
HRY II. OLYMPIÁDY: PARÍŽ 1900

● KRAJINA: Francúzsko
● TERMÍN: 14. 5. – 28. 10. 1900
● ÚČASŤ: 1225 športovcov (1206 mužov, 19 žien) a 24 NOV, súťažili v 87

disicplínach 18 športov.
● ÚČASŤ ŠPORTOVCOV POCHÁDZAJÚCICH ZO SLOVENSKA: 2 športovci

vo výprave Uhorska, Zoltán Halmay (plávanie) skončil druhý na 200 m v. sp.
i 4000 m v. sp., tretí na 1000 m v. sp., Zoltán Speidl (atletika) piaty v behu na
800 m.
● NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY PODĽA BODOV (v zátvorke medailové

umiestenia): 1. Francúzsko 186,5 (28-28-32), 2. USA 105,5 (19-14-19), 3.
Veľká Británia 76,25 ((18-7-12), 4. Belgicko 31,5 (6-5-4), 5. Nemecko 21
(3-7-2).
● NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILOVÝCH UMIESTENÍ: Alvin Kraen-

zlein (USA, atletika) 4-0-0, Conrad Stäheli (Švaj., športová streľba) 3-0-1,
Ray Ewry (USA, atletika) 3-0-0, Irving Baxter (USA, atletika) 2-3-0, Walter
Tewksbury (USA, atletika) 2-2-1.

Po vydarenej aténskej premiére sa trikrát za sebou – v Pa-
ríži 1900, Saint Louis 1904 a v Londýne 1908 - olympijské hry
stali príveskom svetových priemyselných výstav. Francúzsky
prezident MOV Coubertin to najbolestnejšie pocítil v metropole
svojej rodnej krajiny. Pre Francúzsko šport v tom čase veľa
neznamenal, aj preto sa olympijské hry ocitli na periférii záuj-
mu organizátorov výstavy. Ich súťaže boli rozťahané až na ob-
dobie viac než piatich mesiacov. Jachtári ich začali 20. mája a
ragbisti ukončili 28. októbra… Súťažilo sa na toľkých štadió-
noch, že mnohí pretekári strácali prehľad, kde a kedy budú
štartovať. Športoviská boli v zlom stave a organizácia bola
chabá. Napríklad skokani si sami museli upravovať doskočisko.
Divácka návštevnosť bola slabá, hry
nikto oficiálne neotvoril, ani neukon-
čil. Sklamaný Peirre de Coubertin sa

od tohto fiaska dištancoval...
V Paríži z dodnes tradičných olympijských športov pribudli

do programu OH veslovanie, jachting, futbal, lukostreľba, jaz-
dectvo a v rámci plávania vodné pólo, ale súťažilo sa aj v rag-
by, golfe, v póle na koňoch, krikete a v krokete. Pozitívom bola
prvá účasť žien, aj keď ich počet bol len symbolický. Štartovali
v golfe a v tenise. 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 pod-
plávanie ukotvených člnov. Kurióznou súťažou, ale z iného dô-
vodu, boli aj veslárske preteky dvojky s kormidelníkom. Ho-
landskej dvojici Brandt – Klein chýbal kormidelník, pretože



Brockmann uprednostnil účasť v osemveslici. Siahli teda
medzi divákov a vybrali si malého chlapca. Holanďania
napokon triumfovali, ale chlapec sa vytratil preč a jeho
meno história nezaznamenala...

Svoju veľkú olympijskú kariéru začal v Paríži americ-
ký „kráľ“ skokov z miesta Ray C. Ewry, ktorý triumfoval
v troch súťažiach – v skoku do diaľky, do výšky, aj v troj-
skoku z miesta. Uspel aj na ďalších dvoch olympiádach
a dohromady dosiahol osem olympijských víťazstiev, čo
ho dodnes radí do prvej desiatky najúspešnejších účast-
níkov OH v histórii. Ešte úspešnejší však v Paríži bol jeho
krajan a takisto atlét Alvin Kraenzein (na fotografii
vľavo), ktorý si pripísal štyri
prvenstvá v individuálnych
disciplínach. Ďalší americký
atlét Walter Tewksbury (na
snímke vpravo) dosiahol
medailových umiestení dokon-

ca päť, z toho dve prvé miesta. Dvakrát sa medzi šampiónov
zapísal aj belgický lukostrelec Hubert van Innis (na fotogra-
fii na predošlej strane), ktorý na OH v obrovskom časovom
rozpätí dvadsiatich rokov (1900 – 1920) získal dovedna šesť
prvých a tri tretie miesta. Športovci v Paríži nedostávali
medaily, ale vecné ceny spotrebného charakteru.
 V uhorskej výprave boli dvaja rodáci z územia dnešného
Slovenska – Zoltán Halmay a Zoltán Speidl. Plavec Halmay,
rodák z dnešnej Vysokej nad Moravou, patril k najusilovnej-
ším zberateľom medailí. V Paríži získal dve druhé a jedno tre-
tie miesto, o štyri roky neskôr v St. Louis nenašiel premožite-
ľa v dvoch disciplínach a v Londýne 1908 rozšíril svoju zbierku
o dve strieborné medaily. Športového novinára Zoltána Spei-
dla predbehli vo finále na 800 m štyria súperi. Premiérovo
štartovali na OH českí športovci – štyria pod hlavičkou Českého olympijského výboru (hoci
samostatné Česko v tom čase neexistovalo) a tenistka Hedviga Rosenbaumová ako sú-
kromná osoba. ĽUBOMÍR SOUČEK


