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životoPiS 
Narodil sa 7. novembra 1931 v  Kremnici ako dvanásty rodinný prírastok 

do  rodiny Jozefa Čillíka a  jeho manželky Márie rodenej Trubačekovej. 
Po otcovej smrti v roku 1936 ho vychovával najstarší brat Jozef.

Základnú školu absolvoval v Kremnici v rokoch 1937 – 1943. V rokoch 1943 
– 1947 navštevoval štátnu meštiansku školu v  Kremnici. V  r. 1947 nastúpil 
do Vojenskej učňovskej školy pre leteckých mechanikov v Olomouci. Po  jej 
ukončení v  r. 1950 začal chodiť do  Vojenskej odbornej školy leteckých 
mechanikov, ktorú ukončil s vyznamenaním v r. 1952. Následne bol preradený 
k  vojenskému leteckému stíhaciemu gardovému pluku č.5 na  letisko Líně 
pri Plzni. V r. 1953 po absolvovaní prijímacích skúšok začal študovať na Vysokej 
leteckej škole Antonína Zápotockého v Brne. Na základe vlastnej žiadosti školu  
v roku 1954 prerušil a v hodnosti nadporučíka letectva odišiel do civilu.

V  tom istom roku nastúpil do  zamestnania v  Rudných baniach Kremnica 
do  mechanických dielní ako prípravár výroby (1954 - 1965, v  rokoch 1965 
- 1978 ako vedúci výroby oceľových konštrukcií a  v  rokoch 1978 - 1990 aj 
výroby akumulačných pecí). V roku 1990 odišiel do predčasného dôchodku.

Prvé lyžiarske preteky v behu na lyžiach absolvoval v r. 1942 ako 10 - ročný. 
V Kremnici sa venoval bežeckému lyžovaniu do roku 1947, keď z z rodného 
mesta odišiel do Olomouca. V rokoch 1947 - 1954 sa ako príslušník armády 
zúčastňoval armádnych športových spartakiád, na ktorých súťažil za letectvo 
v pretekoch v behu na lyžiach. Príchodom do civilu r. 1954 a po nastúpení 
do zamestnania sa stal členom TJ Kremnica, kde sa venoval futbalu, volejbalu, 
atletike a v zime ľadovému hokeju a lyžovaniu. Zároveň sa stal trénerom ÚTM 
(Útvaru talentovanej mládeže).

V  roku 1955 sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska v  Ružomberku, kde 
skončil v pretekoch behu na lyžiach na 18 km piaty a na 30 km obsadil tretie 
miesto. Úspech na  majstrovstvách priniesol zvrat v  jeho športovej kariére. 
V nasledujúcej sezóne po prvýkrát absolvoval systematickú prípravu pod 
vedením trénera Jána Terezčáka.

V r. 1956 sa stal členom družstva „výberu Slovenska“, v sezóne 1956 - 1957 
bol na základe dosiahnutých výsledkov zaradený do reprezentačného družstva 
ČSSR „B“, od sezóny 1958 bol členom reprezentácie ČSSR „A“. V rokoch 1957 
- 1967 získal deväť individuálnych titulov majstra Československa v  behu 
na lyžiach (z toho 3x na 15 km, 5x na 30 km a raz na 50 km). Dva tituly pridal 
ako člen štafety Stredoslovenského kraja. V rokoch 1959 - 1968 bol vedúcim 
bežcom a  kapitánom československého reprezentačného družstva v  behu 

na  lyžiach. V  roku 1965 získal titul Zaslúžilý majster športu. Zúčastnil sa 
majstrovstiev sveta v roku 1962 (15 km 30., 30 km 31., v štafete 11.) a 1966 
(50 km 23.). Štartoval na VIII. zimných olympijských hrách 1960 v Squaw Valley 
(15 km 36., 30 km 30.). Po  skončení aktívnej činnosti sa venoval trénerskej 
práci, viedol pretekárov, ktorí reprezentovali ČSSR na  majstrovstvách sveta 
a  zimných olympijských hrách (Sekajová, Párička, bratia Korschovci, Majliš, 
Pribilinec (olympijský víťaz z  Hier XXIV. olympiády 1988 v  Soule v  chôdzi 
na 20km). Trénerstvu sa venoval až do roku 2002. Ako funkcionár stál Rudolf 
Čillík mnoho rokov na  čele slovenského bežeckého lyžovania ako predseda 
Bežeckého úseku VZL SÚV ČSZTV, neskôr Slovenského lyžiarskeho zväzu (SLZ), 
bol členom predsedníctva SLZ, pracoval vo federálnych lyžiarskych orgánoch 
bývalej ČSSR. Stál pri zrode masových vytrvalostných pretekov Biela stopa 
SNP, niekoľko rokov vo funkcii riaditeľa pretekov. Podieľal sa na organizovaní 
Bezroukovho memoriálu, medzinárodných pretekov FIS ako podpredseda 
organizačného výboru. Bol člen výboru viacoddielovej TJ Kremnica, 
podpredseda TJ Kremnica, podpredseda lyžiarskeho oddielu TJ Kremnica 
(neskôr ŠKL, ŠKL BS). Pracoval aj v  olympijskom hnutí ako podpredseda 
Olympijského klubu Banská Bystrica a  člen Etickej komisie Slovenského 
olympijského výboru (SOV). V roku 2002 mu bolo udelené vyznamenanie SOV 
– Strieborné olympijské kruhy.

Publikácia prináša autentický prepis denníka Rudolfa Čillíka, ktorý si písal 
počas účasti na VIII. zimných olympijských hrách 1960 v Squaw Valley. Denník, 
spolu s  množstvom iných cenných predmetov a  dokumentov z  aktívnej 
športovej a funkcionárskej činnosti, daroval do zbierok SZTK – Múzea telesnej 
kultúry v SR. Publikácia vychádza pri príležitosti 100. výročia organizovaného 
lyžovania v Kremnici (1914). 

Publikácia vychádza so súhlasom R. Čillíka.
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national cross-country skiing team. In 1965 he got a Merited Sports Champion 
title. He participated at the World Championship in 1962 (30th in 15 km race, 
30th in 30 km, 11th in relay) and in 1966 (23rd in 50 km). He competed at the 
VIIIth Olympic Winter Games 1960 in Squaw Valley (36th in 15 km, 30th in 30 
km). After finishing active sports competing he engaged himself in coaching. 
He was coaching competitors who represented Czechoslovakia at the World 
Championship as well as at the Olympic Winter Games - Sekajová, Párička, 
Korsch brothers, Majliš, Pribilinec (Olympic Champion at 20 km walk men at 
the Games of the XXIVth Olympiade 1988 in Seoul. He engaged himself in 
coaching until 2002. While being official Rudolf Čillík headed Slovak cross-
country skiing for many years in a position of chairman of the cross-country 
section of the VZL SÚV ČSZTV (Slovak Ski Committee of the Slovak Central 
Committee of the Czechoslovak Union of Physical Education), later on of 
the Slovak Ski Federation. He was a  member of the chairman board of the 
Slovak Ski Federation, he worked in ski federation organs of the former 
Czechoslovakia. 

He was standing at the birth of the endurance competition Biela stopa 
SNP (White Footstep of the Slovak National Uprising), for several years he 
was a  director. He took part at the organization of the Bezrouk Memorial, 
international FIS competition as a vice chairman of the organizing committee. 
He was a  member of multi sports club TJ Kremnica, vice chairman of the 
Ski Club of TJ Kremnica (later on ŠKL, ŠKL BS). We worked in the Olympic 
movement as avice chairman of the Olympic club Banská Bystrica and as 
a member of Ethical Commission of the Slovak Olympic Committee (SOC). In 
2002 he received recognition of the SOC - the Olympic Silver Rings. 

Publication brings authentic transcription of the diary of Rudolf Čillík, which 
he wrote during his participation at the VIIIth Olympic Winter Games 1960 
in Squaw Valley. Diary together with other valuable items and documents of 
active sports and of official´s activities he donated for the collection of the 
Museum of Physical Culture in SR. 

Publication comes out on the occasion of the 100th anniversary of organized 
skiing in Kremnica (1914). 

Publication is printed with consent of Rudolf Čillík. 
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BiogRaPhy
He was born on 7th November 1931 in Kremnica as the twelfth child to 

the family of Jozef Čillík and his wife Mária, maiden name Trubačeková. After 
father´s death in 1936 he was brought up by his oldest brother Jozef. 

