosť 
z dediny na 14 z 25 športovísk, sústredených v Olympijskom parku v lokalite Homebush Bay. Veľ-
kým plusom bola aj neveľká vzdialenosť druhého centra Hier - Darling Harbouru. 
Olympijský korupčný škandál amerického Salt Lake City v súvislosti so získaním práva uspo-

riadať ZOH 2002 mal určitý negatívny odraz aj v Sydney. Viacerí sponzori stratili záujem o spoje-
nie svojho mena s čímkoľvek olympijským. Ale napokon sa nič tragické nestalo. Organizátori len 
museli pristúpiť k úsporným opatreniam a k viacnásobným korektúram rozpočtu. Napriek tomu 
však olympijský marketingový program bol najúspešnejší v olympijskej histórii. Priam epochálny 
bol nárast príjmov z predaja vysielacích práv o takmer 400 miliónov dolárov – na 1,332 miliardy!
S trochou nadsádzky možno povedať, že OH 2000 boli v znamení vody. Pre Slovensko v kaž-

dom prípade, ale čiastočne aj pre Austráliu. Veď najväčšie „veci“ pre Austrálčanov sa diali v pla-
veckom bazéne. A bežkyňa domorodého pôvodu Cathy Freemanová, ktorá zapálila na otváracom 
ceremoniáli oheň (a celonárodné očakávania potom naplnila víťazstvom v behu na 400 m), bola na 
okrúhlom zdvíhajúcom sa pódiu z každej strany obklopená crčiacou vodou. Udalosťou pôsobivé-
ho slávnostného otvorenia bol symbolický spoločný nástup výprav znepriatelených „bratských“ 
krajín – Kórejskej republiky a KĽDR. Kráčali pod bielou vlajkou s vyobrazením Kórejského polo-
strova v modrej farbe. Spoločný nástup sa zopakoval aj v Aténach 2004. Žiaľ, potom sa vzťahy me-
dzi oboma Kóreami opäť vyhrotili.

  Spoločný nástup výprav z dvoch znepriatelených krajín – Kórejskej republiky a KĽDR na otvorení OH 
v Sydney. Výpravy kráčali pod bielou vlajkou s vyobrazením Kórejského polostrova v modrej farbe.

Barcelonská dominancia Američanov mala v Sydney pokračovanie, ale značne sa zmenšila. 
Veľký krok vpred spravili výpravy Ruska aj domácej Austrálie. Medzi športové superveľmoci sa 
už jednoznačne zaradila Čína. Jej športovci získali 28 víťazstiev. Olympijské zlato v deblkanoe si 
vo vodnoslalomárskom areáli v Penrithe vybojovali bratislavské dvojičky Peter a Pavol Hochs-
chornerovci.

Rogge vrátil MOV  
časť morálneho kreditu
Rok po mimoriadne úspešných OH v Sydney sa skončila éra 21-ročného panovania prezidenta 

MOV Juana Antonio Samarancha. Už 81-ročný Španiel odovzdal najvyššiu funkciu 16. júla 2001 
na rovnakom mieste, kde ho do nej na deň presne pred 21 rokmi prvý raz zvolili – v Moskve. Na 
moskovskom 112. zasadnutí MOV sa o nástupníctvo odohral súboj až medzi päticou kandidátov. 
Z nich štyria sa mohli pochváliť vlastnou olympijskou účasťou a dvaja dokonca medailou z OH.

 Päť kandidátov na prezidenta MOV 
pred moskovským voľbami. Zľava 
Juhokórejčan Kim Un-Jong, Belgičan 
Jacques Rogge, Anita deFrantzová 
z USA, Maďar Pál Schmitt a Kanaďan 
Richard Pound.

 Už v druhom kole volieb zvíťa-
zil 59-ročný Belgičan Jacques Rog-
ge  (nar. 2. mája 1942 v Gente). Už 
predtým  si  vyslúžil  za  svoje  pô-
sobenie  –  rovnako  ako  jeho  pred-
chodca,  ktorý  bol markíz  –  šľach-
tický  titul  (rytier).  Rogge  získal 
v 2. kole 59 zo 110 platných hlasov 
–  viac  ako  jeho  traja  zvyšní  súpe-
ri  dohromady.  Juhokórejčan  Kim 
Un-Jong dostal v 2. kole 23, Kana-

ďan Richard Pound 22 a Maďar Pál Schmitt (v roku 2010 ho zvolili za prezidenta Maďarskej re-
publiky) 6 hlasov. Už v 1. kole vypadla Američanka Anita DeFrantzová. V poradí ôsmy najvyšší 
predstaviteľ MOV v histórii sa paradoxne nestal prvým Belgičanom v najprestížnejšej funkcii vo 
svetovom športe. Predtým v rokoch 1925 – 1942 viedol MOV jeho krajan z tohto neveľkého štátu 
Henri de Baillet-Latour.
Profesiou popredný  lekár-ortopéd  Jacques 

Rogge sa  mohol  preukázať  takou  úspeš-
nou  vlastnou  športovou  minulosťou,  ako  
z  jeho  predchodcov  len  Američan  Avery 
Brundage.  Bol  úspešný  jachtár,  štartoval  na 
troch OH (1968 – 1976) a získal aj titul majstra 
sveta  v  triede  Finn.  Svoju  krajinu  reprezen-
toval aj v ragby. Niekdajší predseda Belgické-
ho olympijského a interfederálneho výboru Raoul 
Mollet si ho vybral ešte ako aktívneho jachtá-
ra, aby zastupoval športovcov v riadiacom orgáne olympijského hnutia v krajine. Rýchlo ho začal 
poverovať významnými úlohami. „Išiel som ako tridsaťročný do rady nášho NOV, pretože som rešpekto-
val nášho predsedu. A musím povedať, že som objavil, aké ťažké, ale zároveň aké fascinujúce je organizovať 
šport,“ povedal Rogge pri návšteve Slovenska v roku 1998 v rozhovore pre denník Šport.
Napriek tomu, že Rogge sa pripravoval ako športovec na OH 1976 v Montreale, už o pol roka 

skôr na ZOH v Innsbrucku viedol belgickú výpravu. O štyri roky neskôr úspešne čelil vládnemu 

Na moskovskom 112. zasadnutí MOV 
v Moskve v júli 2001 sa o nástupníctvo po Sa-
maranchovi odohral súboj až medzi päticou 
kandidátov. Z nich štyria sa mohli pochváliť 
vlastnou olympijskou účasťou a dvaja dokonca 
medailou z OH. Už v druhom kole volieb zví-
ťazil 59-ročný Belgičan Jacques Rogge – bývalý 
úspešný jachtár, exmajster sveta a trojnásobný 
olympionik.
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tlaku a odolal výzvam na bojkot OH v Moskve, kde zase viedol výpravu. Ďalší bojkot zažil v rovna-
kej pozícii na OH 1984 v Los Angeles. To aj predznačilo, prečo v roku 2008 jednoznačne vystupoval 
proti výzvam na bojkot OH v Pekingu. 

Rogge ako funkcionár preukázal schopnosť výborne zužitkovať skúsenosti aktívneho špor-
tovca. Umocnil ich schopnosťou kultivovane rokovať, racionálne vyhodnocovať situáciu i vyni-
kajúco formulovať myšlienky. Navyše prejavil výborné jazykové znalosti (holandčina, francúz-
ština, angličtina, nemčina, španielčina), až šľachtickú noblesu a danosti lídra. Jeho kariéra bola 
priamočiara. V roku 1989 ho zvolili za šéfa belgického olympijského hnutia a následne aj za pre-
zidenta Asociácie európskych národných olympijských výborov (AENOV, neskôr sa organizácia trans-
formovala na Európske olympijské výbory – EOV). Od roku 1991 bol členom MOV. V roku 1993 ho 
Samaranch menoval za predsedu koordinačnej komisie MOV pre OH v Sydney. O štyri roky neskôr 
ho poveril rovnakou funkciou v súvislosti s prípravami OH v Aténach. V roku 1998 ho zvolili do 
exekutívy MOV.
Po veľkej korupčnej afére, ktorá zatiahla olympijské hnutie do krízy a na päť kruhov vrhla po-

riadny tieň, bol Rogge ideálnou voľbou, aby upokojil rozbúrenú hladinu a vrátil MOV pozitívny 
imidž i stratený kredit. To sa mu do značnej miery podarilo. Treba však povedať, že aj pod jeho 
vedením sa pri niektorých voľbách prejavilo, že časť členov MOV je stále ovplyvnená niekdajšími 
praktikami.
Do najvyššej funkcie nastúpil Belgičan s bezúhonnou povesťou korektného človeka nadovšet-

ko oddaného športu. Vo svojom volebnom programe ako prioritu stanovil obhajobu etiky športu, 
vrátane intenzívneho voja proti dopingu. Vytýčil si cieľ dosiahnuť výborný stav vo všetkých akti-
vitách MOV a postaviť šport a športovcov do centra úsilia organizácie. Na základe vlastnej skúse-
nosti za veľmi dôležitý označil odborný rast a vzdelávanie športovcov ako súčasť ich prípravy na 
postšportovú kariéru. Veľké sympatie svetových médií si získal oznámením hneď po zvolení, že 
na olympijských hrách nebude bývať v luxusnom hoteli, ale v olympijskej dedine, ktorá „je počas 
hier tým najlepším miestom na život.“
Pre olympijské hnutie, ktoré bolo v tom čase už vo výbornej finančnej kondícii, predstavoval 

Rogge – aj keď bez obchodníckeho zázemia - najvhodnejšiu voľbu. V minulosti preukázal svoje 
veľké funkcionárske aj riadiace schopnosti. Ako uhladený a kultivovaný diplomat dokázal pôso-
biť aj ako vhodný mediátor pri urovnávaní sporov. Rozhodol sa pokračovať v praxi, ktorú zavie-
dol jeho predchodca. Opustil svoju profesiu a zamestnanie prednostu ortopedickej kliniky v Gente 
a stal sa prezidentom MOV síce bez platu, ale zato „na plný úväzok“. Takisto ako Samarach si na-
trvalo objednal izbu v hoteli v Lausanne, aby mohol byť v centre olympijského diania. V najvyššej 
funkcii vo svetovom športe rýchlo preukázal kompetentnosť. Aj keď nemá tak vyvinutého obchod-
ného ducha ako jeho predchodca a viac je „človekom hodnôt“, už po dvoch rokoch bolo možné po-
vedať, že sa stal všeobecne rešpektovaným prezidentom MOV.

 Jacques Rogge spolu s Juanom Antoniom 
Samaranchom na OH 2004 v Aténach 

Po veľkej korupčnej afére, ktorá za-
tiahla olympijské hnutie do krízy a na päť 
kruhov vrhla poriadny tieň, bol Rogge 
ideálnou voľbou, aby vrátil MOV pozitív-
ny imidž a stratený kredit. Do najvyššej 
funkcie nastúpil s bezúhonnou povesťou 
korektného človeka nadovšetko oddané-
ho športu. Deklaroval, že v centre jeho 
záujmu budú športovci a mládež a sľúbil 
dôrazný boj proti dopingu. To aj dodržal.

Za Roggeho pôsobenia boli ako hlavné olympijské hodnoty definované, aj celosvetovo propagova-
né výnimočnosť, priateľstvo a rešpekt. Neustále veľmi zdôrazňoval zodpovednosť olympijského hnu-
tia voči mládeži. Po nástupe do funkcie pri každom príhovore na slávnostnom otvorení OH či ZOH 
verejne apeloval na olympionikov, aby si uvedomili, že pre mládež sú vzormi a príkladmi správa-
nia. Preto ich vyzýval, aby odmietali doping a aby aj celým svojím vystupovaním, nielen športový-
mi výkonmi, boli ozajstnými šampiónmi.
Na rozdiel od Samarancha ako lekár Rogge dobre rozumel dopingovej problematike. V boji s touto 

pliagou moderného športu je nekompromisný. Práve on presadil zásadu, že až osem rokov po kaž-
dých OH bude možné považovať ich výsledky za definitívne. Počas ôsmich rokov si MOV vyhradil 
právo testovať odobrané vzorky relevantnými novými metódami, ktoré by sa medzičasom objavili.

Rogge bol známy tým, že odmieta návštevy členov MOV v kandidátskych mestách (MOV ich 
v roku 1999 zakázal, pretože práve k nim sa viazalo najviac prejavov kurupčného správania). Sám 
žiadnu takúto návštevu ako člen MOV neabsolvoval. Pri svojom pracovnom vyťažení lekára a vy-
sokoškolského pedagóga by na to ani nemal čas. Viacerí členovia MOV sa však po zákaze návštev 
sťažovali,  že prakticky úplne prišli  o kontakt  s  jednotlivými kandidátmi. Možnosť  zoznámiť  sa 
podrobnejšie s ich projektmi im ponúkala len správa hodnotiacej komisie MOV a oficiálna prezen-
tácia kandidátov tesne pred hlasovaním. Prezident MOV tieto „náreky“ po niekoľkých rokoch do 
určitej miery vyslyšal. Povolil pre každý kandidátsky proces  jeden „technický brífing“ všetkých 
kandidátov pred členmi MOV v sídle MOV v Lausanne. Ten sa koná niekoľko týždňov pred samot-
nými voľbami, krátko po zverejnení správy hodnotiacej komisie.

Zavedenie olympijských hier mládeže
Jacques Rogge z pozície prezidenta AENOV krátko po svojom zvolení do tejto prvej významnej 

medzinárodnej funkcie (1989) navrhol založenie európskych olympijských dní mládeže (EYOD). S tou-
to myšlienkou vyšiel ešte pred pádom tzv. železnej opony a sériou demokratických revolúcií, ktoré 
koncom roka 1989 zmenili tvár Európy. Založením multišportového podujatia v olympijskom du-
chu pre mládež chcel zväčšiť možnosť športových kontaktov talentov z Východu aj Západu. 
Zakrátko sa situácia v krajinách Východnej Európy výrazne zmenila. Prvým viditeľným dôsled-

kom zmien bol pád Berlínskeho múra a zjednotenie Nemecka. Rogge však už od pôvodnej myšlien-
ky neupustil. Letná premiéra EYOD sa uskutočnila v Bruseli v roku 1991, zimná o dva roky neskôr. 
IV. zimný EYOD v roku 1999 hostil slovenský PopradTatry. Bolo to najrozsiahlejšie podujatie, aké 
doteraz organizoval Slovenský olympijský výbor. Od roku 2001 sa EYOD transformoval na európsky 
olympijský festival mládeže (EYOF).
Svoj „pomník“ si však Jacques Rogge postavil tým, že na 119. zasadnutí MOV v Guatemala City 

presadil 7. júla 2007 schválenie nového podujatia – olympijských hier mládeže. OH mládeže označil 
za „vlajkovú loď novej stratégie MOV smerom k mladým ľuďom.“ Vyhlásil vtedy, že zriadením OH mlá-
deže sa otvára šanca pre mnohé menšie mestá, ktoré reálne z kapacitných dôvodov nemôžu hostiť 
OH dospelých. Oznámil, že nemenej významnou súčasťou OH mládeže ako športové súťaže (via-
ceré koncipované po novom, napríklad ako súťaže miešaných tímov mladých športovcov a špor-
tovkýň z rôznych krajín i kontinentov) bude tzv. kultúrno – vzdelávací program (CEP). „Mladým na 
celom svete sme to dlhovali. Je to jedinečná príležitosť vniesť zmenu do spotrebnej spoločnosti a zabezpečiť 
prežitie športu,“ povedal.

Svoj „pomník“ si Jacques Rogge postavil tým, že na 119. zasadnutí MOV v Guatemala 
City presadil 7. júla 2007 schválenie nového podujatia – olympijských hier mládeže. Označil 
ich za „vlajkovú loď novej stratégie MOV smerom k mladým ľuďom.“ Premiéra OH mládeže 
sa odohrala v auguste 2010 v Singapure.
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Kandidatúry na usporiadanie I. olympijské hry mládeže predložilo až deväť miest z troch konti-
nentov. Hodnotiaca komisia MOV najprv eliminovala štyroch, výkonný výbor MOV potom ďalších 
troch. Právo usporiadať I. OH mládeže na základe korešpondenčného hlasovania členov MOV získal 
Singapur, ktorý zdolal Moskvu 53:44. Singapurčania sa hostenia historického podujatia chopili s ob-
rovským nadšením. Premiéru pripravili na veľkolepej úrovni. Na I. OH mládeže sa 14. – 26. augusta 
2010 zúčastnilo takmer 3600 športovcov vo veku 14 – 18 rokov z 204 krajín. Slovensko reprezentova-
lo 17 športovcov. Napriek skeptickým očakávaniam sa viaceré atypické súťaže (pravda, nie všetky), 
ako aj kultúrno – vzdelávací program stretli u účastníkov s veľmi pozitívnym ohlasom.

 Jacques Rogge na I. olympijských hrách mládeže 
v Singapure 2010 spoločne s predsedom 
organizačného výboru a členom exekutívy MOV 
Serom-Mjangom Ng v obkolesení miestnych 
dobrovoľníkov

Rozhodnutie o schválení OH mládeže bolo 
v Guatemala City prijaté  len s malou oponen-
túrou. Napriek tomu sa okolo charakteru toh-
to podujatia a  jeho názvu sa viedli v zákuli-
sí ešte dlho po jeho prijatí veľké diskusie. Tie 
neustali  ani  po  mimoriadne  úspešnej  letnej 
premiére v Singapure. Nie malá časť olympij-
ských predstaviteľov sa v debatách prikláňala 

k tomu, že podujatiu by skôr prináležal názov „olympijský festival mládeže“, než názov, v ktorom sa 
objavuje to, čo je celosvetovo výnimočné a komerčne mimoriadne atraktívne – teda „olympijské hry“. 
V januári 2012 sa uskutočnia I. zimné olympijské hry mládeže v rakúskom Innsbrucku. Štvorročný cyk-
lus OHM, resp. ZOHM je presne opačný, ako cyklus OH, resp. ZOH. Tiež sa viaže na párne roky.
Významné bolo, že na záver svojho prvého osemročného funkčného obdobia Rogge zvolal po 

15 rokoch znovu olympijský kongres. XIII. olympijský kongres s hlavnou témou „Olympijské hnutie 
a spoločnosť“ sa uskutočnil v septembri 2009 v dánskej Kodani. Zúčastnilo sa na ňom 1249 delegá-
tov z 205 krajín. Kodanský kongres mal päť hlavných diskusných tém – Športovci, Olympijské hry, 
Štruktúra olympijského hnutia, Olympizmus a mládež, Digitálna revolúcia. Skutočnému kongresu prvý 
raz v histórii predchádzal virtuálny, keď možnosť zapojiť sa do diskusie mali prostredníctvom in-
ternetu ľudia z celého sveta.
Kongres prijal dovedna 66 odporúčaní a návrhov. Jeho bezprostredným dôsledkom bolo z Rog-

geho iniciatívy zriadenie tzv. entourage commission. Tento názov sa nedá do slovenčiny preložiť jed-
noducho, ale ide o komisiu MOV, ktorá sa má zaoberať pôsobením kľúčových ľudí okolo športov-
cov - predovšetkým trénerov, lekárov, manažérov a funkcionárov.
Priamo na kongrese aj tesne po ňom sa prejavilo ďalšie upevnenie globálneho postavenia Me-

dzinárodného olympijského výboru. Delegátov v Kodani na úvod pozdravil generálny tajomník 
Organizácie spojených národov (OSN) Pan Ki-mun. Zdôraznil význam športu aj v chudobných kraji-
nách sveta, kde športovanie predstavuje jednu z veľmi obmedzených možností zábavy. MOV kon-
com roka 2009 získal ako prvá športová organizácia na svete štatút pozorovateľa v OSN. Bolo to 
vyvrcholenie dlhoročnej spolupráce MOV s OSN a s viacerými jeho agentúrami (napríklad pri vy-
hlasovaní Olympijského prímeria, alebo pri ekologickom projekte Miliarda stromov).

Významné bolo, že na záver svojho prvého osemročného funkčného obdobia (v septem-
bri 2009) Rogge zvolal po 15 rokoch znovu olympijský kongres. Priamo na kongrese aj tesne 
po ňom sa prejavilo ďalšie upevnenie globálneho postavenia MOV. MOV koncom roka 2009 
získal ako prvá športová organizácia na svete štatút pozorovateľa v OSN. 

Už pred kongresom v Kodani, s ktorým sa prelínalo 121. zasadnutie MOV, Belgičan oznámil, že 
sa chce uchádzať ešte o jedno štvorročné funkčné obdobie. Prezidentovi MOV to po prvých ôsmich 
rokoch vo funkcii umožňuje v súčasnosti platné znenie Olympijskej charty. V Kodani bol za týchto 
okolností Jacques Rogge znovuzvolený bez protikandidáta. Mandát mu vyprší v roku 2013 na 125. 
zasadnutí MOV v Buenos Aires.
V Kodani sa zrodili aj dve významné rozhodnutia, ktoré sa budú spájať s Roggeho érou. Po 19 

rokoch boli do programu olympijských hier (s platnosťou pre OH 2016 aj pre OH 2020, ktorých de-
jisko vyberie MOV v roku 2013) znovu zaradené nové športy - golf a ragby v tzv. sedmičkovom 
formáte. V skutočnosti ide o vlastne staronové olympijské športy. Oba totiž už v programe OH ke-
dysi boli, ale v poriadne dávnej minulosti... S Roggeho prezidentovaním bude navždy spätá aj his-
toricky prvá voľba olympijského dejiska v Južnej Amerike. V Kodani bolo za miesto konania Hier 
XXXI. olympiády v roku 2016 vybrané brazílske Rio de Janeiro.

S Roggeho prezidentovaním bude navždy spätá historicky prvá voľba olympijského de-
jiska v Južnej Amerike. Na 121. zasadnutí MOV v Kodani bolo za miesto konania OH 2016 
vybrané brazílske Rio de Janeiro. Zároveň boli po 19 rokoch boli do programu olympijských 
hier znovu zaradené nové športy - golf a ragby v tzv. sedmičkovom formáte (s platnosťou pre 
OH 2016 aj pre OH 2020).

Prehľad doterajších predsedov/prezidentov MOV aj s dĺžkou ich funkčného obdobia

1. DEMETRIOS VIKÉLAS (Grécko)
     od 23. 6. 1894 do 10. 4. 1896 (1 rok, 9 mesiacov a 18 dní)
2. PIERRE DE COUBERTIN (Francúzsko)
     od 10. 4. 1896 do 28. 5. 1925 (29 rokov, 1 mesiac a 18 dní)
3. HENRI DE BAILLET-LATOUR (Belgicko)
     od 28. 5. 1925 do 16. 1. 1942 (16 rokov, 7 mesiacov a 9 dní)
4. JOHANNES SIGFRID EDSTRÖM (Švédsko)
     od 4. 9. 1946 do 16. 7. 1952 (5 rokov, 10 mesiacov a 12 dní)
5. AVERY BRUNDAGE (USA)
     od 16. 7. 1952 do 24. 8. 1972 (20 rokov, 2 mesiac a 8 dní)
6. MICHAEL MORRIS KILLANIN (Írsko)
     od 24. 8. 1972 do 16. 7. 1980 (7 rokov, 10 mesiacov a 23 dní)
7. JUAN ANTONIO SAMARANCH (Španielsko)
     od 16. 7. 1980 do 16. 7. 2001 (21 rokov)
8. JACQUES ROGGE (Belgicko)
     od 16. 7. 2001, mandát má do septembra 2013

Bolestivo-krásny návrat  
do aténskej „kolísky“
Grécke Atény sa po sklamaní pri snahe získať právo usporiadať „Zlatú olympiádu“ v roku 1996 

na určitý čas stiahli do úzadia. Po štvorročnej prestávke však metropola krajiny, ktorá je kolískou 
olympijských hier, znovu vytiahla do boja.  Jej snahou bolo získať Hry XXVIII. olympiády v roku 
2004. Konkurencia bola ešte tvrdšia ako predtým. Oficiálne kandidatúry podal rekordný počet - 
až jedenásť svetových veľkomiest! Do rozhodujúceho lausannského hlasovania 5. septembra 1997 
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prepustilo výberové kolégium MOV piatich najlepších. Dejisko Hier I. olympiády v roku 1896 sa vy-
túženého úspechu dočkalo po finálovom súboji s favorizovaným Rímom. Vo štvrtom kole volieb 
nad ním Atény vyhrali 61:44.
Grécka kandidatúra uspela najmä vďaka takým faktorom, akými boli takmer stopercentná pod-

pora obyvateľstva, precízne vypracovaný finančný plán, politická aj ekonomická stabilita (obrov-
ská dlhová kríza prepukla až oveľa neskôr) a nízka kriminalita v krajine, aj  rozsiahla a vyspelá 
športová infraštruktúra mesta. Už v čase kandidatúry bolo v prevádzke 29 z plánovaných 39 olym-
pijských športovísk.
Napriek  výbornej  štartovacej  pozícii  však  príprava  prvých  letných  olympijských  hier 

tretieho  tisícročia bola  spojená  s mnohými problémami. Prakticky do poslednej  chvíli  svet 
neveril,  že  Gréci  všetko  stihnú.  Problémy  do  značnej  miery  zapríčinila  prebujnelá  byro-
kracia  a  ťažkopádna  spolupráca množstva  gréckych ministerstiev  a  štátnych  agentúr,  za-
pojených  do  prípravných  prác.  Pridali  sa  aj  osobné  konflikty  viacerých  vplyvných  ľudí.  
Gréci prejavili nesvornosť, takú typickú pre ich predkov. Výdavková časť rozpočtu neustále 
zvyšovala. Jednak kvôli rozsiahlej korupcii a parazitovaniu množstva subjektov na štátnych 
zákazkach, ale aj v dôsledku objektívnych faktorov. Prípravné práce v Aténach napríklad vý-
razne meškali aj z dôvodov, že na viacerých miestach pri začiatku výkopových prác objavili 
cenné archeologické nálezy z antickej éry. Zemetrasenie zase donútilo organizátorov zmeniť 
lokalitu pre postavenie olympijskej dediny. MOV, vidiac veľké meškanie príprav, musel začať 
bubnovať na poplach.

Napriek výbornej štartovacej pozícii príprava prvých letných olympijských hier tretieho 
tisícročia v Aténach 2004 bola spojená s mnohými problémami. Prakticky do poslednej chví-
li svet neveril, že Gréci všetko stihnú. Organizátorom sa však mohutným finišom napokon 
podarilo dohnať časový sklz a pripravili naozaj kvalitné hry.

Situácia bola taká vážna, až prezident MOV Jacques Rogge dokonca pripustil hrozbu, že MOV 
by Aténam mohol hry odobrať a poveriť ich usporiadaním znovu Sydney. V krízovej situácii gréc-
ky premiér Kostas Simitis povolal na čelo organizačného výboru ženu, ktorá pre Atény túto olym-
piádu  vlastne  vybojovala  ako  šéfka  výboru  kandidatúry  –  energickú  a  veľmi  vplyvnú Giannu 
Angelopoulosovú-Daskalakiovú. A Gréci  začali  tvrdo naháňať  stratený  čas. Organizátorom  sa 
mohutným finišom napokon podarilo dohnať časový sklz a pripravili naozaj kvalitné hry. Neboli 
až na takej vysokej úrovni ako sydneyské, ale v každom prípade predčili všetky očakávania a vy-
vrátili obavy sveta. A senzačný  triumf gréckych  futbalistov na majstrovstvách Európy niekoľko 
týždňov pred olympiádou utvoril tú správnu atmosféru, aby sa najväčšia grécka i celosvetová osla-
va športu a mieru naozaj vydarila.
Na obávaný dátum slávnostného otvorenia OH 2004 – mystický piatok 13. augusta – Grécko 

vyhlásilo štátny sviatok. Krajina, ktorej hlavné mesto z dôvodu gigantických stavebných prác na 
zdokonaľovaní všeobecnej, predovšetkým dopravnej infraštruktúry, roky na olympijské prípravy 
hromžilo, si od prvého dňa olympijské hry vychutnávala.
Podobne ako v  roku 1896 aténskym hrám značný pôvab dodala  slávna antická história 

mesta  i celej krajiny. Logo olympiády predstavoval olivový veniec, ktorý bol v staroveku na 
OH jedinou trofejou olympijských víťazov. Olivový veniec dostávali aj všetci medailisti Hier 
XXVIII. olympiády – spoločne s medailami, ktoré sa líšili od predošlých. Gréci si vymohli prvú 
zmenu  dizajnu  líca  olympijských medailí  od  roku  1928.  Bohyňa Athéna Niké  (víťazná)  na 
aténskych medailách nesedela, ako v minulosti,  ale okrídlená zdravila najlepších postojač-
ky a so zdvihnutou ľavicou, tak ako na známej Paióniovej antickej soche. Navyše koloseum 
rímskeho typu v pozadí nahradila rytina Panaténajského štadióna. A na rube medailí sa okrem 
podoby olympijského ohňa skveli aj verše najslávnejšieho básnika éry antických olympiád 
Pindara.

Podobne ako v roku 1896 aténskym hrám značný pôvab dodala slávna antická história 
mesta i celej krajiny. Logo olympiády predstavoval olivový veniec, ktorý bol v staroveku na 
OH jedinou trofejou olympijských víťazov. Mimoriadne pôsobivé odkazy z helénskych čias 
ponúkol svetu jedinečný otvárací ceremoniál hier.

Mimoriadne pôsobivé odkazy z helénskych čias ponúkol svetu  jedinečný otvárací ceremoniál 
hier. V ňom na alegorických vozoch symbolicky ožili niekdajšie antické sochy a výjavy zo starove-
ku. Usporiadatelia znovu využili aj v antickom štýle postavený Panaténajský štadión, ktorý slúžil už 
počas OH 1896. Súťažili na ňom lukostrelci a bol i cieľom maratónskeho behu. Ten odštartovali – ako 
inak – priamo v legendárnom Maratóne. Azda najvýnimočnejším počinom organizátorov v snahe 
pripomenúť pradávnu tradíciu bolo umiestnenie súťaži vo vrhu guľou mužov i žien (aj keď ženy 
mali v antických časoch zákaz účasti na olympijských hrách...) priamo na najstarší štadión sveta 
v antickej Olympii! Olympijské hry sa tak symbolicky vrátili k svojim starovekým začiatkom.

 Areál vodného slalomu 
s morskou vodou v Hellenikone, 
z ktorého Slováci vylovili dve 
zlaté a jednu striebornú medailu

Organizátori väčšinu  špor-
tovísk lokalizovali do rozsiah-
leho  komplexu  so  skratkou 
OAKA.  Druhým  centrom  bol 
komplex Hellenikon  34  km  od 
Olympijskej  dediny.  Jeho  sú-
časťou  bol  aj  areál  pre  vodný 
slalom,  do  ktorého  prvý  raz 
v olympijskej histórii napusti-
li morskú vodu. Práve  tam sa 
odohrali  najväčšie  chvíle  slo-
venskej výpravy. Deblkanoisti 

Peter a Pavol Hochschornerovci v perejach obhájili zlato zo Sydney, kajakárka Elena Kaliská sa ako 
vôbec prvá žena zo Slovenska stala olympijskou víťazkou a singlkanoista Michal Martikán pridal 
striebro. Chvíľu figuroval v konečnej výsledkovej listine dokonca ako víťaz. Dodatočne mu však roz-
hodcovia zarátali dotyk jednej bránky.
Množstvo účastníkov OH sa v Aténach napriek všetkým snahám o jeho redukciu opäť zvýšilo 

– na 10 891, hoci strop bol stanovený na 10 500. Počet zúčastnených NOV prvý raz v histórii pre-
kročil dvojstovku (201). Počet disciplín sa zvýšil o jednu – na 301. Počet športov v programe OH 
v Aténach zostal na čísle 28, ktoré MOV po-
važuje za neprekročiteľné.
Rok  po  tejto  olympiáde  na  svojom  117. 

zasadnutí  v  Singapure  MOV  rokoval  nielen 
o možnom  prijatí  nových  športov,  ale  prvý 
raz po dlhých desaťročiach aj o vyradení nie-
ktorého z existujúcich. Vedenie olympijského 
hnutia sa tak snažilo reagovať na moderný vývoj. Veď popularita jednotlivých športov, aj ich cel-
kové zázemie v priebehu desaťročí zaznamenali citeľné zmeny. Mnohé nové športy sa  javia pre 
verejnosť oveľa atraktívnejšie, ako niektoré tradičné olympijské. Ani  jednému sa však zatiaľ ne-
podarilo získať dvojtretinovú väčšinu hlasov členov MOV, potrebnú na zaradenie do olympijské-

Množstvo účastníkov OH sa v Aténach 
napriek všetkým snahám o jeho redukciu opäť 
zvýšilo – na 10 891, hoci strop bol stanovený na 
10 500. Počet zúčastnených NOV prvý raz v his-
tórii prekročil dvojstovku.
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ho programu. Dva športy však v Singapure dô-
veru z rôznych dôvodov stratili. Členovia MOV 
rozhodli, že na jubilejných Hrách XXX. olympiá-
dy v Londýne v roku 2012 už nebudú bejzbal, ani 
jeho „príbuzný“  softbal. Obidva  tieto kolektív-
ne športy sa pritom do programu OH dostali len 
nedávno (premiéru mali v Barcelone 1992, resp. 
v Atlante 1996).
Najväčšou  hviezdou OH  v Aténach  bol  be-

zosporu mimoriadne všestranný americký pla-
vec Michael Phelps, ktorý debutoval už v Syd-
ney ako pätnásťročný. Ohlásil útok až na osem 
zlatých kovov. Napokon ich získal šesť a k tomu 
dva bronzové!

 Americký plavec Michael Phelps sa v Aténach 
radoval zo šiestich zlatých a dvoch bronzových 
medailí. Olivový veniec mal na hlave oveľa 
častejšie, než ktorýkoľvek iný športovec.

Výnimočným hrám v Pekingu 
predchádzali dramatické  
výzvy na bojkot

 Slávnostné otvorenie olympijských 
hier v Pekingu

Tretí  raz  v  histórii  –  po  japon-
skom Tokiu 1964  a  juhokórejskom 
Soule  1988  –  zveril  MOV  organi-
záciu OH mestu v Ázii. Čínskemu 
Pekingu pridelil  právo  usporiadať 
Hry XXIX. olympiády  v  roku  2008 
v piatok 13.  júla 2001 na moskov-
skom 112. zasadnutí MOV. Na rov-
nakom zasadnutí bol za prezidenta 
MOV zvolený Jacques Rogge. Pre 
metropolu  najľudnatejšej  krajiny, 
ktorá  o  osem  rokov  skôr  v  súboji 
o získanie OH 2000 len tesne pod-
ľahla  austrálskemu  Sydney (43:45 
vo štvrtom kole), dopadlo hlasova-

nie členov MOV o dejisku OH 2008 nezvyčajne suverénne. Z pôvodných desiatich kandidátov pre-
pustila exekutíva MOV do moskovského finále piatich. Peking už v prvom kole dostal 44 zo 102 
možných hlasov a len osem hlasov mu chýbalo na získanie nadpolovičnej väčšiny. V druhom kole, 
keď po vypadnutí japonskej Ósaky hlasovalo už 105 členov MOV, troch súperov jasne „prevalco-
val“. Získal 56 hlasov, viac ako kanadské Toronto (22), francúzsky Paríž (18) a turecký Istanbul (9) 
dohromady! Za predošlých dvadsať rokov žiadnemu kandidátskemu mestu nestačili na zvolenie 
za dejisko OH len dve kolá volieb...

 „Zelená“ Olympijská dedina 
v Pekingu – podľa mnohých  
najkrajšia v histórii.

Úspech  Pekingu  stál  na  viace-
rých  nespochybniteľných  trom-
foch – na fakte, že je to 15-milióno-
vá metropola najľudnatejšej krajiny 
sveta  s  obrovskou  ekonomickou 
silou; Čína patrí k športovo najsil-
nejším krajinám sveta, je spoločen-
sky aj politicky stabilná, má pestrú 
a starodávnu kultúru (jednu z naj-

starších na svete), aj bohaté organizátorské skúsenosti z veľkých podujatí; mesto má rozvinuté ko-
munikácie, dopravu, hotely a ďalšie verejné zariadenia; kandidatúra mala plnú podporu čínskej 
vlády a silnú podporu obyvateľstva; súčasťou projektu bol nádherný olympijský park na severe 
mesta. Hodnotiaca komisia MOV vyhodnotila ponuku Pekingu za celkove najlepšiu, aj keď lepšiu 
situáciu so športoviskami mali Paríž aj Toronto. „Komisia verí, že olympijské hry by mohli zanechať je-
dinečné dedičstvo Číne a športu,“ a „je presvedčená, že Peking by mohol zorganizovať excelentné hry,“ uvá-
dzalo sa v hodnotiacej správe.
Najdôležitejším faktorom pre úspech Pe-

kingu však  bolo  zrejme  to,  o  čom  sa  toľko 
nehovorilo,  ale  čo  každý  člen  MOV  pred 
hlasovaním vnímal v podvedomí. Bolo oči-
vidné,  že  vzhľadom na  tamojšiu početnosť 
obyvateľstva, lacnú pracovnú silu aj výrobu, 
nekonečný trh a mimoriadne rýchlo expan-
dujúcu ekonomiku chcú s Čínou ako s novou globálnou veľmocou obchodovať všetky vyspelé 
ekonomiky sveta. V záujme tohto obrovského obchodu ustupovali do úzadia všetky politické 
výhrady demokratických štátov voči čínskemu autokratickému režimu. Ten v tejto krajine rozvi-
nul v posledných 30 rokoch nezvyčajný hybrid – trhový mechanizmus pod dohľadom všemoc-
nej komunistickej strany.

Peking bol nepochybne kontroverznou voľbou. Z viacerých strán MOV pred hlasovaním do-
stával  výzvy,  aby hlavnému mestu komunistickej Číny nezveril  právo usporiadať  taký veľký 
svetový sviatok, ako sú olympijské hry. Skupina amerických kongresmanov, Európsky parlament, 
aj organizácia Amnesty International upozorňovali, že v Číne sa nedodržiavajú základné ľudské 
práva. Ilustrovali to hriechmi režimu, ako sú represie voči politickým odporcom, odmietanie ne-
závislosti Tibetu, potláčanie náboženských hnutí, kontrola médií i početné popravy.
Proti týmto názorom priamo v Moskve vystúpil napríklad prezident organizačného výboru 

ZOH 2002 v Salt Lake City Mitt Romney. „MOV by získal unikátne miesto v histórii, keby pomohol 
Číne otvoriť sa svetu. Olympiády budujú mosty, nie múry,“ vyhlásil muž, ktorý o sedem rokov ne-
skôr kandidoval za prezidenta USA. Podporil ho aj prezident organizačného výboru OH 1984 

Tretí raz v histórii – po japonskom Tokiu 
1964 a juhokórejskom Soule 1988 – pridelil 
MOV organizáciu OH mestu v Ázii. Výsledok 
hlasovania o dejisku OH 2008 bol úplne jed-
noznačný. Čínsky Peking však bol nepochyb-
ne kontroverznou voľbou.
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v Los Angeles a vplyvný americký olympijský funkcionár Peter Ueberroth, keď povedal: „Naj-
lepšia vec v súvislosti s olympijskými hrami je, že otvoria komunikačné dvere tak naširoko, že ich už nikto 
nedokáže zavrieť.“
Voľba Pekingu za hostiteľské mesto OH 2008 bola napriek kontroverziám jednoznačná. MOV 

ňou vyjadril vieru, že Čína sa vďaka olympiáde môže zmeniť k lepšiemu. A najľudnatejšia krajina 
po získaní OH začala s ich prípravou pod heslom „Jeden svet, jeden sen“ v takom vysokom tempe, že 
MOV musel prvý raz v histórii organizátorov dokonca „brzdiť“. Štát bol ochotný urobiť pre úspech 
olympiády všetko. Napríklad len do ekologických opatrení v Pekingu a v jeho okolí investovala 
Čína za sedem rokov neuveriteľných 12 miliárd dolárov! 

Olympijské hry v Pekingu boli výnimočné a zorganizované na vysokej úrovni. Výpravy 
na ne vyslal rekordný počet 204 NOV. Aspoň jednou medailou sa mohlo pochváliť 87 z nich, 
čo tiež nemalo obdobu. Aj účasť športovcov bola rekordná – 10 942 olympionikov. Zastúpe-
nie žien už presiahlo 42 percent.

Prezident MOV Jacques Rogge odmietol v čase príprav vykonávať na Čínu nátlak s využitím 
médií. Vysvetľoval, že na takúto veľmoc platí len tichá diplomacia. Svet však mal pocit, že MOV 
robí málo. Ako keby športová organizácia sama mala moc za niekoľko rokov dokázať zmeniť niečo, 
čo sa za dlhý čas nepodarilo vládam najmocnejších krajín sveta na čele s USA!
Začiatkom roka 2008 z viacerých kútov sveta začali zaznievať výzvy na bojkotovanie OH v Pe-

kingu. Ako hlavný motív protestov sa zdôrazňovalo potláčanie nezávislosti Tibetu, ktorý Čína dl-
hodobo považuje za svoju provinciu. Hrozba olympijského bojkotu sa objavila 24 rokov od posled-
ných výrazne bojkotovaných OH v Los Angeles. Napätie eskalovalo najmä po spustení tradičnej 
štafety s olympijským ohňom. Číňania si megalomansky naplánovali  jej púť po celom svete po 
trase dlhej až 137-tisíc kilometrov. Už samotný slávnostný ceremoniál zapálenia posvätného ohňa 
v antickej Olympii narušili extrémisti. Ale to bol len začiatok. Najmä v Londýne, Paríži aj v San Fran-
ciscu pripravili protestanti štafete „horúce“ privítanie a agresívne na ňu zaútočili. Z obavy pred 
demonštráciami museli trasu štafety viackrát pozmeniť, aby predišli konfliktom.

