
HRY XIX. OLYMPIÁDY MEXICO CITY 1968

● KRAJINA: Mexiko
● 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 mužov, 28

žien), z toho 25 zo Slovenska (17 + 8). Marianna Krajčírová (športová gymna-
stika) členka druhého družstva, štvrtá v preskoku, Bohumil Golian (volejbal) člen
tretieho družstva, František Bočko (športová gymnastika) člen štvrtého družstva,
Jozef Plachý (atletika) piaty v behu na 800 m, Milan Hurtala (ves-lovanie) člen
piatej osemveslice, Mária Faithová (atletika) šiesta v skoku do výšky, Júlia
Bendeová, Hilda Mazúrová, Pavlína Štefková (volejbal) členky šiesteho
družstva.
● NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY: 1. USA 713,5 (45-28-34), 2. ZSSR 592 (29-

32-30), 3. NDR 237,5 (9-9-7), 4. Maďarsko 194 (10-10-12), 5. Japonsko
189,5 (11-7-7), ... 11. ČSSR 103,5 (7-2-4).
● NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Věra Čáslavská (ČSSR, športová

gymnastika) 4-2-0, Akinori Nakajama (Jap., športová gymnastika) 4-1-1,
Charles Hickcox (USA, plávanie) 3-1-0, Sawao Kato (Jap., športová gymnastika)
3-0-1, Debbie Meyerová (USA, plávanie) 3-0-0, Michail Voronin (ZSSR,
športová gymnastika) 2-4-1, Susan Pedersenová (USA, plávanie) 2-2-0,
Michael Wenden (Aus., plávanie) 2-1-1, Jane Henneová (USA, plávanie) 2-1-1,
Mark Spitz (USA, plávanie) 2-1-1.

Hry XIX. olympiády v roku 1968 v Mexico City navštívili
zase nový región – Latinskú Ameriku. Vzhľadom na vysoko-
horskú polohu mexickej metropoly (2240 m nad morom)
vládli pred nimi veľké obavy, že športovci vo vytrvalostných
odvetviach budú v riedkom vzduchu kolabovať. To si vyžia-
dalo dovtedy nebývalú prípravu športovcov pod vedením

vedcov, ktorí sa snažili elimi-
novať, alebo aspoň minimali-
zovať rôzne riziká nezvyčaj-
ného vysokohorského pro-
stredia. Aj keď viacerí špor-
tovci z nedostatku kyslíka na-
ozaj odpadávali (predovšet-
kým veslári a kanoisti na ja-



zere Xochimilco), obavy sa napokon zďaleka nenaplnili. Hry priniesli množstvo skvelých vý-
konov a dovedna 34 svetových rekordov. Pomohli k tomu aj dve technické novinky, ktoré
predznačili modernú éru – tartanová atletická dráha a elektronické meranie časov s pres-
nosťou na stotiny sekundy.

Vo vysokohorskom prostredí sa dovtedy najvýraznejším spôsobom presadilo viacero
bežeckých vytrvalcov tmavej pleti z Afriky, ktorí odvtedy na tratiach od 1500 m až po
maratón zvyčajne dominujú. Ich nástup viedol hlavne Keňan Kipčoge Keino (na fotografii
na predošlej strane). Premiéru mali v Mexico City sextesty, ktorých účelom bolo jedno-
značne určiť, že účastníčky ženských súťaží sú naozaj ženy. V prípade niektorých medai-
listiek z predošlých OH sa to totiž vôbec nedalo jednoznačne povedať.

Hoci Mexiko v tom čase označovali vo svete ako najrozvinutejšiu z málo rozvinutých
krajín, vybudovali tam špičkové športoviská. A dobre zvládnutý marketing pomohol orga-
nizátorom – mimo podielu z predaja televíznych práv – vykryť viac než dve tretiny rozpočtu.
Hry sa teda skončili všeobecným úspechom, hoci im predchádzali viaceré dramatické uda-
losti priamo v Mexiku i v zahraničí.

