
HRY XXII. OLYMPIÁDY MOSKVA 1980

● KRAJINA: ZSSR
● 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 to-

ho 49 zo Slovenska (30 + 19). František Kunzo, Stanislav Seman (futbal) členo-
via prvého družstva, Imrich Bugár (atletika) druhý v hode diskom, Iveta Šran-
ková, Alena Kyselicová, Viera Podhányiová (pozemný hokej) členky druhého
družstva, Ján Franek (box) tretí do 71 kg, Dan Karabin (zápasenie) tretí vo voľ-
nom štýle do 74 kg, Július Strnisko (zápasenie) 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, Elena Boledovičová, Helena Brezányiová,
Mária Končeková, Jana Kuťková, Katarína Lamrichová, Jolana Némethová,
Viola Pavlasová, Priska Polačeková, Daniela Nováková (hádzaná) členky pia-
teho 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: 1. ZSSR 1221 (80-69-46), 2. NDR 830,5

(47-37-42), 3. Bulharsko 266,5 (8-16-17), 4. Poľsko 241,5 (3-14-15), 5.
Maďarsko 228,5 (7-10-15), ... 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, Vladimír Saľnikov
(ZSSR, plávanie) 3-0-0, Vladimír Parfionovič (ZSSR, rýchlostná kanoistika) 3-0-
0, Nikolaj Andrianov (ZSSR, športová gymnastika) 2-2-1, Nadia Comaneciová
(Rum., športová gymnastika) 2-2-0, Ines Diersová (NDR, plávanie) 2-2-0.

 V roku 1980 sa Hry XXII. olympiády premiérovo konali v so-
cialistickej krajine. Prejavom rastúcich obáv veľkých miest z ne-
úmerne sa zvyšujúcich nárokov na organizáciu OH bolo to, že
o usporiadanie OH 1980 sa uchádzali len dve mestá – Moskva
a Los Angeles. Hostila ich napokon Moskva, hlavné mesto So-
vietskeho zväzu, v tom čase olympijskej športovej veľmoci číslo
jeden. Rok predtým Sovietsky zväz napadol Afganistan, čo si
vyžiadalo masívnu kritiku zo strany USA a množstva ďalších zá-
padných krajín. Vtedajší americký prezident James Carter za-
čiatkom roka vyzval vlády ďalších štátov na bojkotovanie mos-
kovskej olympiády. Za to doma čelil kritike od množstva špor-
tovcov, na čele s päťnásobným rýchlokorčuliarskym šampiónom
z februárových ZOH 1980 v Lake Placide Ericom Heidenom. Na-
priek tomu americká administratíva nástojila na svojom.



 Na zasadnutí MOV počas ZOH
v americkom Lake Placide Medzi-
národný olympijský výbor odmie-
tol vyhovieť americkému nátlaku
a potvrdil, že OH 1980 sa usku-
točnia v Moskve. Národný olym-
pijský výbor USA však podľahol
tlaku vlády krajiny a hrozbám po-
zastavenia štátnych dotácií.
USOC rozhodol o neúčasti ame-
rických športovcov na OH v me-
tropole komunistického bloku.
Drvivá väčšina vlád západných
krajín takisto vyhovela požiadav-
kám americkej vlády a do Mos-