He completed elementary school in Kremnica in 1937 - 1943. In 1943 - 
1947 he attended state higher secondary school in Kremnica. In 1947 he took 
up studies at the Military aircraft mechanic apprenticeship school in Olomouc. 
After finishing this school he began to attend Military aircraft mechanic 
vocational school which he graduated with honors in 1952. 

Subsequently he was redeployed to the interceptor aircraft regiment No. 5 
at the airport Líně pri Plzni. After passing through the Admission Tests in 1953 
he started to study at Aircraft Faculty of Antonín Zápotocký in Brno. In 1954 on 
the basis of his own application he discontinued the studies and in the rank of 
first lieutenant he returned to the civilian life. 

In the same year he signed up with Ore Mines in Kremnica at the mechanical 
workshop as a production preparation manager (1954 - 1965, in 1965 - 1978 
as a foreman of the steel constructions production and in 1978 - 1990 of the 
storage heaters as well). 

In 1942 he underwent first ski competition in cross-country skiing in the age 
of ten. In Kremnica he engaged himself in cross-country skiing until 1947 when 
he left native town for Olomouc. In 1947 - 1954 as a soldier he participated 
at the military sports meetings where he represented aircraft troops in cross-
country competitions. Entering the civilian life and joining his employment 
he became a member of the Kremnica Sports Club where he went in for the 
football, volleyball and athletics and during winter in ice-hockey and skiing. 
At the same time he became a trainer of the Talented Youth Unit. 

In 1955 he took part at the Slovak championship in Ružomberok where he 
reached 5th place in 18 km cross-country competition and he won third place 
in 30 km track. Success at the championship made a turn in his sports career. 
He was systematically prepared by coach Ján Terezčák. 

In 1956 he became a  member of the „Slovak selection“ team, in the 
season 1956 - 1957 on the basis of achieved results he was integrated 
with the national „B“ team, since the season 1958 he was a  member of 
Czechoslovak „A“ team. In 1957 - 1967 he won nine individual champion´s 
titles of Czechoslovakia in cross-country skiing (3 x in 15 km, 5 x 30 km and 1 
x 50 km). He added two titles as a member of the Middle Slovakia relay team. 
In 1959 - 1968 he was a  leading runner and a captain of the Czechoslovak 
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na Štrbskom plese počas trénovania spríjemnili. Veru v hoteli Hviezdoslav vedúci i samotný 
personál mi vytvorili dobré podmienky pre ubytovanie a stravovanie, čo je v prvom rade 
potrebné pre absolvovanie takého ťažkého tréningu. Počasie bolo tiež priaznivé a dovoľovalo 
mi využiť celý čas tréningu za slnečných dní.

Keby som na záver tejto prípravy chcel spraviť zhodnotenie, mohol by som konštatovať, 
že k mojej forme táto príprava bola veľkým prínosom. A samotná forma mi stúpla, o čom 
nasvedčuje i to, že veru ubehnúť 40 km v tempe mi veru nerobilo také ťažkosti ako pred 
vlastnou prípravou. Bolo však otázne ako toho všetkého budem vedieť využiť vo vlastnom 
preteku na  OH. Tento raz na  výsledok trénovania čakať nemusíme a  môžeme povedať, 
že podľa dosiahnutých výsledkov na OH nasvedčuje tomu že som to využiť nevedel. Je tu 
však ešte jeden faktor, ktorý som doposiaľ neuviedol a o ktorom sa zmienim nasledovne. 
Je ním nadmorská výška. Po  tejto stránke hodnotiac prípravu na  VIII. ZOH na  Štrbskom 
plese, príprava nesplnila skoro vôbec svoje poslanie, pretože dejisko pretekov vo Squaw-
Valley bolo vo výške 2000 m n. m. a Štrbské pleso má n. v. 1370 m. Bolo chybou, že sme 
nevyužili tú možnosť, aby sme trénovali na  Zbojníckej chate, kde výška nadmorská 
odpovedá podmienkam pre Squaw-Valley. To znamená, že aklimatizovanie na tak veľké 
závody som vlastne vôbec nepreviedol, nakoľko pre túto úlohu Štrbské pleso so svojou 
výškou nevyhovovalo. Výsledok tejto chyby sa taktiež prejavil vo výkone na samotných 
pretekoch. Nebolo by správne keby sme posudzovali, že to bola práve tá okolnosť špatná 
aklimatizácia ešte doma alebo v samotnom Squaw-Valley, ktorá ako jediná tak ovplyvnila 
moje umiestnenie.

Faktorov na  ovplyvnenie mojej výkonnosti k  horšiemu bolo viacej. Rozoberať tu ich 
nebudem, ovšem jedným z  nich bola i  špatná aklimatizácia, nielen v  samotnom Squaw-
Valley, ale hneď tu doma.

Začiatok v  cestovaní lepšie povedané počiatok v  ceste do  Squaw-Valley môžem 
povedať že boli Vysoké Tatry, kde v nedeľu dňa 7.2. som nastúpil na električku, aby som 
došiel do Prahy, kde bol taký úvod, ktorý predchádza väčší zájazd a to fasovanie, tento raz 
to bolo veru nie obyčajné fasovanie, pretože sme dostali všetko nové, proste všetko čo je 
potrebné k dobrej reprezentácii v zahraničí. Človeku sa motala hlava z toho a pokladal som 
to skoro ako za sen a nie skutočnosť, pretože vlastne to bola moja prvá cesta na olympiádu. 
Po absolvovaní všetkých týchto úvodných ceremónií na druhý deň o 11.00 hod. nášho 
času posledná časť olympijskej výpravy a to naša skupina, ktorá pozostávala z hokejistov 
(Kepák Mikuláš), krasokorčuliara (K. Divín), a nás lyžiarov, Melicha a mňa, a tiež včítane 
trénera s. Bielonožníka sme odštartovali z  ruzyňského letiska na  našom lietadle IL-14 
do Zürichu, aby sme tak už skutočne stali sa účastníkmi VIII. ZOH v Squaw-Valley.

vlastná cesta na viii. Zoh
Veru najkrajšie počasie na tak dlhú cestu sme nemali, cez to všetko však na dobrej nálade 

nám to nijak neubralo, pretože každý žil vo vytržení z normálnych koľají. Veď nie ani divu, 
máloktorým bola dopriata taká česť, aby reprezentoval ČSR v  tak ďalekej krajine ako je 
Údolie žien. Posledné chvíle na ruzyňskom letisku sme využívali k písaniu pohľadníc svojim 
najbližším a k poslednému sústredeniu sa na samotnú cestu. V samotnej našej výprave nás 
moc nebolo, ale cez to všetko partia bola dobrá a veru nerozhodovala odlišnosť disciplín, kto 

O tom že sa zúčastním, a že budem reprezentovať ČSR na VIII. ZOH v Squaw-Valley som 
sa definitívne dozvedel až po  našom návrate z  medzinárodných závodov v  NSR dňa 

26.1.1960, kde sme štartovali celé olympijské družstvo, na Cup-Currihulle v Urachu. 
Samotný závod v  NSR bol vlastne poslednou previerkou pre nás a  tu sa vlastne malo 

rozhodnúť, kto vlastne bude ten vyvolený, ktorý bude reprezentovať naše lyžiarstvo 
na OH. Myslím, že nepreženiem, keď po samotnom zájazde v NSR sa vyslovím ako za jeden 
z najúspešnejších našich zahraničných závodov, pretože v pomerne silnej konkurencii pri 
účasti olympijských družstiev Poľska, Francie, Nemecka a Juhoslávie, Bulharska, Talianska, 
obsadiť v  behu na  15 km prvé miesta je určite úspech nemalý (1. Hrubý, 2. Čillík, 3. 
Figula). I v štafetovom behu to nebolo špatné, keď sme sa umiestnili na druhom mieste 
za Poliakmi. Tým sa vlastne rozhodlo, že lyžiarska sekcia bude môcť vyslať na OH pretekára 
lyžiara bežca, ktorý bude mať tiež predpoklady pre úspešnú reprezentáciu a umiestnenie. 
Pretože v  predchádzajúcich klasifikačných pretekoch som dosahoval najlepšie výsledky 
z  olympijského družstva, a  tu v  Urachu som skončil ako druhý o  2 sekundy za  našim 
Hrubým, vybrali mňa ako jediného pretekára bežca, ktorý mal obhajovať naše farby ma OH 
vo Squaw-Valley.

