
HRY VII. OLYMPIÁDY, ANTVERPY 1920

 ● KRAJINA: Belgicko
 ● 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: 1. USA 662,5 (41-27-27), 2. Švédsko
420 (19-20-25), 3. Veľká Británia 286 (15-15-13), 4. Francúzsko 264
(9-18-13), 5. Belgicko 252,5 (13-11-11), … 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, Otto M. Olsen (Nór., športová streľba) 3-2-0, Paavo
Nurmi (Fín., atletika) 3-1-0, Aldo Nadi (Tal., šerm) 3-1-0, Karl Frederick
(USA, športová streľba) 3-0-0.

 Žiaľ, sľubný olympijský rozlet po úspešných Hrách
1912 v Štokholme pribrzdila 1. svetová vojna. V jej dô-
sledku sa neuskutočnili OH 1916, naplánované do Berlína.
Belgické Antverpy mali po vojne na prípravu Hier VII.
olympiády v roku 1920 len niečo vyše roka, ale poradili si
so cťou. Vrátili sa však k skostnatenej tradícii prvých
olympiád – trvali až päť mesiacov. Spôsobilo to jednak
zaradenie dvoch zimných športov – ľadového hokeja a
krasokorčuľovania (ozdobou OH 1920 bol Ľadový palác
s prvou umelou ľadovou plochou v Európe) - a jednak ur-
čitá nedôslednosť usporiadateľov, ktorí odsúvali začiatky
niektorých súťaží. Hry sa skončili finančným deficitom, ale
po športovej stránke boli úspešné.

 Belgičania, ktorí sa v ro-
ku 1914 stali prvou obeťou
nemeckej vojenskej výboj-
nosti, na OH nepozvali
žiadnu z krajín tzv. Troj-
spolku, ani novovzniknutý
Sovietsky zväz. Naopak,
premiérový štart si tam
pripísala Československá
republika so 123 športov-
cami. Bola to jediná olym-
pijská účasť nového štátu,
ktorý na svetovej mape exi-



stoval pod rôznymi názvami v rokoch 1918 -
1992, pri ktorej v jeho výprave chýbal slo-
venský športovec. Členovia futbalovej časti
výpravy ČSR figurovali v najväčšom Antverp-
skom olympijskom škandále, keď vo finálo-

vom zápase proti domácemu Belgicku na
protest proti opakovaným jednostranným
verdiktom staručkého anglického rozhodcu
Johna Lewisa opustili hraciu plochu. Fut-
balový tím ČSR bol diskvalifikovaný a ne-
získal žiadnu medailu.
 Hry v Antverpách sa stali symbolom

povojnového vzkriesenia. Ich pozoruhodnosťou bolo, že sa tam na rozdiel od minulosti us-
kutočnil slávnostný otvárací ceremoniál s viacerými novinkami, ktoré pretrvali až do dneš-
ných dní. Premiéru tam malo vypustenie holubíc ako mierového symbolu, slávnostný
olympijský sľub športovcov (zložil ho šermiar Victor Boin – na fotografii vpravo), i olym-
pijská vlajka s piatimi farebnými kruhmi na bielom podklade, ktorej podobu navrhol Pierre
de Coubertin a ktorá zdobila celé Antverpy. Túto vlajku predstavil MOV už v roku 1914 pri
príležitosti 20. výročia založenia olympijského hnutia a v Antverpách prvý raz platila ako
oficiálny znak.
 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 vychutna-
li Američania, medzi ktorými dominoval Willis Lee s me-
dailovou zbierkou piatich zlatých a po jednej striebornej
i bronzovej medaile, ktorú až na OH 1972 prekonal jeho
krajan, plavec Mark Spitz. Takisto päť zlatých si vybojo-
val aj taliansky šermiar Nedo Nadi (na snímke vpra-
vo), ktorý na šermiarskych planšoch žiaril aj so svojím
bratom Aldom. Medzi mimoriadne osobnosti OH 1920 sa
zaradil aj fínsky vytrvalec Paavo Nurmi, ktorý získal tri
zlaté medaily. Jeho najväčšie chvíle však prišli o štyri ro-
ky neskôr v Paríži.
 K pozoruhodným osobnostiam patrila aj Francúzka
Suzanne Lenglenová (na fotografii na úvodnej
strane), prvá ozajstná ženská tenisová hviezda v histó-
rii (získala dve zlaté a jednu bronzovú medailu), i ame-
rický víťaz behu na 100 m a člen zlatej štafety na 4x100
m Charles Paddock (na obrázku vľavo hore), ktorý sa
preslávil skokmi do cieĺovej pásky. ĽUBOMÍR SOUČEK