 Na domácej pôde v Pekingu  
prvý raz v histórii dominovali Číňania – 
medzi nimi postavou vyčnieval 
obrovitý basketbalista Jao Ming

 Napriek tomu sa OH v Pekingu 
uskutočnili a nebojkotoval ich ani je-
den národný olympijský výbor. Ani 
jedna vláda krajín z demokratické-
ho  sveta  nenašla  odvahu  vyslyšať 
výzvy na bojkot olympijských hier 
v  krajine,  ktorá  sa  v  posledných 
rokoch  stala  svetovou  politickou 
aj  hospodárskou  superveľmocou. 
Vlády  nebránili  v  účasti  športov-
com zo svojich krajín. Na slávnost-
nom otvorení, ktoré Číňania naplá-
novali na magický dátum 8. 8. 2008, 

sa zúčastnili aj najvyšší štátnici z krajín, ktoré sa považujú za bašty demokracie.
Olympijské hry v Pekingu boli výnimočné a zorganizované na vysokej úrovni. Výpravy na ne 

vyslal rekordný počet 204 NOV. Aspoň jednou medailou sa mohlo pochváliť 87 z nich, čo tiež ne-

malo obdobu. Aj účasť športovcov bola rekordná, hoci  len o „chlp“. Počet 10 942 olympionikov 
znamenal prekonanie aténskeho dovtedajšieho maxima o 51 ľudí, počet disciplín  (302) o  jednu. 
Z účastníkov bolo rekordných vyše 42 percent žien – presne 4637. Olympionici utvorili 43 sveto-
vých a 132 olympijských rekordov. Číňania pre nich pripravili veľkolepé športoviská. Najväčšiu 
publicitu dostal impozantný Národný štadión s prezývkou Vtáčie hniezdo. Nemenej futuristický bol 
plavecký komplex s názvom Vodná kocka. Športovcov privítala najkrajšia olympijská dedina v his-
tórii. Našťastie, nenaplnili sa obavy sveta zo smogu a z extrémneho počasia.
Najúspešnejšou krajinou v medailovom hodnotení sa prvý raz v histórii stala Čínska ľudová re-

publika. Jej reprezentanti získali 51 zlatých medailí (spolu rovných sto cenných kovov) a ukončili 
dovtedajšiu dominanciu olympionikov USA. Americká výprava si vybojovala síce viac medailí (110), 
ale podstatne menej zlatých (36). Americký plavec Michael Phelps po veľmi nádejnom pokuse už 
v Aténach 2004 v Pekingu dokázal to, čo sa zdalo byť nemožné – prekonal fantastický kúsok svojho 
krajana Marka Spitza z OH 1972. V superrýchlom bazéne si vyplával neuveriteľných osem zlatých 
medailí, ktoré v siedmich prípadoch prizdobil svetovými rekordmi! S celkovým ziskom už 14 zlatých 
kovov sa stal najúspešnejším olympionikom všetkých čias. Spolu má v zbierke šestnásť olympijských 
medailí  (14-0-2). Viac cenných kovov – osemnásť (9-5-4) – nazbierala v celej histórii OH len gym-
nastka Larisa Latyninová z bývalého ZSSR, ktorá zostáva najúspešnejšou ženou. Absolútny rekord  
v počte olympijských účastí vyrovnal už deviatym štartom na OH kanadský jazdec Ian Millar.

 Bratislavské dvojičky 
Peter a Pavol 
Hochschornerovci zvíťazili 
v súťaži deblkanoistov  
na divokej vode už tretí 
raz v sérii

Zlaté medaily Hochschornerovcov z Pekingu

Pre Slovensko bola pekinská olympiáda najúspeš-
nejšia v histórii.  Slováci  získali prvý  raz  až  tri  zlaté 
medaily. Všetky vylovili vo vodnoslalomárskom are-
áli  v Šun-ťi. Bratia Peter a Pavol Hochschornerovci 
už  tretí  raz  v  sérii  zvíťazili  v  deblkanoe.  Kajakárka 
Elena Kaliská obhájila triumf z Atén. A singlkanoista 

Michal Martikán získal už štvrtú medailu v sérii – po zlate v Atlante 1996 a striebrach v Sydney 
2000 i v Aténach 2004 si znovu vybojoval najcennejší kov. Po dlhých dvanástich rokoch...
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Olympijské hry doteraz  
v 18 krajinách a v 22 mestách,  
OH 2012 už tretí raz v Londýne
Najčastejšie sa doteraz konali olympijské hry v USA – štyrikrát. Najprv v St. Louis (1904), potom 

dvakrát v Los Angeles (1932 a 1984) a naposledy v Atlante (1996). Z ďalších krajín po dva razy orga-
nizovali olympijské hry vo Francúzsku (Paríž 1900 a 1924), vo Veľkej Británii (Londýn 1908 a 1948), 
v Austrálii (Melbourne 1956 a Sydney 2000) a v Grécku (Atény 1896 a 2004). Fakticky dvakrát sa OH 
uskutočnili aj vo Švédsku. Oficiálne síce len v Štokholme 1912, v rovnakom meste sa však konali aj 
jazdecké súťaže OH 1956 (austrálska vláda vtedy na OH v Melbourne podmienila dovoz koní do 
krajiny polročnou karanténou, čo nebol nikto schopný akceptovať). Raz sa olympijské hry uskutoč-
nili v Belgicku (Antverpy 1920), Holandsku (Amsterdam 1928), Nemecku (Berlín 1936), Fínsku (Hel-
sinki 1952), Taliansku (Rím 1960), Japonsku (Tokio 1964), Mexiku (Mexico City 1968), NSR (Mníchov 
1972), Kanade (Montreal 1976), ZSSR (Moskva 1980), Kórejskej republike (Soul 1988) a v Španielsku 
(Barcelona 1992).

 Logo a plagát Hier XXX. olympiády 
v Londýne 2012

Trikrát  vo  vojnovom  období 
(1916, 1940 a 1944) sa olympijské 
hry nekonali. Dostali však pora-
dové číslo. Historicky sa eviduje 
29 olympijských hier,  ale usku-
točnilo  sa  ich  len  26.  Pätnásť-
krát  doteraz  hostilo  olympijské 
hry  mesto  v  Európe,  šesťkrát 
v Amerike, trikrát v Ázii a dva-
krát  v Austrálii. Dejiskom Hier 
XXX.  olympiády  v  roku  2012 
bude Londýn. Britská metropola 

sa tak stane prvým mestom v histórii, ktoré usporiada olympijské hry už tretí raz.
V Olympijskej charte je dnes stanovené, že olympijské hry trvajú šestnásť dní, ale v skutočnosti to 

celkom tak nie je. Oficiálny termín v prípade OH 1996 – 2012 zahŕňa aj sedemnásty deň. Ten je ve-
novaný výlučne slávnostnému otvoreniu. Túto zmenu si vyžiadali televízne záujmy a hlavne sna-
ha inkasovať za ďalší vysielací deň viac za reklamu. Ale celkom presný nie je ani tento údaj. Futba-
lový turnaj sa totiž vždy začína hrať v dňoch ešte pred slávnostným otvorením. V Londýne 2012 to 
bude aj prípad lukostreľby. 

Prehľad novovekých olympijských hier (1896 – 2012)

I. ATÉNY (Grécko), 6. – 15. 4. 1896 13 – 245 (245 + 0) 9 – 43 1
II. PARÍŽ (Francúzsko), 14. 5. – 28. 10. 1900 24 – 1225 (1206+19) 18 – 87 2
III. ST. LOUIS (USA), 1. 7. – 23. 11. 1904 13 – 689 (681 + 8) 17 – 94 1
IV. LONDÝN (Veľká Británia), 27. 4. – 31. 10. 1908 22 – 2035 (1999+36) 22 – 109 7
V. ŠTOKHOLM (Švédsko), 5. 5. – 27. 7. 1912 28 – 2547 (2490+57) 14 – 102 14
VI. – 1916 – neuskutočnili sa pre I. svetovú vojnu
VII. ANTVERPY (Belgicko), 20. 4. – 12. 9. 1920 29 – 2591 (2513+78) 22 – 154 0
VIII. PARÍŽ (Francúzsko), 4. 5. – 27. 7. 1924 44 – 3092 (2956+136) 17 – 126 4
IX. AMSTERDAM (Holansko), 17. 5. – 12. 8. 1928 46 – 3014 (2724+290) 14 – 109 3
X. LOS ANGELES (USA), 30. 7. – 14. 8. 1932 37 – 1408 (1281+127) 14 – 116 1
XI. BERLÍN (Nemecko), 1. – 16. 8. 1936 49 – 4066 (3738+328) 19 – 129 9
XII. – 1940 – neuskutočnili sa pre II. svetovú vojnu
XIII. – 1944 – neuskutočnili sa pre II. svetovú vojnu
XIV. LONDÝN (Veľká Británia), 29. 7. – 14. 8. 1948 59 – 4099 (3714+385)  17 – 136 3
XV. HELSINKI (Fínsko), 19. 7. – 3. 8. 1952 69 – 4925 (4407+518)  17 – 149 11
XVI. MELBOURNE (Austrália), 22. 11. – 8. 12. 1956 67 – 3342 (2958+384)  17 – 145 11
    + ŠTOKHOLM (Švédsko) – jazdectvo, 10. – 17. 6. 1956
XVII. RÍM (Taliansko), 25. 8. – 11. 9. 1960 83 – 5348 (4738+610) 17 – 150 14
XVIII. TOKIO (Japonsko), 10. – 24. 10. 1964 93 – 5140 (4457+683) 19 – 163 18
XIX. MEXICO CITY (Mexiko), 12. – 27. 10. 1968 112 – 5530 (4750+780) 20 – 172 26
XX. MNÍCHOV (NSR), 26. 8. – 11. 9. 1972 121 – 7123 (6065+1058) 23 – 195 21
XXI. MONTREAL (Kanada), 17. 7. – 1. 8. 1976 92 – 6028 (4781+1247) 23 – 198 29
XXII. MOSKVA (ZSSR), 19. 7. – 3. 8. 1980 80 – 5217 (4093+1124) 23 – 203 50
XXIII. LOS ANGELES (USA), 28. 7. – 12. 8. 1984 140 – 6797 (5230+1567) 22 – 221 0
XXIV. SOUL (Kórejská republika), 17. 9. – 2. 10. 1988 159 – 8465 (6279+2186) 25 – 237 50
XXV. BARCELONA (Španielsko), 25. 7. – 9. 8. 1992 172 – 9367 (6659+2708) 26 – 257 69
XXVI. ATLANTA (USA), 19. 7. – 4. 8. 1996 197 – 10 320 (6797+3523) 26 – 271 71
XXVII. SYDNEY (Austrália), 15. 9. – 1. 10. 2000 199 – 10 651 (6582+4069) 28 – 300 108
XXVIII. ATÉNY (Grécko), 13. – 29. 8. 2004 201 – 10 891 (6456+4435) 28 – 301 64
XXIX. PEKING (Čína), 8. – 24. 8. 2008 204 – 10 942 (6305+4637) 28 – 302 57
XXX. LONDÝN (Veľká Británia), 27. 7. – 12. 8. 2012 ??? – ?????????????????? 26 – 302 ???

Vysvetlivky: Úvodná rímska číslica znamená poradové číslo hier olympiády (v prípade OH do-
stávajú poradové číslo aj tie, ktoré sa vinou vojnových udalostí nekonali). Nasleduje miesto kona-
nia, krajina a dátum OH, celkový počet zúčastnených národných olympijských výborov a štartu-
júcich športovcov (v zátvorke muži + ženy). V ďalšej kolónke je uvedený počet športov i disciplín. 
Posledné  číslo uvádza počet  zúčastnených  slovenských  športovcov,  resp.  športovcov  so  sloven-
ským pôvodom, ktorí štartovali na OH v rokoch 1896 – 1912 vo výpravách Uhorska, v rokoch 1920 
– 1992 vo výpravách ČSR, ČSSR, resp. ČSFR, od OH 1996 ako členovia výprav samostatného Slo-
venska. Na OH 1920 nebol vo výprave ČSR žiadny Slovák. OH 1984 ČSSR z politických dôvodov 
bojkotovala.
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Novoveké olympijské hry 
a ich športoví hrdiNovia 
v kocke

Poznámka: Podľa Olympijskej charty sú olympijské hry súťažou medzi jednotlivcami. Napriek 
tomu médiá už od prvých OH v Aténach 1896 začali zverejňovať neoficiálne olympijské bodova-
nie. Uvádzame ho aj v tejto publikácii (do roku 1992), ale má len informatívny charakter. V olym-
pijskom bodovaní sú na OH 1896 – 1904 zahrnuté  len prvé tri miesta podľa bodovacieho kľúča  
3 - 2 - 1. Počnúc OH 1908 sa bodovalo prvých šesť miest v odstupňovaní 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod. 
V zátvorke uvádzame počet umiestení na prvých troch miestach, resp. olympijských medailí, kto-
ré získali športovci týchto krajín. Pridávame aj umiestenie výprav bývalého Česko-Slovenska (ČSR 
na OH 1920 – 1956, ČSSR na OH 1960 – 1988 a ČSFR na OH 1992) a súčasného Slovenska (OH 1996 
– 2008). V prípade posledných štyroch OH - v Atlante, Sydney, Aténach a v Pekingu - uvádzame 
len medailový rebríček, pretože neoficiálne poradie krajín podľa počtu bodov nebolo v médiách 
zverejnené. Za rebríčkom krajín nasleduje prehľad najúspešnejších účastníkov jednotlivých olym-
pijských hier podľa počtu umiestení na prvých, druhých a tretích miestach. Medailové rebríčky na 
OH 2000 – 2008 sú po dodatočných úpravách výsledkov (platnosť k 30. augustu 2011).

HRY I. OLYMPIÁDY: ATÉNY (Grécko) 1896

• TERMÍN: 6. – 15. 4. 1896
•  ÚČASŤ:  245  športovcov  (výlučne mužov)  a  14  národných  olympij-
ských výborov (NOV), súťažili v 43 disciplínach 9 športov.

•  ÚČASŤ ŠPORTOVCOV POCHÁDZAJÚCICH ZO SLOVENSKA:  
1 športovec vo výprave Uhorska - Alojz Szokol (atletika) tretí v behu 
na 100 m a štvrtý v trojskoku.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailo-
vých umiestení): 1. Grécko 86 (10-19-18), 2. USA 47 (11-6-2), 3. Nemec-
ko 30,5 (7-4-3).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILOVÝCH UMIESTENÍ: Carl 
Schuhmann (Nem., športová gymnastika a zápasenie) 4-0-0, Hermann 
Weingärtner (Nem., športová gymnastika) 3-2-1, Alfred Flatow (Nem., 
športová gymnastika) 3-1-0, Paul Masson (Franc., cyklistika) 3-0-0.

Na OH v Aténach bola drvivá väčšina účastníkov z Grécka. Všetci olympionici boli muži. 
Víťaz každej súťaže dostal okrem olivovej vetvičky a diplomu striebornú medailu, druhý vav-
rínovú vetvičku a bronzovú medailu. V poradí tretí nedostal vtedy nič. 
Vôbec prvým aténskym olympijským víťazom bol Američan, atlét James Brendan Connol-

ly. Podľa vzoru antických športovcov atléti súťažili  i v hode diskom (vyhral Robert Garrett 
z USA) a v maratónskom behu.  Jeho víťazom sa  stal Spyridon Louis,  až dovtedy neznámy 
grécky pastier ovcí. Muž, ktorý nikdy predtým nesúťažil, sa stal ústrednou postavou hier. Veď 
maratón mal pre Grékov z historického hľadiska priam magickú príťažlivosť. Vedno s ním boli 
najheroickejšou súťažou cestné preteky cyklistov, vypísané na dvanásť hodín. Najviac medai-
lových umiestení v Aténach získal Nemec Carl Schuhmann, ktorý svoje štyri víťazstvá dobyl 

v zápasení a v gymnastických súťažiach. Preteky v jachtingu a vo 
veslovaní znemožnilo usporiadať rozbúrené more.

 Historický prvý víťaz novovekých olympijských hier – americký atlét James 
Brendan Connolly, ktorý zvíťazil v trojskoku

Jediný športovec slovenského pôvodu, atlét Alojz Szokol (vo výs-
ledkoch je uvedený ako Alajos Szokolyi), štartoval vo výprave Uhor-
ska. Rodák z Hronca skončil  tretí v behu na 100 m a obsadil  štvrté 
miesto v trojskoku. Aj na ďalších OH do roku 1912 štartovali športov-
ci slovenského pôvodu vo výpravách Uhorska.

HRY II. OLYMPIÁDY: PARÍŽ (Francúzsko) 1900

•  TERMÍN: 14. 5. – 28. 10. 1900
•  ÚČASŤ: 1225 športovcov (1206 mužov, 19 žien) a 24 NOV, súťažili v 87 
disciplínach 18 športov.

•  ÚČASŤ ŠPORTOVCOV POCHÁDZAJÚCICH ZO SLOVENSKA:  
2 športovci vo výprave Uhorska – Zoltán Halmaj (plávanie)  skončil 
druhý na 200 m v. sp. i 4000 m v. sp. a tretí na 1000 m v. sp., Zoltán 
 Speidl (atletika) piaty v behu na 800 m.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY PODĽA BODOV (v zátvorke medailo-
vé umiestenia): 1. Francúzsko 186,5 (28-28-32), 2. USA 105,5 (19-14-19), 
3. Veľká Británia 76,25 (18-7-12).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILOVÝCH UMIESTENÍ: Alvin 
Kraenzlein (USA, atletika) 4-0-0, Conrad Stäheli (Švaj., športová streľ-
ba) 3-0-1, Ray Ewry (USA, atletika) 3-0-0.

Vo francúzskom hlavnom meste Paríži boli OH 1900 súčasťou veľkolepej svetovej výstavy. Osta-
li úplne v jej tieni. Generálny sekretár výstavy Alfred Picard dokonca nazval hry anachronizmom. 
Z dodnes  tradičných olympijských športov  tam pribudli do programu OH veslovanie,  jachting, 
futbal, lukostreľba, jazdectvo a v rámci plávania vodné pólo. Ale súťažilo sa aj v ragby, golfe, v pó-
le na koňoch, krikete a v krokete. Pozitívom bola prvá účasť žien, aj keď ich počet bol len symbo-
lický. Štartovali v golfe a v tenise. Športovci v Paríži nedostávali medaily, ale vecné ceny spotreb-
ného charakteru.
Viacero disciplín malo naozaj kuriózny obsah. Napríklad v programe bolo aj plávanie na 200 

m s prekážkami. Súčasťou tejto súťaže bol aj šplh na stĺp, či preliezanie a podplávanie ukotvených 
člnov. Kurióznou súťažou, ale z iného dôvodu, boli aj veslárske preteky dvojky s kormidelníkom. 
Holandskej dvojici Brandt – Klein chýbal kormidelník, pretože Brockmann uprednostnil účasť 
v osemveslici. Siahli teda medzi divákov a vybrali si malého chlapca. Holanďania napokon trium-
fovali, ale chlapec sa vytratil preč a jeho meno história nezaznamenala...
Svoju veľkú olympijskú kariéru začal v Paríži americký „kráľ“ skokov z miesta Ray Ewry, kto-

rý triumfoval v troch súťažiach v skokoch z miesta – do diaľky, do výšky, aj v trojskoku. Uspel po-
tom aj na ďalších dvoch olympiádach a dohromady dosiahol osem olympijských víťazstiev. Pritom 
Ewry prekonal detskú obrnu a v detstve mal obe nohy ochrnuté. Pomohol mu však liečebný telo-
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cvik. Hendikep sa mu úplne nepodarilo odstrániť, takže behať nemohol. Ale v skokoch z miesta sa 
stal fenoménom. Ešte úspešnejší bol v Paríži jeho krajan a takisto atlét Alvin Kraenzein, ktorý si 
pripísal štyri prvenstvá v individuálnych disciplínach (beh na 60 m, prekážkové behy na 110 i 200 
m a skok do diaľky)! Takýto kúsok v atletike nemá dodnes obdobu.

 Neprekonateľný šampión v skokoch miesta Ray Ewry z USA – 
dovedna osemnásobný olympijský víťaz

 Americký atlét Alvin 
Kraenzlein triumfoval 
v Paríži v štyroch 
individuálnych 
disciplínach

V uhorskej výprave boli dvaja  rodáci  z územia dnešného Slovenska. Plavec Zoltán Halmaj, 
rodák z dnešnej Vysokej pri Morave, v Paríži získal dve druhé a  jedno  tretie miesto. Premiéro-
vo štartovali na OH českí športovci. Štyria súťažili pod hlavičkou Českého olympijského výboru 
(hoci samostatné Česko v tom čase neexistovalo) a tenistka Hedviga Rosenbaumová ako súkrom-
ná osoba.

HRY III. OLYMPIÁDY: SAINT LOUIS (USA) 1904

•  TERMÍN: 1. 7. – 23. 11. 1904
•  ÚČASŤ: 689 športovcov (681 mužov, 8 žien) a 13 NOV, súťažili v 94 dis-
ciplínach 17 športov.

•  ÚČASŤ ŠPORTOVCOV POCHÁDZAJÚCICH ZO SLOVENSKA:  
1 športovec vo výprave Uhorska – Zoltán Halmaj (plávanie) vyhral na 
50 y v. sp. aj na 100 y v. sp.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne  bodovanie  a  zisk  medailí):  
1. USA 417 (70-75-63), 2. Nemecko 24,5 (4-4-5), 3. Kuba 22,5 (5-3-3).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILOVÝCH UMIESTENÍ: Anton 
 Heida (USA, športová gymnastika) 5-1-0, Marcus Hurley (USA, cyklisti-
ka) 4-0-0, George Eyser (USA, športová gymnastika) 3-2-0, Charles Da-
niels (USA, plávanie) 3-1-1.

V americkom St. Louis mali OH 1904 len „púťový“ charakter. Znovu sa stali iba príveskom sve-
tovej výstavy - najväčšej v histórii. Jej súčasťou dokonca boli popri olympijských aj tzv. antropolo-
gické hry. Boli to športové súťaže predstaviteľov etnických menšín - napríklad Indiánov, afrických 

trpaslíkov, či dlhonohých Patagóncov. Žiaľ, tieto divácke „atrakcie”, zaváňajúce exotikou, prilákali 
väčší počet divákov než vlastné olympijské súťaže. Z 390 disciplín MOV dodatočne uznal za olym-
pijské len 94 v 17 športoch. Zo športov, ktoré sú v programe OH dodnes, mal na OH 1904 premiéru 
box, z odvetví skoky do vody a zápasnícky voľný štýl. Spestrením boli súťaže v lakrose a v roque.

 Víťaz štyroch cyklistických súťaží Marcus Hurley z USA

 Obrazový dôkaz, že víťaz maratónu Tom Hicks z USA 
využil aj cudziu pomoc

Účasť z krajín mimo USA bola veľmi malá a mnohé olympijské súťaže ovládli Američania bez 
akejkoľvek zahraničnej konkurencie. Medzi nimi vynikol gymnasta českého pôvodu Anton Hei-
da, ktorý si pripísal päť olympijských triumfov. Jeho krajan, atlét Ray Ewry, si zopakoval všetky tri 
víťazstvá v skokoch z miesta. V cyklistike domáci Marcus Hurley vyhral štyri dráhové disciplíny. 
Športovci USA sa postarali aj o škandály v maratónskom behu. Vôbec prvého dokázaného podvo-
du na OH sa dopustil Fred Lorz. A prvý známy prípadu dopingu na OH (žiaľ, nepotrestaný, keďže 
vtedy ešte doping nebol zakázaný) sa viaže k víťaznému Tomovi Hicksovi. Ten sa vo veľkom vy-
čerpaní posilnil strychnínom a alkoholom, aby maratón vôbec dokončil. Navyše do cieľa mu po-
máhali dvaja chlapi, ktorí ho podopierali. Naopak, hrdinom maratónu bol kubánsky poštár Felix 
Carvajal. O víťazstvo ho obralo len to, že počas pretekov zjedol zrejme nezrelé jablká, ktoré rástli 
pri ceste. Poznačený kŕčmi a hnačkou dobehol štvrtý.
Európanov súťažilo v USA málo. Aj športovo silné Uhorsko vyslalo iba dvoch plavcov a dvoch 

atlétov. Rodák z dnešnej Vysokej pri Morave na slovenskom území Zoltán Halmaj (Halmay) vy-
hral dve plavecké súťaže v bazéne postavenom na výstavisku.
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HRY IV. OLYMPIÁDY: LONDÝN (Veľká Británia) 1908

•  TERMÍN: 27. 4. – 31. 10. 1908
•  ÚČASŤ: 2035 športovcov (1999 mužov, 36 žien) a 22 NOV, súťažili v 109 
disciplínach 22 športov.

•  ÚČASŤ ŠPORTOVCOV POCHÁDZAJÚCICH ZO SLOVENSKA:  
7 športovcov vo výprave Uhorska - Zoltán Halmaj (plávanie) druhý na 
100 m v. sp. a člen druhej štafety na 4x200 m v. sp., Vojtech Zulawszky 
(šerm) druhý v šerme šabľou, Mór Koczán (atletika) šiesty v hode dis-
kom, Juraj Luntzer (atletika) šiesty v hode diskom.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY  (neoficiálne  bodovanie  a  zisk  medailí):  
1. Veľká Británia 943,7  (56-50-40), 2. USA 320,8  (23-12-12), 3. Švédsko 
173,2 (8-6-11).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Melvin Sheppard (USA, atletika) 
3-0-0, Henry Taylor  (V. Brit., plávanie) 3-0-0, Benjamin Jones  (V. Brit., 
cyklistika) 2-1-0.

Veľká Británia  - v  tom čase športovo najvyspelejšia krajina sveta – na  rozdiel od Paríža  i St. 
Louis pripravila na športové súťaže OH 1908 dôstojné prostredie a kvalitné moderné športoviská. 
Hoci hry boli opäť časovo rozťahané - až do šiestich mesiacov – drvivá väčšina súťaží sa uskutočni-
la v rozpätí dvoch týždňov v júli 1908. V loptových hrách ako lakros a jeu de paume sa súťažilo už 
na jar. V Londýne zažil svoju premiéru pozemný hokej a ako prvý zimný šport krasokorčuľovanie. 
Počet účastníkov prvý raz prevýšil dvetisíc a a počet disciplín stovku. Prví traja v každej disciplíne 
si v Londýne prvý raz prevzali riadne, nielen pamätné olympijské medaily.
V domácom prostredí sa prejavila veľká športová vyspelosť Britov, ktorí vyhrali viac než polo-

vicu disciplín. Hry poznamenali rozpory medzi americkou a britskou delegáciou. Američania vy-
čítali domácim rozhodcom neobjektívne posudzovanie výkonov. Americký atlét John Flanagan už 
tretí raz za sebou zvíťazil v hode kladivom. Rovnaký olympijský hetrik – dokonca dvojnásobný – si 
v skoku do výšky a do diaľky z miesta pripísal v Londýne dovedna osemnásobný olympijský šam-
pión Ray Ewry, takisto z USA. O unikátny kúsok sa postarali švédski strelci – 61-ročný otec Oscar 
Swahn a jeho 29-ročný syn Alfred Swahn. Obaja boli členmi víťazného družstva v streľbe na be-
žiaceho jeleňa. To sa ťažko niekomu podarí zopakovať.

 Víťazné švédske družstvo v streľbe na 
bežiaceho jeleňa. Celkom vľavo Alfred 
Swahn, druhý sprava s veľkou šedivou 
bradou jeho otec Oscar Swahn.

Mýtom OH  v  Londýne  sa  stala  tra-
gédia  talianskeho  maratónca  Doranda 
Pietriho. Na štadión dobehol  s veľkým 
náskokom ako prvý, ale bol očividne de-
zorientovaný a mýlil si smer. V úplnom 
vyčerpaní  sa  po  dráhe  tackal.  Keď  sa 
v  bráne  štadióna  zjavil Američan  John 
Hayes a Pietri sa ledva zdvíhal zo zeme, 
pomohli mu organizátori a s ich asisten-

ciou sa prepotácal niekoľko krokov. Napokon prešiel aj s pomocou slávneho autora detektívok Art-
hura Conana Doyla cieľom ako prvý. Za použitie cudzej pomoci ho však diskvalifikovali...

 Dezorientovanému a úplne vyčerpanému 
talianskemu maratóncovi Dorandovi 
Pietrimu pomáhali na štadióne organizátori. 
Pre cudziu pomoc napokon prišiel 
o víťazstvo. Diskvalifikovali ho.

Z  rodákov  z  územia  dnešného  Slo-
venska v uhorskej výprave sa znovu naj-
viac presadil plavec Zoltán Halmaj (Hal-
may). Získal dve strieborné medaily. Do 
striebornej medailovej zbierky prispel aj 
Vojtech Zulawszky v šerme šabľou.

HRY V. OLYMPIÁDY: ŠTOKHOLM (Švédsko) 1912

•  TERMÍN: 5. 5. – 27. 7. 1912
•  ÚČASŤ:  2547  športovcov  (2490 mužov,  90  žien)  a  28 NOV,  súťažili 
v 102 disciplínach 14 športov.

•  ÚČASŤ ŠPORTOVCOV POCHÁDZAJÚCICH ZO SLOVENSKA: 
14  športovcov vo výprave Uhorska  – Alexander Prokopp  (športová 
streľba) prvý vo vojenskej puške na 300 m, Ľudovít Kmeťko (športová 
gymnastika) člen druhého družstva, Mór Koczán (atletika) tretí v ho-
de oštepom, Ján Wenk (vodné pólo) člen piateho družstva.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 
1. Švédsko 467,2 (24-24-17), 2. USA 407,5 (23-19-19), 3. Veľká Británia 
255 (10-15-16).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Wilhelm Carlberg (Švéd., špor-
tová streľba) 3-2-0, Hannes Kolehmainen (Fín., atletika) 3-1-0, Alfred 
Lane (USA, športová streľba) 3-0-0.

K OH 1912 v Štokholme sa viaže začiatok éry nového rozvoja olympijských hier a rozmachu 
športu. Švédsko bolo v tom čase jednou zo športovo najrozvinutejších krajín sveta. V jeho metro-
pole pripravili OH na všestranne vysokej úrovni. Prvý raz sa zúčastnili zástupcovia všetkých sve-
tadielov. Hry sa tešili veľkému diváckemu záujmu, súťažilo sa na špičkových športoviskách. V at-
letike prvý raz použili elektrické stopky s presnosťou na desatiny sekundy, aj cieľovú fotografiu. 
Rozhodla o poradí v behu na 1500 m. Podľa švédskeho vzoru, že človek má posilňovať svoje telo 
rovnomerne, sa súťaže vo vrhu guľou, v hode diskom a oštepom konali dvakrát – raz jednou ru-
kou, raz druhou a oba výsledky sa zrátali. Ako nový šport sa na olympijskej scéne objavil moderný 
päťboj. V Štokholme mali premiéru umelecké súťaže. Hry negatívne poznačila tragédia portugal-
ského maratónca Francisca Lazara, ktorý tesne pred štadiónom odpadol a na druhý deň zomrel.
Jasne sa preukázalo, že na veľké športové úspechy sú predurčení aj ľudia inej rasy ako bielej. 

Esami hier boli dvaja skvelí športovci z USA – atlét indiánskeho pôvodu Jim Thorpe a domorodý 
plavec z Havaja Duke Paoa Kahanamoku. Všestranný Thorpe, ktorého švédsky kráľ označil za 
„najväčšieho športovca na svete“, triumfoval v päťboji i v desaťboji a tešil sa obrovskej popularite. 
Potom však vyšlo najavo, že kedysi ako mladík prijal 60 dolárov za účasť v bejzbalovom zápase. 
Na základe striktného uplatňovania predpisov o amaterizme ho nasledujúci rok diskvalifikovali 
a dodatočne prišiel o obe zlaté medaily! Neskôr vyšlo najavo, že profesionálom nikdy nebol, ale 
rehabilitácie sa nedožil.
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 Mimoriadny všestranný atlét Jim Thorpe z USA 
prišiel dodatočne o obe zlaté medaily 
v Štokholme pre nepravdivé obvinenie 
z profesionalizmu

Popri Thorpeovi bol zrejme najväčšou pos-
tavou OH v Štokholme fínsky bežec Hannes 
Kolehmainen. Triumfoval na troch vytrvalec-
kých tratiach (5 km, 10 km a cezpoľný beh na 
12 km)  a  ešte pridal  striebro  ako  člen druž-
stva  v  cezpoľnom  behu.  Jeho  krajan Alfred 
Asikainen  účinkoval  v  zápasníckom  súboji, 
ktorý sa naveky zapísal do olympijskej histó-
rie. V kategórii do 75 kg bol jeho semifinálo-

vým súperom Rus Martin Klein. V tom čase v zápasení neexistoval časový limit, takže víťaz musel 
byť jednoznačný. Obaja súperi však boli takí vyrovnaní, že zápasili viac než jedenásť hodín! Víťazný 
Klein bol po tomto „maratóne“ taký unavený, že na finálový zápas proti Švédovi Johanssonovi ani 
nevládal nastúpiť... Úplne heroickou súťažou boli cestné preteky cyklistov na 320 km (!) Medailisti 
na čele s Rudolphom Lewisom z JAR šliapali do pedálov bezmála jedenásť hodín bez prestávky...

 Prvý z plejády skvelých fínskych bežeckých vytrvalcov – trojnásobný 
olympijský víťaz Hannes Kolehmainen 

 Momentka z najdlhšieho duelu v olympijskej histórii. Fín Alfred 
Asikainen (vľavo) a Rus Max Klein zápasili spolu vyše jedenásť hodín!

Najúspešnejšou krajinou sa v domácom prostredí podľa zisku medailí i bodov v neoficiálnom 
hodnotení stalo Švédsko tesne pred USA. To bolo až do nástupu ZSSR na olympijskú scénu o 40 ro-
kov neskôr s jedinou výnimkou (Berlín 1936, kde bolo najúspešnejšie domáce Nemecko) naposle-
dy, čo USA neboli dominantnou krajinou na OH. Medzi uhorskými olympionikmi, rodákmi z úze-
mia dnešného Slovenska, vynikol strelec pôvodom z Košíc Alexander (Sándor) Prokopp. Zvíťazil 
vo vojenskej puške na 300 m. V  striebornom družstve gymnastov Uhorska dominoval Ľudovít 
Kmeťko (Lajos Aradi-Kmetykó). Mór Koczán získal bronz v hode oštepom.

HRY VII. OLYMPIÁDY: ANTVERPY (Belgicko) 1920

•  TERMÍN: 20. 4. – 12. 9. 1920
•  ÚČASŤ: 2591  športovcov  (2513 mužov,  78  žien)  a  29 NOV,  súťažili 
v 154 disciplínach 22 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 123 športovcov z ČSR (122+1), 
ani jeden Slovák.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 
1. USA 662,5 (41-27-27), 2. Švédsko 420 (19-20-25), 3. Veľká Británia 
286 (15-15-13), … 17. ČSR 17 (0 – 0 – 2).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Willis Lee  (USA,  športová 
streľba) 5-1-1, Nedo Nadi  (Tal.,  šerm) 5-0-0, Hubert van Innis  (Bel., 
lukostreľba) 4-2-0, Lloyd Spooner (USA, športová streľba) 4-1-2, Carl 
Osburn (USA, športová streľba) 4-1-1.

Usporiadanie OH 1916, ktoré mali byť v Berlíne, znemožnila 1. svetová vojna. Olympijské hry 
v belgických Antverpách sa tak konali až po osemročnej prestávke v roku 1920. Mesto malo po voj-
ne na prípravu len niečo vyše roka, ale poradilo si so cťou. Hry však znovu trvali až päť mesiacov. 
Spôsobilo to predovšetkým zaradenie dvoch zimných športov – ľadového hokeja a krasokorčuľo-
vania (ozdobou OH 1920 bol Ľadový palác s prvou umelou ľadovou plochou v Európe). Ale podpí-
sala sa na tom aj určitá nedôslednosť usporiadateľov, ktorí odsúvali začiatky niektorých súťaží.
OH v Antverpách sa stali symbolom povojnového vzkriesenia. Na rozdiel od minulosti sa sláv-

nostný otvárací ceremoniál uskutočnil s viacerými novinkami. Tie potom pretrvali desaťročia, nie-
ktoré až do dnešných dní. Premiéru malo vypustenie holubíc ako mierového symbolu, slávnostný 
olympijský sľub športovcov (zložil ho šermiar Victor Boin), i olympijská vlajka s piatimi farebný-
mi kruhmi na bielom podklade.
Prudký nárast počtu olympijských disciplín o viac než päťdesiat prispel k tomu, že tieto OH 

mali nezvyčajne veľký počet multimedailistov. Vynikli medzi nimi predovšetkým strelci, ktorí mali 
obrovské množstvo súťaží. Najviackrát si chuť víťazstiev vychutnali Američania. Dominoval Wil-
lis Lee s medailovou zbierkou piatich zlatých a po jednej striebornej i bronzovej medaile. Takisto 
päť zlatých si vybojoval aj taliansky šermiar Nedo Nadi. Na šermiarskych planšoch žiaril aj so svo-
jim bratom Aldom Nadim. Medzi mimoriadne osobnosti OH 1920 sa zaradil aj fínsky vytrvalec 
Paavo Nurmi. Získal tri zlaté medaily. Pozoruhodní boli aj dvojnásobná víťazka Francúzka Suzan-
ne Lenglenová, prvá ozajstná ženská tenisová hviezda v histórii, i americký šprintér Charles Pad-
dock, ktorý sa preslávil skokmi do cieľovej pásky.

 Taliansky šermiar Nedo Nadi, päťnásobný olympijský víťaz

 Prvá ženská tenisová 
hviezda v histórii, 
Francúzka Suzanne 
Lenglenová
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Premiérový olympijský štart si pripísala Československá republika so 123 športovcami. Vo vý-
prave nebol žiaden Slovák. Futbalisti ČSR figurovali v najväčšom antverpskom olympijskom škan-
dále. Vo finálovom zápase proti domácemu Belgicku na protest proti opakovaným jednostranným 
verdiktom staručkého anglického rozhodcu Johna Lewisa opustili hraciu plochu. Tím ČSR bol dis-
kvalifikovaný a nezískal žiadnu medailu.

HRY VIII. OLYMPIÁDY: PARÍŽ (Francúzsko) 1924

•  TERMÍN: 4. 5. – 27. 7. 1924
•  ÚČASŤ:  3092  športovcov  (2956 mužov,  136 žien)  a  44 NOV,  súťažili 
v 126 disciplínach 17 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 128 športovcov z ČSR (124+4), 
z toho 4 zo Slovenska (4+0) – Alexander Bárta (šerm) člen štvrtého druž-
stva šablistov, Vojtech Neményi (vodné pólo) člen šiesteho družstva.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 
1. USA 624,5 (45-27-27), 2. Francúzsko 279 (13-14-11), 3. Fínsko 256,5 
(14-13-10), ... 12. ČSR 64,5 (1-4-5).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Paavo Nurmi  (Fín.,atletika)  
5-0-0, Ville Ritola (Fín., atletika) 4-2-0, Roger Ducret (Fr., šerm) 3-1-0, 
Johnny Weissmüller (USA, plávanie a vodné pólo) 3-0-1.

Paríž mal v roku 1924 ako prvé mesto v histórii možnosť zorganizovať OH už druhý raz. Olym-
pijský ceremoniál obohatilo vztýčenie troch vlajok – gréckej na počesť krajiny, ktorá dala ľudstvu 
olympijské hry, francúzskej na počesť usporiadateľa týchto a holandskej zase budúcich olympij-
ských hier. Počet účastníkov prvý raz prekročil číslo tritisíc, počet žien zase stovku. Na dlhých 64 
rokov bol naposledy v olympijskom programe tenis.

 Fínsky bežecký fenomén Paavo Nurmi – dovedna 
deväťnásobný olympijský víťaz

Najväčším hrdinom OH 1924 sa stal fínsky vytrvalec Pa-
avo Nurmi. Výrazne prekonal svoj husársky kúsok z Ant-
verp. Získal  až  päť  zlatých medailí,  z  toho dve  v  rozpätí 
necelých dvoch hodín! Trikrát triumfoval v individuálnych 
disciplínach, dvakrát bol členom zlatého družstva. Nurmi 
vyhral aj jedinečnú kombináciu behov na 1500 a 5000 m. Vý-
nimočný bol jeho triumf v cezpoľnom behu na 10 km, v kto-
rom v úmornej horúčave triumfoval s náskokom bezmála 
85 sekúnd! Mlčanlivý Fín sa zaradil medzi najvýznamnej-
šie postavy nielen predvojnových OH, ale celej olympijskej 
histórie. V jeho vlasti o ňom koncom 20. storočia zložili do-
konca operu... Výborne mu sekundoval krajan Ville Ritola, 
ktorý spolu získal ešte o jeden cenný kov viac, aj keď zla-
tých „len“ štyri. Na 5 km trati prehral s Nurmim iba o dve 
desatiny sekundy.
Ďalším velikánom bol Američan Johnny Weissmüller. 