Túto radostnú a zároveň i zodpovednú správu mi oznámili večer v deň návratu z NSR 
dňa 26.1.1960 v Prahe. Bol som rád, že to budem práve ja, ktorému bola daná možnosť 
zrovnať si sily s celosvetovou lyžiarskou elitou. No bol som si tiež vedomý toho, že to ľahký 
úkol nie je a prvou mojou starosťou bolo, aby som posledné dni, ktoré ma delili od odchodu 
do Squaw-Valley využil k poslednej príprave a k tréningu.

Po  niekoľkodňovom aktívnom oddychu doma v  Kremnici som odišiel dňa 1.2.1960 
na Štrbské pleso, aby som tam pod dohľadom osobného trénera s. Terezčáka absolvoval 
prípravný tréning ešte pred samotným odchodom z ČSR. 

Na  vlastnú prípravu mi ostávalo ešte šesť dní, t.j. až do  7.2.1960, kedy som mal už 
odísť do  Prahy. Samotná vlastná náplň tréningu bola bohatá a  hlavná úloha, ktorá mi 
bola kladená trénerom bolo, aby som počas tak krátkeho času sa pripravil čo najlepšie, 
hlavne na  dlhšie trate, to znamená na  30 a  50 km. I  samotný plán a  vlastná náplň 
tréningového dňa bola tým charakterizovaná. Veru denne za posledných piatich dní som 
nabehal pekných pár kilometrom. Len pre zaujímavosť uvádzam, že spolu za päť dní to 
činilo 270 km. Je samozrejmá vec, že i samotný denný režim bol hodne volený tak, aby 
som využil čo najviac času v  dopoludňajšom tréningu pre vytrvalosť a  odpoludnia pre 
trénovanie kratších úsekov na rýchlosť a techniku. Posledné dva až tri dni sme pozmenili 
denný režim tak, že sme trénovali už ráno od pol šiestej do ôsmej hodiny z toho dôvodu, 
aby som si navykol na zmenu časovú, ktorá hodne ovplyvňuje vlastný výkon pretekára. 
Veď čas v dejisku VIII. ZOH v Squaw-Valley oproti nášmu je posunutý dozadu o 9 hodín, čo 
veru pre aklimatizáciu je veľkým činiteľom, a že sa to zakladá na pravde, to nám ukázala 
samotná prax.

Vo svojom vyprávaní nemienim zabudnúť ani na tých, čo sa pričinili o to, aby môj pobyt 

Denník
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na túto možnosť sa zabudlo a tak sme nerušene pokračovali v lete ďalej. Len to všetko že 
sme leteli vlastne v noci, nikto z nás nespal, každý bol zaujatý myšlienkou len čím skorej 
šťastlivo pristáť v New Yorku. Prvýkrát sme zazreli pevninu o 11.00 hod ráno (náš čas) a tiež 
zároveň s tým sa nám naskytol prekrásny pohľad na vychádzajúce slnko a na vlastný oceán. 
Bol to pohľad, na ktorý sa tak ľahko nezabúda. Po výdatných raňajkách, ktoré nám servírovali 
ešte v lietadle sme za krátku dobu pristáli v New Yorku, kde veru nás privítalo veľmi špatné 
počasie. Pršalo ako z krhly, o zimnom počasí nebolo ani slychu. Privítalo nás pravé prímorské 
počasie oplývajúce veľkou hmlou a dažďom.

Po pasových formalitách a po prehliadke batožín, ktoré nám previedli americkí úradníci 
sme sa vrhli s veľkým záujmom do prehliadky vlastnej letiskovej budovy a jej okolia, nakoľko 
tu sme stáli plné 4 hodiny od 14.45 do 18.45. Tento čas každý z nás využil k tomu, aby poslal 
prvý pozdrav domov svojim milým doma. Do mesta sme nesmeli a tak neostávalo nám nič 
iné ako zbývajúci čas do ďalšieho odletu stráviť v letiskovej budove pri čiernej káve alebo 
limonáde, ktorú sme mali k dispozícii. Za zmienku stojí uviesť, že ak raz pôjdete do Ameriky, 
neberte si zo sebou žiadne potraviny, pretože na colnom úrade vám ich určite zoberú a zničia. 
Najlepšie by vám vedel o tom povedať Karol Divín, ktorý nato z časti doplatil. Po vlastnej 
colnej prehliadke nám colný robotníci černosi odvážajú našu batožinu na vedľajšie letisko, 
kde celú športovú výpravu preberá k ďalšej doprave americká spoločnosť „United Airlines“.

Podľa letiskového cestovného poriadku sme mali z  New Yorku odletieť o  12.15 hod. 
na ďalšiu cestu ale lietadlo, ktoré bolo určené k našej preprave, malo poruchu a tak sme 
čakali až nám pripravia nejaké druhé lietadlo. Konečne o 18.45 hod. nastupujeme na lietadlo 
DC-7 aby sme pokračovali v ďalšom cestovaní.

Keď sme nemali možnosť prehliadnuť si samotné mesto New York zo zemi, tak tomu bolo 
opačne počas nášho letu, pretože hneď po  odštartovaní sme prišli nad mesto a  pretože 
bolo jasno naskytol sa nám krásny pohľad na  celé rozľahlé mesto. Vysoké mrakodrapy, 
ktoré sa rozkladajú hlavne v  strede mesta sa striedajú s  prízemnými rodinnými domami 
hlavne na  okraji vlastného mesta. Krúžime tiež nad nám známou sochou Slobody, ktorá 
sa mohutne vypína osamotená nad okolitými stavbami. Prehliadku mesta zo vzduchu 
končíme a naberáme kurz na západ smer Denver. Z pekného letu sa však dlho netešíme, 
pretože vchádzame do  mrakov a  zem mizne pod nami. Nálada v  lietadle upadá a  každý 
už podriemkava premožený únavou, pretože všetkého moc škodí a  tak i  tento raz tohto 
cestovania už máme dosť. Za niekoľko hodín letu t.j. 7 pristávame v Denveri, kde nás opäť 
očakávajú rôzne zvláštnosti a  novoty. Jednak to je posunutie času oproti nášmu o  celých 
8 hodín a jednak to, že veru o snehu v tomto kraji neni ani pamiatky ale zato je pomerne 
veľmi chladné počasie. Tu opäť voľný čas využívame na prehliadku letiskovej haly. Vlastík 
Melich sa nezaprel a poručil si tiež pivo, no hneď poznamenáva, že nie je špatné ale nášmu 
sa nevyrovná. Samotný kraj je pastvinársky, čoho znakom je to, že i  v  letiskovej hale je 
možnosť k zakúpeniu kompletná cowboyská výstroj a veru nechýba medzi ňou ani známa 
nám päťaštyridsiatka. So záujmom si postupne prehliadame celú halu najviac však myslím, 
že na svoje si prišli zámožné maminky krasokorčuliarok z NSR, ktoré si s najväčším záujmom 
prehliadali peknú bižutériu, ktorá bola tu vystavená k predaju.

Po  polhodinovej prestávke nastupujeme opäť do  lietadla aby sme odštartovali 
k  poslednej etape letu z  Denveru do  Reno. Je práve 24.00 nášho času, keď štartujeme 
a po trojhodinovom lete pristávame v Reno, t.j. v 5.40 hod nášho času, t.j. 9.40 večer v čase 
americkom.

v ktorej bude súťažiť, každý z nás rovnako radostne sa podieľal radosťou a plný očakávania 
z vlastnej cesty.

Po  srdečnom rozlúčení sa s  vedúcimi funkcionármi lyžiarskej, krasokorčuliarskej 
a hokejovej sekcie sme nastúpili do nášho lietadla IL-14, ktoré po krátkej skúške motorov sa 
vznieslo s nami, aby sme tak v jeho útrobách absolvovali prvú etapu našej cesty do Zürichu. 
Bolo práve 11.20 hod nášho času, keď sme sa odlepili od  zeme. Ani nám netrvalo dlho 
vlastné udomácnenie sa v  lietadle a  po  krátkom čase sme sa poznali s  celou posádkou 
lietadla na  čele s  kapitánom, ktorý nám ochotne hneď aj začal vysvetľovať a  zaučovať 
do svojho remesla. Celú dobu letu až do Zürichu sme strávili v lietadle v srdečnom a dobrom 
ovzduší i dobrej nálady. Počasie nám však neprialo veľmi a tak sme nemali ani dobrý výhľad 
na krajinu, nad ktorou sme sa momentálne nachádzali. O naše pohodlie a dobré cítenie 
sa veru starostlivo staral náš steward, ktorý nezabudol ani na naše vyhladované prázdne 
žalúdky, ktoré počastoval dobrým obedom a veru a nechýbalo ani pravé a veľké „plzenské“. 
Človek si pripadal ako doma alebo v tej najlepšej reštaurácii.

