
HRY VIII. OLYMPIÁDY: PARÍŽ 1924

● KRAJINA: Francúzsko
● 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 to-

ho 4 zo Slovenska (4 + 0). Alexander Bárta (šerm) člen štvrtého družstva ša-
blistov, Vojtech Neményi (vodné pólo) člen šiesteho družstva.
● NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY: 1. USA 624,5 (45-27-27), 2. Francúzsko

279 (13-14-11), 3. Fínsko 256,5 (14-13-10), 4. Veľká Británia 241 (9-13-
12), 5. Švédsko 227,5 (4-13-12), ... 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, Ole Lilloe-Olsen (Dán,
športová streľba) 2-1-0, Vincent Richards (USA, tenis) 2-1-0.

Paríž dostal právo usporiadať Hry VIII. olympiády v roku
1924 bez toho, že by sa o ne oficiálne uchádzal. MOV takýmto
spôsobom prejavil poctu svojmu zakladateľovi Coubertinovi,
ktorý oznámil, že v roku 1925 uvoľní funkciu predsedu MOV
a prejavil vôľu, aby sa OH 1924 konali v jeho rodisku a v hlav-
nom meste jeho vlasti. Viacero kandidátov v tejto situácii po-
chopiteľne ustúpilo.

Francúzska metropola sa pokúsila o napravenie zlej povesti
z roku 1900. Vybudovali tam prvú ozajstnú olympijskú dedinu
(aj keď oficiálne neniesla ten názov) i moderné športoviská (na
snímke hlavný štadión v Colombes), z podujatia prvý raz
vysielali rozhlasové prenosy, ale prípravu sprevádzalo viacero

problémov. Spôsobil ich
vládny nezáujem a spory
jednotlivých mestských
častí o miesta výstavby
športovísk.

Olympijský ceremo-
niál v Paríži obohatilo pr-
vý raz vztýčenie troch
vlajok – gréckej na po-
česť krajiny, ktorá dala
ľudstvu olympijské hry,
francúzskej na počesť
usporiadateľa týchto
a holandskej zase budú-
cich olympijských hier.



Počet účastníkov prvý raz prekročil číslo tri-
tisíc, počet žien zase stovku. I napriek Cou-
bertinovým snahám o znovuzačlenenie jed-
ného z vinníkov prvej svetovej vojny Nemec-
ka boli športovci tejto krajiny opäť z účasti na
OH vylúčení. Z historického pohľadu je zaují-
mavé, že na dlhých 64 rokov tam bol napo-
sledy v olympijskom programe tenis. V plá-
vaní dráhy premiérovo oddelili povrazmi, na
ktorých boli navlečené korkové značky.

Najväčším hrdinom OH 1924 sa stal fínsky
vytrvalec Paavo Nurmi (na snímke vpravo).
Výrazne prekonal svoj husársky kúsok z Ant-
verp, keď získal päť zlatých medailí, z toho
dve v rozpätí necelých dvoch hodín! Trikrát
triumfoval v individuálnych disciplínach, dva-
krát bol členom zlatého družstva.

Paavo Nurmi vyhral aj jedinečnú kombiná-
ciu behov na 1500 a 5000 m, čo sa podarilo
zapakovať až o 80 rokov neskôr v Aténach
2004 Maročanovi Hichamovi El Guerroujovi.
Možno povedať, že mlčanlivý Fín sa zaradil
medzi najvýznamnejšie postavy nielen pred-
vojnových OH, ale celej olympijskej histórie.
Nurmimu výborne sekundoval krajan Ville
Ritola, ktorý spolu získal ešte o jeden cenný
kov viac, aj keď zlatých „len“ štyri.

Ďalším velikánom parížskych Hier bol
Američan Johnny Weissmüller (na foto-
grafii vľavo), ktorý získal v bazéne tri
plavecké zlaté a jednu vodnopólovú bron-
zovú medailu. Prvý plavec v histórii, ktorý
zaplával stovku pod minútu, pridal ešte
ďalšie dva zlaté kovy v Amsterdame 1928
a pred OH 1932 v Los Angeles sa rozho-
dol svoju skvelú olympijskú kariéru pre-
meniť na filmovú – stal sa nadlho prvým
predstaviteľom Tarzana. Dá sa povedať,
že vo filmovej histórii bol Weissmüller az-
da prvým akčným hrdinom vôbec...

Slovenskí športovci boli v Paríži prvý
raz členmi výpravy ČSR. Medzi 128 špor-
tovcami boli štyria Slováci. Šermiar Ale-
xander Bárta prispel k štvrtému miestu
družstva šablistov.

Striebornú medailu získal v preskoku
český gymnasta Jan Koutný, ktorý vtedy
pôsobil vo Zvolene. Gymnastika vďaka
slávnej sokolskej tradícii priniesla vý-
prave ČSR aj historickú prvú zlatú olym-
pijskú medailu, o ktorú sa v šplhu zaslúžil



Bedřich Šupčík (na fotografii).
Vo výprave Maďarska súťažili piati športovci, narodení na

území dnešného Slovenska. Spomedzi nich bol rodák
z Levoče, šermiar Jenö (Edmund) Uhlyárik, členom
strieborného družstva v šerme šabľou a Ján Wenk členom
piateho družstva vodných pólistov.
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