V bazéne si vybojoval tri plavecké zlaté a jednu vodnopó-
lovú bronzovú medailu. Prvý plavec v histórii, ktorý za-

plával stovku pod minútu, pridal ešte ďalšie dva zlaté kovy v Amsterdame 1928. Pred OH 1932 
v Los Angeles sa rozhodol svoju skvelú olympijskú kariéru premeniť na filmovú. Stal sa nadlho 
prvým predstaviteľom Tarzana na filmovom plátne. Dá sa povedať, že vo filmovej histórii bol 
Weissmüller azda prvým akčným hrdinom vôbec...

 Prvá plavecká superstar Johnny Weissmüller z USA,  
päťnásobný olympijský víťaz. Ako predstaviteľ Tarzana patril  
aj k prvým akčným hrdinom v dejinách filmu

 O prvú zlatú olympijskú medailu 
v československej histórii sa 
postaral parížskym víťazstvom 
v šplhu sokolský gymnasta  
Bedřich Šupčík

Slovenskí  športovci  boli 
v Paríži prvý raz členmi výpra-
vy  ČSR.  Medzi  128  športovca-
mi boli  štyria Slováci. Najlepšie 
z nich obstál šermiar Alexander 
Bárta,  ktorý  prispel  k  štvrtému 
miestu družstva šablistov. Strie-

bornú medailu získal v preskoku český gymnasta Jan Koutný, ktorý vtedy pôsobil vo Zvole-
ne. Gymnastika vďaka slávnej sokolskej tradícii priniesla výprave ČSR aj historickú prvú zlatú 
olympijskú medailu. V šplhu sa o ňu zaslúžil Bedřich Šupčík. Vo výprave Maďarska bol rodák 
z Levoče Jenö Uhlyárik členom strieborného družstva v šerme šabľou.

HRY IX. OLYMPIÁDY: AMSTERDAM (Holandsko) 1928

•  TERMÍN: 17. 5. – 12. 8. 1928
•  ÚČASŤ: 3014  športovcov  (2724 mužov,  290 žien)  a  46 NOV,  súťažili 
v 109 disciplínach 14 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 69 športovcov z ČSR (68+1), 3 zo 
Slovenska (3+0), ani jeden sa neumiestil v prvej šestke.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY  (neoficiálne  bodovanie  a  zisk medai-
lí): 1. USA 397,5 (22-18-16), 2. Nemecko 242,5 (10-7-14), 3. Francúzsko 
160,5 (6-10-5), ... 12. ČSR 64,5 (2-5-2).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Georges Miez (Švaj., športová 
gymnastika) 3-1-0, Lucien Gaudin (Fr., šerm) 2-2-0, Hermann Hänggi 
(Švaj., športová gymnastika) 2-1-1.

V holandskom Amsterdame počas celého trvania OH 1928 premiérovo horel na Olympijskom 
štadióne symbolický olympijský oheň. Krajiny na slávnostnom defilé prvý raz viedlo Grécko, ako 
kolíska olympijských hier. Najväčšiu výpravu po prvý raz v olympijskej histórii nemala usporia-
dateľská krajina, ale USA. Američania opätovne dominovali aj v hodnotení krajín. Po nútenej 16-
ročnej prestávke sa objavili pod piatimi kruhmi aj športovci z Nemecka, ktorí mali druhú najús-
pešnejšiu výpravu. Ako vinníkov prvej svetovej vojny Nemcov organizátori predtým na OH 1920 
ani 1924 nepozvali.
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V Amsterdame MOV prvý raz povolil štart žien v atletike. Kým bol na čele MOV Pierre de Cou-
bertin (z účasti na OH 1928 sa ospravedlnil pre chorobu, na čele tejto organizácie vtedy už stál Bel-
gičan Henri de Baillet-Latour), nechcel to pripustiť ani za nič. Obával sa prílišnej fyzickej nároč-
nosti tohto športového odvetvia pre ženy. Vyčerpanie bežkýň na 800 m, ktoré v cieli padali na zem 
od únavy, akoby dávalo za pravdu týmto obavám. Pod dojmom negatívnej skúsenosti MOV potom 
umožnil štart žien na stredných tratiach až počnúc OH 1960...

 V cieli behu žien na 800 m pretekárky (vrátane 
víťaznej Nemky Radtkeovej – na snímke) v cieli 
odpadávali. Znovu túto disciplínu zaradili do 
programu OH až o 32 rokov neskôr. Dnes ženy 
behajú už aj maratón...

Fínsky  bežecký  vytrvalec  Paavo Nurmi 
rozšíril  v Amsterdame  svoju  zbierku  cenných 
kovov  na  dvanásť  medailí.  S  medailovou  bi-
lanciou  9–3–0  bol  ešte  dlho,  36  rokov,  na  čele 
rebríčka  najúspešnejších  olympionikov  všet-
kých  čias.  Medailovo  najbohatšie  zbierky  na 
OH  1928  však  nazbierali  švajčiarski  gymnas-
ti na čele s Georgesom Miezom. Podobne ako 
v Paríži 1924 mal vysokú úroveň futbalový tur-
naj. Zlato v ňom obhájili Uruguajci. V tom čase 
mali najlepší tím na svete, čo potvrdili aj víťaz-
stvom  na  premiérových  majstrovstvách  sveta 
v  roku  1930  na domácej  pôde.  Ich dvojnásob-
ní olympijskí víťazi Andrade, Mazali, Nasazzi, 
Cea, Arispe, alebo Scarone, patrili vtedy medzi 
najlepších svetových hráčov vôbec.

 Družstvo futbalistov Uruguaja, ktoré bolo v čase 
zisku olympijského víťazstva 1928 najlepšie na 
svete. O dva roky sa väčšina jeho členov tešila 
z víťazstva aj na I. majstrovstvách sveta.

V Amsterdame  štartovali  vo  výprave  ČSR 
traja  Slováci,  ale  nepripísali  si  výraznejší 
úspech. Podstatne lepšie obstáli českí športovci. 
Dvaja z nich sa dokonca mohli pochváliť olym-
pijským víťazstvom – gymnasta Ladislav Vácha 
na bradlách a jazdec František Ventura vo Veľ-
kej cene národov v skoku jednotlivcov.
Vo výprave Maďarska získal rodák zo Spiš-

skej Novej Vsi Vojtech Strauch (vo výsledkoch 
je  uvedený  ako  Béla  Szepes)  striebro  v  hode 
oštepom.  Rodáčka  z  Banskej  Štiavnice Margit 

Kövessy, členka štvrtého družstva maďarských gymnastiek, bola vôbec prvá olympionička v his-
tórii, pochádzajúca zo Slovenska.

HRY X. OLYMPIÁDY: LOS ANGELES (USA) 1932

•  TERMÍN: 30. 7. – 14. 8. 1932
•  ÚČASŤ: 1408 športovcov (1281 mužov, 127 žien) a 37 NOV, súťažili v 116 
disciplínach 14 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 7 športovcov z ČSR (výlučne muži), 
jediný zo Slovenska, neumiestil sa v prvej šestke.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY  (neoficiálne  bodovanie  a  zisk  medailí):  
1. USA 683,3  (41-31-30),  2. Taliansko  243  (12-12-12),  3. Nemecko 164  
(3-12-5), ... 18. ČSR 24 (1-2-1).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Helene Madisonová  (USA,  plá-
vanie) 3-0-0, Romeo Neri (Tal., športová gymnastika) 3-0-0, István Pelle 
(Maď., športová gymnastika) 2-2-0.

OH 1932 v americkom Los Angeles boli poznačené vrcholiacou svetovou hospodárskou krí-
zou. Z tohto dôvodu, ako i z hľadiska veľkej finančnej náročnosti cesty do zámoria, bola v porov-
naní s Amsterdamom účasť športovcov ani nie polovičná. Na príprave sa však výrazne podieľal 
súkromný kapitál a organizácia OH bola na vysokej úrovni. K úspechu prispelo aj krásne slneč-
né počasie počas celej olympiády. Pýchou hier bol monumentálny hlavný olympijský štadión pre 
105 000 sediacich divákov s názvom Coliseum. Olympijská dedina, ktorú tvorilo päťsto švédskych 
domčekov asi 20 km od mesta, mala prvý raz oficiálny štatút. Bývali v nej však len muži, ženské 
účastníčky ubytovali v hoteloch. Organizátori prvý raz použili aj stupne víťazov, na ktoré vystupo-
vali prví traja v každej disciplíne. Odovzdávanie medailí nasledovalo hneď po súťaži a prvý raz sa 
hrali hymny na počesť krajiny, z ktorej pochádzal víťaz. Každá krajina mohla mať v individuálnych 
súťažiach premiérovo maximálne len troch účastníkov.

 Jedna z najvšestrannejších športovkýň v dejinách – Američanka 
Mildred Didriksonová. Na OH 1932 získala dve zlaté medaily v atletike, 
potom z nej bola špičková basketbalistka a najlepšia svetová golfistka. 

V domácom prostredí a pri oslabenej a málo početnej konkuren-
cii z Európy Američania ešte umocnili svoju suverenitu z predoš-
lých  rokov. Najčastejšie  sa hrala  ich hymna. Domáci vyhrali viac 
než tretinu disciplín. Trí víťazstvá si vybojovala plavkyňa Helene 
Madisonová. Pozoruhodnou osobnosťou domáceho tímu bola mi-
moriadne všestranná Mildred Didriksonová. V Los Angeles vy-
hrala v behu na 80 m prekážok i v hode oštepom, druhá skončila 
v skoku do výšky. Ako prvá atlétka vôbec skákala do výšky štýlom 
straddle. Neskôr sa presadila aj ako špičková basketbalistka a do-
konca sa stala najlepšou svetovou golfistkou...
Nebolo veľa športových odvetví, v ktorých by Američania nedo-

minovali. Jedným z nich podľa očakávania bola športová gymnastika 
(Talian Romeo Neri v nej získal tri zlaté medaily), ale ďalším prekva-
pujúco mužské plávanie. Favorizovaných domácich reprezentantov 
úplne zaskočili Japonci. Senzačne vyhrali päť zo šiestich disciplín.
Výprava ČSR mala z finančných dôvodov veľmi skromné zlo-

ženie. Bolo v nej len sedem športovcov, medzi nimi jediný Slovák. 
Športovci z českej časti spoločného štátu vyťažili z minima maximum. Získali tri medaily - zlatú 
vzpierač Jiří Skobla v ťažkej hmotnosti.
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HRY XI. OLYMPIÁDY: BERLÍN (Nemecko) 1936

•  TERMÍN: 1. – 18. 8. 1936
•  ÚČASŤ: 4066 športovcov (3738 mužov, 328 žien) a 49 NOV, súťažili v 129 
disciplínach 19 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 179 športovcov z ČSR (166+13), 9 zo 
Slovenska (7+2) - Jozef Herda (zápasenie) druhý v gréckorímskom štýle 
do 66 kg, Matylda Pálfyová (športová gymnastika) členka druhého druž-
stva gymnastiek ČSR.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY  (neoficiálne  bodovanie  a  zisk  medailí):  
1. Nemecko 573,75 (33-26-30), 2. USA 404,3 (24-20-12), 3. Taliansko 167,1 
(8-9-5), ... 13. ČSR 71,1 (3-5-0).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Jesse Owens  (USA,  atletika)  
4-0-0, Konrad Frey (Nem., športová gymnastika) 3-1-2, Hendrika Mas-
tenbroeková (Hol., plávanie) 3-1-0, Alfred Schwarzmann (Nem., športo-
vá gymnastika) 3-0-2, Robert Charpentier (Franc., cyklistika) 3-0-0.

OH  1936  v  Berlíne,  hlavnom  meste  nacistického  Nemecka,  boli  propagandisticky  zneužité 
v prospech nacistickej ideológie. Režim Adolfa Hitlera si chcel prostredníctvom dvoch olympiád 
v jednom roku (aj ZOH v Garmisch-Partenkirchene) vylepšiť medzinárodný imidž. Krajina inves-
tovala do príprav obrovské finančné prostriedky a prichystala ich v megalomanskom štýle. Súťaži-
lo sa na veľkolepých športoviskách a olympijské hry sprevádzal obrovský divácky záujem.

 Mapa historickej prvej trasy štafety s olympijským ohňom, ktorá 
putovala  z Olympie do Berlína aj cez územie vtedajšej ČSR 

Predseda organizačného výboru Carl Diem vymyslel sym-
bolickú štafetu s olympijským ohňom priamo z Olympie. Šta-
feta je odvtedy súčasťou všetkých olympijských hier. Podieľalo 
sa na nej 3075 bežcov. Napriek značnému odporu obyvateľstva 
a  rôznych  spolkov viedla aj  cez územie vtedajšej ČSR, vráta-
ne Prahy. 
Novinkou boli aj televízne prenosy z OH. Mohli ich sledovať 

diváci aspoň v dejisku hier – v Berlíne ich premietali v kinosá-
lach. Pod piatimi kruhmi svoju premiéru zažili rýchlostná kano-
istika, basketbal aj hádzaná, ktorá mala potom dlhú prestávku.
Hry v Berlíne boli v znamení manifestácie nacizmu a mas-

kovanej  nenávisti  k  športovcom  iných  rás  ako  bielej.  Práve 
v dôsledku nemeckého rasizmu sa ozajstným pozitívnym sym-
bolom OH 1936 stal americký atlét čiernej pleti Jesse Owens. So 
ziskom štyroch zlatých medailí (v behoch na 100 i 200 m, v sko-
ku do diaľky a v štafete na 4x100 m) sa stal najväčšou osobnos-
ťou OH 1936. Owens bol  jeden z najvýnimočnejších  športov-
cov histórie. Už rok pred OH utvoril na mítingu v Ann Arbore 
v priebehu 46 minút päť svetových rekordov a šiesty vyrovnal. 
Jeho výkon v skoku do diaľky (813 cm) vydržal na čele histo-
rických tabuliek 25 rokov! Ale aj jeho berlínsky víťazný výkon 
(806 cm) by ešte celé desaťročia stačil na vrcholných svetových 
súťažiach na zisk medaily...

 Atletický fenomén Jesse Owens z USA získal v Berlíne 
štyri zlaté medaily a skvelými výkonmi vyvrátil tvrdenie 
nacistickej ideológie o menejcennosti čiernej rasy

Ani Owensove veľkolepé výkony však nepomoh-
li  výprave  USA  obhájiť  postavenie  lídra  svetového 
športu.  V  domácom  prostredí  najviac  bodov  i  cen-
ných  kovov  nazbieralo  domáce  Nemecko.  Výdatne 
mu pomáhali rozhodcovia. Jednou z osobností, ktoré 
si pozoruhodným spôsobom dokázali poradiť aj s ich 
zaujatosťou, bol gymnasta ČSR Alois Hudec. Jeho vý-
kon na kruhoch bol taký výnimočný, že ho ocenili naj-
vyššou známkou celých gymnastických súťaží. Hudec 
sa významne pričinil o dovtedy najúspešnejšie vystú-
penie výpravy ČSR. V Berlíne  získala  tri  zlaté  a päť 
strieborných medailí.  Víťazstvá  ešte  dosiahli  dvojice 
rýchlostných  kanoistov  –  Vladimír Syrovátka, Jan 
Brzák-Felix v C2 na 1000 m a Václav Mottl, Zdeněk 
Škrland v C2 na 10 km.

Z deviatich Slovákov v čs. výprave so 179 športovcami si dvaja vychutnali striebornú radosť. 
Gréckorímsky zápasník Jozef Herda z Trnavy skončil druhý do 66 kg. Matylda Pálfyová z Košíc 
bola členkou strieborného družstva sokolských gymnastiek. Pálfyová je historicky prvá slovenská 
slovenská olympijská medailistka vôbec. Možno ju považovať aj za prvú slovenskú ženskú účast-
níčku OH, aj keď už na OH 1928 bola členkou gymnastického družstva Maďarska rodáčka z Ban-
skej Štiavnice Margit Kövessy.
Vo výprave Maďarska bol členom zlatého vodnopólového tímu rodák z Galanty Štefan Fazekas 

(vo výsledkoch uvádzaný ako István Molnár). V plávaní prispel k bronzu štafety na 4x200 m voľ-
ným spôsobom rodák zo Sládkovičova Oszkár Abay-Nemes.

HRY XIV. OLYMPIÁDY: LONDÝN (Veľká Británia) 1948

•  TERMÍN: 29. 7. – 14. 8. 1948
•  ÚČASŤ: 4099 športovcov (3714 mužov, 385 žien) a 59 NOV, súťažili v 136 
disciplínach 17 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 77 športovcov z ČSR (63+14), z to-
ho 3 zo Slovenska (3+0) – Július Torma (box) prvý do 67 kg.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne  bodovanie  a  zisk  medailí):  
1. USA 544 (38-27-19), 2. Švédsko 302,25 (16-11-17), 3. Francúzsko 216,5 
(10-6-13), ... 12. ČSR 80 (6-2-3).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Francina Blankersová-Koeno-
vá (Hol., atletika) 4-0-0, Veikko Huhtanen (Fín., športová gymnastika)  
3-1-1, Paavo Aaltonen (Fín., športová gymnastika) 3-0-1.

Na OH 1948 v Londýne sa športové dianie prebúdzalo po dlhom období, keď rinčali zbrane. Pre 
2. svetovú vojnu sa neuskutočnili OH 1940, ani OH 1944. Britská metropola mohla privítať športový 
výkvet sveta až po dvanásťročnej prestávke. Londýn hostil olympijské hry po 40 rokoch už druhý raz. 
Hoci Briti mali na prípravu len vyše dva roky, organizáciu zvládli na vysokej úrovni. Životaschopnosť 
olympijských hier sa potvrdila. V Londýne boli naposledy v programe OH umelecké súťaže.
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Z pochopiteľných dôvodov sa muselo súťažiť na starých športoviskách, ktoré prešli len mier-
nymi úpravami. Negatívom boli ich veľké vzdialenosti od seba. Športovci bývali v kasárňach a na 
školách, pretože na výstavbu olympijskej dediny nezvýšili peniaze. Organizátori pri ubytovaní už 
„separovali“  športovcov zo Západu od olympionikov z krajín Východnej Európy. Vo viacerých 
z nich sa v období krátko predtým uskutočnili „ľudovodemokratické“ revolúcie.
Na úrovni výkonov sa celkove prejavila vynútená dlhá vojnová prestávka, keď tréningy muse-

li ísť bokom, ako aj všeobecná absencia kvalitnej výživy v prvých povojnových rokoch. Sila lásky 
k športu a príťažlivosť olympiád však priviedla do Londýna v špičkovej forme mnoho športovcov, 
ktorí žiarili už v Berlíne 1936, či dokonca v Los Angeles 1932. Na dávnu medailovú niť aj po rokoch 
veľmi úspešne nadviazali napríklad šermiari Aladár Gerevich, Pál Kovács, Tibor Berczelly a Ilo-
na Eleková z Maďarska, Edoardo Mangiarotti z Talianska, gymnasti Heikki Savolainen z Fínska 
či Michael Reusch zo Švajčiarska, alebo rýchlostný kanoista z ČSR Jan Brzák-Felix. Na opačnom 
póle ako predstaviteľ mlade bol predovšetkým americký atlét Bob Mathias. Vo veku len 17 rokov 
senzačne vyhral súťaž desaťbojárov!

 Aladár Gerevich patrí k pozoruhodným postavám histórie OH. Šesťkrát 
za sebou v rozpätí rokov 1932 – 1960 bol členom víťazného družstva 
Maďarov v šerme šabľou – naposledy ako 50-ročný! V Londýne vyhral aj 
individuálnu súťaž. 

 Len sedemnásťročný víťaz 
atletického desaťboja v Londýne – 
Američan Bob Mathias

Najväčšou  hviezdou  londýn-
skych OH sa však stala holandská 
atlétka Francina „Fanny“ Blanker-
sová-Koenová.  Matka  dvoch  detí 
ako  prvá  výrazne  naznačila,  že  aj 
po materstve sa žena môže venovať 
športu  na  najvyššej  úrovni.  Získa-
la štyri zlaté medaily – v behoch na 
100 i 200 m a 80 m prekážok, aj ako 
členka  štafety  na  4x100 m! V  poč-
te  získaných  medailí  Holanďanku 
predstihol fínsky gymnasta Veikko 

Huhtanen s bilanciou 3–1–1. Rekordérom v počte olympijských účastí sa v Londýne na dlhý čas 
stal dánsky šermiar Ivan Osiier, ktorý nadviazal na svojich sedem olympijských účastí v období 
1908 – 1936 ôsmou – 40 rokov po premiére! Iný Dán, jachtár Paul Bert Elvström, v Londýne začal 
svoju jedinečnú sériu štyroch olympijských víťazstiev v sérii. Pozoruhodným víťazom bol maďar-
ský pištoliar, seržant armády Károly Takács. Počas vojenského nácviku mu v roku 1938 vybuchol 
v pravej ruke granát a museli mu ju amputovať. Po tejto tragédii sa však naučil aj druhou rukou 
strieľať výborne. V rýchlopaľnej pištoli zvíťazil nielen na OH 1948 (vo svetovom rekorde), ale aj na 
OH 1952, keď už mal 42 rokov!

 V Československej republike vo februári 1948 nastal štátny prevrat, pri ktorom sa k moci sa 
dostala komunistická strana. Čs. olympijský výbor síce vyslal do Londýna podstatne menej špor-
tovcov ako do Berlína (77, z toho boli traja zo Slovenska), ale dosiahli dovtedy nevídaný úspech. 
Výprava ČSR získala šesť zlatých, dve strieborné a tri bronzové medaily. Jej najúspešnejším členom 
bol atlét Emil Zátopek, zlatý na 10 km a strieborný na 5 km trati. Už spomínaný Jan Brzák-Felix 
mal síce v deblkanoe na 1000 m iného partnera, ako v Berlíne 1936 – Bohumila Kudrnu – ale znovu 

získal zlatú medailu. Ako prvý športovec z ČSR sa stal dvojnásobným olympijským šampiónom. 
Okrem tejto dvojice sa z olympijských víťazstiev tešili aj ďalší dvaja rýchlostní kanoisti – Josef Ho-
leček v C1 na 1000 m a František Čapek v C1 na 10 km. Zlato si vybojovalo aj družstvo športových 
gymnastiek, ktoré si ho však preberalo v slzách. Jeho členkou mala byť spoločne so sestrou Milo-
slavou aj Eliška Misáková. Mladú gymnastku však hneď po príchode do Londýna museli hospi-
talizovať s príznakmi detskej obrny. Žiaľ, na dôsledky tejto choroby 14. augusta zomrela... MOV jej 
udelil čestnú zlatú medailu in memoriam.

 Matka dvoch detí Holanďanka Fanny 
Blankersová-Koenová si v Londýne vybojovala 
štyri zlaté medaily

O  šiesty  olympijský  triumf  pre ČSR  sa 
v Londýne zaslúžil slovenský boxer Július 
Torma v kategórii do 67 kg. Torma sa síce 
narodil  v  Budapešti,  ale  ako  dieťa  zo  slo-
venskej  rodiny  prišiel  žiť  do ČSR  v  rámci 
povojnovej  repatriácie.  Jeho posudzovanie 
ako Slováka je teda podstatne menej sporné, 
ako v prípade dvoch olympijských víťazov, 
ktorí sa narodili na území dnešného Sloven-
ska  a  reprezentovali  niekdajšie  Uhorsko  - 
plavca Halmaja a strelca Prokoppa. Torma 
dobyl finálové víťazstvo nad Američanom 
Horaceom Herringom napriek zraneniu ľa-
vej ruky. Vyhlásili ho za najtechnickejšieho 
boxera  turnaja.  Vo  výprave  Maďarska  sa 
olympijským šampiónom v hode kladivom 
stal rodák z Košíc Imre Németh.

HRY XV. OLYMPIÁDY: HELSINKI (Fínsko) 1952

•  TERMÍN: 19. 7. – 3. 8. 1952
•  ÚČASŤ: 4925  športovcov  (4407 mužov,  518  žien)  a  69  NOV,  súťažili 
v 149 disciplínach 17 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 106  športovcov  z  ČSR  (91+15), 
z toho 11 zo Slovenska (11+0) – Ján Zachara (box) prvý do 57 kg, Miku-
láš Athanasov (zápasenie) druhý v gréckorímskom štýle do 67 kg, Fer-
dinand Daniš (športová gymnastika) piaty na bradlách, Július Torma 
(box) do 67 kg vyradený vo štvrťfinále, Ľubomír Vambera (rýchlostná 
kanoistika) šiesty v K1 na 1000 m.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne  bodovanie  a  zisk medailí):  
1. USA 496  (40-19-17),  2. ZSSR 487,5  (22-30-19),  3. Maďarsko 259,5  
(16-10-16), ... 10. ČSR 92,5 (7-3-3).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Viktor Čukarin  (ZSSR, športo-
vá gymnastika) 4-2-0, Emil Zátopek (ČSR, atletika) 3-0-0, Maria Goro-
chovská (ZSSR, športová gymnastika) 2-5-0.
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Na OH 1952 v Helsinkách pripravilo Fínsko príjemné olympijské hry. Viac  ako ktorékoľvek 
pred nimi sa priblížili olympijskému ideálu. Odohrávali sa na  jednoduchých a pritom účelných 
športoviskách. Obyvatelia  krajiny  nadovšetko  oddanej  športu  utvorili  výbornú  a  žičlivú  atmo-
sféru. Medzinárodná situácia síce bola napätá, ale športovci na problémy politickej povahy radi 
a ochotne zabúdali. Bolo zvláštne, že MOV nedovolil účasť výpravy z bývalej sovietskej okupačnej 
zóny Nemecka, ktorá sa zmenila na Nemeckú demokratickú republiku, ale zato umožnil účasť nie-
len výpravy Nemeckej spolkovej republiky, ale aj Sárska, ktoré sa neskôr stalo súčasťou NSR.
Kuriozitou bolo, že OH 1952 oficiálne neboli ukončené. Odstupujúci prezident MOV Švéd Jo-

hann Sigfrid Edström si text záverečného prejavu zabudol v hoteli. Keď potom na štadióne rečnil 
z hlavy, zabudol predniesť predpísanú formulku... 
Hneď na samom začiatku OH 1952 sa rehabilitácie po 20 rokoch dočkal v tom čase ešte stále me-

dailovo najúspešnejší olympionik histórie - fínska žijúca atletická legenda Paavo Nurmi. Deväťná-
sobný šampión z rokov 1920 - 1928, ktorého MOV z OH 1932 vylúčil pre predchádzajúce porušenie 
amatérskych predpisov, dostal poctu zapáliť na slávnostnom otvorení olympijský oheň. Dočkal sa 
veľkého aplauzu. Podobne aj jeho krajan, gymnasta Heikki Savolainen. Najprv skladal olympijský 
sľub športovcov a potom sa vo veku 45 rokov podieľal na bronzovej medaile fínskeho družstva... 
V Helsinkách sa prvý raz na olympijskej scéne zjavila výprava Sovietskeho zväzu (ZSSR) - jed-

noznačne  dominantná  krajina  tzv.  ľudovodemokratického,  neskôr  socialistického  bloku.  Tento 
blok krátko po 2. svetovej vojne vo východnej Európe utvorili viaceré krajiny, zbavené nacistického 
jarma sovietskou armádou. Sovietska výprava mala triumfálnu premiéru. V neoficiálnom bodo-
vom hodnotení národných tímov skončila tesne za dovtedy neohrozenou výpravou USA. To spô-
sobilo šok. Bolo zrejmé, že popri USA má športový svet druhú superveľmoc.

   Dvakrát „česká lokomotíva“ – legendárny 
Emil Zátopek, ktorý k zlatu a striebru z Londýna 
pridal v Helsinkách tri triumfy na vytrvaleckých 
tratiach 5, 10 km a maratón, čo nikto okrem 
neho dodnes nedokázal.

 Socha Emila Zátopka dnes zdobí areál Olympijského múzea 
v Lausanne

Jednoznačne  najväčšou  hviezdou  helsinkých  hier  bol  atlét 
Emil Zátopek z ČSR, prezývaný „česká lokomotíva“. Ako prvý 
a  dodnes  jediný  v  olympijskej  histórii  triumfoval  na  všetkých 
troch najdlhších bežeckých tratiach. Zvíťazil na 5 km, 10 km a na-
pokon i v maratóne, hoci v ňom štartoval prvý raz v živote! Na 
každej trati utvoril olympijský rekord. Na konci roka ho v najre-
nomovanejšej medzinárodnej ankete agentúry ISK už tretí raz vy-
hlásili za najlepšieho športovca sveta. Zátopek zatienil aj skvelú 
partiu sovietskych gymnastov na čele s medailovo ešte bohatším 
niekdajším väzňom v koncentračnom tábore Viktorom Čukari-
nom. Zátopkov spôsob behu, ktorý pôsobil dojmom, že sa namá-
ha ako bežný človek a na dlhej trati doslova bojuje o život, očaril 
svet.  Jeho manželka Dana Zátopková  triumfovala v hode ošte-
pom. Svoje víťazstvo dosiahla prakticky v tom istom čase, keď si 
jej muž dobehol po zlato v behu na 5 km. Obaja si bozkom blaho-
želali k víťazstvám. Fotografie v tom čase najpopulárnejšej man-
želskej dvojice sveta obleteli zemeguľu.

 Dovedna sedemnásobný olympijský víťaz v gymnastike  
Viktor Čukarin zo ZSSR mal za sebou minulosť väzňa  
v koncentračnom tábore...

Medzi najvýznamnejšie osobnosti OH 1952 sa zaradili viacerí at-
léti, ale aj ďalší športovci. Bob Mathias z USA vo veku 21 rokov zo-
pakoval olympijské víťazstvo v desaťboji. Senzáciu spôsobila partia 
jamajských šprintérov, ktorí zatienili zvyčajne dominujúcich Ame-
ričanov.  V  dvoch  vrhačských  disciplínach  nezvyčajne  suverénne 
dominovali sovietske reprezentantky – vo vrhu guľou Galina Zy-
binová s náskokom 71 cm, v hode diskom Nina Romaškovová do-
konca o 434 centimetrov! Sovietska gymnastka Maria Gorochov-
ská  získala medaily vo všetkých siedmich súťažiach. V ženskom 
plávaní štyri z piatich disciplín vyhrali Maďarky. Ich krajina vysla-
la na futbalový turnaj azda najkvalitnejšie mužstvo v olympijskej 
histórii, zázračný „aranycsapat“ na čele s Ferencom Puskásom.
Pre výpravu ČSR boli OH 1952 najmä vďaka Zátopkovcom ešte 

úspešnejšie  ako predošlé. V bodovom  i medailovom  rebríčku  sa 
prvý raz prebojovala do elitnej desiatky. Čs. športovci získali spolu 
sedem zlatých, tri strieborné a tri bronzové medaily. Zlato z Lon-

dýna v C1 na 1000 m obhájil rýchlostný kanoista Josef Holeček. Senzačné bolo veslárske víťazstvo 
třeboňskej štvorky s kormidelníkom v zložení Mejta, Havlis, Jindra, Lusk a kormidelník Koranda.
O siedme zlato výpravy sa postaral Slovák – rodák z Kubrej pri Trenčíne Ján Zachara. V boxe 

v kategórii do 57 kg po finálovej výhre nad Talianom Sergiom Caprarim nadviazal na triumf svoj-
ho vzoru Tormu z Londýna 1948. Okrem Zacharu sa blysol aj zápasník z Košíc Mikuláš Athana-
sov. V gréckorímskom štýle v kategórii do 67 kg získal bronz. Zaujímavé je, že na stupni víťazov 
po hode kladivom stáli dvaja maďarskí atléti, ktorí sa narodili na území dnešného Slovenska. Zlato 
získal vo svetovom rekorde 60,34 m rodák zo Senca József Csermák (ako prvý v histórii prekonal 
hranicu 60 m) a bronz obhajca zlata z Londýna, košický rodák Imre Németh.
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HRY XVI. OLYMPIÁDY: MELBOURNE (Austrália) 1956

     •  TERMÍN: 22. 11. – 8. 12. 1956, jazdecké súťaže 
sa konali v Štokholme (Švédsko) 10. – 17. 6. 1956

•  ÚČASŤ: 3342  športovcov  (2958  mužov,  384 
žien)  a  67 NOV,  súťažili  v  145  disciplínach  17 
športov.

•  ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: 64 špor-
tovcov z ČSR (51+13), z  toho 11 zo Slovenska 
(9+2) – Ferdinand Daniš  (športová gymnasti-
ka) člen štvrtého družstva a šiesty v prostných, 
Anna Marejková (športová gymnastika) štvrtá 
na kladine a členka piateho družstva, Ján Za-
chara  (box)  do  57  kg  vo  štvrťfinále, Ladislav 
Čepčiansky (rýchlostná kanoistika) šiesty v K1 
na 1000 m a šiesty v K1 na 10 km. 

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 1. ZSSR 622,5 (36-29-32),  
2. USA 497 (32-25-17), 3. Austrália 237 (13-8-14), ... 14. ČSR 68,5 (1-4-1).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Ágnes Keletiová  (Maď.,  športová  gymnastika)  
4-2-0, Larisa Latyninová (ZSSR, športová gymnastika) 4-1-1, Viktor Čukarin (ZSSR, športo-
vá gymnastika) 3-1-1, Valentin Muratov (ZSSR, športová gymnastika) 3-1-0, Murray Rose 
(Aus., plávanie) 3-0-0, Robert Morrow (USA, atletika) 3-0-0, Betty Cuthbertová (Aus., atle-
tika) 3-0-0.

Na OH 1956 v austrálskom Melbourne prvý raz zavítali olympijské hry na iný, ako európsky či 
americký kontinent. A okrem toho prvý raz na južnú pologuľu, čo zapríčinilo ich nezvyčajne ne-
skorý, pre drvivú väčšinu účastníkov zimný termín. OH 1956 sú dodnes jediné, ktorých súťaže sa - 
v rozpore s Olympijskou chartou – konali v dvoch krajinách. Príčinou boli veľmi prísne austrálske 
predpisy na dovoz koní, ktoré požadovali ich až polročnú karanténu. MOV preto rozhodol o pre-
sune jazdeckých súťaží do švédskeho Štokholmu. Tam sa súťažilo už v júni, s viac než päťmesač-
ným predstihom pred OH v Austrálii! Aj štokholmská separátna ouvertúra mala pritom svoje sláv-
nostné otvorenie, so všetkými náležitosťami.
Prílišná vzdialenosť Austrálie pre väčšinu svetových krajín spôsobila, že účasť bola početne do-

konca skromnejšia, ako v Berlíne 1936. V Melbourne zažilo olympijské hnutie aj prvý ozajstný boj-
kot. Z politických dôvodov na OH svoje výpravy nevyslali Egypt, Irak, Libanon, Holandsko, Lich-
tenštajnsko, Španielsko, Švajčiarsko ani Čínska ľudová republika. V Melbourne prvý raz štartovalo 
tzv. spoločné nemecké družstvo – spoločný tím kapitalistickej NSR a ľudovodemokratickej NDR. 
Symbolom ich tímu vtedy bola vlajka v národných farbách oboch krajín s olympijskými kruhmi 
uprostred.
Na OH malo veľmi politický podtón účinkovanie výprav najväčšej komunistickej veľmoci, vte-

dajšieho Sovietskeho zväzu a Maďarska. Armáda ZSSR mesiac pred olympiádou krvavo potlačila 
budapeštianske povstanie a pokus o prevrat v Maďarsku. Maďarská výprava sa v dôsledku toho 
v Austrálii tešila obrovským sympatiám. Naopak, športovci ZSSR často cítili všeobecnú nevraži-
vosť. V zápase o postup do finále vodnopólového turnaja medzi ZSSR a Maďarskom sa naplno pre-
javila vzájomná nenávisť a v bazéne sa odohrávali krvavé, takpovediac gladiátorské súboje. Špor-
tovci z oboch krajín však poskytli aj opačný príklad. Dve medailovo najúspešnejšie účastníčky hier, 
gymnastky Ágnes Keletiová z Maďarska a Larisa Latyninová zo ZSSR, si na stupni víťaziek nená-
padne spojili ruky... Keletiová sa však, podobne ako množstvo ďalších členov maďarskej výpravy, 
domov už nevrátila a usadila sa v Izraeli.

 Maďarský vodný pólista Ervin Zádor po „krvavom“ súboji 
s tímom ZSSR

To, čo výprava ZSSR veľmi dôrazne naznačila v Hel-
sinkách,  sa  v  Melbourne  potvrdilo.  Sovietski  športovci 
v Austrálii dominovali a v úspešnosti výrazne prekonali 
Američanov. Azda najväčšiu publicitu spomedzi nich do-
stal víťaz behov na 5  i 10 km Vladimir Kuc. Medailovo 
najviac vynikli gymnasti. Opätovný víťaz viacboja Viktor 
Čukarin obhájil pozíciu jednotky z Helsínk a s celkovou 
medailovou bilanciou 7–3–1 sa zaradil v tom čase na tretie 
miesto historického rebríčka  jednotlivcov na OH. Medzi 
ženami so ziskom štyroch zlatých, jednej striebornej a jed-
nej  bronzovej medaily  zase  na  olympijskú  scénu  trium-
fálne vstúpila Larisa Latyninová. Neskôr sa nadlho stala 
najúspešnejšou olympioničkou histórie. V americkej vý-
prave sa najviac presadil šprintér Bobby Morrow, ktorý 
získal tri najcennejšie kovy. Bob Richards ako prvý v his-
tórii obhájil prvenstvo v skoku o žrdi. Mimoriadny obdiv 

si vyslúžila aj dvojnásobná šampiónka v skokoch do vody Patricia McCormicková, ktorá len päť 
mesiacov pred OH porodila syna. Svoju unikátnu sériu štyroch olympijských triumfov v hode dis-
kom začal vtedy 20-ročný Al Oerter.

 Medailovo najúspešnejšia žena olympijskej histórie – deväťnásobná 
olympijská víťazka v športovej gymnastike Larisa Latyninová zo ZSSR. Jej 
dovedna 18 olympijských kovov (9-5-4) je absolútnym rekordom hier. 

 Americký atlét Alfred Oerter 
triumfoval v hode diskom na OH 
1956 – 1968 štyrikrát za sebou 

V  domácom  prostredí  sa  do-
vtedy nevídaným spôsobom pre-
sadili Austrálčania. Predovšetkým 
zásluhou atlétky Betty Cuthberto-
vej a plejády  „zázračných“ plav-
cov na čele s Murrayom Roseom 
a s Dawn Fraserovou. Austrálski 
plavci  zažiarili  v  súťažiach,  kto-
ré sa prvý raz v olympijskej his-
tórii  odohrávali  v  krytom  bazé-
ne. V boxerskom ringu sa Maďar 
László Papp stal prvým boxerom 

v histórii, ktorému sa podarilo triumfovať na troch OH za sebou.
Výprava ČSR získala iba šesť medailí, čo bolo po hodoch v Londýne i v Helsinkách veľké skla-

manie. Ešte ho umocnil fakt, že zlato si vybojovala iba diskárka Olga Fikotová hneď v úvodnej 
finálovej disciplíne hier. O rok neskôr si v Prahe zobrala za muža melbournského olympijského 
šampióna v hode kladivom Harolda Connollyho z USA a za novú vlasť (stará ju po sobáši s Ame-
ričanom odvrhla) štartovala ešte na štyroch OH.
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HRY XVII. OLYMPIÁDY: RÍM (Taliansko) 1960

•  TERMÍN: 25. 8. – 11. 9. 1960
•  ÚČASŤ: 5348  športovcov  (4738 mužov,  610 žien)  a  83 NOV,  súťažili 
v 150 disciplínach 17 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: 120 športovcov z ČSSR (103+17), 
z toho 13 zo Slovenska (13+0) – Pavel Schmidt (veslovanie) prvý v dvoj-
skife  spolu  s Kozákom, Ferdinand Daniš a Pavel Gajdoš  (športová 
gymnastika) členovia štvrtého družstva, Boris Lukášik a Dušan Luká-
šik (basketbal) členovia piateho družstva, Tibor Polakovič (rýchlostná 
kanoistika) piaty v C1 na 1000 m, Dušan Škvarenina a Juraj Miklušica 
(dráhová cyklistika) v tandeme vyradení vo štvrťfinále, Vojtech Tóth 
(zápasenie) šiesty v gréckorímskom štýle do 62 kg.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 
1. ZSSR 683 (43-29-31), 2. USA 464,5 (34-21-16), 3. Spoločné nemecké 
družstvo 280,5 (12-19-11), ... 11. ČSSR 75,5 (3-2-3).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Boris Šachlin (ZSSR, športová gymnastika) 4-2-1, Larisa 
Latyninová (ZSSR, športová gymnastika) 3-2-1, Takaši Ono (Jap., športová gymnastika) 3-1-2, 
Susan Von Saltzová (USA, plávanie) 3-1-0, Wilma Rudolphová (USA, atletika) 3-0-0.