Na rozdiel od zasneženej Prahy, ktorá sa s nami lúčila odetá v bielom rúchu snehovom, 
mestečko Zürich nás veru privítalo skoro plnou jarnou náladou. Po snehu nebolo ani stopy, 
miesto snehu nás privítal pekný teplý deň a preto veru ani nie divu, že pred letiskovou 
budovou boli v  plnom kvete záhradné fialky. Čas ktorý nám ostával k  pokračovaniu 
na  ďalšiu cestu sme využili k  prehliadke samotného mesta a  taktiež k  návšteve kina. 
A veru hoci sme mali obavy, že čo budeme tak dlhú dobu robiť od 15 do 19 hod. predsa sa 
nám tento čas rýchlo minul. Nadišiel čas odletu o 21.45 kedy sme už za tmy nastupovali 
na  lietadlo švajčiarskej spoločnosti značky Mainliner štvormotorový, kde vlastne spolu 
s francúzskymi rýchlokorčuliarmi a korčuliarkami sme nastúpili na cestu pokračovania a to 
do Mníchova, kde po jednohodinovom príjemnom lete sme aj pristáli o 22.40. Na rozdiel 
oproti ostaným letiskám sa mníchovské vyznačovalo veľkým kľudom a  veru človek si 
ani nepripadal ako na  letisku ale niekde v  opustenej verejnej miestnosti v  neskorých 
večerných hodinách. Tu sa vlastne k  nám pripojili ďalší naši členovia olympijskej 
výpravy ako s. Dedič a  Skákala, ako rozhodcovia v  krasokorčuľovaní a  Mrázková ako 
pretekárka v  krasokorčuľovaní. Okrem toho sa k  nám pripojili všetci krasokorčuliarski 
pretekári a  pretekárky európskych krajín, pretože tu v  Mníchove boli na  európskych 
majstrovstvách. Teda nechýbal medzi nimi ani novopečený majster Európy Giletti a všetci 
ostatní. Samotné lietadlo bolo obsadené čisto len účastníkmi OH a  prevažná väčšina 
krasokorčuliarskou elitou.

Padla medzi iným i  taká poznámka, že keby sme sa tak zrútili veru Európa by stratila 
na  dlhší čas krasokorčuliarsku špičku. Z  Mníchova sme odštartovali rovnakým lietadlom 
o  23.30 aby sme po  preletení kanálu La Manche a  po  medzipristátí v  Írsku na  letisku 
v Shannom opustili európsky kontinent a dali sa na dlhý let cez oceán, ktorý trval 11.30 
hodín.

Spočiatku bola veselá nálada, ktorá vrcholila až v detské ruvačky s podhlavníkmi, ktoré 
boli k  dispozícii. Hlavnú zásluhu o  tento druh zábavy mali krasokorčuliarski jedinci ako 
Gilleti a spol. Po krátkom čase týchto to minulo a tak sme pokračovali v lete bez toho, že by 
sme si čo i len uvedomovali, že vlastne letíme nad oceánom. Leteli sme stále nad mrakmi, 
takže vlastný oceán sme ani nemali možnosť vidieť. Jediná vec, ktorá nám pripomínala, že 
letíme vlastne nad vodou, bolo to, že stewardka nás počas letu bola inštruovať o spôsobe 
použitia záchranných pásov v prípade havárie. Bola to nepríjemná vec, ale po krátkej dobe 
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Pristávame v noci na novovybudovanom modernom letisku v Reno, ktorému sa hovorí že 
je to jedno z „najväčších malých miest“ vo svete. Konečne na zemi každý z nás si vydýchol 
keď sa lietadlo dotklo kolesami pristávacej plochy aby tak zakončilo našu dlhú cestu. Veď 
presedieť v lietadle 29,5 hod nie je maličkosť, preto najväčším prianím každého z nás bolo 
čím skorej sa uložiť na odpočinok. Konečne po 29,5 hodinovom lete so 6-timi pristaniami sa 
radujeme z nadšeného privítania, o ktoré sa postarali naši krajania žijúci v Rene a Sparks, 
v dvoch priľahlých mestečkách na rozhraní Kalifornie a Nevady. Nastáva pravý americký 
zmätok,kde vynikajú reportéri, novinári a rôzni dopisovatelia. Vo fotografovaní nastávajú 
úplné preteky predbieha sa jeden cez druhého. Nemáme veru času si ani poriadne 
vydýchnuť a už prichádzajú k nám delegáti indiánskej rasy, ktorí boli na tento účel zvlášť 
sem privezení. Všetko prebieha v závratnom americkom tempe a senzácii. Konečne sa nás 
ujíma asi 20 členná skupina našich krajanov, ktorí mnohí z nich sa tu narodili. Ich slovenčina 
alebo čeština je silno sfarbená anglickým prízvukom a veru nie je núdza ani o anglické slová, 
ktoré nevedomky sa zamiešali medzi slovenčinu. Všetko toto nám prichádza veľmi milé 
a veru ani nie divu veď v tak ďalekej krajine sa k nám opäť ozýva naša rodná reč, ktorá i tu sa 
zachováva u našich krajanov. Vyriaďujeme im pozdrav z vlasti do ktorej každý jeden z nich 
túži sa pozrieť. Na scénu prichádza fotenie „Miss Reno“, ktoré je tu zvykom, víta vzácnych 
hostí. Mal som tú česť sa s ňou odfotiť a vymeniť si narýchlo srdečné pozdravy. Tento zhon je 
však prerušený pokynom k nášmu odchodu a nástupu do autobusu, ktorý nás má dopraviť 
do Squaw Valley. Berieme si batožinu a nastupujeme do autobusu, posledné zamávanie 
našim krajanom a opäť cestujeme aby sme po dvoch hodinách cesty autobusom konečne 
zhliadli dejisko VIII. ZOH. Bolo práve 9.45 nášho času keď po krátkej večeri a sprchovaní sa 
ukladáme k spánku. (Oprava času t.j. trištvrte na jednu v čase tunajšom)

Prvý deň vo Squaw Valley
Ráno nás privítal krásny slnečný deň. Vstávali sme o pol ôsmej ráno veru slnko už bolo 

poriadne vysoko keď sme sa odoberali na  raňajky do  spoločenskej miestnosti, kde sa 
stravovali všetci účastníci OH. Tu sa stretávame so známymi nám sovietskymi reprezentantmi 
a veru prítomní sú už všetci zúčastnení pretekári ako pretekári z Nemecka, Fínska, Rakúska, 
Poľska a  ostatných zúčastnených. Po  výdatných raňajkách sa odoberáme k  prehliadke 
údolia a celého zariadenia dejiska nastávajúcich bojov a zápasov.

Dozvedáme sa, že naša výprava vlastne doniesla pekné počasie, pretože dni predtým tu 
bola snehová víchrica, ktorá zapríčinila to, že sa navalilo skoro meter nového snehu, čo veru 
narobilo veľa starostí samotným usporiadateľom k jeho odstraňovaniu. Udivili nás krásne 
vyrastené smreky a borovice, ktoré sa tu vypínali v tak vysokej nadmorskej výške.

Prvé stretnutie a nastala výmena odznakov a vchádza do používania najviac používané 
slovo na  OH „čenč“ čo znamenalo vzájomné vymenenie odznaku. V  tomto vládla úplná 
horúčka, ktorá trvala počas celých hier.

 
olymPijSká DeDina
Pretože nám ešte nepriniesli našu batožinu, vydali sme sa na  prehliadku olympijskej 

dediny. Samotná olympijská dedina pozostávala zo štyroch dvojposchodových budov, 
v ktorých bývali pretekári spolu s trénermi a vedúcimi. Zvlášť boli ubytované ženy a zvlášť 
muži. Vzájomné navštevovanie bolo prísne zakázané. Pred každým vchodom do budovy bol 

strážnik, ktorý kontroloval vstupujúcich do budovy. Jednotlivé miestnosti ubytovacie boli asi 
4x5 m veľké a bývali v nich po 4 pretekári (dve a dve postele nad sebou). Vlastné zariadenie 
bolo jednoduché, ale popri tom účelné. Nechýbali ani vojenské kufre a väčšia zásuvková 
skriňa pre bielizeň a ostatné bežné veci. Na podlahách boli silné koberce, ktoré tlmili chôdzu 
a ňou spôsobený hluk. Taktiež i na chodbách boli napnuté koberce, čím sa chôdza v celej 
budove stala menej hlučná. V každom poschodí boli umyvárne, sprchy, záchody, sušiarne 
a v najvyššom poschodí sauny. Naša výprava bývala spoločne na jednom poschodí spolu 
s výpravou japonskou.