Krátko pred Hrami mexická armáda tvrdo, až krvavo potlačila demonštráciu študentov.
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 našej vlasti. V auguste 1968 polmiliónová armáda pia-
tich členských krajín Varšavskej zmluvy na základe rozhodnutia Moskvy napadla územie
„bratskej“ Československej socialistickej republiky, ktorej reformné komunistické vedenie 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 a z ČSSR sa začali do sveta ozývať
početné hlasy, že reprezentanti krajín agreso-
rov – a predovšetkým toho hlavného, Soviet-
skeho zväzu, ktorý potlačil demokratizačné
snahy v ČSSR podobne brutálne ako o dvanásť
rokov skôr v Maďarsku – by nemali mať právo
účasti na najväčšej mierovej slávnosti, akou sú
olympijské hry. Proti okupantom brojil aj naj-
slávnejší športovec krajiny a hrdina OH 1952
Emil Zátopek. Ku kritikom sovietskej moci sa
pridala i gymnastická superstar z Tokia 1964
Věra Čáslavská (na fotografii), ktorá sa istý
čas na OH dokonca pripravovala „v ilegalite“
v jeseníckych horách, pretože vládli obavy, že
by ju mohli uväzniť. V dramatickej situácii ne-
bolo isté, či na OH vôbec pôjde naša športová
delegácia. Napokon tam však išli reprezentanti
okupantov aj okupovaných.

V Mexico City sa výprava napadnutej krajiny
tešila mimoriadnej popularite, tak ako maďar-
ská v Melbourne 1956. Na slávnostnom otvore-
ní, kde vlajku výpravy ČSSR niesol volejbalista
zo Slovenska Bohumil Golian, dostalo 122 špor-
tovcov s trojfarebnou vlajkou s klinom, medzi
ktorými bol dovtedy rekordný počet 25 Slová-
kov, spoločne s domácou výpravou najväčší
aplauz 84-tisícového Olympijského štadióna.
Prvý raz na otváracom ceremoniáli OH zapálila



olympijský oheň žena - mexická atlétka Enriqueta
Basilia Sotelová.

Politický podtext OH 1968 mal však aj ďalšie od-
tiene. Prvý raz sa pod piatimi kruhmi v lete pred-
stavila samostatná Nemecká demokratická repu-
blika. Jej výprava bola tretia najúspešnejšia a zís-
kala oveľa viac úspechov, ako jej oveľa väčší a ľud-
natejší protipól - NSR. Hrdinom výpravy NDR bol
predovšetkým plavec Roland Matthes, ktorý trium-
foval na 100 i 200 m znak. Práve v NDR počnúc
mexickými Hrami poňali prezentáciu vymožeností
spoločenského systému prostredníctvom športu –
a predovšetkým v olympijských odvetviach – tak
vážne, ako nikde inde. Žiaľ, to sa vzťahovalo nielen
na prepracovaný systém výberu talentov a špičko-
vej odbornej prípravy odborníkov, ale – ako vyšlo
najavo neskôr – aj na štátom riadený systém do-
pingu, podávaného už deťom...

Veľkú aféru v Mexico City spôsobili americkí
šprintéri tmavej pleti Tommie Smith a John Carlos,
ktorí obsadili v behu na 200 m prvé, resp. tretie
miesto (na stupni víťazov sú v spoločnosti Aus-
trálčana Petera Normana). Sympatizanti radi-

kálne-
ho čer-
nošského hnutia Black Power na stupni víťazov
protestovali proti prejavom rasizmu v ich vlasti
tým, že počas americkej hymny vztýčili nahor
ruku v čiernej rukavici (Smith pravú, Carlos ľa-
vú) a zvesili hlavy. MOV hodnotil tento politický
manifestačný akt ako porušenie olympijských
predpisov a vedenie výpravy ich za trest poslalo
okamžite domov. Paradoxne však práve špor-
tovci tmavej pleti boli v Mexico City najväčšími
hviezdami vo výprave USA, ktorá prvý raz od
Helsínk 1952 predstihla v hodnotení krajín pod-
ľa zisku medailí i bodov Sovietsky zväz.

Absolútny šok svetu i sebe samému spôsobil
dovtedy viacmenej len mierne nadpriemerný
skokan do diaľky Bob Beamon (na fotografii).
Prvým skokom v riedkom ovzduší zaletel šoku-
júco ďaleko - na 890 cm. Dovtedajší svetový
rekord prekonal razom o 55 cm! Rozhodcom na
zmeranie neuveriteľného skoku nestačilo optic-
ké zariadenie a museli použiť klasické pásmo...
Beamonov svetový rekord prežil 23 rokov, len
o dva menej ako niekdajší Owensov z roku
1935...

Ďalším fantastickým mexickým výkonom bol
čas 43,8 s (elektronicky 43,86) jeho krajana
Leeho Evansa v behu na 400 m, ktorý vydržal
na čele svetových tabuliek 20 rokov. Aj víťazi
stovky, resp. dvojstovky Jim Hines (oficiálne



9,9, ale elektronicky 9,95 s) a Tommie Smith
(19,8) čakali na prekonanie svojich časov dlho.

