
V. ZOH: ST. MORITZ 1948

● KRAJINA: Švajčiarsko
● TERMÍN: 30. 1. - 8. 2. 1948

 ● ÚČASŤ: 669 športovcov (592 mužov, 77 žien) z 28 krajín, súťažili v 22
disciplínach.
 ● ÚČASŤ Z ČSR A ZO SLOVENSKA: V čs. výprave bolo 48 športovcov,
z toho 4 Slováci. Členom strieborného družstva hokejistov bol spomedzi nich
Ladislav Troják.
 ● NAJÚSPEŠNEJŠIE KRAJINY (neoficiálne bodovanie a zisk medailí): 1.
Švédsko 70 (4 - 3 - 3), 2. Švajčiarsko 68 (3 - 4 - 3), 3. USA 63,25 (3 - 4
- 2), ... 12. ČSR 10 (0 - 1 - 0).
 ● NAJÚSPEŠNEJŠÍ PODĽA MEDAILÍ: Henri Oreiller (Fr., zjazdové
lyžovanie) 2 - 0 - 1, Martin Lundström (Švéd., beh na lyžiach) 2 - 0 - 0,
Trude Beiserová (Rak., zjazdové lyžovanie) 1 - 1 - 0, Gretchen Fraze-
rová (USA, zjazdové lyžovanie) 1 - 1 - 0, Nils Östensson (Švéd., beh na
lyžiach) 1 - 1 - 0, Ake Seyffarth (Švéd., rýchlokorčuľovanie) 1 - 1 - 0.

Na piate pokračovanie museli zimné olympijské hry v dô-
sledku vojnového besnenia čakať dlhých dvanásť rokov. Voľ-
ba ich dejiska padla po 20 rokoch znovu na osvedčený Sankt
Moritz – napriek pretrvávajúcemu konfliktu okolo štatútu uči-
teľov lyžovania, ktorých štart na ZOH bol pre MOV i FIS na-
ďalej neakceptovateľný. Určite sa tak stalo aj vďaka tomu, že
Švajčiarsko si počas druhej svetovej vojny zachovalo neutra-
litu a neutrpelo väčšie škody.
 Veľkí vojnoví vinníci –
Nemecko a Japonsko –
boli z účasti na ZOH 1948
vylúčení. Na redukcii úča-
sti z ďalších krajín i na
menšej návštevnosti sa
podpísal všeobecný po-

vojnový nedostatok peňazí na športové i turisti-
cké aktivity. Počet športovcov i národných olym-
pijských výborov na týchto hrách bol preto prak-
ticky totožný s Ga-Pa 1936. Aj prominenti z high-
society síce do obľúbeného zimného strediska
spoločenskej smotánky prišli znovu v hojnom
počte, ale hotely celkove neboli zďaleka zaplnené
tak, ako pred dvadsiatimi rokmi. Ale ukázalo sa,
že biele olympiády úspešne prežili dvanásťročnú
vynútenú prestávku.
 O zlaté medaily sa podelilo až dvanásť krajín.
Najhodnotnejšiu medailovú zbierku najmä zá-
sluhou bežcov na lyžiach získalo Švédsko, na-
opak, veľké sklamanie prežili Nóri. Vďaka rozší-
reniu programu zjazdového lyžovania o slalom



i zjazd mužov aj žien sa výrazne zlepšila
bilancia alpských krajín. Domáce Švajčiarsko
získalo najmä vďaka tomu tri zlaté medaily
a Francúz Henri Oreiller sa zase stal najús-
pešnejším účastníkom hier. V krasokorčuľo-
vaní sa blysli skokansky vynikajúci Američan
Richard Button, i krásna Kanaďanka Barbara
Ann Scottová (na snímke).

 Zaujímavý bol znovu hokejový
turnaj, ktorý mal dramatické vyvr-
cholenie. Družstvo ČSR, v ktorom bol
už jednou z dominantných postáv
Slovák Ladislav Troják (na fotogra-
fii), siahalo rok po zisku titulu maj-
stra sveta po olympijskom zlate!
Tím, tak ako rok predtým znovu ve-
dený Kanaďanom slovenského pôvo-
du Mikeom (Matejom) Bucknom,
stratil v ôsmich zápasoch turnaja
jediný bod po remíze 0:0 s Kanadou a o zlato prišiel len vinou celkove horšieho cel-
kového skóre (Kanada mala z celého turnaja skóre 69:5, ČSR 80:18, rozhodoval
pomer gólov)!
 V St. Moritzi sa po 20 rokoch druhý raz do programu ZOH dostal skeleton, ktorý
sa potom na olympijskej scéne objavil znovu až v Salt Lake City 2002... Vo výprave
Maďarska štartovali traja športovci, narodení na Slovensku. ĽUBOMÍR SOUČEK