Šesť malých drevených budov s plechovou okrúhlou strechou bolo zariadené pre lyžiarne 
a mazanie lyží. Každý zúčastnený národ mal vyhradenú vlastnú miestnosť pre tieto účely. 
Uprostred samotnej olympijskej dediny bola najväčšia budova, v ktorej bola jedáleň, kde 
sa všetci zúčastnení OH stravovali a kde počas súťaží táto budova každý večer slúžila ako 
kultúrne stredisko, kde na  programe boli každý večer predvádzané programy zostavené 
známym Walt Disneyom. U  vchodu do  budovy nechýbali ani dialnopisné stroje, ktoré 
informovali účastníkov podrobne o priebehu vlastných súťaží. V ústraní boli dve prízemné 
budovy, ktorá jedna z nich slúžila na kinosálu, kde sa každý deň premietal film a v druhej 
boli rozmiestnené pingpongové stoly, ktoré boli k dispozícii a jednak najviac navštevované 
miesto – mliečny bar – v ktorom každý z účastníkov dostal všetky výrobky zdarma. V tomto 
oddelení boli taktiež automaty na koktaily a iné drobné občerstvenia. Tu bolo možné po celý 
deň obdržať rôzne zmrzliny a iné výrobky zdarma. K dispozícii bol i rádiogramofón automat 
čoho sa používalo hlavne k posluchu a niekedy i k samotnému tancu.

Vlastný vchod do  olympijskej dediny bol strážený ako vlastnými činovníkmi, taktiež 
miestnymi policajnými príslušníkmi – šerifmi. Bez zvláštneho preukazu do osady sa nemohol 
nik dostať. K samotnej dedine patrila tiež i prízemná podlhovastá budova, kde bola prijímacia 
kancelária, tlmočníci, pošta, filiálka banky a  iné veci. Nemálo dôležitá budova bola tiež 
kuchyňa, ktorá však splývala s ústrednou budovou z jednej strany. Bola vybavená vlastnou 
mraziarňou, ústredným kúrením a kúrením na naftu. A v tejto budove vládol a viedol celý 
kuchársky cech americký Juhoslovan, ktorý nám pripravoval spolu s ostatnými tak chutné 
jedlo.

DejiSko viii. Zoh
Vyjdúc z  vlastnej olympijskej dediny hneď po  pravej strane asi 300 m bola reštaurácia 

„Squaw Valley – Hodge“, ktorá bola najviac navštevovaná návštevníkmi a  samotnými 
funkcionármi, pretože bola prístupná verejnosti. Tu bola reštaurácia, bar, tanečný parket. 
Obchody na upomienkové dary, požičovňa lyží a iné podobné veci. Neďaleko tejto budovy 
bolo ďalších päť budov, v ktorých boli ubytovaní členovia federácie a rozhodcovia. Tu bol 
ubytovaný i náš tréner s. Bielonožník.

ÚDolie žien a jeho ZaRiaDenie
Samotné dejisko VIII. ZOH je vlastne údolie, do ktorého je vchod len z jednej strany. Je 

to vlastne z troch strán uzavreté asi 3 km dlhé a 900 m široké údolie obkolesené krásnymi 
svahmi, kde na južných svahoch sa množili chaty bohatších Američanov a na druhej strane 
severnej sú postavené skokanské mostíky dva vedľa seba. Jeden veľký mostík s kritickým 
bodom 80,5 m, ktorý bol pre závod v  skoku prostom posunutý na  83 m a  druhý mostík 
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s  kritickým bodom 62 m. Nájazdy boli v  teréne, takže mostíky nemali nájazdové veže.
Vedľa skokanských mostíkov nachádzame upravené svahy pre slalom žien a  mužov 

a taktiež pre obrovský slalom žien a mužov. K doprave na tieto svahy sú k dispozícii a stále 
denne v premávke tri dvojsedačkové výťahy. Najdlhší z nich vedie na Sqauw Peak odkiaľ 
tiež viedla zjazdová trať mužov i žien. Prvá vetva výťahu je dlhá 2690 m a prekonáva výškový 
rozdiel 592 m, druhá vetva sa napojuje na  vetvu prvú a  jej dĺžka je 1265 m s  výškovým 
rozdielom 361 m. Táto druhá vetva – výťah má zvláštne usporiadanie sedačiek za  sebou 
v odstupňovanom schodiskovom tvare.

Druhý dvojsedačkový výťah vedie na KT-22 a jeho dĺžka celková je 1640 m s prevýšením 
591 m. Tento výťah je najviac používaný pretekármi a  bol tiež počas OH v  najväčšej 
permanencii. Tretí dvojsedačkový výťah, ktorý je najbližšie ku skokanským mostíkom vedie 
na  vrchol Papoose Peak a  jeho dĺžka je 1083 m s  prevýšením 366 m. Všetky tie výťahy 
slúžia ako pre samotných pretekárov, tak i pre prítomných návštevníkov a turistov, ovšem 
pretekári mali vždy prednosť pred turistom. Na týchto svahoch vlastne prebiehali všetky 
alpské disciplíny a  k  doprave pretekárov slúžili uvedené dopravné prostriedky – výťahy. 
Špeciálne pre turistov a deti slúžia štyri jednoduché vleky založené na veľmi jednoduchom 
princípe, nekonečné silonové lano, ktoré v  sústave kladiek na  vrchu a  druhým koncom 
po zemi, na ktorý sa uchopí lyžiar dopravuje ľudí hore. Pod samotnými svahmi nachádzame 
tri cieľové zariadenia pre slalom, obrovský slalom a zjazd mužov i žien, ktorý je vybavený 
najnovšou technikou.

V samotnom vlastnom údolí nachádzame ostatné stavby a technické zariadenia a keď 
i toto máme uviesť musím začať od správneho konca, od vstupu do údolia.

Hneď na  začiatku údolia, kde nás dovedie cesta výlučne postavená pre tento účel 
OH nachádzame po  pravej strene cesty prízemné drevené stavby v  ktorých sú obchody 
s rôznymi upomienkovými vecami. V tejto rade stavieb sa nachádza i malý kostolík zvláštny 
svojim spôsobom stavby. Ináč je celodrevenej konštrukcie. Celá táto rada stavbičiek sa 
tiahne skoro 1 km a končí u samotnej olympijskej dediny.

Po ľavej strane údolia na jeho spodnej časti sa rozprestiera rozsiahla rovinka, ktorá údajne 
podľa plánov má slúžiť pre štadión bežeckých disciplín. Nakoľko však podnikavý majiteľ 
týchto pozemkov po  prekalkulovaní prišiel k  tomu uzáveru, že keď tieto časti pozemkov 
použije na  parkoviská áut bude lepšie finančne na  tom, ako keď to dá k  odpredaju 
na bežecký štadión. Upravil toto pre parkovisko áut, že sa mu to oplatilo to uznáte i sami, 
veď keď denne mal 5-12 tisíc áut a za každé vyberal poplatok 1-2 doláre mal veru nemalý 
príjem a čistý zisk. Z tohto dôvodu vlastne aj bežecké zariadenie a trate nemohli byť priamo 
vo Squaw-Valley.

aeRotaxi
Tu nachádzame však ešte jednu zo zvláštností, ktorá je tiež obrazom amerického života 

a to malé taxi helikoptéry na ktorých za poplatok 5 dolárov sa mohol návštevník odviesť - 
previesť vyhliadkový let nad údolím.