OH 1960 v talianskej metropole Ríme sa všeobecne stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Televíz-
ne stanice premiérovo prenášali priame prenosy z olympijských súťaží do celého sveta. Prvý raz 
v histórii došlo k oficiálnemu predaju vysielacích práv a úspešný bol aj marketingový program 
OH. Vďaka výdatnej súkromnej podpore sa hry s dovtedy najväčším rozsahom podarilo zorgani-
zovať na vysokej úrovni. Ich pozoruhodnosťou bolo, že viacero súťaží sa odohralo v scenérii antic-
kých stavieb, napríklad gymnastické súťaže v Caracallových kúpeľoch. Olympijskú dedinu v Ríme 
prvý raz poňali ako ozajstné mestečko a po skončení OH slúžila ako sídlisko.
Výkony športovcov za štyri roky zaznamenali rapídny nárast, čo ilustrovalo 15 svetových a 56 

olympijských rekordov. Prispelo k tomu aj na športovom poli čoraz očividnejšie súperenie dvoch 
protichodných politických táborov – Východu na čele so ZSSR a Západu na čele s USA. Zo súbo-
ja veľmocí podobne ako v Melbourne vyšiel víťazne Sovietsky zväz. Jeho gymnasti Boris Šachlin 
a Larisa Latyninová ovládli rebríček medailovo najúspešnejších jednotlivcov. K sovietskym gigan-
tom OH 1960 sa priradil aj intelektuálne zameraný vzpierač Jurij Vlasov. Pozoruhodným víťazom 
bol neskôr ešte slávnejší tréner, cyklista Viktor Kapitonov. Už jeden okruh pred cieľom dvíhal nad 
hlavu ruky v domnení, že je víťaz a v cieli zosadol z bicykla, pretože si pomýlil počet okruhov. Ta-
liansky súper Livio Trapé, s ktorým bol dovtedy v úniku, však pokračoval v jazde. Zmätený Kapi-
tonov sa ho vydal stíhať a ich dramatický súboj napokon rozhodol na cieľovej páske pre seba.
Žiaľ, OH  v Ríme  negatívne  poznačila  smrteľná  tragédia  v  cestných  cyklistických  pretekoch 

družstiev. Veľmi nápadným spôsobom odkryla éru bujnejúcej dopingovej pliagy. V časovke druž-
stiev v úmornej talianskej horúčave skolabovali Dáni Knut Enemark Jensen a Jörgen Jörgensen. 
Jensen napokon v nemocnici zomrel – ako vysvitlo po priznaní dánskeho trénera, užil zakázané 
podporné prostriedky. V ohrození života bol aj jeho tímový kolega, ale prežil.
Na OH v Ríme sa prvý raz po pozornosti sveta dostal čierny športovec z Afriky – bosonohý Eti-

ópčan Abebe Bikila senzačným spôsobom triumfoval v maratónskom behu. Naznačil tým obrov-
ský potenciál afrických bežcov čiernej pleti na vytrvaleckých tratiach, ktorý naplno potvrdili ďalšie 
olympiády. A ulahodil médiám, ktoré s obľubou vyhľadávajú symboly. Celý svet zaznamenal, že 
najtradičnejšiu olympijskú disciplínu vyhral na talianskej pôde reprezentant krajiny, ktorá sa pres-
ne o 25 rokov skôr stala jednou z obetí rozpínavosti Talianska za Mussoliniho fašistickej éry.
Prinajmenšom rovnakej popularite ako Bikila sa v Ríme tešila americká atlétka tmavej pleti Wil-

ma Rudolphová. Dvadsaťročná „čierna gazela“ vyhrala na oboch šprintérskych tratiach a bola i člen-
kou zlatej štafety USA na 4x100 m. Pritom v detstve prekonala obrnu a tri roky sa učila znovu chodiť. 
V ringu dosiahol ziskom zlatej medaily v kategórii do 81 kg svoj prvý veľký úspech jej vtedy len 18-
ročný krajan Cassius Clay. Neskôr sa pod menom Muhammad Ali stal najslávnejším svetovým bo-
xerom a možno aj športovcom všetkých čias. Rímske OH celkove boli v znamení veľkých úspechov 
černošských športovcov. Paradoxne však v ich zvyčajne najsilnejšej disciplíne – v behu na 100 m – ten-
toraz triumfoval plavovlasý Nemec Armin Hary. Bol to prvý neamerický víťaz šprintu po 32 rokoch.

 Americká „čierna gazela“ Wilma Rudolphová. V Ríme si 
v šprintérskych súťažiach vybojovala tri zlaté medaily.

Nielen Rudolphová, ale aj novozélandský bežec Murray 
Halberg  sa  k  športovým  úspechom  prepracoval  napriek 
veľkého zdravotnému hendikepu. Pred atletikou sa veno-
val ragby. Pri jednom zápase utrpel ťažký úraz – rozmliaž-
denie ramena. Jeho ľavá ruka zostala nehybná a lekári ho 
poslali do invalidity. V Ríme triumfoval v behu na 5 km!
V Ríme vyvrcholila poslednými medailovými ziskami 

výnimočne dlhá a úspešná kariéra viacerých mimoriad-
nych osobností. V šerme tri z nich ťahali svoju medailo-
vú šnúru dokonca ešte z predvojnovej éry. Z troch členov 
zlatého družstva maďarských šablistov Aladár Gerevich 
na svojej šiestej olympiáde od Los Angeles 1932 vo veku 
50  rokov  skompletizoval  svoju  zbierku  na  10  medailí  
(7–1–2) a Pál Kovács na piatej na 7 medailí (6–0–1). V Rí-

me i v historickom kontexte týmto dvom akurátne sekundoval štvornásobný olympionik Rudolf 
Karpáti (6–0–0). Zlato v tíme kordistov si zase na svojej piatej olympiáde vybojoval aj Talian Edo-
ardo Mangiarotti. Ten od Berlína 1936 celkove nazbieral dokonca trinásť medailí (6–5–2), čo bol 
v tom čase absolútny historický rekord v počte cenných kovov na OH.

 Šesťnásobný olympijský víťaz v rýchlostnej kanoistike Gert 
Fredriksson zo Švédska

 Dánsky jachtár 
Paul Bert Elvström 
vyhral na štyroch 
hrách za sebou
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Do tejto partie dôstojne zapadli aj ďalší. Švédsky kajakár Gert Fredriksson pri štvrtej olympij-
skej účasti skompletizoval svoju medailovú zbierku na 6–1–1. Dánsky jachtár Paul Bert Elvström 
už na štvrtých hrách v sérii od Londýna 1948 vyhral individuálnu disciplínu, tretí raz v triede Finn. 
K úspešným rímskym veteránom možno priradiť aj Danu Zátopkovú z ČSSR, ktorá k oštepárske-
mu zlatu z Helsínk pridala vo veku 37 rokov striebro.
Československá republika nastúpila na OH v Ríme prvý raz s čerstvým prívlastkom „socialis-

tická“. Ziskom ôsmich medailí (3–2–3) výprava vylepšila chabú bilanciu z Melbourne. Najúspeš-
nejšou športovkyňou bola športová gymnastka Eva Bosáková. Triumfovala na kladine a bola aj 
členkou strieborného družstva. V tíme sa sľubne uviedla neskoršia kráľovná svetovej gymnastiky 
Věra Čáslavská. Senzačné zlato v boxerskom ringu v kategórii do 63,5 kg získal medzinárodne ne-
skúsený Bohumil Němeček. Pôvodne do Ríma vôbec nemal cestovať... Na tretej zlatej medaile sa 
z polovice podieľal slovenský veslár, 30-ročný rodák z Bratislavy Pavel Schmidt. Spoločne s Václa-
vom Kozákom na jazere Albano triumfovali s takmer trojsekundovým náskokom v dvojskife. 

HRY XVIII. OLYMPIÁDY: TOKIO (Japonsko) 1964

•  TERMÍN: 10. – 24. 10. 1964
•  ÚČASŤ: 5140 športovcov (4457 mužov, 683 žien) a 93 NOV, súťažili v 163 
disciplínach 19 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: 107 športovcov z ČSSR (97+10), z to-
ho 17 zo Slovenska (15+2) – Ľudovít Cvetler, Ján Geleta, Vojtech Masný, 
Štefan Matlák, Ivan Mráz, František Schmucker, Anton Švajlen, Anton 
Urban, Vladimír Weiss (futbal) členovia druhého družstva, Bohumil Go-
lian, Jozef Labuda  (volejbal)  členovia druhého družstva, Marianna Kraj-
čírová  (športová gymnastika) členka druhého družstva, Július Toček (ve-
slovanie) člen tretej osemveslice, Pavel Gajdoš (športová gymnastika) člen 
šiesteho družstva.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne  bodovanie  a  zisk  medailí):  
1. ZSSR 603,8  (30-31-35),  2. USA 577,8  (36-26-28),  3. Spoločné nemecké 
družstvo 337,9 (10-22-18), ... 10. ČSSR 101 (5-6-3).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Donald Schollander (USA, plávanie) 4-0-0, Věra Čáslav-
ská (ČSSR, športová gymnastika) 3-1-0, Jukio Endo  (Jap., športová gymnastika) 3-1-0, Sharon 
Stouderová (USA, plávanie) 3-1-0, Stephen Clark (USA, plávanie) 3-0-0.

V roku 1964 sa olympijské hry prvý raz konali na ázijskom kontinente – v japonskom Tokiu. 
Kedysi militaristická krajina poňala olympiádu v roku 1964 ako obrovskú šancu prezentovať pred 
svetom svoju zmenu a ekonomický rast. Stretnutie s odlišnou kultúrou sa stalo pre svet veľkým zá-
žitkom. Japonci pripravili veľkolepé hry. V gigantickom veľkomeste zvládli aj dopravný problém. 
Postavili nádherné športoviská, ktorých všestranné vybavenie sa stretlo s veľmi priaznivým ohla-
som. Do výstavby najmodernejších štadiónov i hál a do zlepšenia infraštruktúry desaťmiliónovej 
metropoly hostitelia investovali v prepočte 7,6 miliardy západonemeckých mariek. To bola neví-
daná suma. Novinkou bolo zavedenie dnes už bežného piktogramového označenia olympijských 
športov i kľúčových stavieb.
V Tokiu prvý raz po 28 rokoch pribudli po olympijského programu nové športy – volejbal a džu-

do. Vzhľadom na ekonomickú náročnosť cesty hlavne z Európy do Ázie však celková účasť bola 
o niečo menšia ako v Ríme. V neoficiálnom bodovom hodnotení krajín opätovne zvíťazil Soviet-
sky zväz. Viac zlatých medailí si však tentoraz vybojovali Američania. Z ich radov vzišiel aj me-
dailovo najúspešnejší účastník OH 1964, plavec Donald Schollander, ktorý získal štyri zlaté kovy. 

Američan si však len dve zlaté vybojoval v individuálnych disciplínach (ďalšie dve mal zo štafiet), 
takže športovo väčšiu hodnotu mala zbierka novej kráľovnej svetovej gymnastiky Věry Čáslavskej 
z ČSSR (3-1-0). Dvadsaťdvaročná Pražanka zvrhla z trónu Larisu Latyninovú zo ZSSR, ktorá „pa-
novala“ gymnastike od roku 1956. Najprv priviedla k striebru družstvo ČSSR a potom triumfova-
la vo viacboji, v preskoku, i na kladine. Tri individuálne zlaté kovy okrem Čáslavskej v Japonsku 
nezískal žiadny iný športovec! Latyninová sa v Tokiu sa pri svojej tretej účasti stala najúspešnejšou 
olympioničkou histórie. Grácia z Kyjeva (aj keď narodená v Chersone) s celkovým ziskom 18 me-
dailí, z toho 9 zlatých (9–5–4), po 36 rokoch predstihla na čele historického rebríčka fínskeho atléta 
Nurmiho (9–3–0). Medzi historicky najväčších zberateľov medailí sa v Tokiu priradil aj jej krajan 
Boris Šachlin (7–4–2). On i jeho gymnastická družina však museli tentoraz ustúpiť dravému nástu-
pu domácich Japoncov na čele s Jukiom Endom.

 Dovedna sedemnásobná olympijská víťazka 
Věra Čáslavská z ČSSR v Tokiu „zhodila“ 
z gymnastického trónu Larisu Latyninovú zo 
ZSSR. Takto sa obe grácie stretli na stupni 
víťaziek po súťaži. Čáslavská zvíťazila, 
Latyninová (vpravo) skončila tretia, keď ju 
predstihla aj jej krajanka Maninová.

Etiópčan Abebe Bikila  -  tentoraz už be-
žal obutý - ako prvý v histórii obhájil olym-
pijské zlato v maratóne. Vyhral, hoci štarto-
val krátko po operácii slepého čreva. V behu 
na 10 km triumfoval americký Indián z kme-
ňa  Siuxov William Mills.  Viac  než  polsto-
ročie  po  fenomenálnom  Jimovi Thorpe-
ovi  sa  stal ďalším  indiánskym šampiónom. 
V japonskom národnom športe – v džude – 
usporiadateľskú krajinu  šokoval  holandský 
obor Anton Geesink. Vo finále kategórie bez 
rozdielu hmotností zdolal domáceho Kami-
nagu. Japoncov tak  pripravil o možnosť vy-
hrať všetky štyri vtedajšie disciplíny nového 
olympijského športu.

 Pri olympijskej premiére džuda prekazil 
Japoncom dokonalý triumf obrovitý Holanďan 
Anton Geesink

Jedinečný  kúsok  predviedla  v  bazéne 
austrálska plavecká fenoménka Dawn Fra-
serová. Ako  prvá  plavkyňa  v  histórii  vy-
hrala tretí raz za sebou rovnakú disciplínu 
– „kráľovskú“ krauliarsku stovku. Už dáv-
nejšie na tejto trati ako prvá žena prelomila 
minútovú hranicu. Žiaľ, jej kariéra sa v To-
kiu skončila nielen slávne, ale aj neslávne. 
V  snahe vyhrať  stávku o zisk najoriginál-
nejšieho  olympijského  suveníru  ukradla 
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olympijskú  vlajku  zo  strechy  cisárskeho  paláca. Do  pretekárskych  bazénov  sa  už  nevrátila, 
hoci následný desaťročný zákaz činnosti jej o dva roky zrušili. Tretí olympijský triumf v rade 
dosiahol aj sovietsky veslár Viačeslav Ivanov v skife.

 Austrálska plavecká legenda Dawn Fraserová sa 
v Tokiu stala slávnou aj neslávnou hrdinkou...

 Sovietsky veslár Viačeslav Ivanov vyhral tretí raz za 
sebou v skife

Výprava ČSSR bola v Tokiu predovšetkým vďaka Čáslavskej podstatne úspešnejšia ako v Mel-
bourne i v Ríme. Získala spolu 14 medailí (5–6–3) a v bodovom hodnotení krajín obsadila výborné 
10. miesto. Zlaté medaily získali ešte vzpierač Hans Zdražila a v stíhacích pretekoch jednotlivcov 
cyklista Jiří Daler.
Mimoriadne úrodné boli OH 1964 pre Slovákov. Vo výprave ich bolo síce len sedemnásť, ale až 

dvanásti sa podieľali na ziskoch medailí našich družstiev! Zatiaľčo v striebornom gymnastickom 
tíme debutovala mladučká Marianna Krajčírová (na Slovensku sa narodila aj ďalšia jeho členka 
Jana Posnerová), v  takisto striebornom volejbalovom bol pri olympijskej premiére  tohto športu 
jednou z ústredných postáv veterán Bohumil Golian. Medzi medailistov sa však počítal aj Jozef 
Labuda, hoci neodohral ani jeden zápas. Hneď na začiatku hier ho totiž sklátila žltačka. Najviac 
strieborných medailistov malo Slovensko v družstve futbalistov, ktoré vo finále podľahlo Maďar-
sku (hral zaň aj rodák z Košíc Ferenc Nógrádi, pôvodným menom Neuwirth). Vo všetkých šiestich 
zápasoch nastúpili kapitán tímu Anton Urban, Vladimír Weiss a Vojtech Masný. Na zisku medai-
ly sa ďalej podieľali Ľudovít Cvetler, Ján Geleta, Štefan Matlák, Ivan Mráz, František Schmucker 
a Anton Švajlen. Na Slovensku sa okrem toho narodil aj Jan Brumovský. K veslárskemu bronzu 
ako člen osemveslice ČSSR prispel Július Toček.

HRY XIX. OLYMPIÁDY: MEXICO CITY (Mexiko) 1968

•  TERMÍN: 12. – 27. 10. 1968
•  ÚČASŤ: 5530 športovcov (4750 mužov, 780 žien) a 112 NOV, súťažili 
v 172 disciplínach 20 športov.

• ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: 122 športovcov z ČSSR (94 mu-
žov, 28 žien), z toho 25 zo Slovenska (17+8) – Marianna Krajčírová (špor-
tová  gymnastika)  členka  druhého  družstva,  štvrtá  v  preskoku, Bohu-
mil Golian (volejbal) člen tretieho družstva, František Bočko (športová 
gymnastika) člen štvrtého družstva, Jozef Plachý  (atletika) piaty v be-
hu na 800 m, Milan Hurtala (veslovanie) člen piatej osemveslice, Mária 

Faithová (atletika) šiesta v skoku do výšky, Júlia Bendeová, Hilda Mazúrová, Pavlína Štefková 
(volejbal) členky šiesteho družstva.
•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 1. USA 713,5 (45-28-34),  

2. ZSSR 592 (29-32-30), 3. NDR 237,5 (9-9-7), ... 11. ČSSR 103,5 (7-2-4).
•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Věra Čáslavská (ČSSR, športová gymnastika) 4-2-0, Aki-

nori Nakajama (Jap., športová gymnastika) 4-1-1, Charles Hickcox (USA, plávanie) 3-1-0, Sawao 
Kató (Jap., športová gymnastika) 3-0-1, Debbie Meyerová (USA, plávanie) 3-0-0, Michail Voro-
nin (ZSSR, športová gymnastika) 2-4-1.

OH 1968 v Mexico City hostili zase v novom regióne – v Latinskej Amerike. Mexiko v tom čase 
označovali vo svete ako najrozvinutejšiu z málo rozvinutých krajín. Vybudovali tam špičkové špor-
toviská a dobre zvládnutý marketing pomohol organizátorom – mimo podielu z predaja televíznych 
práv – vykryť viac než dve tretiny rozpočtu. Prvý raz v histórii na otváracom ceremoniáli OH za-
pálila olympijský oheň žena - mexická atlétka Enriqueta Basilia Sotelová. Premiéru mali na týchto 
OH sextesty, ktorých účelom bolo jednoznačne určiť, že účastníčky ženských súťaží sú naozaj ženy.
Prvý raz sa OH konali vo vysokohorskom prostredí (mexická metropola leží vo výške 2240 m nad 

morom). Vzhľadom na to vládli veľké obavy, že vytrvalostní športovci budú v riedkom vzduchu ko-
labovať. Aj keď predovšetkým veslári a kanoisti na jazere Xochimilco z nedostatku kyslíka naozaj od-
padávali, obavy sa napokon zďaleka nenaplnili. Hry priniesli množstvo skvelých výkonov a doved-
na 34 svetových rekordov. Pomohli k tomu aj dve technické novinky, ktoré predznačili modernú éru 
– tartanová atletická dráha a elektronické meranie časov s presnosťou na stotiny sekundy.
Dovtedy najvýraznejším spôsobom sa presadilo viacero bežeckých vytrvalcov tmavej pleti z Af-

riky. Afričania, zväčša pochádzajúci z náhorných planín, vyhrali na všetkých mužských tratiach od 
1500 m po maratón, aj v prekážkovom behu na 3000 m. Ich nástup viedol hlavne Keňan Kipčoge 
Keino. Africkí bežci dodnes na tratiach od 1500 m až po maratón zvyčajne dominujú.
Hry sa skončili všeobecným úspechom, hoci im predchádzali viaceré dramatické udalosti pria-

mo v Mexiku i v zahraničí. Jedna sa týkala aj Československa. V auguste 1968 polmiliónová ar-
máda piatich členských krajín Varšavskej zmluvy na základe rozhodnutia Moskvy napadla úze-
mie „bratskej“ Československej socialistickej republiky, ktorej reformné komunistické vedenie sa 
v rámci tzv. Pražskej jari pokúšalo zaviesť novú podobu socializmu s ľudskou tvárou. Zámienkou 
na agresiu bolo potlačenie „kontrarevolúcie“. Olympiáda sa začínala len sedem týždňov po invázii 
a z ČSSR sa začali do sveta ozývať početné hlasy, že reprezentanti krajín agresorov – a predovšet-
kým toho hlavného, Sovietskeho zväzu – by nemali mať právo účasti na najväčšej mierovej sláv-
nosti, akou sú olympijské hry. Napokon však na olympiáde štartovali reprezentanti krajín okupan-
tov aj okupovaných.
V Mexico City sa výprava napadnutej krajiny tešila mimoriadnej popularite - tak ako maďar-

ská v Melbourne 1956. Na slávnostnom otvorení dostalo 122 našich olympionikov, medzi ktorý-
mi bol dovtedy rekordný počet 25 Slovákov, spoločne s domácou výpravou najväčší aplauz 84-ti-



1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

sícového Olympijského štadióna. Vlajku výpravy ČSSR niesol volejbalista zo Slovenska Bohumil 
Golian, kapitán tímu, ktorý napokon obsadil tretie miesto.
Najväčšou osobnosťou OH 1968 bola športová gymnastka Věra Čáslavská práve z ČSSR. V sú-

boji predovšetkým so špičkovými sovietskymi gymnastkami na čele s Natáliou Kučinskou bola 
úžasne motivovaná. Chcela týmto spôsobom nahlas prehovoriť za násilne umlčaný ľud svojej vlas-
ti. Vďaka heroickým výkonom ešte prekonala svoju tokijskú bilanciu. Ako jediná v olympijskej his-
tórii sa dodnes môže pochváliť tým, že bola najúspešnejšou ženou až na dvoch OH. Najprv viedla 
skvelú ofenzívu družstva, ktoré Sovietkam podľahlo len o 65 stotín bodu. Potom suverénne trium-
fovala vo viacboji, na bradlách, v preskoku a spoločne s Petrikovou zo ZSSR v prostných. K tomu 
ešte na kladine bola druhá. Symbolom jej odporu proti sovietskej agresii bolo, že keď po cvičení 
v prostných hrali po československej aj sovietsku hymnu na počesť Petrikovej, Čáslavská sklonila 
hlavu a odvrátila sa od vlajok.
Plavovlasá Češka sa pre temperamentných Mexičanov sa stala priam bohyňou a keď si na zá-

ver olympiády brala za muža strieborného atléta z Tokia 1964 Josefa Odložila, pred katedrálou 
Zócalo sa tiesnili desaťtisíce nadšených fanúšikov obdivovaného páru. Žiaľ, tento vzťah po rokoch 
napokon vyvrcholil nešťastne. V Mexico City nikto nezískal cennejšiu medailovú zbierku ako Čá-
slavská  (4–2–0). S celkovým ziskom z  troch olympiád  (7-4–0)  sa gymnastická kráľovná z Prahy 
zaradila veľmi vysoko aj v historickom rebríčku. Štyri zlaté okrem nej získal na OH 1968 už len 
japonský gymnasta Akinori Nakajama. Vo viacboji ho však prestihol krajan Sawao Kató, trojná-
sobný šampión.
Politický podtext OH 1968 mal však aj ďalšie odtiene. Prvý raz sa pod piatimi kruhmi v lete pred-

stavila samostatná Nemecká demokratická republika. Jej výprava bola tretia najúspešnejšia. Získala 
oveľa viac úspechov, ako reprezentanti jej oveľa väčšieho a ľudnatejšieho protipólu - NSR. Hrdinom 
výpravy NDR bol predovšetkým plavec Roland Matthes, ktorý triumfoval na 100 i 200 m znak.
Veľkú aféru v Mexico City spôsobili americkí šprintéri tmavej pleti Tommie Smith a John Car-

los, ktorí obsadili v behu na 200 m prvé, resp. tretie miesto. Sympatizanti radikálneho černošského 
hnutia Black Power na stupni víťazov protestovali proti prejavom rasizmu v ich vlasti. Počas ame-
rickej hymny vztýčili nahor ruku v čiernej rukavici (Smith pravú, Carlos ľavú) a zvesili hlavy. MOV 
hodnotil tento politický manifestačný akt ako porušenie olympijských predpisov. Vedenie výpravy 
atlétov za trest poslalo okamžite domov. Paradoxne však práve športovci tmavej pleti boli v Mexi-
co City najväčšími hviezdami vo výprave USA. Tá prvý raz od Helsínk 1952 predstihla v hodnotení 
krajín podľa zisku medailí i bodov Sovietsky zväz.

 O najsenzačnejší svetový rekord sa na OH 1968 
postaral americký skokan do diaľky Bob Beamon. 
Neuveriteľným výkonom 890 cm zlepšil dovtedajšie 
maximum o 55 cm! 

Absolútny šok svetu i sebe samému spôsobil 
dovtedy  viacmenej  len  mierne  nadpriemerný 
skokan do diaľky z USA Bob Beamon. Prvým 
skokom  v  riedkom  ovzduší  zaletel  šokujúco 
ďaleko - na 890 cm. Dovtedajší svetový rekord 
prekonal razom o 55 cm! Rozhodcom na zmera-
nie neuveriteľného skoku nestačilo optické za-
riadenie a museli použiť klasické pásmo... Bea-
monov svetový rekord prežil 23 rokov. Ďalším 
fantastickým mexickým výkonom bol  čas  43,8 
s (elektronicky 43,86) jeho krajana Leeho Evan-
sa v behu na 400 m. Na čele svetových tabuliek 

vydržal 20 rokov. Aj víťazi stovky, resp. dvojstovky Jim Hines (oficiálne 9,9, elektronicky 9,95 s) 
a Tommie Smith (19,8) čakali na prekonanie svojich časov dlho. Výprava USA mala velikánov aj 
medzi belochmi. Skokan do výšky Dick Fosbury triumfoval novým štýlom – flopom. Jeho vynález 
sa tak etabloval, že dnes už flopom skáču všetci. Diskár Al Oerter zase zavŕšil svoju výnimočnú 
olympijskú epopeju štvrtým víťazstvom v sérii. Pritom zase tak ako v minulosti nebol favoritom. 
V bazéne zažiarila ziskom troch víťazstiev len šestnásťročná Debbie Meyerová.

 Víťaz v skoku do výšky Dick Fosbury z USA 
ohúril novým štýlom skoku chrbtom napred, 
ktorý nazval flop. Touto technikou dnes skáču 
všetci...

Jedinečná  bola  súťaž  v  trojskoku.  Tra-
ja atléti v nej dovedna až päťkrát posunuli 
hranicu svetového rekordu! Dvakrát sa o to 
postaral víťazný Viktor Sanejev zo ZSSR. 
Ďalším velikánom  sovietskej  výpravy bol 
superťažký vzpierač Leonid Žabotinskij.

 Trojnásobný olympijský šampión v trojskoku  
Viktor Sanejev zo ZSSR

Gymnastka Věra Čáslavská sa vrchovatou mierou pri-
činila o medailovo najúspešnejšie účinkovanie čs. výpra-
vy pod piatimi kruhmi v histórii. Mexická bilancia ČSSR 
zahŕňala  sedem zlatých, dve strieborné a  štyri bronzové 
medaily.  O  najcennejšie  kovy  sa  ešte  pričinili  skokanka 
do výšky Miloslava Rezková (v rovnakej súťaži boli v po-
predí až tri športovkyne z ČSSR - ešte štvrtá Jaroslava Va-
lentová a šiesta Slovenka Mária Faithová; to v histórii čs. 
športu nemalo obdobu), skokanka do vody Milena Duch-
ková a strelec z ľubovoľnej malokalibrovky Jan Kůrka.
Zo  štvrťstovky  slovenských  športovcov  si  medaily 

vybojovali dvaja. Marianna Krajčírová už patrila k opo-
rám strieborného družstva gymnastiek, navyše v presko-
ku  skončila  štvrtá.  Členkou  strieborného  družstva  bola 
aj ďalšia  rodáčka  zo  Slovenska, Češka  Jana Kubičková-

Posnerová.  Volejbalový  veterán  Bohu-
mil Golian si po úvodnej vlajkonosičskej 
pocte vychutnal na záver kariéry bronzo-
vú medailu. Pre kapitána tímu majstrov 
sveta z roku 1966 však bola sklamaním. 
Len päťstotinová prehra čs. gymnastické-
ho družstva mužov s NDR obrala o bron-
zovú medailu Františka Bočka.

 Až tri pretekárky z ČSSR sa prebojovali 
do prvej šestice v skoku do výšky – zľava 
štvrtá Jaroslava Valentová, víťazka 
Miloslava Rezková a šiesta Mária Faithová
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HRY XX. OLYMPIÁDY: MNÍCHOV (Nemecká spolková republika) 1972

•  TERMÍN: 26. 8. – 11. 9. 1972
•  ÚČASŤ: 7123 športovcov (6065 mužov, 1058 žien) a 121 NOV, súťažili 
v 195 disciplínach 23 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: 186 športovcov z ČSSR (149+37), 
z toho 21 zo Slovenska (13+8) – Vincent Lafko, Andrej Lukošík, Peter 
Pospíšil (hádzaná) členovia druhého družstva, Eva Šuranová (atleti-
ka) tretia v skoku do diaľky, Ondrej Hekel (vzpieranie) štvrtý do 75 kg, 
Juraj Demeč (atletika) člen štvrtej štafety na 4x100 m, Dušan Morav-
čík (atletika) piaty na 3000 m prekážok, Zdena Bujnáčková, Marianna 
Némethová-Krajčírová  (športová  gymnastika)  členky  piateho  druž-
stva, Marián Havlíček (vodný slalom) šiesty v K1, Štefan Pipa (volej-
bal) člen šiesteho družstva.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 
1. ZSSR 670 (50-28-22), 2. USA 639,5 (33-31-30), 3. NDR 475 (20-23-23), 
... 15. ČSSR 75 (2-4-2).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Mark Spitz  (USA,  plávanie)  7-0-0, Sawao Kató  (Jap., 
športová gymnastika) 3-2-0, Shane Gouldová  (Aus.,  plávanie) 3-1-1, Oľga Korbutová  (ZSSR, 
športová gymnastika) 3-1-0, Melissa Beloteová (USA, plávanie) 3-0-0, Sandra Neilsonová (USA, 
plávanie) 3-0-0.

Jubilejné Hry XX. olympiády v roku 1972 v západonemeckom Mníchove znamenali po dvanás-
tich rokoch letný olympijský návrat na európsku pôdu a vskutku masovú účasť. V bavorskej met-
ropole štartovalo 7123 športovcov zo 121 krajín. Súťažili v rekordnom počte 195 disciplín 23 špor-
tov. Novou dominantou mesta sa stal impozantný Olympijský park so supermoderným atletickým 
štadiónom. Pre vodný slalom, ktorý mal v roku 1972 olympijskú premiéru (reprízy sa však dočkal 
až o dvadsať rokov), slúžil prvý umelý kanál na svete v Augsburgu.
Mesto, ktorého minulosť nemala z politického hľadiska dobrú povesť, cítilo  jedinečnú šancu 

olympiádou nadobudnúť nový príťažlivý imidž. Nemecká spolková republika sa zase chcela pre-
zentovať ako moderná a mierumilovná mocnosť, ktorá už zabudla na nacistickú minulosť. Mníchov 
pripravil veľmi pekné olympijské hry, ktoré sa vyznačovali malými vzdialenosťami a vysokou náv-
števnosťou. Žiaľ, túto olympiádu naveky poznačila najväčšia olympijská tragédia v histórii.
Komando palestínskych teroristov s názvom „Čierny september“ v Olympijskej dedine v utorok 

5. septembra o piatej ráno prepadlo členov izraelskej výpravy. Priamo na posvätnej olympijskej pôde 
teroristi zabili zápasníckeho trénera Mošeho Weinberga a vzpierača Josepha Romana, ktorí sa brá-
nili útoku! Pod hrozbou zabitia ostatných rukojemníkov teroristi zakrátko tlmočili šéfovi bavorskej 
polície požiadavky, aby Izrael do deviatej  ráno prepustil z väzenia 234 Palestínčanov a aby vláda 
NSR prepustila ďalších troch extrémistov a poskytla im tri diaľkové lietadlá na odchod z krajiny. Ne-
zvládnutá akcia bavorskej polície a jej neprofesionálny zásah na malom letisku na základni NATO vo 
Fürstenfeldbrucku spôsobili, že traja teroristi, ktorí prežili počiatočnú paľbu ostreľovačov, granátom 
a streľbou zabili všetkých deviatich rukojemníkov! Boli medzi nimi štyria športovci, štyria tréneri 
a jeden rozhodca. Po strašnej tragédii hrozilo, že olympijské hry budú musieť prvý raz vôbec pred-
časne ukončiť. Napokon však padlo rozhodnutie, tlmočené na smútočnej tryzne na Olympijskom šta-
dióne v Mníchove odstupujúcim predsedom MOV Averym Brundageom: „Hry musia pokračovať!“
Svetový šport potvrdil v Mníchove výrazný výkonnostný progres. V atletike i v plávaní padlo 

množstvo svetových rekordov. Ich najväčším zberateľom bol fenomenálny americký plavec Mark 
Spitz. Dokonale si vynahradil sklamanie z Mexico City, kde namiesto plánovaných piatich zlatých 
získal len dve ako člen štafiet. Tentoraz úlohu favorita naplnil spôsobom, aký sa v olympijskej his-

tórii pred ním nikomu nepodaril. Vybojoval si sedem zlatých medailí – a každú vo svetovom re-
korde! Spitz triumfoval na 100 i 200 m voľným spôsobom, na 100 i 200 m motýlik a bol aj členom 
všetkých troch víťazných amerických štafiet. S celkovou medailovou bilanciou z dvoch olympiád 
(9–1–1) sa v 22 rokoch stal tretím medailovo najúspešnejším olympionikom histórie.
Mníchovským OH celkove dominovali sovietski športovci. Predovšetkým vďaka zisku okrúh-

leho počtu 50 zlatých medailí, čo bolo historické maximum pre jednu krajinu od Londýna 1908. 
Esami sovietskej výpravy boli napríklad šprintér z Ukrajiny Valerij Borzov, ktorý prelomil nad-
vládu šprintérov tmavej pleti z USA a triumfoval na 100 i 200 m; jeho neskoršia manželka, víťazka 
viacboja športových gymnastiek Ľudmila Turiščevová; ďalšia gymnastka, maličká Oľga Korbuto-
vá, ktorá predznačila nastupujúci akrobatický trend a stala sa miláčikom mníchovského publika; 
najsilnejší muž sveta, vzpierač Vasilij Alexejev, alebo zápasník – voľnoštýliar Alexander Medveď. 
Ten v superťažkej kategórii získal už svoje tretie zlato. Poradil si aj s najťažším olympionikom his-
tórie, vyše dvestokilovým Američanom Chrisom Taylorom.

 Vzpieračský kolos Vasilij Alexejev zo ZSSR, dvojnásobný olympijský 
víťaz v superťažkej kategórii a autor dovedna 80 svetových rekordov

 Zápasník Alexander Medveď zo 
ZSSR triumfoval v Mníchove na 
tretích OH v sérii

Azda  najväčšiu  publici-
tu však dostalo družstvo bas-
ketbalistov ZSSR. Tí v mimo-
riadne  dramatickom  finále 
pripravili  Američanom  prvú 
olympijskú prehru od premié-
ry tohto športu v Berlíne 1936. 
Ešte tri sekundy pred koncom 
viedol  tím USA  50:49,  po  Je-
deškovej  tridsaťmetrovej pri-
hrávke však Alexander Belov 
tesne  pred  klaksónom  výsle-
dok  zvrátil.  Ďalšiu  podobnú 

jedinečnú americkú sériu prerušil športovec z čoraz silnejšej NDR – Wolfgang Nordwig triumfo-
val v skoku o žrdi, ako prvý Neameričan v histórii!

 Japonský gymnasta Sawao Kató získal na troch olympiádach 
spolu osem zlatých medailí

K velikánom z ďalších krajín sa ako mulimedailisti pri-
radili najmä japonskí gymnasti. Sawao Kató obhájil triumf 
vo viacboji a znovu získal tri zlaté kovy, jeho krajan Aki-
nori Nakajama k štyrom zlatým z Mexico City pridal ďal-
šie dve a svoje účinkovanie na dvoch OH zavŕšil s pozoru-
hodnou medailovou bilanciou 6–2–2. V bazéne sa Spitza 
snažila napodobniť Austrálčanka Shane Gouldová so zá-
luskom na päť zlatých. Napokon dosiahla bilanciu 3–1–1. 
Lasse Virén víťazstvami v behoch na 5 aj 10 km pripome-
nul niekdajšie slávne časy fínskych vytrvalcov.
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Senzačnou šampiónkou sa v Mníchove stala dovtedy neznáma domáca výškarka Ulrike Mey-
farthová, ktorá triumfovala len vo veku 16 rokov. Šok spôsobil svojim triumfom vo svetovom re-
korde na 400 m prekážok aj John Akii-Bua z Ugandy. Rolandovi Matthesovi z NDR sa ako prvé-
mu plavcovi v histórii OH podarilo obhájiť obe zlaté medaily z Mexico City – na 100 i 200 m znak. 
Víťaz behu na 800 m David Wottle z USA zaujal svet nezvyčajnou taktikou, keď v rozbehu, semi-
finále i vo finále po neuveriteľnom zrýchlení úspešne zaútočil z poslednej pozície. Veľkým škan-
dálom OH 1972 bolo správanie sa pakistanských pozemných hokejistov po finálovej prehre s NSR. 
Pakistanskí hráči neuniesli prehru s autsajderom a pri odovzdávaní medailí sa správali tak neprí-
stojne, že MOV ich doživotne vylúčil z účasti na OH.
Z ČSSR cestovala do susednej krajiny početná výprava so 186 športovcami. Jej výsledná medai-

lová bilancia (2–4–2) však bola sklamaním. Vytúženej zlatej medaily sa po striebre z Tokia a bronze 
z Mexico City konečne dočkal diskársky velikán Ludvík Daněk. Okrem neho triumfoval aj grécko-
rímsky zápasník Vítězslav Mácha.
Zo Slovákov sa z medailí tešili štyria. Pri olympijskom návrate hádzanej boli Vincent Lafko, An-

drej Lukošík a Peter Pospíšil členmi strieborného družstva ČSSR a diaľkarka Eva Šuranová si čs. re-
kordom 667 cm doskočila po bronz – prvú a dodnes jedinú olympijskú medailu slovenskej atlétky.

HRY XXI. OLYMPIÁDY: MONTREAL (Kanada) 1976

•  TERMÍN: 17. 7. – 1. 8. 1976
•  ÚČASŤ: 6028 športovcov (4781 mužov, 1247 žien) a 92 NOV, súťažili 
v 198 disciplínach 23 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: 167 športovcov z ČSSR (128+39), 
z toho 28 zo Slovenska (18 – 10) – Anton Tkáč (dráhová cyklistika) prvý 
v šprinte, Mária Mračnová-Faithová (atletika) štvrtá v skoku do výšky, 
Ján Nagy  (vzpieranie)  štvrtý do  110 kg, Ľudmila Chmelíková, Ľud-
mila Králiková, Božena Miklošovičová, Yveta Polláková  (basketbal) 
členky štvrtého družstva, Ingrid Holkovičová  (športová gymnastika) 
členka piateho družstva, Štefan Pipa (volejbal) člen piateho družstva, 
Miloslav Roľko (plávanie) šiesty na 200 m znak, Gustáv Hraška, Stani-
slav Kropilák, Justín Sedlák (basketbal) členovia šiesteho družstva.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 
1. ZSSR 790,5 (49-41-35), 2. NDR 641 (40-25-25), 3. USA 603,75 (34-35-
25), ... 14. ČSSR 77 (2-2-4).

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Nikolaj Andrianov (ZSSR, športová gymnastika) 4-2-1, 
Kornelia Enderová (NDR, plávanie) 4-1-0, John Naber (USA, plávanie) 4-1-0, Nadia Comane-
ciová (Rum., športová gymnastika) 3-1-1, Nelli Kimová (ZSSR, športová gymnastika) 3-1-0, Jim 
Montgomery (USA, plávanie) 3-0-1, Ulrike Richterová (NDR, plávanie) 3-0-0.