kvy ich výpravy neprišli. Nepomohlo ani horúčkovité úsilie nového prezidenta MOV, Španiela
Juana Antonia Samarancha, dovtedy veľvyslanca Španielska v ZSSR, ktorého do funkcie
zvolili na zasadnutí MOV v Moskve tesne pred Hrami.
 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 špor-
tovcov. Zo „západných“ veľmocí v Moskve štartovali športovci Talianska, Veľkej Británie
(medzi nimi zažiaril napríklad Sebastian Coe, víťaz v behu na 1500 m – na snímke), Fran-
cúzska i Austrálie, pridali sa aj Švédi, Fíni, reprezentanti krajín Beneluxu, Rakúšania, či Špa-
nieli. Proti vláde svojej krajiny, posilnenej aj parlamentnou výzvou na bojkot, sa najsilnejšie
vzopreli vo Veľkej Británii. Aj tak bojkot spôsobil, že do Moskvy svoje výpravy vyslalo len 80
národných olympijských výborov. Účasť dohromady 5217 olympionikov bola najnižšia od To-
kia 1964. Politicky však akcia ovocie nepriniesla, Afganistan zostal obsadený až do konca
osemdesiatych rokov. A na OH 1984 v Los Angeles sa Američania dočkali revanšu v podobe
bojkotu zo strany ZSSR a jeho satelitov... Šport teda bojkotom jednoznačne utrpel, takisto
ako športovci. Stali sa obeťou politikov.
 V totalitnom Sovietskom Zväze, keďže všetko garantoval štát, organizácia fungovala bez
väčších problémov a na účelných športoviskách, ktoré mali premyslené neskoršie využitie.
Postavili modernú olympijskú dedinu, aj viaceré špičkové športoviská. Vzhľadom na to, že
vtedajšie socialistické štáty hrali v tom čase vo svetovom športe prím, bola aj napriek ma-
sívnemu bojkotu športová úroveň súťaží vysoká. Pravda, západný svet označoval tieto olym-
pijské hry za druhoradé a hodnotu výsledkov a udelených medailí spochybňoval. No bilancia
36 svetových a 39 olympijských rekordov (slabšie boli síce atletika aj mužské plávanie, no
prakticky v každej disciplíne padol rekord na superrýchlom cyklistickom velodróme v Krylat-
skom, činili sa aj plavkyne v komplexe Olimpijskij) hovorí výrečne o vysokej kvalite. Komu-
nistické režimy po celom svete to patrične propagandisticky využívali.

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 atletic-
kom štadióne v Lužnikách napríklad pri vrhačských disciplínach otvárali veľké dvere tak, aby
domácim borcom pri ich pokusoch fúkal čo najpriaznivejší vietor. V športovej gymnastike
zase rozhodcovský zbor pod tlakom sovietskeho šéfa medzinárodnej federácie FIG Jurija Ti-
tova v súbojoch domácich gymnastiek s favorizovanými Rumunkami (na čele s Montreal-
skou hrdinkou Comaneciovou) gymnastky zo zahraničia očividne poškodil. Prejavy protestov
niektorých delegácií kamery sovietskej televízie pritom úplne ignorovali.
 V domácom prostredí, so všestrannou podporou rozhodcov i publika, a v neraz okypte-
nej konkurencii za týchto okolností jednoznačne dominovala výprava ZSSR. So ziskom 80
zlatých a celkove 115 kovov z 203 disciplín utvorila nový historický rekord olympiád. Pocho-
piteľne, zo Sovietskeho zväzu bolo aj najviac multimedailistov. Víťaz gymnastického viacbo-
ja Alexander Diťatin ako prvý športovec vôbec získal na jedných OH či ZOH až osem medailí



(3 – 4 – 1). Diťatin v Moskve zatienil aj svojho
predchodcu Nikolaja Andrianova, ktorý na tretej
olympiáde skompletizoval svoju zbierku olym-
pijských kovov na pätnásť (7 – 5 – 3), čo je
medzi mužmi dodnes najviac. Ozajstným gigan-
tom bol aj plavec Vladimir Saľnikov, ktorý
triumfoval na 400 a 1500 m voľným spôsobom,
pričom na najdlhšej trati ako prvý prelomil 15-
minútovú hranicu. Tretie zlato pridal v štafete.
Unikátny kajakársky hetrik zase dosiahol Vladi-
mir Parfionovič. A medzi vzpieračmi jedinečný
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!
 Dvom veľkým sovietskym šampiónom minu-
losti sa však doma už nepodarilo nadviazať na
zlatú niť. Trojskokan Viktor Sanejev skončil po
sérii troch víťazstiev tentoraz druhý. A superťaž-
ký vzpierač Vasilij Alexejev, ktorý dominoval na
predošlých dvoch olympiádach a počas kariéry
utvoril 80 svetových rekordov, nezdvihol základ
v trhu!
 So sovietskou výpravou dokázali v Moskve
ako-tak držať krok len reprezentanti NDR. Naj-
viac žiarili v bazéne, kde sa Caren Metschucko-
vá, Barbara Krauseová i Rica Reinischová mohli