hlavná hala
V  strede samotného údolia nachádzame zariadenie pre krasokorčuliarov, hokejistov 

a rýchlokorčuliarov. Okrem krytého olympijského štadióna, ktorý je svojou jednoduchosťou 
a odvážnou konštrukciou stredom pozornosti (je bez podperných pilierov a samotná strešná 

konštrukcia visí na výstužných nosných lanách). Jeho jedna s tribún smerom ku skokanským 
môstikom je otváracia a tak vlastne slúži nie len ako tribúna pre krasokorčuľovanie ale i pre 
skok a rýchlokorčuľovanie. Pred touto hlavnou tribúnou sa nachádzala tiež rýchlokorčuliarska 
dráha umelá. Je to v  histórii OH po  prvé čo je použité umelej rýchlokorčuliarskej dráhy. 
Po obidvoch stranách tribúny sú po jednom umelom ihrisku pod šírym nebom, ktoré slúžili 
k tréningom. 

olymPijSký oheň
Medzi rýchlokorčuliarskou dráhou a  skokanskými mostíkmi sa nachádza miesto pre 

olympijský oheň a taktiež pre slávnostné ceremoniáli.
Okolo všetkých týchto objektov boli postavené pre výzdobu rôzne sochy športovcov, ktoré 

ovšem v takom veľkom chaose vôbec nevynikli.

tlaČ - RoZhlaS
Pre úplnosť je treba uviesť, že v Squaw Valley bola zvláštna prízemná budova pre tlač, 

rádio a  televíziu a  hlavne zvláštna budova IBM v  ktorej boli zložité stroje na  počítanie 
výsledkov pre všetky olympijské súťaže.

Okrem týchto budov nachádzame ešte päť malých drevených budov, budova lekárskej 
služby, dve budovy so zvláštnou architektúrou s pôdorysom nepravidelného deväťuholníka 
s veľkým nadpisom „California Olympic center“ a „Nevada Olympic center“.

SeRvice
Posledné, čo stálo za povšimnutie v tomto údolí bola malá prízemná polosklenená budova 

autoservice, ktorá bola v permanencii celých 24 hodín denne.
Svojou ideálnou polohou bude toto údolie jedno z najlepších zimných stredísk v Amerike. 

Je vybavené lyžiarskymi i  krasokorčuliarskymi zariadeniami a  tiež má i  pomerne dobrý 
komunikačný spoj autodopravou.

Toto je vlastne celé terajšie dejisko VIII. ZOH Squaw Valley. 

Prvé dni v Squaw Valley
Do  zahájenia samotných olympijských hier nám chýbal necelý týždeň. V  normálnych 

podmienkach keby sme sa nachádzali by táto doba bola plne dostatočná na aklimatizáciu 
i na poznanie bežeckých terénov a prispôsobenie sa k nemu.

Vedeli sme však už doma zo správ európskych a  iných výprav, ktoré tu boli už pred 
rokom, že je tu veľmi ťažká aklimatizácia. Že tieto správy sa skutočne zakladali na pravde 
sme sa o tom presvedčili osobne. Podľa správ a rady pretekárov sovietskych bolo potrebné 
najmenej 10 dní pre počiatočnú aklimatizáciu.

Však podmienky v ktorých sme sa vlastne nachádzali dávali plným právom k tomu podnet, 
či to bol už samotný denný čas - režim života posunutý o 9 hodín oproti nášmu alebo veľké 
teplotné zmeny – cez deň silné slnko až 24ºC a v noci -12 až -16ºC alebo samotná nadmorská 
výška 1968 m n. m. Toto boli pre nás úplné nové veci, veci pre nás nezvyklé. Preto našou 
prvou starosťou bolo sa čo najrýchlejšie zaklimatizovať k týmto podmienkam, vlastné telo 
prispôsobiť a trénovať.
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Ako sa nám prejavovali prvé dni tieto podmienky na nás samotných? Nuž dýchať sme 
mohli, ale horšie to už bolo s  kondíciou a  samotným behaním na  lyžiach, kde sa nám 
v plnom rozsahu prejavila naša neaklimatizovanosť, či to už boli vlastné bolesti v nohách ich 
nevládnosť a dostavovanie sa celkovej predčasnej únavy nielen samotných nôh, ale celého 
tela. Výsledok bol, že sme trpeli veľkou nechuťou k samotnému behu, sebe menšie stúpanie 
robilo ťažkosti a výsledok bol ten, že človek nevedel sám na čom vlastne je. Tiež jedným 
z  dôkazov dostavovania sa únavy skorej než doma mi bolo meradlom, že po  ubehnutí 
2-3 km som mal pocit ako keby som behal doma 10 km. Rýchle som sa zapotil a potom sa 
stále žiadalo piť. Predpokladal som však, že s touto nevládou trpím len ja, ale po zdelení 
svojich pocitov a poznatkov Melichovi sme sa úplne zhodli.

Pozorovaním ostatných pretekárov počas trénovania neboli na  tom o  moc lepšie 
pretekári fínski, ale zaujímavé, že len časť z nich a to hlavne združenári, ktorí zrejme vo 
svojej príprave tiež nevenovali veľkú pozornosť špeciálnemu behu. V samotnom tréningu už 
o poznanie lepšie boli na tom oproti nám pretekári z ZSSR, Talianska a tiež i Nemci ovšem len 
ich časť, tak že časť pretekárov tejto aklimatizácie i dobre pripravených pretekárov podľahla 
a časť sa s týmto problémom pomerne dobre vysporiadavala. Tu bolo vidieť výhodu u tých 
štátov, ktoré mali oboslané jednotlivé disciplíny dostatočným počtom pretekárov, pretože 
im nerobilo ťažkosti v  prípade potreby v  poslednej chvíli dosadiť lepšie disponovaného 
pretekára na vlastný pretek. Tak to spravili sovieti konkrétne s Kuzinom a Kolčinom, ktorí 
veru i  keď v  príprave vykazovali najlepšiu formu, predsa ich najväčšou prekážkou bola 
aklimatizácia s ktorou sa nevedeli vysporiadať.

Štvrtok 11.II.
Dejisko VIII. OH nás privítalo prekrásnym slnečným počasím a veru bolo to práve slnko, 

ktoré nás zobudilo z tvrdého spánku po tak dlhom cestovaní. Bolo okolo 8 hod. ráno, keď sme 
sa odobrali na prvé raňajky do spoločnej jedálne, kde strava sa podávala tým systémom, že 
pri vchode do jedálne boli podnosy, ktoré si každý z účastníkov zobral, postavil sa do fronty 
a takto prechádzal popri pulte, z ktorého podľa vlastnej vôle si mohol naložiť stravu koľko 
chcel a po prejdení a doplnení podnosu sa odobral k stolu kde toto skonzumoval. Na stole 
nás ešte čakali pomaranče, prípadne banány a  hrozienka. Bola to pre nás sčasti novota 
obhospodarovať tak bohatý stôl ale vedeli sme sa vždy dobre oň postarať aby prípadne nič 
nepodľahlo skaze. Rovnaké to bolo i na obed len s tým rozdielom, že fronta k obedu bývala 
väčšia a pre zmenu pravidlom bez dohovoru bolo, že každý si sadal k tomu stolu, kde bolo 
viacej ovocia konkrétne hrozienok, ktoré šli najviac na odbyt.

Celkove teda počas celého diania OH o  stravu sme mali veľmi dobre postarané, veď 
stravná jednotka denná na jednu osobu predstavovala niečo cez 8 dolárov čo predstavuje 
prvotriednu cenu.

Po výdatných raňajkách spolu s Melichom sme sa odobrali k prehliadke celého údolia 
a  tiež sa pozrieť na  tréning skokanov, ktorí už usilovne trénovali, pretože naša výprava 
lyžiarov vlastne došla na OH ako posledná.

Mali sme v  pláne i  my sa odobrať hneď na  lyže a  prehliadnuť si tréningové trate, ale 
po krátkom hľadaní našej batožiny sme zistili, že z letiska Reno nám batožiny ešte nedošli. 
Teda, či sme chceli alebo nie neostávalo nám nič iné ako prizerať na  tréning ostatných 
pretekárov.

Pri našej prechádzke stretávame našich milých priateľov z SSSR ako Gusakova, Kolcina, 
Fedorova a ostatných, ktorí veru s radosťou sa k nám hlásia a prvé slová Gusakove boli „Nu 
kak vaši dóma – što novovo v Harachove“ atď. a tak pomaly plynul náš srdečný rozhovor. 
Ďalej sa stretávame s pretekármi s NDR-NSR a veru veľmi sa divia tomu, že naša lyžiarska 
výprava je tak chudobná. Nechýbali ani dotazy po s. Hrubom, ktorý po víťazstve v URACHU 
sa stal pomerne populárnym pretekárom v Nemecku vôbec. A tak prvý deň, jeho prvú časť 
sme vlastne strávili v ovzduší vzájomného vítania a rôznych dotazov a odpovedí s rôznymi 
pretekármi či už SSSR, Francie, NDR, NSR kde všade máme dobrý zvuk ako štát a  jeho 
zriadenie a tiež aj ako pretekári.