OH 1976 hostil kanadský Montreal. Pod vplyvom hrozných udalostí z Mníchova ich sprevádza-
li dovtedy nevídané bezpečnostné opatrenia. Olympijskú dedinu strážili po zuby ozbrojení voja-
ci, čo sa na atmosfére týchto hier podpísalo negatívne. Kanadskí organizátori síce sľubovali lacnú 
olympiádu, ale pristúpili na megalomanský projekt hlavného štadióna s obrovskou strechou, kto-
rý všetko neúmerne predražil. Štadión zostal na dlhé roky nedokončený a najľudnatejšie kanadské 
mesto poriadne zadĺžil. Prípravu sprevádzali aj ďalšie finančné ťažkosti, spôsobené hlavne rých-
lym vývojom inflácie. Napriek uvedeným problémom mali montrealské hry kvalitnú organizáciu 
a po športovej stránke vysokú úroveň. Ich ozdobou bola aj špičková technika. Olympijský oheň 
dopravili z Grécka do Kanady supermoderne - prenesením iskry pomocou laserovej techniky. Ob-

rovské sklamanie spôsobila kanadským hostiteľom výprava domácich športovcov - prvý raz totiž 
hostiteľská krajina nezískala ani jednu zlatú medailu! 
Metropola provincie Quebec zažila prvý vskutku masový bojkot v olympijských dejinách. Ve-

denia výprav viacerých afrických štátov po príchode do dejiska olympiády požadovali vylúčenie 
Nového Zélandu z hier. Dôvodom afrických protestov bolo, že reprezentačný tím ragbistov tejto 
krajiny odohral zápasy na území rasistickej Juhoafrickej republiky (JAR), čím došlo k porušeniu 
rezolúcie Organizácie spojených národov (OSN). MOV však požiadavku odmietol splniť. Hlavným 
dôvodom bolo, že ragby v tom čase nebolo olympijským športom, takže MOV naň nemal žiadny 
dosah. Dôsledkom bolo, že 27 krajín (z toho 20 afrických) svoju účasť v Montreale zrušilo.
Napriek blízkosti svojej vlasti prežili v Montreale veľké rozčarovanie Američania. Tentoraz ich 

totiž v medailovom rebríčku i v bodovom hodnotení krajín nepredstihli len ich tradiční rivali zo 
ZSSR, ale aj reprezentanti NDR. Výprava zo 17-miliónovej NDR získala v ďalekej cudzine 40 zla-
tých medailí – dvakrát toľko ako „za humnami“ v Mníchove 1972!
Obe výpravy mali výnimočných multimedailistov v bazéne. John Naber z USA definitívne zo-

sadil zo znakárskeho  trónu Rolanda Matthesa  a  spolu so štafetovými získal  štyri zlaté a  jednu 
striebornú medailu. Tri zlaté kovy si vyplával jeho krajan Jim Montgomery, ktorý na krauliarskej 
stovke ako prvý v histórii pokoril 50-sekundovú hranicu. Rovnakú medailovú bilanciu ako Naber 
dosiahla ženská plavecká fenoménka Kornelia Enderová z NDR. Štyri roky predtým získala tri 
strieborné kovy ešte len ako štrnásťročná. Neskoršia Matthesova manželka v Montreale vyhrala 
až tri individuálne disciplíny (100 a 200 m voľným spôsobom a 100 m motýlik). Inak, bazénom sa 
prehnala doslova smršť. Padlo 30 svetových rekordov a iba v jedinej disciplíne odolal olympijský 
– Spitzov mníchovský na 100 m motýlik...
Medailovo najbohatší športovec OH 1976 však pochádzal zo ZSSR. Bol to už tradične gymnas-

ta. V súťaži tímov ešte síce znovu vyhrali Japonci, ale líder sovietskeho družstva Nikolaj Andria-
nov vystriedal na gymnastickom tróne najlepšieho z nich - viacbojárskeho šampióna z Mexico City 
i z Mníchova Sawaa Katóa. Ten na tretej olympiáde doplnil svoju celkovú medailovú zbierku na 
úctyhodný tucet kovov (8-3-1). Andrianov vyhral aj v prostných, na kruhoch i v preskoku, získal 
aj dve striebra a jeden bronz.

 Sedemnásobný olympijský víťaz v gymnastike Nikolaj 
Andrianov zo ZSSR

Ďalšou veľkou osobnosťou najúspešnejšej krajiny v Mon-
treale bol trojskokan Viktor Sanejev. Vyhral už tretí raz za se-
bou, čo dokázal v skokanských disciplínach na OH ako prvý 
vôbec. O  štyri  roky  v Moskve  sa  už musel  uspokojiť  „len“ 
so  striebrom. Bežkyňa Taťjana Kazankinová  vyhrala pozo-
ruhodnú dvojkombináciu 800 a 1500 m. Pozíciu najsilnejšie-
ho muža sveta obhájil druhým olympijským triumfom v su-
perťažkej kategórii vzpierania Vasilij Alexejev.
Absolútne  najväčšia montrealská  hviezda  pochádzala 

z Rumunska a mala len 15 rokov. Nadia Comaneciová ne-
chala  zabudnúť  na mníchovskú Korbutovú.  Nevídaným 
spôsobom odštartovala  éru  vrcholnej  gymnastickej  akro-
bacie a dominancie detí v tomto športe. Sedemkrát jej cvi-
čenie rozhodkyne ocenili absolútnou známkou desať! Sú-
boje Comaneciovej, ktorá vyhrala vo viacboji, na kladine 
a na bradlách, s triom sovietskych gymnastiek na čele s ob-

hajkyňou viacbojárskeho titulu, gráciou Ľudmilou Turiščevovou, ďalej s už dospelou Oľgou Kor-
butovou a s exotickou krásavicou Nelli Kimovou, patrili k vrcholom týchto hier.
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 Pätnásťročná rumunská športová gymnastka Nadia 
Comaneciová ohúrila Montreal, keď jej rozhodkyne sedemkrát 
dali absolútnu známku desať

Velikánom  OH  v  Montreale  bol  aj  fínsky  vytrvalec 
Lasse Virén. Ako prvý v histórii OH si zopakoval víťazné 
double na 5 a 10 km. Navyše podľa vzoru „českej loko-
motívy“ Zátopka chcel získať aj tretie zlato v maratóne. 
V ňom však štartoval len deň po finále „päťky“ a unave-
ný  skončil  piaty.  V  atletike  zažiarila  aj  veteránka  Irena 
Szewińská. Na  svojej  štvrtej  olympiáde  zmenila diapa-
zón  a  premiérovo  súťažila  v  behu na  400 m. Dlhonohá 
Poľka pridala k svojim predošlým medailám z behov na 
100, 200 m, štafety na 4x100 m i zo skoku do diaľky zlato 
vo svetovom rekorde. Priradila sa k najpozoruhodnejším 
osobnostiam svetovej atletiky vôbec.

 Mimoriadne všestranná trojnásobná olympijská víťazka v atletike Poľka 
Irena Szewińská

Na Kube takisto ako v NDR stavili na prezentáciu predností spolo-
čenského  systému prostredníctvom športu. Kým v Mníchove 1972  sa 
odtiaľ blysli predovšetkým boxeri, v Montreale sa k nim skvelým spô-
sobom pridal atlét Alberto Juantorena. Vysoký chlap s úžasne estetic-
kým štýlom behu vyhral jedinečnú dvojkombináciu tratí 400 a 800 m! 
Boxer Teofilo Stevenson, ktorého americkí promotéri roky neúspešne 
lákali do profesionálneho ringu, v najťažšej kategórii obhájil víťazstvo 
z Mníchova.

 Kubánec Alberto Juantorena v Montreale 
triumfoval na nezvyčajnej kombinácii tratí 
400 a 800 m

V Montreale  prvý  raz  v  olympijskej 
histórii  zaznamenali  viacero  dopingo-
vých  prípadov.  Čierny  biľag  dopingo-
vého  športu  si  so  šiestimi  pozitívnymi 
prípadmi  vyslúžilo  vzpieranie.  Poliak 
Zbigniew Kaczmarek a Bulhar Valentin 
Christov v dôsledku dopingových nále-
zov dokonca prišli o zlaté medaily. Me-
dzi hriešnikmi sa ocitol aj najťažší účast-
ník OH, Petr Pavlásek z ČSSR.
Výprava ČSSR sa z Montrealu vraca-

la  znovu  len  s  ôsmimi medailami,  z  to-
ho  dvoma  zlatými.  Na  strelnici  získal  

v skeete Josef Panáček vskutku nečakané zlato. Druhý olympijský šampión z ČSSR, Slovák An-
ton Tkáč, však patril medzi favoritov. Veď v Montreale sa rodák z Lozorna v cyklistickom šprin-
te stal už v roku 1974 majstrom sveta. Na olympiáde získal aj ešte cennejšiu trofej. Jeho víťazstvo 
malo o to sladšiu príchuť, že vo finále zdolal najväčšiu osobnosť v histórii tejto disciplíny a svoj 
vzor Francúza Daniela Morelona. Po prvých dvoch jazdách bolo 1:1. Potom Tkáč taktikou dlhého 
šprintu vyhral rozhodujúci súboj o dva metre. Okrem neho zo slovenských športovcov na medailu 
nesiahol už nikto. Veľmi blízko k tomu mala skokanka do výšky Mária Mračnová-Faithová, ktorá 
k šiestemu miestu z OH 1968 pridala štvrté za výkon 189 cm. Vrátane dosiahnutia tejto výšky zdo-
lala všetky na prvý pokus. Len tesne potom neuspela na 191 cm, čo by znamenalo medailu. Ešte 
bližšie bol k cennému kovu superťažký vzpierač Ján Nagy, ktorého o bronz v kategórii nad 110 kg 
pri rovnosti výkonu s Loschom z NDR pripravila len vyššia telesná hmotnosť.

HRY XXII. OLYMPIÁDY: MOSKVA (ZSSR) 1980

•  TERMÍN: 19. 7. – 3. 8. 1980
•  ÚČASŤ: 5217 športovcov (4093 mužov, 1124 žien) a 80 NOV, súťažili 
v 203 disciplínach 23 športov.

• ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: 211 športovcov z ČSSR (163+48), 
z toho 49 zo Slovenska (30+19) – František Kunzo, Stanislav Seman (fut-
bal) členovia prvého družstva, Imrich Bugár (atletika) druhý v hode dis-
kom, Iveta Šranková, Alena Kyselicová, Viera Podhányiová  (pozemný 
hokej) členky druhého družstva, Ján Franek (box) tretí do 71 kg, Daniel 
Karabin (zápasenie) tretí vo voľnom štýle do 74 kg, Július Strnisko (zá-
pasenie) tretí vo voľnom štýle do 100 kg, Dušan Poliačik (vzpieranie) tretí do 
82,5 kg, Miloslav Roľko (plávanie) štvrtý na 100 m znak a šiesty na 400 m pol. 
pret., Anton Tkáč  (dráhová  cyklistika)  štvrtý  v  šprinte,  Jana Labáková 
(športová gymnastika) členka štvrtého družstva a šiesta v prostných, Eva 

Marečková, Katarína Šarišská (športová gymnastika) členky štvrtého družstva, Mária Beňová, Ele-
na Boledovičová, Helena Brezányiová, Mária Končeková, Jana Kuťková, Katarína Lamrichová, Jo-
lana Némethová, Viola Pavlasová, Priska Polačeková, Daniela Nováková (hádzaná) členky piateho 
družstva, Felix Masár (rýchlostná kanoistika) šiesty v K1 na 1000 m, Jozef Plachý (atletika) šiesty na 
1500 m, Rudolf Babiak, Jozef Konečný (športová gymnastika) členovia šiesteho družstva.
•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 1. ZSSR 1221 (80-69-46),  

2. NDR 830,5 (47-37-42), 3. Bulharsko 266,5 (8-16-17), ... 9. ČSSR 137,5 (2-3-9).
•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Alexander Diťatin  (ZSSR,  športová gymnastika) 3-4-1, 

Caren Metschucková (NDR, plávanie) 3-1-0, Nikolaj Andrianov (ZSSR, športová gymnastika) 
3-0-0, Barbara Krauseová (NDR, plávanie) 3-0-0, Rica Reinischová (NDR, plávanie) 3-0-0, Vladi-
mir Saľnikov (ZSSR, plávanie) 3-0-0, Vladimír Parfionovič (ZSSR, rýchlostná kanoistika) 3-0-0.

V roku 1980 sa OH premiérovo konali v socialistickej krajine. Hostila ich Moskva, hlavné mesto 
Sovietskeho zväzu, v tom čase olympijskej športovej veľmoci číslo jeden. Rok predtým ZSSR napa-
dol Afganistan. To spôsobilo masívnu kritiku zo strany USA a množstva ďalších západných kra-
jín. Americký prezident James Carter začiatkom roka vyzval vlády ďalších štátov na bojkotovanie 
moskovskej olympiády. Odvolával sa pritom na Olympijskú chartu, podľa ktorej krajina vojnové-
ho agresora nemôže byť usporiadateľom olympijských hier. V mnohých štátoch západného sveta 
s touto výzvou uspel.
Niekde sa však športovci dokázali postaviť proti politikom a ich národné olympijské výbory 

získali peniaze na účasť z iných zdrojov, prípadne účasť ponechali na ľubovôli športovcov. Zo „zá-
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padných“ veľmocí v Moskve štartovali športovci Talianska, Veľkej Británie, Francúzska i Austrá-
lie, pridali sa aj Švédi, Fíni, reprezentanti krajín Beneluxu, Rakúšania, či Španieli. Do Moskvy však 
svoje výpravy vyslalo len 80 národných olympijských výborov. Účasť dohromady 5217 olympioni-
kov bola najnižšia od Tokia 1964.
V totalitnom Sovietskom zväze, keďže všetko garantoval štát, organizácia fungovala bez väč-

ších problémov. Vtedajšie socialistické štáty hrali v tom čase vo svetovom športe prím, takže aj 
napriek masívnemu bojkotu bola športová úroveň súťaží vysoká. Západný svet označoval tieto 
OH za druhoradé a hodnotu výsledkov aj udelených medailí spochybňoval. Bilancia 36 sveto-
vých a 39 olympijských rekordov (slabšie boli síce mužská atletika aj mužské plávanie, no prak-
ticky v každej disciplíne padol rekord na superrýchlom cyklistickom velodróme v Krylatskom, 
činili sa aj plavkyne v komplexe Olimpijskij) však hovorila výrečne o vysokej kvalite.
Sovietski  organizátori OH 1980  sa  snažili  svojim  športovcom pomáhať k úspechom,  ako 

sa  len  dalo. Činili  sa  pritom  nielen  rozhodcovia,  ale  aj  radoví  usporiadatelia.  V  domácom 
prostredí,  so všestrannou podporou  rozhodcov  i publika,  a  v neraz okyptenej  konkurencii,  
za týchto okolností jednoznačne dominovala výprava ZSSR. So ziskom 80 zlatých a celkove 195 
kovov z 203 disciplín utvorila nový historický rekord olympiád. Pochopiteľne, zo Sovietske-
ho zväzu bolo aj najviac multimedailistov. Víťaz gymnastického viacboja Alexander Diťatin  
ako prvý športovec vôbec získal na jedných OH či ZOH až osem medailí (3–4–1). V Moskve 
zatienil  aj  svojho  predchodcu  Nikolaja Andrianova.  Ten  na  tretej  olympiáde  skomple-
tizoval  svoju  zbierku  olympijských  kovov  na  pätnásť  (7–5–3),  čo  bolo medzi mužmi  až  do  
roku 2008 najviac.

 Medailovo najúspešnejší olympionik v Moskve, gymnasta 
Alexander Diťatin. Vybojoval si dohromady osem cenných kovov.

 Vzpieračský bohatier Jurik Vardaňan zo ZSSR predvádzal 
v Moskve nevídané výkony

Ozajstným gigantom bol aj plavec Vladimir Saľnikov, ktorý triumfoval na 400 a 1500 m voľ-
ným spôsobom, pričom na najdlhšej trati ako prvý prelomil 15-minútovú hranicu. Tretie zlato pri-
dal v štafete. Unikátny kajakársky hetrik dosiahol Vladimir Parfionovič. Medzi vzpieračmi jedi-
nečný Jurik Vardaňan triumfoval v kategórii do 82,5 kg svetovým rekordom rovných 400 kg, ktorý 
by mu na zlato stačil ešte o dve kategórie vyššie!
So sovietskou výpravou dokázali v Moskve ako-tak držať krok len reprezentanti NDR. Najviac 

žiarili v bazéne, kde sa Caren Metschucková, Barbara Krauseová i Rica Reinischová mohli po-

chváliť tromi zlatými medailami. Do histórie sa výrazne zapísal aj atlét Waldemar Cierpinski, kto-
rý ako druhý – po Bikilovi – obhájil maratónske prvenstvo. Mimoriadne osobnosti boli aj v iných 
výpravách. Etiópsky atlét Miruts Jifter triumfoval v behoch na 5 i 10 km. Kubánsky boxer Teofilo 
Stevenson zase zopakoval niekdajší kúsok Maďara Pappa a ako druhý v histórii získal v olympij-
skom ringu tretí triumf v sérii.

 Kubánskeho boxera Teofila Stevensona, 
ktorý trikrát za sebou triumfoval na OH 
v najťažšej kategórii, márne lákali do 
profesionálneho ringu v USA

Za ignorovanie bojkotu si zlatú odme-
nu vyslúžili aj športoví giganti zo Zápa-
du. Veľkolepé súboje predviedli v behoch 
na 800 a 1500 m hviezdni Briti Sebastian 
Coe (v súčasnosti šéf organizačného vý-
boru OH 2012 v Londýne) a Steve Ovett. 
V  šprintoch  sa  blysol  ich  krajan  Alan 
Wells,  dodnes  posledný  šampión  bielej 
pleti  na  stometrovej  trati. Na  200 m  ho 
však zdolal Talian Pietro Mennea.

 Emotívne víťazné gesto Brita Sebastiana 
Coea v  behu na 1500 m. 

Dovtedy najpočetnejšia výprava ČSSR 
s 211 športovcami (z  toho až 49 bolo zo 
Slovenska)  v  značne  oslabenej  konku-
rencii obsadila v hodnotení krajín devia-
te  miesto.  Bolo  to  najvyššie  umiestenie 
v histórii, ale predsa prevládalo sklama-
nie. Výprava síce získala štrnásť medailí, 
no len dve boli zlaté. Triumfovali vzpie-
rač Ota Zaremba  v  kategórii  do  100  kg 
a družstvo futbalistov. K zlatu futbalis-
tov,  v  72-ročnej  československej  olym-
pijskej  histórii  jedinému  v  kolektívnom 
športe,  prispeli  aj  dvaja  Slováci  –  košic-
ký brankár Stanislav Seman a rodák zo 

Spišského Hrušova, obranca František Kunzo. Diskár Imrich Bugár sa stal ďalším atlétom, naro-
deným na území dnešného Slovenska, ktorý získal olympijskú medailu. Skončil druhý, len 26 cm 
za domácim Viktorom Raščupkinom.
Strieborné medaily získali nečakane až tri pozemné hokejistky zo Slovenska - Iveta Šran-

ková, Alena Kyselicová a Viera Podhányiová. Ich tím sa do Moskvy pôvodne nekvalifikoval. 
V dôsledku bojkotu však viaceré kvalifikované tímy vypadli z hry a pozvanie dostalo druž-
stvo ČSSR. V  turnaji podľahlo  len víťaznému Zimbabwe. Ďalšie štyri medaily, všetko bron-
zové, získali športovci zo Slovenska v úpolových športoch: boxer Ján Franek 74 kg, vzpierač 
Dušan Poliačik do 82,5 kg a zápasníci – voľnoštýliari Daniel Karabin a Július Strnisko do 74, 
resp. 100 kg. Tesne pod medailovým stupienkom zostal obhajca zlata v cyklistickom šprinte 
Anton Tkáč.
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HRY XXIII. OLYMPIÁDY: LOS ANGELES (USA) 1984

•  TERMÍN: 28. 7. – 12. 8. 1984
•  ÚČASŤ: 6797  športovcov  (5230  mužov,  1567  žien)  a  140 
NOV, súťažili v 221 disciplínach 22 športov.

•  ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: žiadna, ČSSR tieto 
hry bojkotovala.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk 
medailí): 1. USA  1141  (83-61-29),  2. NSR 433  (17-20-22),  
3. Rumunsko 324,5 (20-16-16).

• NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Ecaterina Szabóová 
(Rum., športová gymnastika) 4-1-0, Carl Lewis (USA, atletika) 4-0-0, Ning Li (Čína, športová gymnas-
tika) 3-2-1, Nancy Hogsheadová  (USA, plávanie) 3-1-0, Valerie Briscová-Hooksová  (USA, atletika)  
3-0-0, Ian Ferguson (Nový Zéland, rýchlostná kanoistika) 3-0-0, Richard Carey (USA, plávanie) 3-0-0, 
Ambrose Gaines (USA, plávanie) 3-0-0, Mary Meagherová (USA, plávanie) 3-0-0, Tracy Caulkinso-
vá (USA, plávanie) 3-0-0.

Na OH 1984 v americkom Los Angeles prišla odveta za bojkot predošlých OH v Moskve. Ná-
rodný olympijský výbor ZSSR rozhodol, že sovietski športovci sa na OH v Los Angeles nezúčast-
nia. Oficiálne to zdôvodnil tým, že štátne orgány USA vedú štvavú kampaň proti športovcom zo 
socialistických  krajín  a  organizátori  nevedia  zaručiť  ich  bezpečnosť,  ani  dodržanie Olympijskej 
charty. Samozrejme, toto rozhodnutie sa zrodilo na najvyšších politických miestach krajiny. Pod 
tlakom mocnosti, ktorá dominovala celému tzv. socialistickému bloku, svoju neúčasť oznámili aj 
národné olympijské výbory ďalších krajín, vrátane ČSSR. Tie si potom v rôznych krajinách soviet-
skeho bloku usporiadali „trucolympiády“ v rôznych športoch pod názvom Družba.
Aj v tomto tábore sa však našli „biele vrany“ – podobne ako pred štyrmi rokmi v tom protichod-

nom. Zo socialistických krajín v kalifornskom L. A. štartovali športovci z Rumunska aj z Juhoslávie. 
Oba štáty sa dlhodobo snažili praktizovať zahraničnú politiku do určitej miery nezávislú od ZSSR. 
Po dlhých rokoch sa na olympiáde zjavili aj športovci z Čínskej ľudovej republiky. Najľudnatejšia 
krajina sveta si mohla dovoliť ignorovať politický nátlak z Moskvy a na americkej pôde sa úspešne 
vrátila na olympijskú scénu. Práve čínsky športovec, gymnasta Li Ning, získal v Los Angeles naj-
viac medailí zo všetkých športovcov – šesť, z toho tri zlaté. Symbolicky práve jeho poctili v Číne 
o 24 rokov neskôr právom zapáliť olympijský oheň na slávnostnom otvorení OH v Pekingu. 

 Medailovo najbohatším športovcom na OH  
v Los Angeles bol čínsky gymnasta Li Ning

Špecifikou OH v Los Angeles bol fakt, že 
ako prvé v histórii boli financované výhrad-
ne  súkromným  kapitálom.  Televízna  spo-
ločnosť  ABC  zaplatila  za  vysielacie  práva 
dovtedy  nepredstaviteľných  225  miliónov 
dolárov. V najbohatšej  ekonomike  sveta  sa 
organizátorom na  čele  s Petrom Ueberrot-
hom podarilo vygenerovať obrovské množ-
stvo príjmov aj  zo  sponzoringu a  z preda-
ja  vstupeniek  a  licencií. Olympiádu vďaka 
tomu usporiadali ako obrovskú šou. Na re-
novovanom štadióne Coliseum (zažil už OH 

1932) ju odštartoval bombastický otvárací ceremoniál. Finančný úspech organizátorov OH 1984 
bol kolosálny a predznačil novú olympijskú éru.
Účasť 140 národných olympijských výborov bola rekordná. Do programu pribudli nové „od-

vetvia“ v rámci už existujúcich športov – synchronizované plávanie a moderná gymnastika. Na-
priek tomu celkový počet účastníkov bol nižší ako v Mníchove 1972. Dovtedajšiu masovú účasť zo 
športovo mimoriadne silných socialistických krajín  jednoducho nemohla vyvážiť skromná účasť 
z viacerých rozvojových krajín, ktoré na OH debutovali. Hoci v Los Angeles 1984 štartoval bezmá-
la dvojnásobok krajín ako v Moskve 1980, športová úroveň výkonov bola porovnateľná s tou pred 
štyrmi rokmi. A predovšetkým vo vzpieraní sa v Amerike rozdávali zlaté medaily za výkony, ktoré 
by pri plnej konkurencii nestačili ani na bronz.
Pri neúčasti výprav ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska, Bulharska, Kuby aj ČSSR Američania doko-

nale využili domáce prostredie a podporu rozhodcov predovšetkým v subjektívne posudzovaných 
športoch. Dosiahli ešte väčšiu dominanciu, ako Sovietsky zväz pri ich neúčasti v Moskve. Získali 
síce celkove menej medailí (173), ako ich najväčší rivali pred štyrmi rokmi, ale 83 zlatých kovov vý-
pravy USA sa stalo novým absolútnym olympijským rekordom, ktorý platí dodnes.
Hry patrili predovšetkým americkému atlétovi Carlovi Lewisovi, ktorý po 48 rokoch štyrmi olym-

pijskými víťazstvami v zhodných disciplínach verne napodobnil slávneho krajana Owensa z Berlína 
1936. Kalifornčan Lewis, ovenčený tromi zlatými kovmi z premiérových majstrovstiev sveta v roku 
1983 v Helsinkách, v úplne domácom prostredí dokonale naplnil psychicky náročnú úlohu favorita. 
Rovnako ako Owens triumfoval v behoch na 100, 200 m i v skoku do diaľky a bol aj členom zlatej šta-
fety na 4x100 m. Jeho olympijská kariéra bola aj potom výnimočná. V skoku do diaľky triumfoval až 
po OH 1996 v Atlante štyrikrát v sérii a dovedna získal deväť zlatých olympijských medailí!

 Najväčšia osobnosť OH v Los Angeles a jeden 
z najvýznamnejších olympionikov všetkých čias – americký 
atlét Carl Lewis. Zlatom ho ozdobili aj na troch nasledujúcich 
olympiádach . V Atlante 1996 končil kariéru ako deväťnásobný 
olympijský víťaz. 

V atletike Lewisovi výborne sekundovala Valerie Bris-
cová-Hooksová, trojnásobná šampiónka. Vyhrala pozoru-
hodnú kombináciu behov na 200 a  400 m. Fenomenálny 
prekážkar Edwin Moses,  ktorý  skladal  olympijský  sľub 
športovcov na otváracom ceremoniáli, predĺžil výnimočnú 
sériu  svojej neporazenosti. Po vynútenej  absencii v Mos-
kve si zopakoval montrealské prvenstvo na 400 m trati.
Z ďalších amerických športovcov sa medzi velikánov za-

radili skokan do vody Greg Louganis, ktorý potvrdil roky 
nevídanú suverenitu výhrami v oboch disciplínach svojho 
športu, nečakaná víťazka viacboja športových gymnastiek 
Mary Lou Rettonová a predovšetkým plavci na čele s troj-
násobnými  šampiónmi Rickom Careyom, Nancy Hogs-
headovou, Mary Meagherovou a Tracy Caulkinsovou.
Najcennejšiu medailovú  zbierku  však  získala  rumun-

ská športová gymnastka. Ecaterina Szabóová nadviazala na fenomenálnu krajanku Comaneciovú. 
Získala štyri zlaté a jednu striebornú medailu. Rumunské družstvo priviedla k víťazstvu, vo finále 
viacboja však o päť stotín bodu podľahla domácej Rettonovej. Fín Pertti Karppinen dovŕšil v skife 
zlatý hetrik a po Ivanovovi zo ZSSR sa stal druhým veslárom, ktorý triumfoval na troch OH v sé-
rii. Výškarka Ulrike Meyfarthová z NSR si dvanásť rokov po senzačnom triumfe v Mníchove zno-
vu doskočila po zlatú medailu. 
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HRY XXIV. OLYMPIÁDY: SOUL (Kórejská republika) 1988

•  TERMÍN: 17. 9. – 2. 10. 1988
•  ÚČASŤ: 8465 športovcov (6279 mužov, 2186 žien) a 159 NOV, súťažili 
v 237 disciplínach 23 športov.

• ÚČASŤ Z ČSSR A ZO SLOVENSKA: 170 športovcov z ČSSR (116+54), 
z toho 49 zo Slovenska (30+19) – Miloslav Mečíř (tenis) prvý v dvojhre a tretí 
so Šrejberom vo štvorhre, Jozef Pribilinec (atletika) prvý v chôdzi na 20 km, 
Jozef Lohyňa (zápasenie) tretí vo voľnom štýle do 82 kg, Ján Kermiet (špor-
tová streľba) štvrtý na bežiaci terč, Peter Hrivňák  (box) vo štvrťfinále nad  
91  kg,  Zuzana Budayová, Alena Damitšová, Mária Ďurišinová, Anna 
Hradská, Júlia Kolečániová, Božena Mažgutová, Marta Pösová, Gabriela 
Sabadošová, Jana Stašová, Irena Tomašovičová, Daniela Trandžíková-No-
váková (hádzaná) členky piateho družstva, Renáta Kasalová (stolný tenis) 

s Hrachovou štvrťfinalistka štvorhry, Ľubica Kurhajcová (veslovanie) členka piatej párovej štvorky, 
Tibor Jankovics (zápasenie) šiesty v gréckorímskom štýle do 52 kg, Attila Szabó (rýchlostná kanoisti-
ka) šiesty v K1 na 500 m, Milan Brestovanský, Milan Foľta, Peter Mesiarik, Jozef Škandík, Ľubomír 
Švajlen (hádzaná) členovia šiesteho družstva.
•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 1. ZSSR 878,33 (55-31-46), 

2. NDR 636,5 (37-35-30), 3. USA 634 (36-31-27), ... 17. ČSSR 78 (3-3-2).
•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Kristin Ottová (NDR, plávanie) 6-0-0, Matt Biondi (USA, 
plávanie)  5-1-1, Vladimir Arťomov  (ZSSR,  športová  gymnastika)  4-1-0, Daniela Silivasová 
(Rum., športová gymnastika) 3-2-1, Florence Joynerová-Griffithová (USA, atletika) 3-1-0, Dmit-
rij Bilozerčev (ZSSR, športová gymnastika) 3-0-1, Janet Evansová (USA, plávanie) 3-0-0.

Aj OH 1988 v juhokórejskom Soule – podobne ako v prípade troch predchádzajúcich - hrozilo, 
že ich poznačí bojkot. Južná Kórea s diktátorským režimom v tom čase s mnohými krajinami ne-
mala ani len diplomatické vzťahy. To už samo osebe spôsobovalo problémy. Navyše dôrazné po-
žiadavky na  spoločné usporiadanie  týchto OH vzniesla  susedná Kórejská  ľudovodemokratická 
republika (KĽDR), patriaca medzi sovietske satelity. Ďalšie krajiny socialistického bloku jej požia-
davky podporovali ako „oprávnené“, hoci nemali oporu v Olympijskej charte.
Všetko však napokon dopadlo nad očakávanie. Napriek tomu, že nereálne požiadavky KĽDR 

napokon MOV aj organizátori odmietli splniť, OH v Soule sa skončili veľkým úspechom. Bojko-
tovali ich len KĽDR, Kuba a Etiópia. Bol to obrovský triumf jednoty olympijského hnutia a začia-
tok éry všestrannej prosperity olympijských hier. Hoci sa súťažilo na ázijskom kontinente, na OH 
v Soule sa zúčastnil rekordný počet národných olympijských výborov (159) i športovcov (8465). 
Vďaka znovuprijatiu tenisu po 64 rokoch a úplnej premiére stolného tenisu počet športov v prog-
rame OH stúpol na 25 a celkový počet disciplín sa zvýšil na 237.
Napriek tomu, že OH v Soule mali všestranne výbornú úroveň, boli poznačené očividným roz-

hodcovským nadŕžaním domácim športovcom a dopingovými škandálmi. Najväčšie rozhodcov-
ské aféry sa odohrali v boxe. Odštartoval ich duel domáceho Bjunga Džon-ila s Bulharom Ale-
xandrom Christovom. Po tom, čo rozhodcovia sporným spôsobom uznali za víťaza Bulhara, piati 
juhokórejskí  činovníci  priamo  v  ringu  inzultovali  novozélandského  rozhodcu Keitha Walkera. 
Bjung potom na protest proti rozhodcovskému verdiktu presedel uprostred ringu 67 minút! Toto 
však bola výnimka, inak bolo rozhodovanie v prospech domácich. Najmarkantnejším príkladom 
nadŕžania Juhokórejčanom bolo víťazstvo Paka Si-hona vo finále boxerskej kategórie do 71 kg nad 
očividne lepším Royom Jonesom z USA. Ten na prekvapenie všetkých prehral. Pritom na konci 
OH ho ocenili Pohárom Valentina Barkera pre najlepšieho boxera celého turnaja... Podobne sporné 
verdikty však boli aj v ďalších športoch.

Oveľa viac ako v minulosti rezonoval v Soule dopingový problém. Až traja olympijskí šampió-
ni a dovedna ôsmi medailisti prišli o svoje medaily v dôsledku pozitívneho dopingového nálezu! 
Vzpieračská veľmoc Bulharsko po diskvalifikáciách víťazov Mitka Grableva a Angela Genčeva 
radšej odvolala svojich reprezentantov z ďalších súťaží. Najväčší škandál sa však odohral v atleti-
ke. Týkal sa v tom čase jedného z najznámejších športovcov sveta. Udial sa 24. septembra 1988.
Kanadský šprintér Ben Johnson rok pred OH zvíťazil na svetovom šampionáte v Ríme v be-

hu na 100 m vo svetovom rekorde 9,83 s. Zhodil tak zo šprintérskeho trónu fenomenálneho Ame-
ričana Carla Lewisa, ktorý v bilancii vzájomných finálových súbojov pred Soulom viedol 8:6. Ich 
olympijský súboj pútal prvoradú pozornosť sveta a skončil sa šokujúco. Johnson dobehol s výraz-
ným náskokom na prvom mieste v úžasnom svetovom rekorde 9,79 s, strieborný obhajca zaostal až 
o trinásť stotín. Lenže to platilo iba tri dni. Potom vybuchla „bomba“ – rozbor vzorky moču olym-
pijského šampióna ukázal, že užil anabolický steroid stanazolol, zakázaný dopingový prostriedok! 
Nasledovala diskvalifikácia Johnsona, jeho vylúčenie z OH a neslávny odchod domov. Najväčšia 
soulská sláva sa tak zmenila na najväčšiu hanbu. Samozrejme, výsledky sa menili. Zlato z Los An-
geles obhájil Lewis, ktorý si zopakoval aj triumf v skoku do diaľky.
V Soule 1988 takisto ako v Montreale 1976 – teda na posledných OH pred dvoma vzájomným 

bojkotmi zo strany kapitalistického a socialistického tábora – v súperení krajín najviac uspeli špor-
tovci ZSSR. Dominovali suverénne pred NDR. Výprava NDR opätovne tesne predstihla v medailo-
vom i bodovom rebríčku USA. Sovietski športovci sa výrazne presadili vo väčšine odvetví. Najviac 
multimedailistov mala výprava ZSSR v športovej gymnastike. Jej mužský tím bol mimoriadne silný. 
Vo viacboji Vladimir Arťomov, Valerij Ľukin a Dmitrij Bilozerčev obsadili prvé tri miesta a nára-
diach Sovieti získali až šesť zlatých. Unikátny výsledok sa zrodil na koni s držadlami, kde sa o víťaz-
stvo podelili až traja borci – Bulhar Ljubomir Geraskov, Maďar Zsolt Borkai a Bilozerčev. V ženskej 
gymnastike sa najviac presadila Rumunka Daniela Silivasová. Vyhrala v prostných, na bradlách i na 
kladine. K hviezdam sovietskej výpravy sa priradili aj dvaja velikáni, pre ktorých mal Soul osobitné 
čaro. Najväčšia legenda histórie skoku o žrdi - Sergej Bubka - dobyla práve tam svoje jediné olympij-
ské zlato. Plavec Vladimir Saľnikov sa triumfálne vrátil do bazéna po určitej odmlke. Nečakane pri-
dal k trom moskovským zlatým spred ôsmich rokov štvrtú – už druhú v krauliarskom maratóne.
Medailovo najúspešnejšou športovkyňou sa v Soule stala plavkyňa NDR Kristin Ottová. Získala 

na jedných OH cennejšiu zbierku, ako ktorákoľvek žena pred ňou a zatiaľ i po nej - šesť zlatých kovov! 
Popri príspevku k dvom štafetovým  triumfom vyhrala v  štyroch  individuálnych disciplínach a až 
v troch plaveckých spôsoboch – na 50 i 100 m voľným spôsobom, aj na 100 m znak a 100 m motýlik. 

Na cyklistickom ovále sa druhým miestom v šprinte blysla 
Christa Rothenburgerová-Ludingová z NDR. Žena,  ktorá 
na ZOH 1988 v Calgary triumfovala v rýchlokorčuliarskych 
pretekoch na 1000 m a bola druhá na päťstovke, ako prvá 
v olympijskej histórii získala v tom istom roku medailu na 
OH i ZOH. Vzhľadom na neskoršiu zmenu cyklu konania 
ZOH jej kúsok už dnes nikto nemôže zopakovať...

 Americká šprintérka Florence Joynerová-Griffithová upútala 
v Soule nielen vizážou, ale najmä neuveriteľnými výkonmi

V  atletike  v  súboji  gigantov  dominovali  Američania. 
Prispeli k tomu výdatne dve švagriné. Florence Joynerová-
Griffithová triumfovala na 100 i 200 m a bola členkou nie-
len zlatej štafety USA na 4x100 m, ale aj striebornej na 4x400 
m. Na 200 m utvorila táto neskôr predčasne zomrelá atlét-
ka, všeobecne podozrievaná z dopingu, dodnes platný ne-
uveriteľný svetový rekord 21,34 s. Fantastická bola aj Jackie 
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Kerseeová-Joynerová, ktorá nevídaným spôsobom uspela v jedinečnej kombinácii disciplín. Zvíťazi-
la v sedemboji i v skoku do diaľky.
Z americkej výpravy vzišiel aj medailovo najúspešnejší mužský účastník OH 1988 – plavec Matt 

Biondi. Získal päť zlatých (dve na najkratších krauliarskych tratiach a tri v štafetách), jednu strie-
bornú a jednu bronzovú medailu. O plánované šieste zlato ho pripravila šokujúca jednostotinková 
prehra na 100 m motýlik s autsajderom Anthonym Nestym zo Surinamu. Ďalšou veľkou plavec-
kou hviezdou z USA bola Janet Evansová, ktorá triumfovala v troch individuálnych disciplínach 
– na 400 i 800 m voľným spôsobom a na 400 m polohové preteky. V bazéne sa obrovskej pozornosti 
tešil aj suverén skokov do vody Greg Louganis. Zopakoval svoje dva triumfy z Los Angeles. V sko-
koch z 3 m dosky zvíťazil napriek tomu, že pri jednom skoku veľmi bolestivo narazil temenom na 
odrazovú dosku a krvácal. Keď sa neskôr priznal, že už v Soule bol nositeľom vírusu HIV, vzbudilo 
to po celom svete veľmi vzrušené reakcie.

 Americký plavec Matt Biondi získal v Soule päť zlatých 
medailí a celkove ich má v zbierke až osem

Z olympijských osobností  z  iných krajín možno 
vyzdvihnúť  predovšetkým maďarského  plavca Ta-
mása Darnyiho. Suverénnymi víťazstvami v sveto-
vých  rekordoch  na  oboch  polohových  tratiach  po-
tvrdil svoju výnimočnú dominanciu. Jeho krajanka, 
iba 14-ročná Krisztina Egerszegiová, na 200 m znak 
ohúrila ako najmladšia soulská šampiónka. Úžasné 
výkony  predviedol  aj  vzpieračský  „vreckový  Her-
kules“ Naim Süleymanoglu z Turecka. V čase OH 
v Los Angeles ešte žil v Bulharsku, kde sa narodil. 
Mal vtedy síce len 16 rokov, ale už bol svetovým re-
kordérom medzi mužmi. O možnosť  štartu na OH 
však vinou bojkotu prišiel. V Soule štartoval v kate-
górii do 60 kg vo farbách novej vlasti, ktorá ho „vy-
kúpila“ za milión dolárov. Triumfoval absolútne su-
verénne – s náskokom 30 kíl! Začal tým svoju sériu 
troch olympijských víťazstiev.