To boli americkí černošskí hrdinovia, ale
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 (na fotografii)
zase zavŕšil svoju výnimočnú olympijskú
epopeju štvrtým víťazstvom v sérii, pritom
znovu nebol favoritom. Štyri triumfy v rovn-
akej disciplíne dosiahol ako prvý športovec
v olympijskej histórii. Vyrovnal sa mu až ďalší
Američan Carl Lewis, ktorý štyrikrát (1984 –
1996) triumfoval v skoku do diaľky. V bazéne
zažiarila ziskom troch víťazstiev len šestnásť-
ročná Debbie Meyerová. Naopak, „vyhorel“
tam topfavorit Mark Spitz, ktorý namiesto
predpokladaných piatich zlatých medailí získal
„len“ dve štafetové. Vynahradil si to však bo-
hato o štyri roky neskôr...

Najväčšou osobnosťou Hier 1968 bola špor-
tová gymnastka Věra Čáslavská z ČSSR. V sú-
boji predovšetkým so špičkovými sovietskymi
gymnastkami na čele s Natáliou Kučinskou
bola úžasne motivovaná. Chcela týmto spô-
sobom nahlas prehovoriť za násilne umlčaný
ľud svojej vlasti. Vďaka heroickým výkonom

ešte prekonala svoju tokijskú bilanciu
a ako jediná v olympijskej histórii sa do-
dnes môže pochváliť tým, že bola najús-
pešnejšou ženskou účastníčkou až dvoch
olympiád. Čáslavská najprv viedla skvelú
ofenzívu družstva, ktoré Sovietkám pod-
ľahlo len o 65 stotín bodu, potom suve-
rénne triumfovala vo viacboji, na brad-
lách, v preskoku a spoločne s Petrikovou
zo ZSSR v prostných, k tomu ešte na kla-
dine bola druhá. Symbolom jej odporu
proti sovietskej agresii bolo, že keď po
cvičení v prostných hrali po českosloven-
skej aj sovietsku hymnu na počesť Petri-
kovej, sklonila hlavu a odvrátila sa od vla-
jok.
 Plavovlasá Češka sa pre temperament-
ných Mexičanov sa stala priam bohyňou
a keď si na záver olympiády brala za muža
strieborného atléta z Tokia 1964 Josefa
Odložila, pred katedrálou Zócalo sa tiesnili
desaťtisíce nadšených fanúšikov páru.
Žiaľ, tento vzťah po rokoch napokon vyvr-
cholil nešťastne. V Mexico City nikto nezís-
kal cennejšiu medailovú zbierku ako Čá-



slavská (4 – 2 – 0) a s celkovým ziskom z troch olympiád (7 – 4 – 0) sa gymnastická
kráľovná zaradila veľmi vysoko aj v historickom rebríčku.

 Věra Čáslavská sa vrchovatou mierou
pričinila o medailovo najúspešnejšie účin-
kovanie čs.výpravy pod piatimi kruhmi
v histórii. Mexická bilancia zahŕňala sedem
zlatých, dve strieborné a štyri bronzové
medaily. O najcennejšie kovy sa ešte pri-
činili skokanka do výšky Miloslava Rezková,
skokanka do vody Milena Duchková a stre-
lec z ľubovoľnej malokalibrovky Jan Kůrka.
 Zo štvrťstovky slovenských športovcov si
medaily vybojovali dvaja. Marianna Krajčí-
rová (na fotografii na predošlej strane)
už patrila k oporám strieborného družstva
gymnastiek, navyše v preskoku skončila
štvrtá. A volejbalový veterán Bohumil Golian
(na snímke) si po úvodnej vlajkonosičskej
pocte vychutnal na záver kariéry bronzovú
medailu, aj keď pre kapitána tímu majstrov
sveta z roku 1966 bola sklamaním.
 Len päťstotinová prehra čs. gymnasti-
ckého družstva mužov s NDR obrala o bron-
zovú medailu Františka Bočka. Výrazným
spôsobom sa presadili slovenskí atléti. Mla-
dučký Jozef Plachý dobehol na osemstovke
piaty, Mária Faithová skončila v skoku do
výšky šiesta. Práve súťaž výškariek bola pre

ČSSR mimoriadne úspešná, veď v prvej šestke skončili všetky tri – prvá Rezková, štvrtá
Valentová a šiesta Faithová, ktorú neskôr čakala úspešná kariéra pod menom Mračnová.
Plavkyňa Oľga Kozičová, ktorá na jar prekonala na 200 m voľným spôsobom dvakrát Európ-
sky rekord, sa ako prvá žena z ČSSR prebojovala do plaveckého finále. Na svojej parádnej
trati v ňom však skončila posledná.
 V maďarskej výprave štartovali dvaja rodáci z územia dnešného Slovenska.

ĽUBOMÍR SOUČEK