Určitou zvláštnosťou pre nás dvoch mňa a  Melicha bolo zoznámenie sa s  poprednými 
svetovými pretekármi v krasokorčuľovaní o čo sa postaral Karol Divín a to s Carol Heissovou, 
Jacksonom a Jenkinsom, ktorí taktiež už tvrdo trénovali či už povinné alebo voľné zostavy 
na cvičnom klzisku. 

Odpoludnie na  našu veľkú radosť nám prišla naša batožina a  tak nastáva príprava 
na odpoludňajší tréning.

Pretože odpoludnie bol taktiež tréning skokanov, vybrali sme sa s Vlastom a s.Bělonožníkom 
na tréning skokanov, kde Melich si skúsil svoje prvé skoky. Na moje veľké potešenie mu to 
šlo veľmi dobre čím vlastne dával svojim výkonom prísľub k dobrému umiestneniu v súťaži.

K  večeru ½ 5 sme sa spoločne vybrali na  prehliadku tréningovej bežeckej trate, ktorá 
bola blízko v  okolí skokanského môstika. Pripomínam však, že v  samotnom údolí bola 
len náhradná tréningová trať, hlavné trate boli v  McKinney Creek, čo bolo vzdialené 
od samotného údolia 40 míľ.

Piatok
Na  druhý deň ráno sme išli spoločne do  McKinney Creek, kde vlastne boli postavené 

bežecké trate a  kde mal prebiehať vlastný pretek v  klasických bežeckých lyžiarskych 
disciplínach, aby sme sa jednak zoznámili s terénmi bežeckých tratí a tiež aby sme previedli 
poslednú prípravu na vlastné preteky.

Do  McKinney-Creek nás odviezol autobus, ktorí pravidelne premával medzi Squaw-
Valley a McKinney-Creek a tak pretekári mali možnosť v určitých časových intervaloch sa 
odviezť na vlastný tréning. Bola to určite nevýhoda, nakoľko bol pretekár viazaný časove 
na autobusovú dopravu a nebol si pánom svojho tréningového voľna. Ba stávali sa i také 
prípady, že ráno sme i  pol hodinu museli čakať na  autobus, než nás odviezol na  tréning. 
Samozrejme, bola to zbytočná strata času a dôkaz určitej neorganizovanosti.

mckinney cReek
Za  zmienku stojí vopred uviesť než začneme rozprávať o  vlastnom tréningu a  veciach 

ostatných, že bežecké zariadenie, taktiež i trate a samotný bežecký štadión nebol priamo vo 
Squaw-Valley vybudovaný, pretože majiteľ pozemkov na ktorých mal byť tento postavený 
nedal súhlas na  toto vybudovanie a  radšej dal prednosť majiteľ týchto vhodných lúk 
na zriadenie dočasného parkoviska čo mu finančne určite vynieslo viacej, pretože si žiadal 
od každého parkujúceho auta 1 dol. a keď počítame, že denne parkujúcich áut bolo okolo 8 
tisíc, určite mu tento obchodne podnikavý ťah vyniesol peknú sumu dolárov.

Z tohto dôvodu boli bežecké trate zriadené 40 míľ od Squaw-Valley južným smerom pri 



18 19

R u d o l f  Č i l l í kR u d o l f  Č i l l í k

prekrásnom jazere Lake-Tahoe v McKinney Creek. Samotné bežecké terény tam boli veľmi 
pekné a v celku zhruba profilové trate sa dajú prirovnať k našim asi teraz novo postavenej 
na Štrbskom Plese. Nadmorská výška však bola tiež slušná a pohybovala sa od 1960 vyššie. 
Na rovnom priestranstve v lese ktoré slúžilo za štart a cieľ, čiže vlastný malý štadión, ktorý 
obklopovala z oboch strán tribúna pre divákov a okrem toho tiež budova pre rozhodcov. 
Okrem toho boli tu k dispozícii pre pretekárov tri drevené budovy vyhradené pre mazanie 
lyží a preobliekanie sa. Celé boli vykurované, takže bolo v nich veľmi príjemne. Každý štát 
mal pre seba zvlášť vyhradenú miestnosť a tiež ako v našom prípade sme jednu miestnosť 
mali spoločne s  Bulharmi. Čo do  vybavenia, mali sme v  každej miestnosti k  dispozícii 
plynovú lampu na sťahovanie lyží a demižón čistej pitnej vody k pitiu pre občerstvenie.

vlaStný tRéning
Takto postavené a vybavené zariadenie nás privítalo, keď sme prišli na tento bežecký 

štadión.
Dlho sme však nerozmýšľali ale hneď sme sa vydali na trať. Niektorí pretekári už končili 

svoj tréning, (hlavne pretekári fínski, ktorí bývali blízko pri samotnom jazere Tahoe a nie 
v olympijskej dedine) a niektorí sa len uberali do práce t.j. do tréningu a medzi tých sme 
patrili aj my.

Závodné trate ešte neboli upravené ale upravené boli trate tréningové, ktoré prebiehali 
v  tom istom teréne a  na  tom istom priestranstve ako sme potom neskoršie zistili ako 
prebiehali trate oficiálne. Jedna trať sa križovala cez druhú, tak že spočiatku ani tak nie, ale 
už v dobe keď prebiehali samotné súťaže bol tam úplný spleť tratí, jedným slovom hotové 
bludisko, v ktorom nebola žiadna hanba keď niekto počas tréningu blúdil.

Spočiatku sa nám veľmi dobre bežalo ale veru netrvalo to dlho a neušli sme ani dobrých 
3 km a stáli sme po prvý raz, aby sme si oddýchli lebo nám dochádzal dych a hlavne nejako 
skoro sa mi dostavila únava. Oťaželi mi nohy a  nedaj bože ich tak rozkývať ako som bol 
zvyknutý doma. Spočiatku som nevenoval tomu veľkú pozornosť, pretože som sa domnieval, 
že únava, ktorá ma prenasledovala potom už počas celého tréningu je zapríčinená tým, 
že som dlhšie nestál na  lyžiach a  podobne. Neskoršie som si však všimol, že keď idem 
voľnejšie sa tak rýchle neunavím ale predsa po čase malátniem a únavu som začal cítiť nie 
len na nohy ale po celom tele. Keď som zrýchlil nejakú rovinku alebo stupáčik, doslovne 
som musel úplne zastať a až potom pokračovať ďalej v behaní.

Pozorujúc pretekárov z ostatných zemí som zistil, že sú živší, jazdia rýchlejšie a čo som sa 
ako snažil, nemohol som im stačiť v tempe.

Takto som nabehal prvý deň 22 km s  celkovou jazdou 2 hod. Vlastným jazdením som 
bol znechutený ale stále som dúfal, že to je len prechod ktorý prejde po jednom až dvoch 
dňoch. Neveril som, že to je následok špatnej aklimatizácie a nedostatok kyslíku, pretože 
som sa doposiaľ z ničím takým nestretol. 

Po skončení tréningu spomenul som Melichovi o potiažach ktoré sa mi prejavili a veru 
zistil som, že som mu nič nové nepovedal, pretože stejné potiaže postihli i jeho, takže sme 
boli na tom špatne rovnako.

Odpoludnia Melich bol trénovať skok a  ja spolu so s.Bělonožníkom sme mu robili 
pozorovateľov, v  čom mu s.Bělonožník svojimi pripomienkami snažil pomôcť a  vylepšiť 
hlavne poslednú fázu letu a to doskok. Vcelku skoky Vlastovi šli veľmi dobre. 

K  večeru sme si vybehli spolu s  Vlastom na  tréning na  cvičnú trať vo Squaw-Valley. 
Do samotného tréningu sme boli tak zahrúžení, že sme ani nezbadali, že vlastne blúdime 
a veru bolo už 7 hod. preč, keď sme dorazili do olympijskej dediny za svitu mesiaca, ktorý 
nám svietil na cestu.