 Vzpieračský fenomén Naim Süleymanoglu – pôvodne 
reprezentoval Bulharsko, ale tri olympijské víťazstvá 
dobyl ako Turek

Na  opačnom  póle  ako  mladulinká  Egerszegi-
ová, aj keď bez zisku medailí, sa v Soule ocitli výni-
moční veteráni. Dvaja jachtári si pripísali už ôsmu 
olympijskú  účasť  v  rozpätí  štyridsiatich  rokov! 
Jedným bol Dán Paul Bert Elvström,  štvornásob-
ný šampión ešte z rokov 1948 – 1960. Druhým bol 
Durward Knowles z  Bahám  –  vo  veku  70  rokov 
najstarší olympionik v Soule...
Výprava ČSSR získala  takisto  ako v Mníchove 

1972 a v Montreale 1976 len osem medailí. Aspoň 
počet zlatých sa zvýšil na tri. Senzačným víťazom 
bol  v  streľbe  z  ľubovoľnej  malokalibrovky  pole-

žiačky Miroslav Varga, ale ďalší dvaja šampióni patrili do okruhu favoritov. Zvyšné dve z troch ví-
ťazstiev výpravy ČSSR pritom boli dielom slovenských športovcov, čo dovtedy nemalo obdobu.
Strieborný atlét z MS 1983 a 1987 Jozef Pribilinec triumfoval v chôdzi na 20 km. V Moskve 1980 

ako  juniorský majster Európy zaplatil v úmornej horúčave nováčikovskú daň a neuspel. O šan-
cu na olympijské zlato v Los Angeles, keď mal životnú formu, ho zase obral bojkot. Ale do Soulu 
prišiel vyhrať – a dokázal to! O tri sekundy predstihol Ronalda Weigela z NDR. O druhé zlato sa 
pri obnovenej olympijskej premiére tenisu postaral Miloslav Mečíř. Na turnaji síce neštartovala 
kompletná špička profesionálov, ale kvalita štartového poľa bola výborná. Kľúčové na ceste ku ko-
nečnému triumfu bolo pre Mečířa semifinálové víťazstvo nad Švédom Stefanom Edbergom. Ten 
mával dovtedy vo vzájomných súbojoch zvyčajne navrch. Po päťsetovom boji s Edbergom bol finá-
lový súboj s Američanom Timom Mayotteom pre Mečířa jednoduchší a vyhral ho 3:6, 6:2, 6:4, 6:2. 
K zlatu pridal aj bronz v štvorhre spolu s Čechom Milanom Šrejberom. Veľmi blízko k olympij-
skému víťazstvu mohol byť aj zápasník Jozef Lohyňa, ktorý bol v Soule v životnej forme. Vo voľ-
noštýliarskej kategórii do 82 kg však doplatil na všeobecné rozhodcovské uprednostňovanie do-
mácich borcov. Jediná prehra s neskorším šampiónom Hanom Mjong-u z Južnej Kórey v zápase, 
v ktorom bol Lohyňa lepší, ho odsúdila bojovať len o bronz. Napriek zraneniu v ňom zdolal Rusa 
Alexandra Tambovceva.
Hodno zmieniť aj českého oštepára Jana Železného, ktorý v tom čase pôsobil v ASVŠ Dukla 

Banská Bystrica. Svoju veľkolepú olympijskú kariéru korunovanú tromi víťazstvami v sérii odštar-
toval v Soule ziskom striebra. Len o 16 cm podľahol Fínovi Tapiovi Korjusovi. V kvalifikácii hodil 
olympijský rekord 85,90 m, s ktorým by vo finále jasne vyhral... Rodák z Bratislavy Boris Boor štar-
toval v Soule vo výprave Rakúska a bol členom strieborného družstva v jazdeckých skokoch.

HRY XXV. OLYMPIÁDY: BARCELONA (Španielsko) 1992

•  TERMÍN: 25. 7. – 9. 8. 1992
•  ÚČASŤ: 9367 športovcov (6659 mužov, 2708 žien) a 172 NOV, súťažili 
v 257 disciplínach 26 športov.

• ÚČASŤ Z ČSFR A ZO SLOVENSKA:  211  športovcov  z  ČSFR 
(149+62), z toho 68 zo Slovenska (54+14) – Slavomír Kňazovický (rých-
lostná kanoistika) štvrtý v C1 na 500 m, Róbert Erban, Juraj Kadnár, 
Attila Szabó, Jozef Turza (rýchlostná kanoistika) členovia štvrtého K4 
na 1000 m, Jozef Lohyňa (zápasenie) piaty vo voľnom štýle do 82 kg, 
Peter Hrivňák (box)  nad  91  kg  vo  štvrťfinále, Vojtech Rückschloss 
(box) do 91 kg vo štvrťfinále, Eva Antalecová, Eva Berková, Iveta Bie-
liková, Erika Dobrovičová, Renáta Hiráková, Adriana Chamajová, 
Andrea Chupíková, Anna Janoštinová, Milena Rázgová  (basketbal) 
členky šiesteho družstva, Ľubica Novotníková-Kurhajcová (veslova-

nie) členka šiestej párovej štvorky.
•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 1. SNŠ 741,75 (45-38-29),  

2. USA 705,75 (37-34-37), 3. Nemecko 569,25 (33-21-28), ... 21. ČSFR 69,25 (4-2-1).
•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Vitalij Ščerbo (SNŠ, športová gymnastika) 6-0-0, Kriszti-

na Egerszegiová (Maď., plávanie) 3-0-0, Jevgenij Sadovyj (SNŠ, plávanie) 3-0-0, Alexander Po-
pov (SNŠ, plávanie) 2-2-0.

OH 1992 hostila španielska Barcelona. V katalánskej metropole sa všetky kľúčové čísla, vykres-
ľujúce rozmer športovej časti olympijských hier, zvýšili: 9367 športovcov, 172 krajín, 26 športov, 257 
disciplín. Počet akreditovaných účastníkov už veľmi výrazne presiahol stotisíc. Ako nové športy 
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pribudli na OH bedminton a bejzbal. Po mníchovskej epizóde 1972 sa v olympijskom programe 
zahniezdil vodný slalom. Súťažilo sa na ňom dosť ďaleko od centra hier - na trati v Seu d´Urgell, 
ktorú projektoval slovenský odborník Ondrej Cibák.
Barcelona sa blysla nielen veľkolepými športoviskami. Pozoruhodná bola Olympijská dedina, 

postavená rovno pri Stredozemnom mori v širšom centre mesta. Jediným väčším negatívom OH 
1992 boli extrémne horúčavy. Novým spôsobom poňali Katalánci zapálenie olympijského ohňa na 
otváracom ceremoniáli. Tentoraz štafeta nemala posledného bežca s ohňom. Najsledovanejší akt 
vykonal streľbou z luku telesne postihnutý lukostrelec Antonio Rebollo.
Po búrlivých politických zmenách vo Východnej Európe, ktoré priniesli rozpad ZSSR i Juhoslá-

vie a zjednotenie Nemecka, sa v katalánskej metropole prezentovalo množstvo nových štátov. Tieto 
OH už nebojkotoval nikto. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu medzi štátmi bývalej Juhoslávie mohli 
tamojší športovci súťažiť len ako členovia tzv. nezávislého olympijského tímu. Nastúpili pod olym-
pijskou vlajkou a na počesť ich víťazstiev sa hrala olympijská hymna. Najväčšia olympijská veľmoc 
predošlých štyroch desaťročí – Sovietsky zväz – sa po rozpade najrozľahlejšej krajiny sveta transfor-
movala na Spoločenstvo nezávislých štátov. V Barcelone naposledy v jednom tíme spoločne štartova-
li Rusi, Ukrajinci, Bielorusi a ďalší občania bývalých sovietskych republík. Výnimkou bolo pobaltské 
trio Litva, Lotyšsko a Estónsko, ktoré si vybojovalo niekdajšiu nezávislosť už krátko po prevratných 
politických zmenách roku 1989 v Európe. Po 28 rokoch sa na OH zúčastnila aj Juhoafrická republika. 
Zásluhou vládnych reforiem už nemusela byť vylúčená pre rasistickú politiku apartheidu.
Súboj protichodných politických systémov na olympijskej scéne sa po dramatických zmenách 

a zániku bipolárneho rozdelenia sveta stal minulosťou. Výprava SNŠ však pri rozlúčke nadviazala 
na dominanciu ZSSR. Tentoraz sa na druhé miesta v oboch rebríčkoch krajín prepracovali USA. Pa-
radoxne, zjednotené Nemecko na treťom mieste nedosiahlo ani predošlú úspešnosť samotnej NDR. 
V čase barcelonskej olympiády sa už otvorene hovorilo o premyslenom dopingovom systéme v bý-
valej NDR, ktorý významne prispel k jej športovému „zázraku“.

 Šesťnásobný olympijský víťaz v gymnastike 
Bielorus Vitalij Ščerbo, ktorý v Barcelone súťažil 
v rámci tzv. Zjednoteného tímu Spoločenstva 
nezávislých štátov

Z najúspešnejšej výpravy vzišiel aj najús-
pešnejší jednotlivec. Bieloruský gymnasta vo 
výprave SNŠ Vitalij Ščerbo zopakoval kúsok 
plavkyne  NDR Ottovej  zo  Soulu  a  vybojo-
val  si  šesť  zlatých medailí! Ako  prvý  olym-
pionik  v  histórii  vyhral  na  jedných  OH  až 
v  piatich  individuálnych  disciplínach  –  vo 
viacboji, na koni s držadlami (spoločne s Gil-
su Paem  z KĽDR, ktorá  sa vrátila na olym-
pijskú  scénu),  na  kruhoch,  v  preskoku  a  na 
bradlách.  Ďalšími  hviezdami  pod  značkou 
SNŠ boli predovšetkým plavci Alexander Po-
pov a Jevgenij Sadovyj. Ovládli krauliarske 

trate od 50 až po 400 m. Popov vyhral päťdesiatku i stovku a z trónu zhodil soulského hrdinu Mat-
ta Biondiho. Ten získal zlato len v štafete USA na 4x100 m voľným spôsobom a svoju celkovú me-
dailovú zbierku z troch OH doplnil na  jedenásť kovov (8–2–1). Sadovyj k dvom individuálnym 
víťazstvám pridal aj jedno štafetové. Gigantom bol nepochybne aj dlhé roky nezdolaný zápasník 
Alexander Karelin. V Barcelone dobyl druhý zo svojich troch olympijských triumfov v najťažšej 
voľnoštýliarskej kategórii.

 Najprv sovietsky, potom ruský zápasnícky 
velikán Alexander Karelin – roky nezdolaný 
trojnásobný olympijský víťaz

Obrovskou  udalosťou  na  OH  v  Barcelo-
ne bol štart najväčších basketbalových hviezd 
zámorskej profesionálnej NBA. Štart zlomku 
najlepších tenistov sveta v Soule 1988 bol ešte 
len závanom novej éry. Účasť basketbalových 
dolárových multimilionárov z USA však jas-
ne  dokázala,  že  reforma  práva  olympijskej 
účasti  je  dokonaná.  Podkošové  hviezdy  ako 
Michael „Air“ Jordan, Larry Bird, či Earvin 
„Magic“ Johnson (o jeho účasti sa vzhľadom 
na fakt, že už vtedy bol nositeľom vírusu HIV, 
na medzinárodnej scéne dlho diskutovalo, ale 

napokon štartovať mohol), zažiarili na olympiáde v maximálnej veľkosti. Pravda, štart  takýchto 
boháčov mal aj svoje negatíva. Hviezdy NBA odmietli bývanie v Olympijskej dedine. Uprednost-
nili luxusný hotel...

 Zrejme najväčšia osobnosť v histórii svetového 
basketbalu Michael Jordan má v zbierke až dve zlaté 
olympijské medaily – prvú si na OH 1984 vybojoval ešte 
ako amatér, druhú na OH 1992 ako člen Dream Teamu USA

Basketbalisti zatienili v americkej výprave všetkých. 
Aj dvojicu skvostných atlétov: Carl Lewis už  tretí  raz 
triumfoval v skoku do diaľky a pridal zlato aj v štafe-
te na 4x100 m. Gail Deversová dva roky po prekonaní 
takmer smrteľného ochorenia štítnej žľazy triumfovala 
v behu na 100 m. Pritom v behu na 100 m prekážok, kde 
bola  hlavnou  favoritkou,  zakopla  o  prekážku,  spadla 
a víťazstvo nečakane získala Grékyňa Patoulidouová.
Medzi velikánov OH 1992 sa zaradili aj dvaja ma-

ďarskí plavci. Osemnásťročná Krisztina Egerszegiová 
skvostne nadviazala na svoj  jedinečný soulský debut 
a  zvíťazila  v  troch  individuálnych  disciplínach  –  na 
100 i 200 m znak a na 400 m polohové preteky. Tamás 
Darnyi obhájil obe prvenstvá v polohových pretekoch. 
Suverénnym  obhajcom  zlata  bol  aj  turecký  vzpierač 
Naim Süleymanoglu.  Senzáciu  spôsobil  v  behu  na  

5 km Nemec Dieter Baumann, ktorý svojim víťazstvom prelomil dlhú dominanciu afrických bež-
cov na  tejto  trati. Vo viacboji  športových gymnastiek o prvenstve  rozhodlo  len 12  tisícin bodu.  
S takýmto miniatúrnym náskokom Taťjana Gucuová zo SNŠ zdolala Shannon Millerovú z USA. 
Pozoruhodne sa skončila súťaž v streľbe na skeet, v ktorej Číňanka Čchang Šang prevýšila všet-
kých mužov. To spôsobilo, že súťaž v skeete potom rozdelili osobitne pre mužov a pre ženy.
Škandál sprevádzal beh mužov na 10 km. Maročan Hammou Boutayeb v ňom nešportovo blo-

koval Keňana Richarda Chelima. Boutayeb, ktorý strácal už celé jedno kolo, týmto unfair spôso-
bom pomohol k víťazstvu svojmu krajanovi Chálidovi Skahovi. Po protestoch jury Skaha najskôr 
diskvalifikovala, napokon mu však priznali zlatú medailu.
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Po „nežnej revolúcii“ v novembri 1989 sa názov Československej socialistickej republiky zmenil 
na Českú a Slovenskú federatívnu republiku. V čase konania OH 1992 sa už schyľovalo k jej rozde-
leniu. Slovenskí športovci tam naposledy štartovali pod piatimi kruhmi spoločne s českými. ČSFR 
vyslala do Barcelony 211 športovcov – rovnako ako do Moskvy 1980. Slovenských športovcov pod 
piatimi kruhmi bolo viac ako kedykoľvek predtým – 68. V družstve basketbalistiek mali Slovenky 
väčšinu, vodnopólový tím tvorili dokonca výhradne Slováci. Atmosféra vo výprave však v pred-
tuche blížiaceho sa delenia spoločného štátu nebola najlepšia. Ani úspešnosť výpravy ČSFR neus-
pokojila. Celkový počet čs. medailí – sedem – bol najnižší od Melbourne 1956. Nemohol to vyvážiť 
ani nárast počtu zlatých kovov na štyri. Oštepársky suverén Jan Železný pretavil soulské striebro 
v Barcelone na zlato. Ďalší traja olympijskí šampióni z ČSFR boli nečakaní – Robert Změlík v de-
saťboji, aj singlkanoista Lukáš Pollert pri obnovenej olympijskej premiére vodného slalomu, a pre-
dovšetkým strelec Petr Hrdlička v trape.
Slováci sa v čs. farbách na stupne víťazov ani raz neprebojovali. K medaile mali najbližšie členo-

via štvorkajaku na 1000 m s výhradne slovenskou osádkou v zložení Róbert Erban, Juraj Kadnár, 
Attila Szabó, Jozef Turza. Po prejdení cieľovej méty figuroval štvorkajak ČSFR na svetelnej tabu-
li krátko na treťom mieste, ale po zverejnení oficiálnych výsledkov prišiel šok. Tretí skončili Aus-
trálčania, našincov delilo od bronzu deväť stotín sekundy... Jediný Slovák, ktorý v Barcelone získal 
medailu, štartoval v cudzej výprave. Špičkový plavec z Cífera Marcel Géry o štart na OH v Los 
Angeles vo farbách ČSSR z dôvodu bojkotu prišiel. V roku 1986 emigroval do Kanady. V Barcelone 
sa vo farbách novej vlasti dočkal bronzu ako člen polohovej štafety.

HRY XXVI. OLYMPIÁDY: ATLANTA (USA) 1996

•  TERMÍN: 19. 7. – 4. 8. 1996
•  ÚČASŤ: 10 320 športovcov (6797 mužov, 3523 žien) a 197 NOV, súťažili 
v 271 disciplínach 26 športov.

•  ÚČASŤ ZO SLOVENSKA: 71 športovcov (58+13) – Michal Martikán 
(vodný  slalom) prvý v C1, Slavomír Kňazovický  (rýchlostná  kanois-
tika) druhý v C1 na 500 m, Jozef Gönci  (športová streľba),  tretí v  ľu-
bovoľnej malokalibrovke 60, piaty v  ľubovoľnej malokalibrovke 3x40, 
Jozef Lohyňa  (zápasenie)  štvrtý  vo  voľnom  štýle  do  90  kg, Gabriela 
Brosková (vodný slalom) piata v K1, Vladimír Slamka (športová streľ-
ba) šiesty v trape.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (podľa zisku medailí): 1. USA 44-32-25, 
2. Rusko 26-21-16, 3. Nemecko 20-18-27, ... 43. SLOVENSKO 1-1-1.

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Amy Van Dykenová (USA, plá-
vanie) 4-0-0, Michelle Smithová (Írsko, plávanie) 3-0-1, Alexander Po-
pov (Rus., plávanie) 2-2-0, Gary Hall (USA, plávanie) 2-2-0, Alexej Ne-
mov (Rus., športová gymnastika) 2-1-3.

V roku 1996 sa v americkej Atlante uskutočnili tzv. Hry olympijskej storočnice, nasledujúce sto 
rokov po premiérových OH v Aténach 1896. Atlanta vo volebnom súboji uspela práve proti Até-
nam, ktorým svet priznával „sväté“ právo na tieto hry. Azda nikdy nevzbudil výber nejakého de-
jiska OH či ZOH takú všeobecnú negatívnu reakciu, ako v tomto prípade.
OH v Atlante boli takisto ako v Los Angeles 1984 financované výhradne súkromným kapitálom. 

Komerčne sa skončili veľkým úspechom a boli obrovskou šou. Odštartoval ju veľkolepý otvárací 
ceremoniál. Vygradoval ho senzačný výber osobnosti na zapálenie olympijského ohňa. Túto česť 
dostal boxerský olympijský šampión z Ríma 1960 a potom najväčšia hviezda profiringu Muham-

mad Ali,  trpiaci Parkinsonovou chorobou. Obrázky azda najslávnejšieho športovca 20. storočia, 
ako trasúcou sa rukou drží olympijskú fakľu a zapaľuje oheň, donekonečna oblietali celý svet.
OH 1996 sa odohrávali na špičkových a neraz gigantických športoviskách. V Atlante sa predalo 

dovedna 8 610 984 vstupeniek, čo bolo veľmi výrazné prekonanie dovtedajšieho maxima (5 798 000 
vstupeniek) z OH 1984. Rozmer hier výrazne prevýšil barcelonský. Počet účastníkov prvý raz pre-
kročil  číslo desaťtisíc  (10 320) a počet výprav národných olympijských výborov  razom narástol 
o štvrťstovku (na 197). Do olympijského programu pribudol softbal. V rámci existujúcich odvetví 
mali premiéru plážový volejbal, horská cyklistika a ženský futbal.
Napriek zmieneným pozitívam organizácia v Atlante často nebola na patričnej úrovni. Neraz 

tam vôbec nezvládali dopravné problémy a šokovalo aj opakované zlyhávanie informačného sys-
tému. Hosťom z celého sveta sa nepáčil ani americký šovinizmus a prehnaný nacionalizmus. Pre-
zident MOV Juan Antonio Samaranch na záverečnom ceremoniáli namiesto svojho dovtedy obli-
gátneho hodnotenia „najlepšie hry v histórii“ použil prívlastok „najvýnimočnejšie“. Hry negatívne 
poznačil aj výbuch bomby počas rockového koncertu v Olympijskom storočnicovom parku, ktorý 
si vyžiadal dve obete.
V domácom prostredí jasne dominovali Američania, aj keď celkove získali menej medailí ako 

v Barcelone. Vyťažili z toho, že športová sila Ruska sa len čiastočne mohla vyrovnať niekdajšej sile 
ZSSR či SNŠ. Tá bola v minulosti umocnená plejádou vynikajúcich jednotlivcov hlavne z Ukrajiny 
a Bieloruska. Z americkej výpravy vzišla aj medailovo najúspešnejšia účastníčka OH 1996. Plav-
kyňa Amy Van Dykenová získala štyri zlaté kovy, z toho dva štafetové. Svoje účinkovanie „spes-
trila“ aj astmatickým záchvatom po doplávaní krauliarskej stovky. Najviac medailí – šesť (2–1–3) 
však v Atlante získal ruský gymnasta Alexej Nemov. Individuálne vyhrala Van Dykenová na 50 
m voľným spôsobom i 100 m motýlik, ale v bazéne aj tak nebola najväčšou ženskou hviezdou. Za-
tienila ju Írka Michelle Smithová. Senzačne triumfovala na 400 m voľným spôsobom, 200 i 400 m 
polohové preteky a bola tretia na 200 m motýlik. Raketový vzostup dovtedy viacmenej priemernej 
plavkyne vzbudil rozsiahle, v médiách pretriasané podozrenia z jej dopingu. To sa však v Atlante 
nepotvrdilo. Pozitívny dopingový nález, ktorý ukončil jej kariéru, mala až neskôr.

 Bežecký „profesor“ v zlatých tretách Michael Johnson z USA, 
velikán OH v Atlante

Najväčším hrdinom OH 1996 bol americký atlét Michael 
Johnson. Bežecký „profesor” v zlatých tretrách dominoval 
výnimočným spôsobom v behoch na 200 a 400 m. Túto kom-
bináciu tratí vyhral ako prvý muž na OH vôbec. Na štvor-
stovke  roky  ťahal  výnimočnú  sériu  víťazstiev.  Jedinečný 
a napokon dvanásť rokov platný svetový rekord 19,32 s však 
utvoril na dvojstovke. Rovnaké double na tratiach 200 a 400 
m, ale bez rekordu, dosiahla aj Francúzka Marié-José Pére-
cová. Medzi atlétkami sa so zlatým „dvojbojom“ pridala sa 
aj Ruska Svetlana Masterkovová v behoch na 800 a 1500 m.
Ďalší  fenomenálny  americký  atlét  Carl Lewis vyhral 

štvrtý raz v jednom slede v skoku do diaľky. Tým vyrovnal 
historický  rekord svojho krajana Ala Oertera,  štvornásob-
ného šampióna v hode diskom (1956 – 68). Tridsaťpäťroč-
ný Lewis na svojej štvrtej olympiáde získal už deviatu zlatú 
medailu! S celkovou medailovou zbierkou 9–1–0 sa dostal 
na štvrté miesto historického rebríčka úspešnosti svetových 
olympionikov. Americké médiá  i verejnosť vyvíjali  obrov-
ský tlak, aby dostal šancu štartu aj v štafete na 4x100 m, kde 
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by mohol získať ako prvý aj desiate zlato. Lewis sa do štafety nekvalifikoval a ani všeobecné orodo-
vanie v jeho prospech nepomohlo, aby ho postavili. Američania však napokon jasne podľahli Ka-
naďanom. Ich finišmanom bol Donovan Bailey, ktorý predtým vyhral stovku vo svetovom rekorde 
9,84 s. Okrem „Kinga Carla“ obhájili individuálny titul z Barcelony v atletike len Čech Jan Železný 
v hode oštepom a Američanka Gail Deversová v behu na 100 m.

 Český oštepár Jan Železný získal v Atlante druhú zo 
svojich troch zlatých olympijských medailí, keď si 
ešte ako reprezentant ČSSR na OH 1988 vybojoval 
striebro. Veľkú kariéru ukončil až v Aténach 2004.

V plávaní sa znovu blysol Rus Alexander Po-
pov.  Pokoril  veľkohubého  domáceho  matado-
ra Garyho Halla a obhájil víťazstvá na 50 i 100 m 
voľným spôsobom. S úžasnou plaveckou kariérou 
sa v Atlante rozlúčila Maďarka Krisztina Egersze-
giová. Už tretí raz za sebou triumfovala na 200 m 
znak,  čím sa po 32  rokoch vyrovnala austrálskej 
trojnásobnej  šampiónke  na  krauliarskej  stovke 
Fraserovej. Rovnaký kúsok  sa podaril  ako prvé-
mu v histórii vzpierania Turkovi Naimovi Süley-
manogluovi.  Zlato  v  kategórii  do  64  kg  získal 
napriek svetovému rekordu tentoraz len tesne.
Mimoriadnej pozornosti  sa  tešila v Atlante sú-

ťaž športových gymnastiek. Vo vybičovanej atmo-
sfére sa súboj o titul v zápolení družstiev medzi tí-
mami  USA  a  favorizovaného  Rumunska  skončil 
v  prospech  domácich.  Ich  hrdinkou  sa  stala Ker-
ri Strugová,  ktorá absolvovala druhý  skok v pre-
skoku napriek zraneniu členka. Tým rozhodujúcim 
spôsobom pomohla družstvu. V centre záujmu bol 
aj turnaj v mužskom basketbale. Znovu v ňom su-
verénne dominoval Dream Team USA  s hviezda-
mi  NBA.  V  cyklistike  sa  profesionáli  predstavili 
pod piatimi kruhmi po prvý raz. V časovke zvíťa-
zil najlepší cyklista sveta Španiel Miguel Indurain. 
V  gréckorímskom zápasení  potvrdil  jednoznačnú 
dominanciu v kategórii do 130 kg Rus Alexander 
Karelin. Chlap, ktorý deväť rokov na žinenke ne-
prehral, dosiahol tretí olympijský triumf v sérii.

 Ruský plavecký velikán Alexander Popov, 
štvornásobný olympijský šampión

Rakúsky jachtár Hubert Raudaschl sa na OH 
1996 stal novým absolútnym rekordérom v poč-
te olympijských účastí. Svoju kariéru pod piatimi 
kruhmi začal už v Tokiu 1964. Na oceáne pri Sa-
vannahu si po 32 rokoch pripísal v nepretržitom 
slede už deviatu účasť!

Do histórie sa v súvislosti s OH v Atlante zapísal prvý samostatný štart výpravy Slovenskej repub-
liky. Slovensko reprezentovalo 71 športovcov. Na porovnanie: Česko vyslalo 115 športovcov. Rozdele-
nie akoby na olympiádach pomohlo obom. Česko získalo v Atlante 11 medailí (4–3–4), čo bolo oveľa 
viac, ako v predošlých 24 rokoch s výnimkou Moskvy 1980 získaval spoločný štát. Slovensko si vybo-
jovalo pri premiére tri kovy (1–1–1). Pri štartoch vo farbách dvoch nových krajín sa Čechom a Slová-
kom v Atlante dvakrát podarilo to, čo predtým v spoločných výpravách ani raz. V rýchlostnej kanois-
tike získali v C1 na 500 m zlato, resp. striebro, vo vodnom slalome si v C1 medaily rozdelili naopak.
Prvý neoficiálny bod Slovenska na letných OH v histórii získal 20. júla 1996 vďaka šiestemu mies-

tu v trape strelec Vladimír Slamka. Aj o vôbec prvú medailu sa 25. júla postaral strelec – Košičan Jo-
zef Gönci. Na strelnici vo Wolf Creeku mu síce nevyšiel úvodný štart v streľbe zo vzduchovej pušky, 
v ktorej patril k favoritom, ale nečakane uspel v ľubovoľnej malokalibrovke 60. Skončil tretí. V ľubo-
voľnej malokalibrovke 3x40, ktorá je nielen „kráľovskou”, ale aj jeho obľúbenou disciplínou, obsadil 
piate miesto. Zaradil sa tým do absolútnej svetovej špičky, čo potvrdil v ďalších rokoch ešte neraz.
Na historické prvé zlato pre slovenské farby sme čakali do soboty 27. júla. Zrodilo sa v Ocoee, 

mestečku 208 km vzdialenom od Atlanty, dokonca ležiacom v inom štáte (v Tennessee, zatiaľ čo 
Atlanta je hlavným mestom Georgie). Postaral sa oň iba 17-ročný vodný slalomár z Liptovského 
Mikuláša Michal Martikán. Gymnazista sa rok predtým v Nottinghame stal najmladším medailis-
tom z MS v histórii tohto športu. V Atlante bol najmladším mužským víťazom individuálnej dis-
ciplíny na celých OH! Po prvej jazde bol až šiesty, keď na obhajcu zlata z Barcelony Čecha Lukáša 
Pollerta strácal napriek čistej jazde takmer desať sekúnd. Na druhú jazdu sa však skoncentroval 
fantasticky. Brilantne, majstrovsky a bez zaváhania prechádzal lesom bránok, v hladkých úsekoch 
zase pádloval ako o život. Napokon o štrnásť stotín Pollerta predstihol! Odvtedy až do MS 2010 sa 
Martikán z každej vrcholnej svetovej súťaže vrátil s medailou v kategórii C1.

 Slovák Michal Martikán triumfoval na OH 1996 v súťaži singlkanoistov na divokej vode.  
Takto sa tešil na stupni víťazov medzi strieborným Čechom Lukášom Pollertom a bronzovým Francúzom 
Patriceom Estanguetom.
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Do kompletnej medailovej zbierky nám chýbalo ešte striebro. Dočkali sme sa ho celkom na zá-
ver olympiády – 4. augusta. V posledný deň OH prežila slovenská výprava v súťaži singlkanoistov 
na 500 m na Lanierskom jazere veľkú drámu so sťastným rozuzlením. Slavomírovi Kňazovickému 
v predošlých rokoch individuálna medaila na OH aj na MS vždy utiekla o kúštik. Vo finále začal 
bleskurýchlym odpichom a do 300 metrov viedol. Potom však začal „tvrdnúť“. Na čelo sa dostal 
Čech Martin Doktor, ktorý už mal zlato z dvojnásobnej trate. Zopár metrov pred cieľom bol pred 
Slávom aj Maďar Pulai. Rodák z Piešťan, žijúci v Novom Meste nad Váhom, však vložil do finišu 
úplne všetko. Pri poslednom zábere, ktorým vrhol loď do cieľa, odtrhol priečku, do ktorej sa celý 
čas pri pádlovaní zapieral – a vypadol z lode! V jazde, v ktorej on i víťazný Doktor prekonali dovte-
dy najlepší svetový výkon všetkých čias, prišiel o všetky sily. Ale získal olympijské striebro!

HRY XXVII. OLYMPIÁDY: SYDNEY (Austrália) 2000

•  TERMÍN: 15. 9. – 1. 10. 2000
•  ÚČASŤ: 10 651 športovcov (6582 mužov, 4069 žien) a 199 NOV, súťažili 
v 300 disciplínach 28 športov.

• ÚČASŤ ZO SLOVENSKA: 112 športovcov  (85+27),  štartovalo 108 – 
Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom) prví v C2, Martina Mo-
ravcová  (plávanie) druhá na 100 m motýlik  i na 200 m v. sp., piata na  
50 m v. sp. i na 100 m v. sp., Michal Martikán (vodný slalom) druhý v C1, 
Juraj Minčík  (vodný  slalom)  tretí  v C1, Elena Kaliská  (vodný  slalom) 
štvrtá  v K1, Richard Riszdorfer, Juraj Tarr, Erik Vlček, Róbert Erban 
(rýchlostná kanoistika) členovia štvrtého K4 na 1000 m, Slavomír Kňazo-
vický (rýchlostná kanoistika) piaty v C1 na 500 m, Dominik Hrbatý a Ka-
rol Kučera (tenis) vo štvrťfinále štvorhry, Michal Riszdorfer a Juraj Bača 
(rýchlostná kanoistika) šiesti v K2 na 1000 m, Jaroslav Jeřábek, Peter Ba-

zálik a Jan Lepka (dráhová cyklistika), členovia šiesteho družstva v olympijskom šprinte.
•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (podľa  medailí):  1. USA 38-24-33,  2. Rusko 32-28-28,  3. Čína  
28-16-14, … 38. SLOVENSKO 1 – 3 – 1.

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Inge de Bruijnová (Hol., plávanie) 3-1-0, Leontien Zij-
laardová (Hol., cyklistika) 3-1-0, Ian Thorpe (Aus., plávanie) 3-1-0, Jenny Thompsonová (USA, 
plávanie) 3-0-1, Lenny Krayzelburg (USA, plávanie) 3-0-0.

Posledné olympijské hry druhého tisícročia novoveku sa konali u protinožcov - v austrálskom 
Sydney. Najväčšie mesto  „zeleného“ kontinentu organizáciu  zvládlo brilantne.  Pripravilo  výni-
močné olympijské hry, s mimoriadne žičlivou a priateľskou atmosférou. Hlavne srdečnosť tisícok 
dobrovoľníkov bola nezabudnuteľná. Jediným negatívom bol večerný chlad počas prvého týždňa 
olympiády. Podľa všeobecnej mienky sa v Sydney odohrali zatiaľ najlepšie letné OH v histórii. Or-
ganizátori na nich kládli maximálny dôraz na záujmy športovcov. Dôkazom bola pozoruhodná 
Olympijská dedina, aj veľmi koncentrovaný projekt hier.
Olympijskú premiéru mali v Sydney triatlon i  taekwondo a v rámci gymnastiky aj skoky na 

trampolíne. Počet disciplín na OH 2000 bol rovných 300, ako sa plánovalo, ale počet účastníkov na-
rástol až na 10 651, hoci stanovený limit bol rovných desaťtisíc. Počet zúčastnených NOV sa zvý-
šil na 199. Udalosťou pôsobivého slávnostného otvorenia bol symbolický spoločný nástup výprav 
znepriatelených „bratských“ krajín – Kórejskej republiky a KĽDR. Pochodovali pod bielou vlajkou 
s kontúrami Kórejského polostrova v modrej farbe.
Barcelonská dominancia Američanov mala v Sydney pokračovanie, ale značne sa zmenšila. Veľ-

ký krok vpred spravili výpravy Ruska aj domácej Austrálie. Medzi športové superveľmoci sa už 

jednoznačne  zaradila Čína.  Jej  športovci  získali  28 víťazstiev.  Je  zaujímavé,  že o  jednu medailu 
– bronz zo súťaže družstiev športových gymnastiek – Číňania prišli po dlhých desiatich rokoch. 
V roku 2010 sa totiž podarilo jednoznačne preukázať, že Tung Fang-siao, ktorá pôvodne prispela 
k tretiemu miestu družstva, mala počas OH len 14 rokov. Minimálna veková hranica bola 16 rokov. 
MOV rozhodol v dôsledku podvodu o anulácii jej výsledkov, ako aj výsledku družstva Číňaniek. 
Bronzovú medailu prisúdil pôvodne štvrtému tímu USA.
Medailovo najúspešnejšie boli dve športovkyne z Holandska. Obe zhodne triumfovali v troch 

individuálnych disciplínach. Plavkyňa Inge de Bruijnová v priebehu roka prekonávala jeden sve-
tový rekord za druhým a nezastavila sa ani v Sydney. Zvíťazila na 50 i 100 m voľným spôsobom 
a vo svetovom rekorde aj na 100 m motýlik. V štafete na 4x100 m voľným spôsobom pridala strieb-
ro. Rovnako parádnu bilanciu mala aj cyklistka Leontien Zijlaardová. Triumfovala v oboch cest-
ných súťažiach, aj v stíhacích pretekoch na dráhe. V bodovacích pretekoch bola druhá.

 Pri superhviezde OH v Sydney 
Holanďanke Inge de Bruijnovej 
(vľavo) v bazéne zažiarila aj 
Martina Moravcová (v strede). 
Na 100 m motýlik získala 
striebro (vpravo bronzová Dara 
Torresová z USA), rovnako ako 
na 200 m voľný spôsob.

Najväčšia americká hviez-
da  OH  2000  neskôr  zažila 
obrovskú  hanbu  a  nedobro-
voľne  prišla  o  všetky  svoje 
olympijské  medaily.  Atlétka 
Marion Jonesová  sa  chcela 

v Sydney pokúsiť o zisk piatich zlatých medailí. To jej síce nevyšlo, ale výnimočné bolo aj to, čo sa 
jej podarilo. Vybojovala si ako prvá atlétka v histórii na jedných OH až päť cenných kovov – zlaté 
v behoch na 100 i 200 m a v štafete na 4x400 m, bronzové v skoku do diaľky a v štafete na 4x100 m. 
O niekoľko rokov však v USA prepukla veľká aféra okolo firmy Balco. Po jej rozsiahlom vyšetrova-
ní vyšlo najavo, že Jonesová dlhodobo dopovala – už pred OH 2000. V dôsledku toho prišla o väč-
šinu svojich medailí, vrátane všetkých olympijských. A keďže pre súdom v tejto záležitosti krivo 
vypovedala, skončila dokonca na niekoľko mesiacov vo väzení!

 Tenisové sestry Venus a Serena Williamsové z USA

Ďalšie  americké  eso,  atlantský  hrdina  Michael 
Johnson,  si  zopakoval  triumf na 400 m. Pridal  zla-
to aj v štafete na 4x400 m, čím uzavrel svoj olympij-
ský účet  z  troch OH na  rovných päť  zlatých. Tenis 
bol  v  znamení  Venus Williamsovej,  ktorá  vyhra-
la v dvojhre a spolu so sestrou Serenou aj vo štvor-
hre. V basketbale z USA znovu vyslali na OH Dream 
Team, ale tentoraz mali hviezdy NBA namále. Vo fi-
nále síce zdolali Francúzov o 10 bodov, ale v semifi-
nále vyhrali nad Litvou len 85:83.
Kým na iných olympiádach bývala športom číslo 

jeden atletika, v Sydney sa v nej nezrodil ani  jeden 
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svetový  rekord. „Jednotkou“ bolo výnimočne plávanie. V plaveckom areáli pre 17 000 divákov 
bola fantastická divácka kulisa a úroveň jej zodpovedala. Diváci sa dostali do varu hneď v úvodný 
deň plaveckých súťaží, keď v štyroch finále padlo päť svetových rekordov. Domáci fenomén Ian 
Thorpe sa najprv v svojej najsilnejšej disciplíne – krauliarskej štvorstovke – blysol svetovým rekor-
dom. Napriek únave z tejto disciplíny ešte na záver večera veľkolepým spôsobom rozhodol jednu 
z najdramatickejších súťaží v dejinách plávania – štafety na 4x100 m voľným spôsobom. V súboji 
s favorizovanými Američanmi zvrátil vývoj v prospech Austrálie. Hoci sa dlhodobo špecializoval 
na trate 200 a 400 m, ako finišman na záverečnej stovke predstihol šprintérskeho špecialistu Gary-
ho Halla, ktorý skákal do vody 25 stotín sekundy pred ním! Obe najlepšie štafety výrazne preko-
nali dovtedajšie svetové maximum. Thorpe však za heroický výkon ďalší deň zaplatil daň z únavy 
– na krauliarskej dvojstovke prvý raz po dlhom čase prehral. Navyše víťazný Holanďan Pieter van 
den Hoogenband mu zobral svetový rekord. Rovnakým spôsobom Van den Hoogenband vypálil 
na stovke rybník aj víťazovi z predošlých dvoch OH Rusovi Alexandrovi Popovovi. Thorpe však 
aj tak nazbieral medzi mužmi najcennejšiu medailovú zbierku.

 Austrálsky plavecký velikán Ian Thorpe

Plávanie malo aj ďalších hrdinov. Američan rus-
kého pôvodu Lenny Krayzelburg  vyhral  na  oboch 
znakárskych  tratiach  a  tretie  zlato  získal  v poloho-
vej štafete. Vďaka tomu, že v tomto športe olympijské 
kovy  získavajú  aj  tí  členovia  medailových  štafiet, 
ktorí nastúpili len v rozplavbách, Američanka Jenny 
Thompsonová v Sydney poskočila už do prvej de-
siatky  historického  rebríčka  najúspešnejších  olym- 
pionikov. Paradoxne, všetkých osem jej olympijských 
víťazstiev na OH 1992 – 2000 sa zrodilo v štafetách... 
Jedno zlato pritom získala aj bez finálovej účasti, len 
vďaka plávaniu v rozplavbe. 
Veľkou osobnosťou OH v Sydney sa stal aj poľský 

atlét Robert Korzeniowski. Nielenže obhájil prven-
stvo v chôdzi na 50 km, ale vyhral aj na 20 km trati. 
Ruský gymnasta Alexej Nemov zvíťazil vo viacboji 
aj na hrazde. Takisto ako v Atlante získal šesť medai-
lí, takže svoju pozoruhodnú celkovú bilanciu rozší-
ril na 4–2–6. Kubánsky boxer Felix Savon triumfoval 
v kategórii do 91 kg už tretí raz za sebou. Takýto het-
rik dokázal ako  tretí boxer histórie. To  isté vyšlo aj 
gréckym vzpieračom Pyrrosovi Dimasovi (do 85 kg) 
a Akakiosovi Kakiasvilisovi (do 94 kg), ktorý prvé 

zlato ešte získal vo výprave SNŠ. Ešte väčšia vec sa podarila Čechovi Janovi Železnému – tretí raz 
za sebou vyhral v hode oštepom, navyše už v Soule 1988 získal striebro!
Na veľkú sériu pri svojej rozlúčke nadviazal aj britský veslár so šľachtickým titulom sir – Steven 

Redgrave. Od Los Angeles 1984 štartoval už na svojej piatej olympiáde a napriek ochoreniu na cuk-
rovku získal piatu zlatú medailu – tentoraz v štvorke bez kormidelníka. Ešte dlhšiu „šnúru“ na-
tiahla nemecká kajakárka Birgit Fischerová. Veteránka si dvadsať rokov od premiérového triumfu 
v Moskve vybojovala zlato v dvojkajaku  i  štvorkajaku! Naopak,  roky neporazený  ruský zápas-
ník Alexander Karelin nečakane podľahol vo finále superťažkej kategórie Američanovi Rulonovi 
Gardnerovi a sen vyhrať na OH štvrtý raz za sebou sa mu nesplnil. Senzáciou bolo víťazstvo Gréka 
Konstantinosa Kentérisa v behu na 200 m. Bol to prvý triumf belocha na tejto trati od OH 1980.