pochváliť tromi zlatými medailami. Do histórie sa výrazne zapísal aj atlét Waldemar Cier-
pinski (na obrázku vľavo), ktorý ako dru-
hý – po Bikilovi – obhájil maratónske prven-
stvo. Triumfálnu olympijskú premiéru ab-
solvovala kajakárka Birgit Fischerová, ktorá
zvíťazila na 500 m trati. Tá istá žena potom
už ako dvojnásobná matka získala olympij-
ské kovy pri každej zo svojich dohromady
šiestich olympijských účastí (a to ešte na
OH 1984 neštartovala) a v Aténach 2004 sa
stala druhou najúspešnejšou ženou olympij-
skej histórie po Latyninovej... Mimochodom,
v Moskve odštartovala svoju nemenej pozo-
ruhodnú a dlhovekú atletickú kariéru aj pô-
vabná jamajská šprintérka Merlene Ottey-
ová, tretia v behu na 200 m.
 Mimoriadne osobnosti boli aj v iných vý-
pravách. Etiópsky atlét Miruts Jifter triumfo-
val v behoch na 5 i 10 km. Kubánsky boxer
Teofilo Stevenson zase zopakoval niekdajší
kúsok Laszlóa Pappa a ako druhý získal
v olympijskom ringu tretí triumf v sérii. Za
ignorovanie bojkotu si zlatú odmenu vyslú-
žili aj športoví giganti zo Západu. Veľkolepé
súboje predviedli v behoch na 800 a 1500 m
hviezdni Briti Sebastian Coe (mimochodom,
o štvrťstoročie neskôr sa stal šéfom organi-



začného výboru OH 2012 v Londýne) a Steve
Coe. V šprintoch sa blysol ich krajan Alan Wells,
dodnes posledný šampión bielej pleti na stomet-
rovej trati, na 200 m ho však zdolal Talian Pietro
Mennea.
 Dovtedy najpočetnejšia výprava ČSSR s 211
športovcami (z toho až 49 bolo zo Slovenska)
síce v značne oslabenej konkurencii obsadila
v hodnotení krajín deviate miesto, najvyššie v hi-
stórii, a získala štrnásť medailí – no len dve boli
zlaté. Triumfovali vzpierač Ota Zaremba v kate-
górii do 100 kg a družstvo futbalistov (na foto-
grafii). K zlatu futbalistov, ktoré ostalo v celej
72-ročnej československej olympijskej histórii
v kolektívnom športe jediné, prispeli aj dvaja
Slováci – košický brankár Stanislav Seman a ro-
dák zo Spišského Hrušova, obranca František
Kunzo (na snímke Kunzo vľavo, Seman vpra-
vo).
 Diskár Imrich Bugár (na fotografii na pre-
došlej strane) sa po dvojici osobností ešte
z uhorskej éry – Alojzovi Szokolovi a Mórovi Koc-
zánovi – stal ďalším atlétom, narodeným na úze-
mí 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 Šranková, Alena Kyselicová
a Viera Podhányiová. Ich tím (na fotografii), ktorého jedným z dvoch trénerov bol Pavol
Rosa, sa do Moskvy pôvodne nekvalifikoval. No po ohlásení bojkotu viaceré kvalifikované
tímy vypadli z hry a pozvanie dostalo družstvo ČSSR. V turnaji podľahlo len víťaznému

Zimbabwe.
 Ďalšie štyri medaily, všetko
bronzové, získali športovci zo Slo-
venska v úpolových športoch –
boxer Ján Franek (na fotografii
vpravo hore) do 74 kg, vzpierač
Dušan Poliačik do 82,5 kg a zápas-
níci – voľnoštýliari Dan Karabin (na
snímke v modrom drese) a Jú-
lius Strnisko do 74, resp. 100 kg.
Tesne pod medailovým stupienkom
zostali obhajca zlata v cyklistikom
šprinte Anton Tkáč (v „kráľovskej“
dráharskej disciplíne skončil štvrtý)
i plavec Miloslav Roľko, štvrtý na
100 m znak a šiesty na 400 m po-
lohové preteky. Individuálne bodo-
vané umiestenia dosiahli ešte špor-

tová gymnastka Jana Labáková, kajakár Felix Masár a na svojej štvrtej olympiáde sa 12 ro-
kov po Mexico City medzi bežeckú elitu (na šieste miesto) znovu prebil Jozef Plachý, tento-
raz však už na trati 1500 m. Viacero slovenských športovcov sa okrem toho podieľalo na
umiesteniach troch družstiev v prvej šestici – v športovej gymnastike mužov i žien a v há-
dzanej žien. ĽUBOMÍR SOUČEK