 Britský veslársky „sir“ Steven Redgrave si v Sydney 
vybojoval na svojich piatych hrách piate zlato

Športová tragédia postihla v Sydney rumunskú špor-
tovú gymnastku Andreeu Raducanovú. Najprv prispe-
la k triumfu družstva, potom vyhrala vo viacboji (pred 
dvoma krajankami) a v preskoku získala striebro. Len-
že po víťazstve vo viacboji v jej dopingovej vzorke našli 
stopy po použití zakázaného pseudoefedrínu. Obsahuje 
ho liek proti chrípke nurofen. Po súťaži družstiev bola jej 
vzorka ešte negatívna, takisto ako neskôr po finále pre-
skoku. Napriek tomu, že Rumuni postúpili jej prípad na 
Športový  arbitrážny  súd  (CAS),  ktorý  zasadal  priamo 
v Sydney, neuspeli. Raducanová prišla o obidve indivi-
duálne medaily, ostala jej len tímová...
Slovenský olympijský výbor vyslal do Sydney zatiaľ 

našu najpočetnejšiu olympijskú výpravu. Vďaka  tomu, 
že na OH sa kvalifikovali družstvá basketbalistiek,  fut-
balistov  i  vodných pólistov,  bolo v nej  112  športovcov. 

Na súťaže však nastúpilo len 108. Trom ostali len posty náhradníkov a zápasník Milan Mazáč sa 
„nezmestil“ do svojej hmotnostnej kategórie, takže na súťaž ho nepripustili. Atlantskú medailovú 
zbierku (1–1–1) zveľadili Slováci ešte o dve striebra.
Všetky slovenské medaily vzišli z vody. O najcennejšiu zbierku sa znovu postarali vodní slalo-

mári, súťažiaci v krásnom areáli v Penrithe. Bratislavské dvojičky Peter a Pavol Hochschornerovci, 
ktoré v deblkanoe dominovali vo svetovom meradle už dlhší čas, v Sydney podľa očakávania suve-
rénne zvíťazili. Vyhrali s viac než šesťsekundovým náskokom pred poľskou dvojicou Kolomański 
– Staniszewski. Hoci ich otec a tréner v jednej osobe Peter Hochschorner starší nemá rád kúpele 
vo vodáckych kanáloch, vtedy od radosti skočil do vody, aby zablahoželal svojim zlatým synom. 
Do penrithského kanála naskákali víťazným Hochschornerovcom gratulovať aj obidvaja slovenskí 
medailisti zo singlkanoe Michal Martikán a Juraj Minčík. Tých predtým v disciplíne C1 predsti-
hol len Francúz Tony Estanguet. Prvý raz v histórii sa na olympijskom stupni víťazov stretli dvaja 
slovenskí športovci!
Martikán  ziskom  striebra  osvedčil mimoriadnu  silu  osobnosti,  pretože pred OH musel  čeliť 

psychicky veľmi náročnému mediálnemu tlaku. Ten súvisel s hrozbou jeho možného odsúdenia 
za porušenie podmienečného trestu, spojeného so zákazom šoférovania po tragickej dopravnej ne-
hode, ktorú spôsobil v roku 1997. Olympijský šampión z Atlanty sa aj napriek zložitej situácii do-
kázal na olympijskú súťaž perfektne pripraviť i skoncentrovať. V druhej jazde zašiel perfektne, ale 
o prvenstvo ho pripravili chybičky v opatrnej prvej. Vydal však zo seba maximum a prehral so sú-
perom, ktorý bol v danej chvíli lepší. Víťazov starší brat Patrice Estanguet stál pod ním (na bron-
zovom stupienku) v Ocoee 1996, mladší Tony pre zmenu v Sydney nad ním.
V skvelej forme sa v plaveckom bazéne v elektrizujúcej atmosfére predstavila piešťanská plav-

kyňa Martina Moravcová. Od atlantského  sklamania  (adeptka  na medailu  ani  raz  nepostúpila 
do A-finále) psychicky aj výkonnostne vyrástla a usalašila sa v absolútnej svetovej špičke. Na MS 
1998 v dlhom bazéne v austrálskom Perthe získala tri medaily. V krátkom bazéne sa o rok neskôr 
stala najväčšou svetovou hviezdou. Po víťazstve na 100 m motýlik na júnových ME v dlhom ba-
zéne v Helsinkách chcela už jednoznačne zaútočiť aj na olympijskú medailu. Senzačne sa jej to po-
darilo hneď na úvod, keď ju na 100 m motýlik predstihla (vo svetovom rekorde) len fenomenálna 
Holanďanka Inge de Bruijnová. Vďaka zaplávaniu životného maxima 57,97 s Martina predstihla 
aj tri plavkyne, ktoré boli v predolympijských svetových tabuľkách pred ňou. O dva dni neskôr 
Moravcovú čakala krauliarska dvojstovka. Na tejto trati ju z atlantského finále tesne vystrnadila 
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Austrálčanka Susan O´Neillová. Domáca superhviezda bola opäť jej osudom. Ako favoritka číslo 
jeden prakticky od začiatku viedla, ale Martina sa na ňu v poslednej päťdesiatke doťahovala kaž-
dým záberom. Hoci aj v tejto disciplíne bola pred OH tabuľkovo piata, v osobnom rekorde 1:58,32 
min získala ďalšie striebro! Na zlato jej chýbalo len osem stotín... Potom pridala ešte piate mies-
ta na 50 i 100 m voľným spôsobom. Pritom len niečo vyše roka pred OH Moravcovej vyoperovali 
štítnu žľazu!
Vrcholné ambície mala vo vodnoslalomárskom areáli v Penrithe aj kajakárka Elena Kaliská. Dl-

hodobé výsledky ju predurčovali aj na boj o zlato, ale zostala jej len smoliarska „zemiaková“ me-
daila. Zlato z Atlanty obhájila jej veľká priateľka a občasná tréningová partnerka, Češka Štěpánka 
Hilgertová. Elena si musela počkať ešte štyri roky... Takisto na štvrtom mieste – ako v Barcelone 
1992 – skončil štvorkajak. Rovnako ako pred ôsmimi rokmi v ňom sedel piešťanský veterán Róbert 
Erban, ale traja kajakári boli v Sydney iní ako vtedy – všetko Komárňania Richard Riszdorfer, Ju-
raj Tarr a Erik Vlček. Na bronzových Poliakov stratili rovnú polsekundu.

HRY XXVIII. OLYMPIÁDY: ATÉNY (Grécko) 2004

•  TERMÍN: 13. – 29. 8. 2004
•  ÚČASŤ: 10 891 športovcov (6456 mužov, 4435 žien) a 201 NOV, súťažili 
v 301 disciplínach 28 športov.

•  ÚČASŤ ZO SLOVENSKA:  64  športovcov  (48+16)  –  Peter a Pavol 
Hochschornerovci  (vodný  slalom) prví  v C2, Elena Kaliská  (vodný 
slalom) prvá v K1, Michal Martikán (vodný slalom) druhý v C1, Jozef 
Krnáč (džudo) druhý do 66 kg, Jozef Gönci (športová streľba) tretí vo 
vzduchovej puške 60 a štvrtý v  ľubovoľnej malokalibrovke 60, Juraj 
Bača, Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Erik Vlček (rýchlostná 
kanoistika) členovia tretieho K4 na 1000 m, Marcela Erbanová (rých-
lostná kanoistika) piata v K1 na 500 m, Martina Moravcová (plávanie) 
šiesta na 100 m motýlik.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (podľa  medailí):  1. USA 35-39-29,  
2. Čína 32-17-14, 3. Rusko 27-27-38, … 29. SLOVENSKO 2-2-2.

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Michael Phelps (USA, plávanie) 6-0-2, Petria Thomaso-
vá (Aus., plávanie) 3-1-0, Catalina Ponorová (Rum., športová gymnastika) 3-0-0, Aaron Peirsol 
(USA, plávanie) 3-0-0, Jodie Henryová (Aus., plávanie) 3-0-0.

Atény sa po sklamaní pri snahe získať právo usporiadať „Zlatú olympiádu“ 1996 na určitý čas 
stiahli do úzadia. Grécka metropola znovu vytiahla až do boja o získanie OH v roku 2004. Vyhra-
la ho po finálovom súboji s favorizovaným Rímom. Napriek výbornej štartovacej pozícii však prí-
prava prvých letných hier tretieho tisícročia bola spojená s mnohými problémami. Prakticky do po-
slednej chvíli svet neveril, že Gréci všetko stihnú. Našťastie, organizátorom sa mohutným finišom 
napokon podarilo dohnať časový sklz a pripravili naozaj kvalitné OH vo výbornej atmosfére. Počet 
účastníkov sa napriek všetkým snahám o jeho redukciu opäť zvýšil – na 10 891, hoci strop bol sta-
novený na 10 500. Počet zúčastnených NOV prvý raz v histórii prekročil dvojstovku.
Podobne ako v roku 1896 aténskym hrám značný pôvab dodala slávna antická história mesta 

i celej krajiny. Logo olympiády predstavoval olivový veniec, ktorý bol v staroveku na OH jedinou 
trofejou olympijských víťazov. Dostávali ho aj všetci medailisti OH 2004 – spoločne s medailami, 
ktoré sa líšili od predošlých. Gréci si vymohli prvú zmenu dizajnu líca olympijských medailí od 
roku 1928 – pogréčtili ho. Usporiadatelia využili aj v antickom štýle postavený Panaténajský šta-
dión, ktorý slúžil aj v roku 1896. Súťažili na ňom lukostrelci. Bol i cieľom maratónskeho behu, kto-

rý odštartovali – ako inak – priamo v legendárnom Maratóne. Azda najvýnimočnejším počinom 
organizátorov v snahe pripomenúť pradávnu tradíciu bolo umiestnenie súťaží vo vrhu guľou mu-
žov i žien priamo na najstarší štadión sveta v antickej Olympii! Olympijské hry sa tak symbolicky 
vrátili k svojim starovekým začiatkom.

 Momentka zo slávnostného otvorenia olympijských 
hier 2004 v Aténach

V  Aténach  veľmi  výrazne  znovu  rezonova-
la  dopingová  téma.  Obrovský  škandál  spôsobi-
li  hneď  na  úvod  prominentní  domáci  šprintéri 
Konstantinos Kentéris a Ekaterini Thánouová. 
Nadmieru  podozrivým  spôsobom  sa  vyhli  tes-
ne pred OH dopingovej kontrole, čo sa im nesta-
lo po prvý raz. Napokon ich samotní Gréci rad-
šej  postavili mimo  svojej  výpravy.  V  atletike  sa 
s dopingovými aférami v Aténach priam roztrhlo 
vrece. O víťazstvo, dosiahnuté na posvätnej pôde 
v Olympii, prišla po odhalení použitia anabolic-
kého  steroidu  stanazololu  ruská  guliarka  Irina 
Koržanenková. Ešte viac sa diskutovalo o prípa-
doch dvoch maďarských vrhačov, ktorí tiež prišli 
o zlaté medaily – diskára Róberta Fazekasa a gu-
liara  Adriána Annusa.  Prvý  odovzdal  menšie 
množstvo moču, ako predpisujú pravidlá. Druhý 
zase odmietol dodatočný antidopingový  test na 
rakúsko – maďarskej hranici, keď sa z hier vracal 
domov. Neskôr vyšlo najavo, že obaja podvádzali 
odovzdávaním cudzieho moču na kontroly... Ďal-
ší olympijský šampión, americký víťaz cyklistic-
kej časovky Tyler Hamilton, neprišiel po dopin-
govom náleze o  zlato  len v dôsledku chyby pri 

manipulácii s  jeho dopingovou vzorkou. Priamo z testov po aténskych súťažiach mali športovci 
dovedna 26 pozitívnych nálezov (z toho v desiatich prípadoch u medailistov). To bolo viac než ke-
dykoľvek predtým. Prvý raz v histórii OH sa dopingová aféra týkala aj Slováka - guliara Milana 
Haboráka. Testovali ho s pozitívnym výsledkom síce už po mítingu v Madride 17. júla, ale jeho ná-
lez zverejnili práve počas OH. S hanbou musel ešte pred súťažou opustiť Olympijskú dedinu.
Pozícia krajín v popredí rebríčka medailovej úspešnosti sa v Aténach značne vyrovnala. Bol to 

dôkaz stále rastúcej konkurencie. Američania si síce uchovali vedúce postavenie, ale v počte zla-
tých medailí sa na ich výpravu už takmer dotiahla čínska. Triumfy Číňanov vo viacerých disciplí-
nach či športoch, v ktorých dovtedy nepatrili k špičke (predovšetkým atléta Sianga Liua na 110 m 
prekážok, ale napríklad aj žien v tenisovej štvorhre, či v rýchlostnej kanoistike) jasne naznačili čín-
sky výkonnostný rast. Mimoriadnu športovú silu naďalej demonštrovali Rusi. Obrovský impulz 
zo Sydney využili  očividne na ďalší progres Austrálčania. Prekvapením bola nadmieru vysoká 
úspešnosť Japonska. Pre Áziu celkove znamenali aténske hry veľký posun vpred.
Najväčšou hviezdou OH v Aténach bol bezosporu americký plavec Michael Phelps. Za 32 rokov 

od Mníchova 1972 sa nikomu nepodarilo tak tesne priblížiť k rekordnému kúsku jeho krajana, takisto 
plavca Spitza, ktorý na jedných hrách získal sedem zlatých medailí. Mimoriadne všestranný Phelps, 
ktorý debutoval v Sydney ako pätnásťročný, ohlásil útok až na osem zlatých kovov. Napokon ich zís-
kal šesť a k tomu dva bronzové! Plavecký fenomén na 400 m polohové preteky vyhral vo svetovom 
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rekorde, okrem toho v individuálnych disciplínach v olympijských rekordoch zvíťazil na 100 a 200 m 
motýlik a na 200 m polohové preteky a bol tretí na krauliarskej dvojstovke. Zo štafiet pridal tri me-
daily (zlato na 4x200 m voľným spôsobom a v polohovke na 4x100 m, bronz na 4x100 m voľným spô-
sobom), ale pritom plával len v dvoch finále. V polohovej štafete odplával len rozplavbu a v súboji 
o medaily prepustil delfinársku pozíciu Ianovi Crockerovi, hoci na 100 m motýlik ho o štyri stoti-
ny zdolal. V plávaní olympijské kovy získavajú aj tí členovia medailových štafiet, ktorí nastúpili len 
v rozplavbách. Takže zlato dostal aj Phelps. Celkovým ziskom ôsmich medailí na jedných hrách vy-
rovnal dovtedy rekordný počet kovov sovietskeho gymnastu Diťaťina z Moskvy 1980 (3–4–1).
Phelps zatienil v Aténach aj sydneyského hrdina Iana Thorpea. Austrálčan nielenže obhájil zlato 

na 400 m voľným spôsobom, ale navyše na krauliarskej dvojstovke odplatil Holanďanovi Pieterovi 
van den Hoogenbandovi šokujúcu prehru z OH 2000. Inak, v Aténach bola v bazéne medzi mužmi 
móda dupľovaných víťazstiev – Japonec Kósuke Kitadžima vyhral na 100 i 200 m prsia a Američan 
Aaron Peirsol na 100 i 200 m znak. Peirsola na dlhšej trati pôvodne diskvalifikovali pre nepredpiso-
vú obrátku, ale po odvolaní sa americkej výpravy mu priznali víťazstvo – bol to len jeden z početných 
rozhodcovských „prešľapov“ v Aténach. Medzi ženami dvakrát v individuálnych disciplínach trium-
fovala len Ukrajinka Jana Kločkovová, ktorá navyše na polohových tratiach ako prvá žena v histórii 
obhájila až dve prvenstvá. Vďaka dvom zlatým zo štafiet sa však v úspešnosti za Phelpsa zaradili dve 
trojnásobné šampiónky z Austrálie – Petria Thomasová a Jodie Henryová. Okrem nich a Peirsola si tri 
najcennejšie kovy v Aténach vybojovala už len rumunská športová gymnastka Catalina Ponorová.
Ďalšia americká plavkyňa Jenny Thompsonová v Aténach zakončila svoju veľkolepú kariéru zis-

kom dvoch strieborných medailí v štafetách a s celkovou medailovou zbierkou zo štyroch olympiád 
8–3–1 sa zaradila na šieste miesto historického rebríčka. Ešte pred ňu na piate miesto však poskoči-
la 43-ročná Nemka Birgit Fischerová. Tá svoje prvé zlato z OH získala ako reprezentantka NDR už 
v Moskve 1980 (!). Napriek neúčasti na bojkotovaných OH 1984 v Los Angeles štartovala v Aténach 
už na svojej šiestej olympiáde. Najúspešnejšia pretekárka v histórii rýchlostnej kanoistiky aj pri šies-
tej účasti získala zlato! Tentoraz sedela v zlatom štvorkajaku. Okrem toho si vybojovala aj striebro 
v dvojkajaku s Leonhardtovou. Svoj výnimočný olympijský účet uzavrela s bilanciou 8–4–0!

 Najúspešnejšia vodáčka olympijskej histórie – 
osemnásobná šampiónka v rýchlostnej kanoistike Birgit 
Fischerová z Nemecka. Zlato získala na každých zo svojich 
šiestich OH od roku 1980, pričom v Los Angeles 1984 
neštartovala!

Najväčším atletickým hrdinom v gréckej metropo-
le sa stal Maročan Hicham El Guerrouj. V predošlých 
ôsmich  rokoch  vyhrával  jedny  preteky  za  druhými, 
ale na OH mal v Atlante aj v Sydney smolu a na zla-
to nedočiahol. V Aténach si však všetko vynahradil. 
Po dlhých 80 rokoch zopakoval jedinečný kúsok Fína 
Nurmiho z Paríža 1924 a triumfoval v behoch na 1500 
i 5000 m! Víťazné double dosiahla aj Angličanka Kelly 
Holmesová, ktorá vyhrala na 800 i 1500 m.
Kým v Sydney v atletike nepadol ani jeden svetový 

rekord, v Aténach zaznamenali aspoň jeden nový. Po-
starala sa oň najväčšia zberateľka rekordov, ruská žrd-
kárka Jelena Isinbajevová. Číňan Liu Siang ako prvý 
Ázijčan triumfoval v behu na 110 m prekážok, navyše 
vyrovnal svetový rekord. Bieloruska Julia Nesteren-
ková v behu na 100 m prerušila dvadsaťročnú nadvlá-

du čiernych amerických šprintérok. V behu na 400 m sa Američan Jeremy Wariner pre zmenu stal 
prvým belošským víťazom po 40 rokoch. Podobný nádych senzácie mal v konkurencii plejády af-
rických stredotratiarov triumf Rusa Jurija Borzakovského v behu na 800 m.

 Marocký bežec Hicham El Guerrouj triumfoval na 
1500 i 5000 m a po 80 rokoch zopakoval jedinečný 
kúsok Fína Nurmiho

Poľský atlét Robert Korzeniowski triumfoval 
tretí  raz za sebou v chôdzi na 50 km. To  isté  sa 
v  najľahšej  vzpieračskej  kategórii  podarilo  Tur-
kovi Halilovi Mutluovi, nasledujúci  rok usved-
čenému z dopingu. Ako prvý džudista v histórii 
dosiahol rovnaký hetrik v kategórii do 60 kg Ja-
ponec  Tadahiro Nomura.  Dva  najsledovanejšie 
turnaje v kolektívnych športoch – mužské vo fut-
bale i v basketbale – vyhrali tímy Argentíny. His-
toricky  štvrtý  Dream  Team  basketbalistov  USA 
utrpel  hanbu. Namiesto prognózovaného  jasné-
ho zlata sa musel uspokojiť s bronzom.
Slovenský  olympijský  výbor  pri  svojej  tre-

tej  samostatnej účasti na OH vyslal menej  špor-
tovcov ako do Atlanty a do Sydney. Dovedna 64 

olympionikov štartovalo výlučne v individuálnych športoch. Napriek tomu bola bilancia sloven-
skej výpravy so šiestimi medailami (2–2–2) historicky najlepšia. Leví podiel na tom znovu mali 
vodní slalomári. Pričinili sa o obidve zlaté medaily, navyše aj o jednu striebornú. Pritom aj tá bola 
pôvodne zlatá...
Kajakárka zo Zvolena Elena Kaliská sa stala vôbec prvou ženou zo Slovenska s olympijským ví-

ťazstvom. Pred Aténami získala tri tituly majsterky Európy, i tri celkové prvenstvá vo Svetovom po-
hári, ale svetové zlato jej chýbalo. V Sydney 2000 bola veľmi sklamaná zo štvrtého miesta. V helleni-
konskom areáli s morskou vodou sa však konečne dočkala vytúženého najcennejšieho úspechu. Do 
Atén prišla nezvyčajne sebaistá a pokojná, niekdajšiu nervozitu hodila za hlavu. V perejách si počnúc 
kvalifikáciou cez semifinále až po finále počínala suverénne. Dôstojne nahradila na ženskom vod-
noslalomárskom tróne svoju priateľku a častú tréningovú partnerku Štěpánku Hilgertovú z Česka. 
Kaliská zvíťazila pred Američankou Giddensovou  s  obrovským náskokom 4,59  sekundy! Všetky 
štyri aténske jazdy absolvovala bez dotyku bránky a vo finále bola najrýchlejšia v oboch kolách...
Obhajcovia zlata v deblkanoe bratia Peter a Pavol Hochschornerovci dominovali svojej discip-

líne v medziolympijskom období ešte výraznejšie ako Kaliská. K trom titulom majstrov Európy 
a k sérii celkových triumfov vo Svetovom pohári pridali v roku 2002 aj zlato z majstrovstiev sve-
ta. V Aténach boli Hochschornerovci rovnako suverénni. V kvalifikácii všetkým jasne naznačili, že 
nevyhrať by mohli len v prípade, keby urobili nejakú obrovskú chybu. Veď druhú najrýchlejšiu 
dvojicu predstihli o viac ako dvanásť sekúnd! Aj v semifinále boli suverénni. Finálový štart však 
takmer zmeškali, pretože im akosi „ušlo“, že začiatok posunuli o pol hodiny skôr. Na rozhodujú-
cu jazdu nastúpili na poslednú chvíľu, ale jazdili s prehľadom. Len krátko pred cieľom sa dostali 
do problémov. „Ťukli“ jednu bránku a stratili dosť času. Ale aj tak triumfovali jasne – s náskokom 
3,82 s pred nemeckou dvojicou Becker – Henze. Ako prví športovci zo Slovenska v histórii obhá-
jili olympijské zlato!
Ďalší slovenský vodnoslalomársky velikán Michal Martikán mal rovnako ako Hochschorne-

rovci len 25 rokov. Bol však už starý olympijský harcovník. Po zlate v Atlante 1996 a striebre v Syd-
ney 2000 sa chcel znovu prebiť na najvyššiu priečku. Od roku 1995 sa z každej vrcholnej svetovej 
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súťaže v singlkanoe vrátil s medailou. V rokoch 2002 aj 2003 sa stal majstrom sveta. V sezóne atén-
skej olympiády príliš výrazné výsledky nemal, ale preteky pred OH bral len ako prípravu. Plne 
sa sústreďoval na najvýznamnejšiu súťaž roka. V nej bol najvážnejším súperom znovu jeho syd-
neyský premožiteľ – Francúz Tony Estanguet. Tentoraz sa zdalo, že Martikán svojho rivala zdolá 
a vráti mu prehru spred štyroch rokov. V kvalifikácii ho tesne zdolal. Vyhral i semifinále. A keď 
prepádloval cieľom vo finálovej jazde, na svetelnej tabuli žiarilo, že liptovskomikulášsky kanoista 
zvíťazil s náskokom 1,88 s. Lenže zlatá radosť trvala len chvíľku, vari štvrť hodiny. Rozhodcovia 
s oneskorením oznámili u Martikána dotyk bránky, ktorý na elektronickej tabuli spočiatku neza-
znamenali. To znamenalo dve trestné sekundy. Slovenská výprava hneď protestovala, ale neuspe-
la. Zlato získal Estanguet a striebro so stratou 12 stotín sekundy Martikán...

 Prvá žena zo Slovenska s olympijským zlatom - 
vodná slalomárka Elena Kaliská.

Z ďalších troch slovenských medailí v Até-
nach  bola  najneočakávanejšia  strieborná 
v  džude.  Bratislavčan  Jozef Krnáč  senzačne 
zužitkoval svoj veľký talent. Už dávno ho na-
značil juniorskými medailami. V kategórii do 
66 kg sa na tatami bil ako z veľkej knihy. Svoj-
ho  „majstra“  našiel  až  vo  finálovom  súboji 
proti Japoncovi Masatovi Učišibovi, s ktorým 
prehral na ipon za 106 sekúnd. Ako prvý slo-
venský džudista vôbec  si vybojoval olympij-
skú medailu. Na sydneyské chrípkové trápe-
nie a výsledkové sklamanie mohol na strelnici 
v Markopoulou po štyroch rokoch zabudnúť 
Jozef Gönci.  Najlepší  svetový  strelec  rokov 
1998  a  1999  sa  predstavil  vo  veľkej  forme. 
Vo vzduchovej puške 60 z nej Košičan v naj-
tesnejšom možnom  súboji  s  Juhokórejčanom 
Čeonom Min-ho vyťažil  bronzovú  medailu 
– jeho druhú po ôsmich rokoch. Na cenný kov 
siahal aj v ľubovoľnej malokalibrovke 60, na-
pokon  však  skončil  štvrtý.  Druhý  náš  bronz 
a šiesty slovenský kov na OH v Aténach vzi-
šiel z hladkej vody. Komárňanský štvorkajak 

v zložení Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Bača bol na rozdiel od Krná-
ča v úlohe favorita. Zisk titulov majstrov sveta aj Európy v rokoch 2002 aj 2003 dával jasne najavo, 
že táto loď má schopnosti zlomiť olympijskú kliatbu štvrtých miest štvorkajakov s komárňanským 
základom z OH 1992 i 2000. Za najväčších súperov Slovákov boli všeobecne považovaní Maďa-
ri, ktorí po určitej prestávke dali znovu dohromady zlatú osádku zo Sydney – Kammerer, Storcz, 
Vereckei a Horváth. V prvom priamom súboji napokon urastenejší Maďari ukázali svoju prevahu 
a obhájili zlato. Pred naše kvarteto sa však nečakane dostal aj nemecký štvorkajak. O bronz Slováci 
vybojovali tvrdý, ale víťazný boj s Bulharmi.
Do histórie treba zaznamenať, že jeden Slovák získal v Aténach zlatú medailu vo farbách inej kra-

jiny. V Komárne žijúci vodnopólový brankár István Gergely ešte v Sydney hral za Slovensko. Rok 
pred OH 2004 však získal maďarské občianstvo. Po súhlase Slovenského zväzu vodného póla i Slo-
venského olympijského výboru mohol v Aténach reprezentovať inú krajinu. Nastúpil tam síce len 
v jednom zápase, ale po zisku titulu majstra sveta 2003 si do zbierky pridal aj olympijský triumf.

HRY XXIX. OLYMPIÁDY: PEKING (Čína) 2008

•  TERMÍN: 8. – 24. 8. 2008
•  ÚČASŤ: 10 942 športovcov (6305 mužov, 4637 žien) a 204 NOV, súťažili 
v 302 disciplínach 28 športov.

•  ÚČASŤ ZO SLOVENSKA:  57  športovcov  (36+21)  –  Peter a Pavol 
Hochschornerovci  (vodný  slalom) prví  v C2, Elena Kaliská  (vodný 
slalom) prvá v K1, Michal Martikán  (vodný slalom) prvý v C1, Zu-
zana Štefečeková  (športová streľba) druhá v  trape, Michal Riszdor-
fer, Richard Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr (rýchlostná kanoistika) 
členovia druhého K4 na 1000 m, David Musuľbes (zápasenie) tretí vo 
voľnom štýle do 120 kg, Pavol Kopp (športová streľba) piaty v ľubo-
voľnej pištoli 60.

•  NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (podľa  medailí):  1. Čína 51-21-28,  
2. USA 36-38-36, 3. Rusko 23-21-28, 4. Veľká Británia 19-13–15, 5. Ne-
mecko 16-10-15, ... 25. SLOVENSKO 3-2–1.

•  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Michael Phelps (USA, plávanie) 8-0-0, Usain Bolt (Jamaj-
ka) atletika 3-0-0, Cou Kchaj (Čína) športová gymnastika 3-0-0, Chris Hoy (Veľká Británia) drá-
hová cyklistika 3-0-0, Stephanie Riceová (Austrália) plávanie 3-0-0.

Na OH 2008 sa tretí raz v histórii výkvet športového sveta zišiel v lete pod piatimi kruhmi na 
ázijskom kontinente – v čínskom Pekingu. Už kandidatúra metropoly najľudnatejšej krajiny sveta, 
ktorej režim bol známy ako notorický porušovateľ ľudských práv, čelila značnej kritike rôznych or-
ganizácií z demokratického sveta. Tie v roku 2008 začali dokonca vyzývať na bojkot OH v Pekingu. 
Dialo sa tak najmä v súvislosti s okupáciou pôvodne nezávislého Tibetu, ktorý Čína považuje za 
svoju provinciu. Číňanmi megalomansky poňatá štafeta s olympijským ohňom, ktorej naplánovali 
historicky najdlhšiu, až 137-tisíckilometrovú púť, sa na viacerých miestach sveta stretla s prudký-
mi, až hysterickými útokmi. Bojkot však dôrazne odmietlo nielen celé olympijské hnutie, ale aj jed-
notlivé vlády na čele s americkou. Na slávnostnom otvorení, ktoré Číňania naplánovali na magický 
dátum 8. 8. 2008, sa zúčastnili aj najvyšší štátnici z krajín, ktoré sa považujú za bašty demokracie. 
Nielen pätnásťmiliónový Peking, ale aj čínsky štát bol ochotný urobiť pre úspech olympiády 

všetko. Len do ekologických opatrení v Pekingu a v jeho okolí investovali za sedem rokov 12 mi-
liárd dolárov! Tempo príprav bolo také vysoké, že MOV musel prvý raz v histórii organizátorov 
dokonca „brzdiť“. Číňania pre športovcov pripravili veľkolepé športoviská a najkrajšiu olympijskú 
dedinu v histórii. OH v Pekingu boli výnimočné a zorganizované na vysokej úrovni.

 Monumentálny pekinský Národný štadión 
s prezývkou „vtáčie hviezdo“

Výpravy  na  OH  v  Pekingu  vyslal 
rekordný  počet  204  NOV.  Aspoň  jed-
nou  medailou  sa  mohlo  pochváliť  87 
z nich, čo tiež nemalo obdobu. Aj účasť 
športovcov  bola  rekordná,  aj  keď  len 
o  „chlp“  –  počet  10  942  olympionikov 
znamenal prekonanie aténskeho dovte-
dajšieho maxima o 51 ľudí, počet discip-
lín  (302)  o  jednu.  Historicky  najvyššia 
bola aj účasť 4637 žien, ktorých celkové 



1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

zastúpenie už presiahlo 42 percent. Olympionici utvorili 43 svetových a 132 olympijských rekor-
dov. Väčšinovo sa na uvedenej bilancii podieľalo plávanie s 25 novými svetovými a 66 olympijský-
mi zápismi. Najúspešnejšou krajinou v medailovom hodnotení sa prvý raz v histórii stala Čínska 
ľudová republika. Jej reprezentanti získali 51 zlatých medailí a spolu rovných sto cenných kovov. 
Ukončili dovtedajšiu dominanciu olympionikov USA. Americká výprava si vybojovala síce viac 
medailí (110), ale podstatne menej zlatých (36).
V dôsledku viacerých dopingových prípadov (z niektorých výkonný výbor MOV vyvodil dô-

sledky až štyri mesiace po OH), sa viackrát menil medailový rebríček krajín. Prezident MOV Jac-
ques Rogge však vyhlásil, že výsledky OH 2008 bude možné považovať za definitívne až po ôs-
mich  rokoch.  Dovtedy MOV  plánuje  už  odobrané  vzorky  najmä  zlatých medailistov  podrobiť 
prípadným novým testovacím metódam - ak sa preukáže, že vedia odhaliť ešte v roku 2008 nezi-
stiteľné zakázané látky či metódy.
Pôvodne sa v dôsledku dopingu až päťkrát menilo poradie súťaží OH 2008 na medailových 

priečkach, ale napokon zostali v platnosti len tri zmeny. V dvoch prípadoch z jednej súťaže musel 
MOV uznať pôvodné výsledky. Bieloruskí kladivári Vadim Deviatovskij a Ivan Tichon najprv 
prišli o striebro, resp. bronz. Odvolali sa však na Športový arbitrážny súd v Lausanne. A vzhľa-
dom na nedodržanie predpísanej procedúry okolo testovania dosiahli revíziu rozhodnutia o ich 
diskvalifikácii...

 Fenomenálny americký plavec  
Michael Phelps pridal k aténskym 
šiestim zlatým kovom rekordných osem 
a celkove so 14 zlatými medailami  
sa stal najúspešnejším olympionikom 
všetkých čias

Gigantmi OH v Pekingu boli pre-
dovšetkým  dvaja  športovci  –  ame-
rický  plavec  Michael Phelps  a  ja-
majský  šprintér  Usain Bolt.  Svoje 
športy ovládli jedinečným spôsobom. 
Phelps dokázal to, čo sa zdalo byť ne-
možné  –  prekonal  fantastický  kúsok 
svojho  krajana  Spitza,  ktorý  z  mní-
chovského bazéna na OH 1972 vydo-
loval  sedem  zlatých medailí.  Phelps 
Spitzov historický  rekord vážne  ata-

koval už na OH 2004, kde získal šesť zlatých a dve bronzové medaily. V superrýchlom bazéne „Vod-
nej kocky“ v Pekingu si vyplával neuveriteľných osem zlatých medailí. Navyše v siedmich prípa-
doch ich prizdobil svetovými rekordmi! Vo svetovom maxime nedohmatol len na 100 m motýlik, 
kde v mimoriadne dramatickom súboji predstihol vďaka lepšiemu dohmatu Srba Milorada Čaviča 
iba o stotinu sekundy.
Američan vyhral až päť individuálnych disciplín (200 m voľným spôsobom, 100 a 200 m mo-

týlik, 200 a 400 m polohové preteky), čo pred ním na OH dokázal len bieloruský gymnasta Ščer-
bo na OH 1992. S celkovou bilanciou 14 zlatých a 2 bronzových medailí sa Phelps suverénne 
prepracoval na čelo historického rebríčka najúspešnejších olympionikov, ktorému do Pekingu 44 
rokov kraľovala bývalá sovietska gymnastka Latyninová s 9 zlatými, 5 striebornými a 4 bronzo-
vými medailami. S celkovým počtom medailí (16) o jednu prekonal aj dovtedajší mužský rekord 
gymnastu ZSSR Andrianova (15). Má aj celkove najhodnotnejšiu zbierku medailí z individuál-
nych súťaží (9-0-1).

 Jamajský atlét Usain Bolt v Pekingu dovtedy 
nevídaným spôsobom dominoval šprintom, keď sám 
utvoril svetové rekordy na 100 i 200 m a prispel aj 
k štafetovému. Navyše svoje výkonmi okorenil aj 
„šouprogramom“, ktorí si diváci zamilovali.

O rok mladší jamajský bežec Usain Bolt zase neví-
daným spôsobom dominoval na Národnom štadióne 
s  prezývkou  „Vtáčie  hniezdo“  v  šprintoch. Nielenže 
získal zlato v behoch na 100, 200 m i v štafete na 4x100 
m (to sa pred ním podarilo len trom Američanom), ale 
každý  triumf umocnil  fantastickým svetovým rekor-
dom! Na stovke Bolt triumfoval časom 9,69 s s násko-
kom 20 stotín sekundy (!). Pritom dobiehal s rozvia-
zanou  šnúrkou  na  tretre  a  s  očividným vypustením 
finišu, keď sa už s roztiahnutými rukami radoval... Na 

dvojstovke zase vyhral dokonca s najväčším náskokom v histórii – 66 stotín. Časom 19,30 s o dve stoti-
ny vymazal z rekordných listín fantastický výkon Američana Johnsona z Atlanty 1996. Svoju jedineč-
nú pekinskú misiu zakončil na treťom úseku jamajskej štafety na 4x100 m, ktorá vyhrala vo svetovom 
rekorde s obrovským náskokom 96 stotín sekundy.
Všetky ostatné pekinské hviezdy zostali v tieni týchto dvoch fenoménov. Z pohľadu medailo-

vých ziskov, ale aj svetových rekordov, ich najviac vzišlo z bazéna. Austrálska plavkyňa Stephanie 
Riceová získala tri zlaté medaily, keď dva individuálne triumfy na 200 i 400 m polohové preteky 
ozdobila svetovými rekordmi. Po dve zlaté v individuálnych súťažiach si vybojovali aj Japonec Kó-
suke Kitadžima (zopakoval oba aténske triumfy na prsiarskych tratiach), Nemka Britta Steffenová 
a Britka Rebecca Adlingtonová. Pozoruhodné boli aj výkony americkej veteránky Dary Torreso-
vej, ktorá sa vo veku 41 rokov stala najstaršou plaveckou medailistkou v histórii OH. Na OH štar-
tovala už piaty raz, rovnako ako Slovenka Martina Moravcová. V plávaní nemá nikto v histórii na 
konte viac olympijských účastí. Pre Slovensko bola Moravcovej piata našim letným rekordom a vy-
rovnaním absolútneho maxima sánkarky Márie Jasenčákovej zo ZOH 1980 – 1998.
Okrem Bolta a Riceovej sa tromi zlatými medailami mohli v Pekingu pochváliť ešte dvaja špor-

tovci – čínsky gymnasta Cou Kchaj a britský dráhový cyklista Chris Hoy. Ten triumfoval v šprinte, 
keirine, aj ako člen víťazného družstva v tímovom šprinte, čo bol dovtedy nevídaný kúsok. Skvelé 
vytrvalecké double dosiahli Etiópčania Kenenisa Bekele a Tiruneš Dibabová, ktorí zhodne trium-
fovali v behoch na 5 i 10 km. V skokoch do vody si dve zlaté vybojovala domáca Guo Ťing-ťing, 
ktorá  je pod piatimi kruhmi už najúspešnejšou skokankou histórie. Talianska fleuretistka Maria 
Valentina Vezzaliová získala ako prvá šermiarka v histórii zlatú medailu na tretích OH v sérii. Do-
hromady má v zbierke už päť najcennejších kovov.
Z kolektívnych športov hodno vyzdvihnúť predovšetkým basketbalistov USA a futbalistov Ar-

gentíny. Americký basketbalový Dream Team číslo  4 vedený  superhviezdou Kobem Bryantom 
splnil úlohu prinavrátiť do tradičnej podkošovej veľmoci číslo jeden olympijské zlato. Argentínski 
loptoví čarodejníci na čele s Maradonovým nástupcom Lionelom Messim obhájili triumf z Atén. 
V semifinále vypoklonkovali najväčšieho rivala – Ronaldinhovu Brazíliu – presvedčivo 3:0.
Veľký rozruch vzbudila počas roka snaha telesne postihnutého juhoafrického atléta, paralym-

pionika Oscara Pistoriusa o povolenie štartu na OH. Športový arbitrážny súd v Lausanne vyhovel 
jeho žiadosti uchádzať sa o účasť na olympijských hrách v Pekingu v konkurencii zdravých športov-
cov, hoci Medzinárodná asociácia atletických federácií predtým zaujala opačné stanovisko. Ale Pis-
torius sa napokon na OH neprebojoval. Nesplnil kvalifikačné kritériá. Jeho jednonohá krajanka Na-
talie DuToitová si však svoj olympijský sen naplnila. Pri premiére diaľkového plávania v programe 
OH skončila na 10 km trati v 25-člennom štartovom poli na 16. mieste, čo bol fantastický výkon.
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Pre Slovensko bola pekinská olympiáda najúspešnejšia v histórii. Slováci získali prvý raz až tri 
zlaté medaily, hoci mali menšiu výpravu, než predtým (súťažilo len 57 športovcov). Rovnako ako 
v Aténach 2004 si výprava vybojovala spolu šesť medailí (3-2-1). Všetky zlaté kovy vylovili naši 
olympionici vo vodnoslalomárskom areáli v Šun-ťi. Vďaka tomuto úspechu je Slovensko už najús-
pešnejšou krajinou v olympijskej histórii vodného slalomu. Tá sa po premiérovej epizóde v Mní-
chove 1972 súvisle píše od Barcelony 1992.

 Obdivuhodná jednonohá diaľková plavkyňa Natalie DuToitová z JAR  
sa napriek svojmu obrovskému hendikepu nestratila ani medzi zdravými

Bratislavskí bratia Peter a Pavol Hochschornerovci už tretí raz v sé-
rii zvíťazili v deblkanoe. V olympijskom roku mali životnú formu a na 
olympiáde triumfovali aj napriek tomu, že nezajazdili svoje úplne najlep-
šie jazdy. V semifinále sa dopustili jedného dotyku bránky a pred finálo-
vou jazdou boli druhí za mladou nemeckou dvojicou Michel – Piersig. 
Krátko pred finále sa strhla obrovská búrka, ktorá donútila organizáto-
rov preložiť ho na ďalší deň. To bola pre všetkých pretekárov nová a ne-
známa situácia a zmiatla aj našich majstrov pádiel. Hochschornerovci 
však využili svoje mimoriadne skúsenosti i jazdecké majstrovstvo, ktoré 
v tejto disciplíne v histórii nemá páru. Zvíťazili o viac než dve sekundy 
pred českou dvojicou Volf – Štěpánek. Pripísali si jedinečný hetrik.
Liptovskomikulášsky rovesník dvojičiek Michal Martikán štartoval 

v singlkanoe už na svojich štvrtých OH. Aj štvrtý raz si vybojoval me-
dailu. Po zlate v Atlante 1996 a striebrach v Sydney 2000 i v Aténach 
2004  po  dvanástich  rokoch  získal  znovu  najcennejší  kov.  Do  čínskej 
metropoly prišiel ako favorit číslo jeden. Veď vyhral predošlé majstrov-
stvá sveta a dvakrát  i kontinentálny šampionát. V olympijskom roku 
však absolvoval minimum pretekov. Celú prípravu smeroval k olym-
piáde. Na trati v Šun-ťi trénoval vždy, keď to organizátori umožnili. Na 

olympiáde si počínal suverénne. Zvíťazil v kvalifikácii, semifinále i vo finále. Zlato si napriek jedné-
mu dotyku bránky vybojoval s bezmála dvojsekundovým náskokom pred Britom Florenceom.
Kajakárka Elena Kaliská, vo veku veku 36 rokov a 8 mesiacov najstaršia športovkyňa v sloven-

skej výprave v Pekingu, sa na OH musela prebojovať v tvrdom domácom dueli s exmajsterkou sve-
ta Janou Dukátovou. Vo vodnom slalome totiž môže v jednej kategórii reprezentovať krajinu na 
OH maximálne jedna loď. Napokon suverénne obhájila zlato z Atén. Na najťažšej trati sveta, ktorá 
ženy potrápila málo vídaným spôsobom, potvrdila s pádlom svoju výnimočnú silu. Po tom, čo sa 
viaceré jej najväčšie súperky nechtiac „vykúpali“, vyhrala s nevídaným, vyše 14-sekundovým ná-
skokom pred Austrálčankou Lawrenceovou! Po triumfe priznala, že ťažšie pre ňu bolo sa na olym-
piádu prebojovať, než napokon v Šun-ťi vyhrať...
Absolutórium si zaslúžil aj komárňanský štvorkajak, ktorý na 1000 m po skvelom výkone zís-

kal striebro. Kvarteto Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Tarr po 250 aj po 
500 m viedlo. V tretej štvrtine Slováci nedokázali odolať nástupu nakoniec víťazných Bielorusov. 
Vo finiši však náš štvorkajak odrazil silný útok Nemcov a métu preťal na druhej pozícii so stratou 
0,879 s na Bielorusov. Po aténskom bronze len mierne pozmenená osádka (Baču na poste zadáka 
nahradil Tarr) získala pekinské striebro... Ďalší strieborný kov pridala strelkyňa Zuzana Štefeče-
ková v trape. Svetová rekordérka v tejto disciplíne sa stala vôbec slovenskou ženou s olympijskou 
medailou zo streľby. Zvyšný kov do slovenskej zbierky pridal zápasník David Musuľbes v najťaž-
šej hmotnostnej kategórii voľnoštýliarov. Muž, ktorý v Sydney 2000 získal zlato pre Rusko, sa pred 
OH v Pekingu rozhodol uchádzať sa o slovenské občianstvo, pretože v rodnej vlasti už z neho chce-
li mať namiesto aktívneho zápasníka trénera. Ako 36-ročný vybojoval pre Slovensko bronz.

NajúspešNejší  
športovci v histórii 
olympijských hier
Najúspešnejší podľa zisku medailí

Za menom a štátnou príslušnosťou je uvedené časové rozpätie získavania medailí na OH,  
ďalej šport, počet umiestení na prvom, druhom a treťom mieste a v zátvorke celkový počet  
medailových umiestení.

Michael Phelps (USA) 2004 – 2008  plávanie                                                14-0-2 (16)
Larisa Latyninová (ZSSR) 1956 – 1964  športová gymnastika  9-5-4 (18)
Paavo Nurmi (Fínsko) 1920 – 1928  atletika  9-3-0 (12)
Mark Spitz (USA) 1968 – 1972  plávanie  9-1-1 (11)
Carl Lewis (USA) 1984 – 1996  atletika  9-1-0 (10)
Birgit Fischerová-Schmidtová (NDR, Nemecko) 1980 – 2004  rýchlostná kanoistika  8-4-0 (12)
Sawao Kató (Japonsko) 1968 – 1976  športová gymnastika  8-3-1 (12)
Jenny Thompsonová (USA) 1992 – 2004  plávanie  8-3-1 (12)
Matt Biondi (USA) 1984 – 1992  plávanie  8-2-1 (11)
Ray Ewry (USA) 1900 – 1908  atletika  8-0-0 (8)
Nikolaj Andrianov (ZSSR) 1972 – 1980  športová gymnastika  7-5-3 (15)
Boris Šachlin (ZSSR) 1956 – 1964  športová gymnastika  7-4-2 (13)
Věra Čáslavská (ČSSR) 1960 – 1968  športová gymnastika  7-4-0 (11)
Viktor Čukarin (ZSSR) 1952 – 1956  športová gymnastika  7-3-1 (11)
Aladár Gerevich (Maďarsko) 1932 – 1960  šerm  7-1-2 (10)
Edoardo Mangiarotti (Taliansko) 1936 – 1960  šerm  6-5-2 (13)
Hubert van Innis (Belgicko) 1900 – 1920  lukostreľba  6-3-0 (9)
Akinori Nakajama (Japonsko) 1968 – 1972  športová gymnastika  6-2-2 (10)
Gert Fredriksson (Švédsko) 1948 – 1960  rýchlostná kanoistika  6-1-1 (8)
Vitalij Ščerbo (SNŠ, Bielorusko) 1992 – 1996  športová gymnastika  6-0-4 (10)
Reiner Klimke (Nemecko) 1964 – 1988  jazdectvo  6-0-2 (8)
Pál Kovács (Maďarsko) 1936 – 1960  šerm  6-0-1 (7)
Nedo Nadi (Taliansko) 1912 – 1920  šerm  6-0-0 (6)
Rudolf Kárpáti (Maďarsko) 1948 – 1960  šerm  6-0-0 (6)
Kristin Ottová (NDR) 1988  plávanie  6-0-0 (6)
Amy van Dykenová (USA) 1996 – 2000  plávanie  6-0-0 (6)
Peter a Pavol Hochschornerovci (SR) 2000 – 2008  vodný slalom  3-0-0 (3)
Michal Martikán (SR) 1996 – 2008  vodný slalom  2-2-0 (4)
Elena Kaliská (SR) 2004 – 2008  vodný slalom  2-0-0 (2)
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Najúspešnejší v individuálnych súťažiach

Kolónky majú rovnaký význam ako v predošlej tabuľke. Rátajú sa aj súťaže dvojíc.

Michael Phelps (USA) 2004 – 2008  plávanie  9-0-1 (10)
Ray Ewry (USA) 1900 – 1908  atletika  8-0-0 (8)
Věra Čáslavská (ČSSR) 1960 – 1968  športová gymnastika  7-1-0 (8)
Carl Lewis (USA) 1984 – 1996  atletika  7-1-0 (8)
Larisa Latyninová (ZSSR) 1956 – 1964  športová gymnastika  6-5-3 (14)
Nikolaj Andrianov (ZSSR) 1972 – 1980  športová gymnastika  6-3-3 (12)
Paavo Nurmi (Fínsko) 1920 – 1928  atletika  6-3-0 (9)
Boris Šachlin (ZSSR) 1956 – 1964  športová gymnastika  6-2-2 (10)
Gert Fredriksson (Švédsko) 1948 – 1960  rýchlostná kanoistika  6-1-1 (8)
Viktor Čukarin (ZSSR) 1952 – 1956  športová gymnastika  5-3-1 (9)
Sawao Kató (Japonsko) 1968 – 1976  športová gymnastika  5-3-1 (9)
Nadia Comaneciová (Rumunsko) 1976 – 1980  športová gymnastika  5-1-1 (7)
Vitalij Ščerbo (SNŠ, Bielorusko) 1992 – 1996  športová gymnastika  5-0-4 (9)
Peter a Pavol Hochschornerovci (SR) 2000 – 2008  vodný slalom  3-0-0 (3)

Najúspešnejší na jedných OH

Za menom a štátnou príslušnosťou nasleduje šport, upresnenie konkrétnej olympiády a napo-
kon medailový zisk športovca na nej.

Michael Phelps (USA)  plávanie  Peking 2008  8-0-0 (8)
Mark Spitz (USA)  plávanie  Mníchov 1972  7-0-0 (7)
Michael Phelps (USA)  plávanie  Atény 2004  6-0-2 (8)
Kristin Ottová (NDR)  plávanie  Soul 1988  6-0-0 (6)
Vitalij Ščerbo (SNŠ)  športová gymnastika  Barcelona 1992  6-0-0 (6)
Willis Lee (USA)  športová streľba  Antverpy 1920  5-1-1 (7)
Matt Biondi (USA)  plávanie  Soul 1988  5-1-1 (7)
Anton Heida (USA)  športová gymnastika  St. Louis 1904  5-1-0 (6)
Nedo Nadi (Taliansko)  šerm  Antverpy 1920  5-0-0 (5)
Paavo Nurmi (Fínsko)  atletika  Paríž 1924  5-0-0 (5)
Boris Šachlin (ZSSR)  športová gymnastika  Rím 1960  4-2-1 (7)
Nikolaj Andrianov (ZSSR)  športová gymnastika  Montreal 1976  4-2-1 (7)
Viktor Čukarin (ZSSR)  športová gymnastika  Helsinki 1952  4-2-0 (6)
Ágnes Keletiová (Maďarsko)  športová gymnastika  Melbourne 1956  4-2-0 (6)
Věra Čáslavská (ČSSR)  športová gymnastika  Mexico City 1968  4-2-0 (6)

vybraNé state 
z olympijskej charty

Úvod k Olympijskej charte
Olympijská charta je kodifikáciou základných princípov olympizmu, pravidiel a vykonávacích 

ustanovení k pravidlám schváleným Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Riadi orga-
nizáciu, činnosť a fungovanie olympijského hnutia a stanovuje podmienky konania olympijských 
hier. Olympijská charta slúži v zásade trom hlavným účelom:
a) Olympijská charta ako základný dokument ústavného charakteru ustanovuje a pripomína 

základné princípy a podstatné hodnoty olympizmu.
b) Olympijská charta ďalej slúži ako stanovy Medzinárodného olympijského výboru.
c) Olympijská charta okrem toho definuje hlavné vzájomné práva a povinnosti troch hlavných 

zložiek olympijského hnutia, konkrétne Medzinárodného olympijského výboru, medzinárodných 
športových federácií a národných olympijských výborov, a tiež organizačných výborov olympij-
ských hier, pričom všetky tieto zložky musia túto chartu dodržiavať.

Preambula
Zakladateľom moderného olympizmu bol Pierre de Coubertin, z ktorého iniciatívy sa v Parí-

ži v júni 1894 konal medzinárodný športový kongres. Samotný Medzinárodný olympijský výbor 
(MOV) vznikol 23. júna 1894. Prvé novoveké olympijské hry (hry olympiády) sa konali v roku 1896 
v Aténach v Grécku. V roku 1914 parížsky kongres schválil olympijskú vlajku, ktorú predstavil 
Pierre de Coubertin. Je na nej päť vzájomne prepletených kruhov, ktoré znázorňujú jednotu piatich 
kontinentov a stretnutie športovcov z celého sveta na olympijských hrách. Prvé zimné olympijské 
hry sa konali v roku 1924 v Chamonix vo Francúzsku.

Základné princípy olympizmu
1. Olympizmus  je  životnou  filozofiou,  oslavujúcou  a  vyvážene  spájajúcou  telesnú  zdatnosť, 

vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu 
života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na re-
špektovaní všeobecných základných etických princípov.
2. Cieľom olympizmu je zapojiť šport do služby harmonického rozvoja človeka s cieľom podpo-

rovať mierovú spoločnosť, ktorá sa stará o zachovanie ľudskej dôstojnosti.
3. Olympijské hnutie predstavuje riadenú, organizovanú, všeobecnú a trvalú činnosť všetkých 

jednotlivcov a subjektov inšpirovaných hodnotami olympizmu a vykonávanú pod vedením MOV 
ako najvyššieho orgánu. Zahŕňa päť kontinentov. Jeho vyvrcholením je účasť športovcov z celého 
sveta na veľkom športovom festivale, olympijských hrách. Jeho symbolom je päť vzájomne preple-
tených kruhov.
4. Športovanie je právom človeka. Každý jednotlivec musí mať možnosť športovať, bez diskri-

minácie akéhokoľvek druhu a v olympijskom duchu, ktorý si vyžaduje vzájomné porozumenie 
v duchu priateľstva, solidarity a fair play. Organizáciu, správu a riadenie športu musia kontrolovať 
nezávislé športové organizácie.
5. Akákoľvek forma diskriminácie voči štátu alebo osobe z dôvodu rasy, náboženstva, politic-

kého presvedčenia, pohlavia alebo akéhokoľvek iného dôvodu je s príslušnosťou k olympijskému 
hnutiu nezlučiteľná.
6. Príslušnosť k olympijskému hnutiu si vyžaduje dodržiavanie Olympijskej charty a uznanie 

zo strany MOV.
Čl. 1 Zloženie a všeobecná organizácia olympijského hnutia
1. Olympijské hnutie pod vedením Medzinárodného olympijského výboru ako najvyššieho or-

gánu združuje organizácie, športovcov a iné osoby, ktoré sa riadia Olympijskou chartou. Cieľom 



1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

olympijského hnutia je prispievať k utváraniu mierového a lepšieho sveta výchovou mládeže pro-
stredníctvom športu v súlade s olympizmom a jeho hodnotami.
2. Tromi hlavnými zložkami olympijského hnutia sú Medzinárodný olympijský výbor (ďalej 

len „MOV“), medzinárodné športové federácie (ďalej len „MŠF“) a národné olympijské výbory 
(ďalej len „NOV“). Každá osoba alebo organizácia, ktorá z akéhokoľvek titulu patrí k olympij-
skému hnutiu, je viazaná ustanoveniami Olympijskej charty a povinná riadiť sa rozhodnutia-
mi MOV.
3. Okrem týchto troch hlavných zložiek olympijské hnutie tvoria aj organizačné výbory olym-

pijských hier (ďalej len „OVOH“), národné združenia, kluby a osoby, ktoré patria k MŠF a NOV, 
hlavne športovci, ktorých záujmy tvoria základný prvok olympijského hnutia, ďalej rozhodcovia, 
tréneri a iní športoví funkcionári a technickí pracovníci. Olympijské hnutie tvoria aj iné organizá-
cie a inštitúcie uznané MOV.

Čl. 2 Poslanie a úloha MOV
Poslaním MOV je podporovať olympizmus na celom svete a riadiť olympijské hnutie. Úlohou 

MOV je:
1. povzbudzovanie a podpora športovej etiky a výchovy mládeže prostredníctvom športu a ve-

novanie úsilia na zabezpečovanie toho, aby v športe vládol duch fair play a bolo zakázané násilie;
2. povzbudzovanie a podpora organizácie, rozvoja a koordinácie športu a športových súťaží;
3. zabezpečovanie pravidelného konania olympijských hier;
4. spolupráca s príslušnými verejnými alebo súkromnými organizáciami a úradmi s cieľom za-

pojiť šport do služieb humanity a tým podporovať mier;
5. snaha o posilnenie jednoty a ochrana nezávislosti olympijského hnutia;
6. konanie voči akejkoľvek forme diskriminácie v olympijskom hnutí;
7. povzbudzovanie a podpora presadzovania sa žien v športe na všetkých úrovniach a vo všet-

kých štruktúrach s cieľom uplatňovať princíp rovnosti mužov a žien;
8. riadenie boja proti dopingu v športe;
9. povzbudzovanie a podpora opatrení v oblasti ochrany zdravia športovcov;
10.  vystupovanie  proti  akémukoľvek  politickému  alebo  komerčnému  zneužívaniu  športu 

a športovcov;
11. povzbudzovanie a podpora snáh športových organizácií a verejných orgánov o zabezpečo-

vanie sociálnej a profesionálnej budúcnosti športovcov;
12. povzbudzovanie a podpora rozvoja športu pre všetkých;
13. povzbudzovanie  a podpora  zodpovedného prístupu k problémom životného prostredia, 

podpora trvalého rozvoja v športe a vyžadovanie toho, aby sa olympijské hry konali v súlade s tý-
mito zásadami;
14.  podpora  pozitívneho  odkazu  olympijských  hier  v  hostiteľských mestách  a  hostiteľských 

krajinách;
15. povzbudenie a podpora iniciatív spájajúcich šport s kultúrou a výchovou;
16. povzbudzovanie a podpora aktivít Medzinárodnej olympijskej akadémie a iných inštitúcií, 

ktoré sa venujú olympijskej výchove.
Čl. 6 Olympijské hry
1. Olympijské hry sú súťažou medzi športovcami v individuálnych alebo kolektívnych disciplí-

nach a nie súťažou medzi štátmi. Spájajú športovcov vybraných príslušnými NOV, ktorých prihláš-
ku prijal MOV. Športovci súťažia pod technickým vedením príslušných MŠF.
2. Olympijské hry sa skladajú z hier olympiády a zimných olympijských hier. Za zimné športy 

sa považujú len športy, ktorým sa dá venovať na snehu alebo ľade.
3. Právo posledného slova vo všetkých otázkach týkajúcich sa olympijských hier má MOV.
4. Bez ohľadu na pravidlá a termíny platné pre všetky arbitrážne a odvolacie postupy a podľa 

akýchkoľvek ďalších ustanovení Svetového antidopingového kódexu nesmú byť žiadne rozhodnu-
tia MOV vo veci určitých olympijských hier, okrem iného vrátane súťaží a ich dôsledkov, ako napr. 

stanovenie poradia alebo výsledky, nikým spochybnené po uplynutí troch rokov odo dňa slávnost-
ného zakončenia týchto hier.

Vykonávacie ustanovenie k pravidlu č. 6
1. Termín olympiáda označuje obdobie štyroch po sebe idúcich rokov, ktoré sa začína 1. januára 

prvého roka a končí sa 31. decembra štvrtého roka.
2. Olympiády sa číslujú vzostupne od prvých hier olympiády, ktoré sa konali v Aténach v roku 

1896. XXIX. olympiáda sa začína 1. januára 2008.
3. Zimné olympijské hry sú číslované podľa poradia ich konania.
Čl. 8 Olympijský symbol
Olympijský symbol  sa  skladá z piatich vzájomne prepletených kruhov  rovnakých  rozmerov 

(olympijské kruhy). Používa sa samostatne, vykreslený v jednej farbe alebo v piatich rôznych far-
bách, ktoré sú zľava doprava: modrá, žltá, čierna, zelená a červená. Kruhy sa vzájomne prepletajú 
zľava doprava, modrý, čierny a červený kruh sa nachádzajú hore, žltý a zelený kruh sú dolu. Tento 
olympijský symbol vyjadruje činnosť olympijského hnutia a znázorňuje jednotu piatich kontinen-
tov a stretnutie športovcov z celého sveta na olympijských hrách.

Čl. 10 Olympijské motto
Olympijské motto „Citius - Altius - Fortius“ (v slovenskom preklade Rýchlejšie – Vyššie – Silnej-

šie) vyjadruje ambíciu olympijského hnutia.
Čl. 12 Olympijská hymna
Olympijskou hymnou je hudobné dielo „Olympijská hymna“, ktoré zložil Spyros Samaras.
Čl. 13 Olympijský oheň a olympijské pochodne
1. Olympijský oheň je oheň, ktorý sa zapaľuje v Olympii z právomoci MOV.
2. Olympijská pochodeň je prenosná pochodeň alebo jej replika, ktorú schvaľuje MOV a ktorá 

slúži na zapálenie olympijského ohňa.
Čl. 31 Štát a názov NOV
1. V Olympijskej charte sa pod termínom „štát“ alebo „krajina“ myslí nezávislý štát uznaný me-

dzinárodným spoločenstvom.
2. Názov NOV musí zodpovedať územnému rozsahu a tradícii svojej krajiny a musí byť schvá-

lený výkonným výborom MOV.
Čl. 33 Slávenie olympijských hier
1. Hry olympiády sa oslavujú v prvom roku olympiády a zimné olympijské hry v jej treťom roku.
2. Cti a zodpovednosti usporiadať olympijské hry sa dostáva od MOV mestu, ktoré je zvolené 

za hostiteľské mesto olympijských hier.
3. Termín konania olympijských hier určuje výkonný výbor MOV.
4. Ak sa olympijské hry nekonajú v roku, v ktorom sa majú konať, má to za následok zrušenie 

práv hostiteľského mesta bez dopadu na iné práva MOV.
5. Ak hostiteľské mesto, OVOH alebo NOV krajiny hostiteľského mesta dosiahne pri konaní olympij-

ských hier finančný prebytok, tento prebytok bude venovaný na rozvoj olympijského hnutia a športu.
Vykonávacie ustanovenie k pravidlu č. 33
Doba trvania súťaží na olympijských hrách nesmie prekročiť šestnásť dní.
Čl. 34 Voľba hostiteľského mesta
1. Voľba hostiteľského mesta je výsadou zasadnutia MOV.
2. Do doby, keď zasadnutie MOV uskutoční túto voľbu, záväzný postup určí výkonný výbor 

MOV. S výnimkou mimoriadnych okolností sa táto voľba uskutoční sedem rokov pred konaním 
olympijských hier.
3. Národná vláda krajiny každého prihláseného mesta musí MOV predložiť právne záväzný 

dokument, v ktorom sa zaviaže a zaručí, že jej krajiny a jej verejné orgány budú rešpektovať a do-
držiavať Olympijskú chartu.
4. Voľba hostiteľského mesta sa koná v krajine, ktorá nemá na usporiadanie daných olympij-

ských hier žiadne kandidujúce mesto.
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Čl. 35 Miesto konania, športoviská a priestory olympijských hier
1. Všetky športové súťaže sa musia uskutočniť v hostiteľskom meste olympijských hier, pokiaľ 

toto mesto nezíska od výkonného výboru MOV právo usporiadať určité disciplíny v iných mes-
tách, na iných športoviskách alebo priestoroch v tej istej krajine. Slávnostné otvorenie a zakončenie 
sa musia konať priamo v hostiteľskom meste. Miesto konania, športoviská a priestory pre akékoľ-
vek športy alebo iné podujatia akéhokoľvek druhu musí schváliť výkonný výbor MOV.
2. V prípade zimných olympijských hier, ak nie  je zo zemepisných alebo  topografických dô-

vodov možné zorganizovať určité podujatia alebo športové disciplíny v štáte hosťujúceho mesta, 
MOV môže výnimočne povoliť ich organizovanie v susednej krajine.

Čl. 39 Olympijská dedina
Organizačný výbor olympijských hier zabezpečí s cieľom sústrediť na jednom mieste všetkých 

súťažiacich, funkcionárov a ostatný personál výprav Olympijskú dedinu, a to na obdobie, ktoré 
určí výkonný výbor MOV.

Čl. 41 Kódex spôsobilosti*
Na olympijských hrách sa môže zúčastniť súťažiaci, tréner alebo iný funkcionár výpravy, ktorý 

dodržiava Olympijskú chartu, ako aj pravidlá dotknutej medzinárodnej športovej federácie (MŠF) 
schválené MOV. Súťažiaci, tréner alebo iný funkcionár výpravy musí byť prihlásený svojim národ-
ným olympijským výborom (NOV). Tieto osoby musia hlavne:
- rešpektovať duch fair play a nepoužívania násilia a správať sa podľa toho;
- rešpektovať a dodržiavať vo všetkých ohľadoch Svetový antidopingový kódex.
Vykonávacie ustanovenie k pravidlu č. 41
1. Všetky MŠF stanovia kvalifikačné kritériá pre svoj šport v súlade s Olympijskou chartou. Tie-

to kritériá musia byť predložené na schválenie výkonnému výboru MOV.
2. Kvalifikačné kritériá aplikujú MŠF, ich pridružené národné federácie a NOV v oblastiach ich 

príslušných zodpovedností.
3. Bez súhlasu výkonného výboru MOV nesmie žiadny súťažiaci, tréner ani funkcionár, ktorý 

sa zúčastňuje na olympijských hrách, dovoliť, aby počas trvania olympijských hier boli jeho osoba, 
meno, vyobrazenie alebo športové výkony použité na reklamné účely.
4. Prihláška alebo účasť súťažiaceho na olympijských hrách nesmú byť podmienené žiadnou fi-

nančnou protihodnotou.
Čl. 42 Štátna príslušnosť súťažiacich
1. Každý súťažiaci na olympijských hrách musí byť štátnym príslušníkom štátu, v ktorom sídli 

NOV, ktorý ho prihlasuje.
2. Všetky spory týkajúce sa určenia krajiny, ktorú môže súťažiaci na olympijských hrách repre-

zentovať, rieši výkonný výbor MOV.
Čl. 46 Program olympijských hier
1. Program olympijských hier  (ďalej  len „program“)  je program všetkých súťaží na olympij-

ských hrách, ktorý zostavuje MOV pre každé olympijské hry v súlade s týmto pravidlom a jeho 
vykonávacím ustanovením.
2. Program sa skladá zo športov, športových odvetví a súťaží. Pod športmi sa myslia športy, kto-

ré riadi MŠF a ktoré sú uvedené vo vykonávacích predpisoch k pravidlu 46.1 a 46.2. Pod športo-
vým odvetvím sa myslia odvetvia športu, ktoré zahŕňajú jednu alebo viac súťaží. Pod súťažou sa 
myslia súťaže v športe alebo jednom z jeho odvetví, ktoré ústia vo výsledné poradie a v ktorých sa 
udeľujú medaily a diplomy.
3. Výber všetkých športov do programu, ako aj určenie kritérií a podmienok na zaradenie 

športu do programu, patrí do kompetencie zasadnutia MOV. Do programu olympijských hier 
môžu byť zaradené a zostanú v ňom len tie športy, ktoré prijali a uplatňujú Svetový antidopin-
gový kódex.
4. Rozhodnutie o zaradení športového odvetvia alebo súťaže do programu patrí do kompeten-

cie výkonného výboru MOV.

Vykonávacie ustanovenie k pravidlu č. 46
2.2.1 Športy zaradené do programu sa  skladajú z  jadra hlavných  športov  (ďalej  len „jadro“) 

a doplnkových športov.
2.1.2 Jadro tvorí aspoň 25 športov, ktoré zasadnutie MOV vyberie na návrh výkonného výboru 

MOV zo športov, riadených nasledujúcimi MŠF:
– Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF);
– Medzinárodná veslárska federácia (FISA);
– Medzinárodná bedmintonová federácia (IBF);
– Medzinárodná baseballová federácia (IBAF);
– Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA);
– Medzinárodná asociácia amatérskeho boxu (AIBA);
– Medzinárodná kanoistická federácia (ICF);
– Medzinárodná cyklistická únia (UCI);
– Medzinárodná jazdecká federácia (FEI);
– Medzinárodná šermiarska federácia (FIE);
– Medzinárodná federácia futbalových asociácií (FIFA);
– Medzinárodná šermiarska federácia (FIE);
– Medzinárodná gymnastická federácia (FIG);
– Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF);
– Medzinárodná hádzanárska federácia (IHF);
– Medzinárodná federácia pozemného hokeja (FIH);
– Medzinárodná džudistická federácia (IJF);
– Medzinárodná federácia spojených zápasníckych štýlov (FILA);
– Medzinárodná plavecká federácia (FINA);
– Medzinárodná únia moderného päťboja (UIPM);
– Medzinárodná softbalová federácia (ISF);
– Svetová federácia taekwondo (WTF);
– Medzinárodná tenisová federácia (ITF);
– Medzinárodná federácia stolného tenisu (ITTF);
– Medzinárodná federácia športovej streľby (ISSF);
– Medzinárodná lukostrelecká federácia (FITA);
– Medzinárodná triatlonová únia (ITU);
– Medzinárodná jachtárska federácia (ISAF);
– Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB)
2.1.3 Na návrh výkonného výboru MOV môže zasadnutie vybrať jeden alebo viac doplnkových 

športov, a to spomedzi športov uvedených vo vykonávacom ustanovení k pravidlu 46.2.1.2, kto-
ré neboli rozhodnutím zasadnutia MOV zahrnuté do jadra, a ďalej spomedzi športov, ktoré riadia 
MŠF uznané zo strany MOV.
2.1.4 Celkový počet doplnkových športov, ktoré zasadnutie MOV vyberie do programu, musí 

byť taký, aby celkový počet športov zahrnutých do programu vrátane jadra neprekročil 28.
Čl. 51 Reklama, demonštrácie a propaganda
1. Výkonný výbor MOV určuje princípy a podmienky, za akých je možné schváliť akúkoľvek 

formu reklamy alebo inej propagácie.
2. Na štadiónoch a športoviskách a nad nimi a na iných miestach, kde prebiehajú súťaže, nie je 

povolená žiadna forma reklamy. Komerčné technické zariadenia a reklamné tabule nie sú povolené 
na štadiónoch ani na iných športoviskách.
3.  V olympijských priestoroch, na športoviskách a iných miestach nie je povolený žiadny typ 

demonštrácií alebo politickej, náboženskej či rasovej propagandy.
Čl. 56 Otvárací a záverečný ceremoniál
1. Otvárací a záverečný ceremoniál sa musí konať v prísnom súlade s Protokolovou príručkou MOV.



1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

1�� 1��

NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného olympijského hnutia

2. Obsah a podrobnosti všetkých scenárov, časových rozvrhov a programov všetkých ceremo-
niálov je nutné vopred predložiť MOV na schválenie.
3. Olympijské hry vyhlasuje za otvorené hlava štátu hostiteľskej krajiny, podľa okolností nie-

ktorou z týchto viet:
- ak ide o otvorenie hier olympiády:
„Vyhlasujem hry olympiády v ... (názov hostiteľského mesta) oslavujúce ... (číslo olympiády) olym-

piádu novoveku za otvorené.“
- ak ide o otvorenie zimných olympijských hier:
„Vyhlasujem ... (poradie zimných olympijských hier) zimné olympijské hry v ...  (názov hostiteľského 

mesta) za otvorené.“
Počas celých olympijských hier, vrátane všetkých ceremoniálov nesmú zástupcovia vlád alebo 

iných verejných úradov, ani iní politici v priestoroch, za ktoré zodpovedá organizačný výbor olym-
pijských hier, prednášať prejavy akéhokoľvek druhu. Počas slávnostného otvorenia a zakončenia 
olympijských hier má právo predniesť krátku reč len prezident MOV a prezident OVOH.
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• ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava 1980
• ZAMAROVSKÝ, V.: Vzkriesenie Olympie. Bratislava 2001
• ZERER, A.: Sydney 2000. Bratislava 2000
• ZERER, A.: Atény 2004. Bratislava 2004
• ZERER, A.: Hry a sny. Bratislava 2007

Slovenská a česká denná tlač (Šport, Sme, Pravda, Sport, MF Dnes)
magazín Olympijská revue
www.olympic.org
www.olympic.sk
www.wikipedia.com

Fotoarchív Medzinárodného olympijského výboru – IOC/Olympic Museum Collections
s. 14 – členovia MOV 1925, s. 22 – pred otvorením olympijského kongresu 1925, s. 34 – otvore-

nie OH 1948, s. 36 – nástup výpravy ZSSR na OH 1952, s. 37 – Nurmi, s. 37 – Zátopek, s. 39 – Šach-
lin, s. 39 – Enderová, s. 43 – Bikila, s. 44 – Sakai, s. 48 – policajti v mníchovskej dedine, s. 52 – Kil-
lanin, s. 54 – Rogge, s. 60 – Johnson a Lewis, s. 64 – členovia MOV 1981 (foto PI, Avellino), s. 67 
– Samaranch v Sarajeve (foto Fernando López Romero), s. 71 – Drexler a Pippen, s. 89 – predsedo-
via a prezidenti MOV, s. 113 – Blankersová-Koenová, s. 114 – Zátopek (pravé foto Lothar Rübelt), s. 
119 – Rudolphová, s. 121 – Maninová, Čáslavská a Latyninová, s. 121 – Geesink, s. 122 – Fraserová, 
s. 124 – Beamon, s. 125 – Fosbury, s. 130 – Comaneciová, s. 130 – Juantorena, s. 134 – Li Ning (foto 
Mété Razikli), s. 137 Joynerová-Griffithová, s. 138 – Biondi (foto ASL), s. 140 – Ščerbo (foto ASL), 
s. 141 – Jordan

Ján Súkup
Predná strana obálky, s. 7 – olympijská vlajka, s. 60 – Jonesová, s. 65 – Samaranch, Černušák 

a Chmelár, s. 74 – otvorenie OH v Atlante, s. 81 - otvorenie OH v Atlante, s. 82 – nástup slovenskej 
výpravy v Atlante, s. 83 – Freemanová, s. 92 – Phelps, s. 92 – otvorenie OH v Pekingu, s. 94 – čín-
ska výprava a Jao Ming, s. 95 – bratia Hochschornerovci a ich medaily, s. 135 – Lewis, s. 138 – Sü-
leymanoglu, s. 141 – Karelin, s. 143 – Johnson, s. 144 – Železný, s. 145 – Popov, s. 146 – Pollert, Mar-
tikán, Estanguet, s. 147 – DeBruijnová, Moravcová a Torresová, s. 148 – Thorpe, s. 149 – Redgrave, 
s. 151 – otvorenie OH v Aténach, s. 152 – Fischerová, s. 154 – Kaliská, s. 156 – Phelps, s. 157 – Bolt, 
zadná strana obálky

Peter Pospíšil
s. 55 – otvorenie OH v Moskve, s. 56 – Saľnikov, s. 62 – Chmelár, Samaranch a Černušák, s. 127 

– Alexejev, s. 129 – Andrianov, s. 130 – Szewińská, s. 132 – Diťatin, s. 132 – Vardaňan, s. 133 – Ste-
venson, s. 133 – Coe, s. 147 – sestry Williamsové, s. 153 – El Guerrouj 

TASR/AP
s. 6 – zapaľovanie olympijského ohňa (foto Petros Giannakouris), s. 69 – pohreb Samarancha 

(foto David Ramos), s. 73 – Messi  (foto Armando Franca), s. 85 – päť kandidátov na prezidenta 
MOV (foto Ivan Sekretarev), s. 86 – Rogge a Samaranch (foto Lefteris Pitarakis), s. 88 – Rogge a Ng 
(foto Wong Maye-E), s. 158 – DuToitová (foto Chuck Burton – IOPP Pool)

Ľubomír Souček
s.  9  –  štadión  v Olympii,  s.  10  –  dve  foto  z  antickej Olympie,  s.  33  – Coubertinov  pomník,  

s. 41 – MOA v Olympii, s. 48 – pomník izraelských olympionikov, s. 49 – Olympijský štadión v Mní-
chove, s. 67 – pamätník Olympijského prímeria, s. 67 – Olympijské múzeum, s. 68 – Olympijské 
múzeum, s. 68 – sídlo MOV, s. 84 – spoločný nástup kórejskej výpravy, s. 91 – vodnoslalomársky 
areál v Hellenikone, s. 93 – Olympijská dedina v Pekingu, s. 115 – Zátopkova socha, s. 155 – Ná-
rodný štadión v Pekingu

Autorstvo a pôvod použitých fotografií
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O AUTOROVi

PhDr. Ľubomír Souček

Narodil  sa v  roku 1961 v Komárne, vyrastal v Komárne a v Hurbanove. V roku 1983 absol-
voval  štúdium  odboru  žurnalistiky  na  Filozofickej  fakulte  Univerzity  Komenského  v  Brati-
slave.  Už  od  prvého  roku  štúdia  pôsobil  ako  elév  v  denníku  Šport,  v  ktorom  následne  pra-
coval  v  rokoch  1983  –  2004  ako  redaktor.  Špecializoval  sa  predovšetkým  na  olympijskú 
problematiku,  zjazdové  lyžovanie,  športovú  gymnastiku,  plávanie,  vzpieranie  a  na  športovú 
politiku. Ako  akreditovaný  novinár  sa  zúčastnil  na  šiestich  olympiádach  -  na  zimných  olym-
pijských hrách (ZOH) 1992 v Albertville, 1994 v Lillehammeri a 2002 v Salt Lake City a na olym-
pijských hrách  (OH) 1996 v Atlante,  2000 v Sydney a 2004 v Aténach. Denník Šport opustil po 
25  rokoch  v  novembri  2004,  poldruha  roka  potom pôsobil  ako  hovorca  Slovenského  zväzu  ľa-
dového hokeja. Od  júla  2006  je  zamestnaný na  Slovenskom olympijskom výbore  (SOV) na po-
zícii  manažéra  mediálnej  komunikácie.  Je  zodpovedný  redaktor  internetovej  stránky  SOV  
www.olympic.sk, aj magazínu Olympijská revue a elektronických Olympijských @ktualít. Na ZOH 
2006 v Turíne, OH 2008 v Pekingu a ZOH 2010 vo Vancouvri pôsobil vo funkcii tlačového atašé 
slovenskej výpravy.
Publicista Ľubomír Souček je spoluautor a autor viacerých knižných publikácií a autor početných 

brožúr. Bol napríklad hlavný zostavovateľ Kroniky športu 1993 – 1997, Kroniky športu 1998 a Kro-
niky športu 1999,  s  Jánom Grexom spoluator knihy Slovensko v znamení piatich kruhov  (2007), 
s Martinou Moravcovou spoluautor knihy Martina s rodokmeňom Evy (2003), zostavil a napísal ofi-
ciálne brožúry slovenskej výpravy na ZOH 2006 v Turíne, OH 2008 v Pekingu a ZOH 2010 vo Van-
couvri, brožúru Pohnuté osudy športových hviezd (2003) a publikáciu Naši olympijskí medailisti 
a olympionici (2010). Za publicistické pôsobenie získal dvakrát prémiu Literárneho fondu.
Od  vzniku  Slovenskej  republiky  je  nepretržite  vedúci  ankety  o  najúspešnejšieho  športovca 

a športový kolektív Slovenska, viedol aj anketu Slovenský športovec storočia a v minulosti tri roky 
aj najrozsiahlejšiu svetovú atletickú anketu Bratislava. V rokoch 1987 – 2002 pôsobil vo vedení Klu-
bu fair play – najprv v rámci Československého olympijského výboru, potom SOV. V rokoch 2001 
– 2004 bol člen etickej rady SOV. Mnoho rokov je člen výboru Klubu športových redaktorov SSN.

Jiří Pekárek
s. 58 – Pribilinec

Z publikácií IOC – One Hundred Years, volume I., II., III.
s. 11 – Coubertin, s. 13 – Coubertin, s. 27 – Baillet-Latour, s. 28 – Olympijský štadión v Amster-

dame, s. 29 – Olympijská dedina v Los Angeles, s. 32 – olympijská štafeta na Akropole, s. 40 – Bail-
let-Latour, Brundage a Edström, s. 42 – Brundage, s. 76 – Samaranch a Dassler, s. 110 – mapa štafe-
ty s olympijským ohňom 1936

Z publikácie Olympijské hry v obrazech
s. 12 – prvý MOV, s. 30 – Olympijský štadión v Berlíne, s. 32 – Hudec (dve foto), s. 35 – Torma 

a Herring, s. 47 – Smith a Carlos, s. 99 – Connolly, s. 101 – Hurley, s. 102 – Hicks, s. 102 – Swahnovci, 
s. 107 – Šupčík, s. 108 – futbalisti Uruguaja, s. 112 – Mathias, s. 115 – Čukarin, s. 117 – Latyninová, 
s. 119 – Fredriksson, s. 119 – Elvström, s. 122 – Ivanov, s. 127 – Medveď, s. 127 – Kató

Z publikácie Olympijské hry
s. 17 – Louis, s. 19 - Olympijský štadión v Londýne, s. 20 – Kahanamoku, s. 23 – Thorpe, s. 31 

– Owens, s. 100 – Ewry, s. 100 – Kraenzlein, s. 103 – Pietri, s. 104 – Thorpe, s. 104 – Kolehmainen, s. 
104 – Asikainen a Klein, s. 106 – Nurmi, s. 108 – bežkyne na 800 m na OH 1928, s. 111 – Owens

Z publikácie Novoveké olympiády
s. 25 – Boin, s. 117 – Oerter, s. 125 - Sanejev

Z publikácie Magyarok az Olympiai Játékókon 1896 – 2000
s. 16 – Halmaj

Archív SZTK - Múzea telesnej kultúry v SR
s. 29 – nástup čs. výpravy na OH 1932, s. 51 – Tkáč, s. 53 – Killanin a Černušák, s. 125 – Valen-

tová, Rezková a Faithová

Archív autora
s. 8 – antická Olympia, s. 15 – Panaténajský štadión v Aténach, s. 20 – Olympijský štadión v Štok-

holme, s. 21 – socha Odysea, s. 31 – televízne kamery, s. 33 – Coubertin, s. 38 – Fikotová a Connolly, 
s. 44 – Keino a Ryun, s. 47 – Čáslavská a Petriková, s. 50 – Spitz, s. 105 – Nadi, s. 105 – Lenglenová, 
s. 107 – Weissmüller, s. 109 – Didriksonová, s. 112 – Gerevich, s. 117 – Zádor



© Slovenský olympijský výbor 2010

G e n e r á l n i  pa r t n e r i  S O V

H l a V n í  pa r t n e r i  S O V

   

Slovenské olympijské hnutie podporujú