Za zmienku k tejto partii však stojí uviesť, že ku podivu terén na tejto trati bol zďaleka ťažší 
než na tratiach oficiálnych a veru v toto odpoludnie sa mi veľmi dobre behalo a mal som 
za to, že zdanlivá únava ma už prešla a že na druhý deň už budem vo vlastnej koži. Ako však 
sa ukázalo nebolo tomu celkom tak.

Sobota
Dopoludnia som mal na pláne rovnomerný tréning s miestami rýchlejšími úsekmi. 
Rovnomerný tréning som previedol ale horšie to bolo s rýchlymi úsekmi, tie mi za žiadnu 

cenu nesedeli a únava ma opäť chytila tak, že som najazdil horko ťažko 20 km. Ináč bolo 
veľmi teplo – slnečný deň a v tieni bolo teplo až 24ºC čo nie je obvyklé v našich podmienkach. 
I keď trate viedli v lese asi 40% cez to všetko okolo 11 hod. odpoludnia nebolo možné vôbec 
behať na tuhých voskoch, pretože v trati miestami už bola voda.

Odpoludňajšie voľno som využil k písaniu pohľadníc a taktiež som bol pozrieť na tréning 
krasokorčuliarov. Zaujímal som sa o  K. Divína môjho spolunocľažníka ako stojí na  tom on 
a jeho súperi. Tiež sa ponosuje na únavu a dodáva, že nevie vydržať v tempe jazdy zatiaľ 
ani 2 minúty.

Hokejisti sú tiež postihnutí aklimatizáciou a  robí im taktiež problémy. Majú však aspoň 
tú výhodu, že jeden s tréningov mali večer, kedy bola pre zmenu zase teplota pod bodom 
mrazu -8-10ºC.

Nedeľa
Ako každé dni i  tento začína v  znamení včasného stávania už o  6 hod. ráno, aby sme 

o 6,45 mohli odísť autobusom na tréning. V tento deň som behal 10 km kde ku podivu prvé 
kolo sa mi behalo veľmi dobre ale ostatné dva boli už slabšie cez to všetko som najazdil 30 km

Odpoludnia som nejazdil ale voľnú chvíľu využívam na aklimatizáciu a spolu s hokejistami 
s lanovkou nechávame sa vyviesť na najvyšší vrch pohoria Squaw-Peak, ktorý je vyše 3 tisíc 
m nad morom vysoký. Tu sme boli skoro celú hodinu a využívame to k výstupu na vrcholec, 
kde nejde už lanovka. Naskytá sa nám krásny pohľad na celé údolie Squaw-Valley a veru 
v pozadí sa nám rysuje i veľká plocha jazera Lake-Tahoe ktorá nám označuje vlastne bližšie 
určenie miesta bežeckých tratí.

Do  prvého preteku ma už delili len 4 dni, ktoré som plne využíval ku tréningu 
a  k  samotnej aklimatizácii. Priemerne som každý deň nabehal 30-35 km v  rovnomernom 
tempe s vkladaním rýchlejších úsekov. Hlavnú záťaž som si dával dopoludnia od 8-11 hod 
a odpoludnia k večeru po západe slnka (t.j. o 4 hod.) som chodil len vyjazdievať vo voľnom 
tempe.

Hlavnú záťaž som si dal tri dni pred vlastným pretekom a to v utorok, kedy sme behali 
2x5 km na čas a 1x10 km na čas a vcelku sa mi pomerne dobre začalo behať v tento deň. 
Tiež v stredu posledný tréningový deň som sa dobre cítil a pri prehliadke trate na 30 km som 
si obišiel trať pomerne vo svižnom tempe.

Posledný deň pred samotnými pretekmi som odpočíval a žil v znamení závodu.
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No nelenili ani ostatní pretekári. Tak napríklad Sovieti posledný rozraďovací závod mali 
v pondelok, t.j. 4 dni pred samotnými pretekmi a tu myslím že i dochádza k oficiálnemu 
oznámeniu neúčasti na  štarte Kolčina a  Kuzina. Fínski pretekári mali taktiež preteky ale 
robili vlastne svoj tréning, absolvovali vždy ďaleko včaššie než ostatní pretekári, čo myslím, 
že robili správne pretože nebolo také teplo a  sneh bol kvalitnejší a  tak mnohí pretekári 
neboli natoľko vyčerpaní. K tomu všetkému mali však fínski reprezentanti aj predpoklad, 
pretože bývali blízko bežeckého štadiónu, nebývali v olympijskej dedine. Celkový režim si 
zaviedli po domácky a k tomu si prispôsobili tiež i svoju stravu. Napríklad jedli svoj vlastný 
chlieb, ktorý si doviezli z domu pretože chlieb ktorý sme tam dostávali bol pomerne veľmi 
biely iste im nevyhovoval.

Slávnostné zahájenie
Štvrtok 18. II. 1960
Ako sme boli zvyknutí na včasné ranné slniečko, ktoré už včas ráno nám svietilo do okien 

v deň slávnostného zahájenia miesto slniečka vidíme husté sneženie na ktoré sme veru 
nie zvyknutí u nás doma. Pretože skutočne tak silne snežilo, že behom 6-8 hodín napadlo 
40-60 cm snehu. Z toho dôvodu i ohlásené exhibičné skoky na dopoludnie ktoré sa mali 
konať boli odložené.

Je práve 12,30 hod. amerického času, keď za  stále hustého sneženia zoradení 
odpochoduvávame podľa jednotlivých zemí k slávnostnému zahájeniu. Vlastný slávnostný 
ceremoniál bol však zahájený o pol hodinu neskoršie, pretože viceprezident Richard Nixon 
nemohol pre poveternostné podmienky priletieť helikoptérou a autom mu to dalo hodne 
práce, než sa prebil tak veľkou autokolónou, ktorá tam bola.

Po svojom príchode bol viceprezident Nixon privítaný predsedom medzinárodného OV 
Brundageom a p. Halem. Po tomto zahajuje krátkym predslovom pán Nixon VIII.ZOH. A tu už 
za zvuku slávnostných fanfár je vztyčovaná olympijská vlajka, za ktorým nasledujú krátke 
predslovy Brundagea predsedu medzinárodného OV a  predsedu organizačného výboru 
VIII.ZOH C.Hala. Medzi týmto úvodným ceremoniálom zaznievajú príjemné zvuky pochodu 
olympionikov, ktorí po hraní a spievaní veľkým orchestrom čítajúci spolu 4000 spevákov 
a  hudobníkov – študentov z  52 škôl z  Kalifornie a  Nevady. Zrak všetkých zúčastnených 
účastníkov, ktorí boli nastúpení v poradí podľa anglickej abecedy podľa jednotlivých štátov 
pod strechou hlavnej haly sa upieral na  protiľahlý svah kopca Papoose Peak po  ktorom 
pomaly schádza na  lyžiach americká zjazdárka Andrea Lawrenceová - Meadová v  ruke 
s  olympijskou pochodňou sprevádzaná osemčlennou hliadkou horskej služby „Sierra“ 
Nevada. Zastavuje sa u  rýchlokorčuliarskej dráhy a  pochodeň predáva Kenovi Henrymu 
olympijskému víťazovi z  r.1952 v  Cortine, ktorý po  obídení čestného kola zapaľuje 
olympijský oheň na štadióne, ktorý je umiestnený pred vežou národov.

Olympijský sľub v mene zúčastnených - nastúpených pretekárov a pretekárok predniesla 
majsterka sveta v krasokorčuľovaní americká reprezentantka Carola Heissová. Potom boli 
vystrelené vlajky Grécka a vlajka americká a za zvuku hudby a orchestra spevokolu boli 
vztýčené vlajky všetkých zúčastnených národov. Na  počet zahájenia VIII.ZOH zaznieva 8 

sálv za ktorými nasleduje slávnostný ohňostroj a na znak mieru a priateľstva boli vypustené 
2000 holubov. Zakončenie slávnostného ceremoniálu bolo vyvrcholené vystreľovaním 
vlajok zúčastnených sa národov, ktoré sa vznášali vo vzduchu na malých padákoch ešte dlho 
po samotnom zakončení.

Prehliadka 749 reprezentantov 31 zúčastnených sa štátov bola mohutná. Bolo tým 
krajšie, že i keď celý deň zúrila veľká snehová fujavica v dobe slávnostného ceremoniálu t.j. 
od 12.30 do 13.30 nastalo pretrhávanie mrakov a bolo krásne slnečné čo dodávalo celkovú 
úplnosť tomu krásnemu momentu na ktorý človek bude vždy rád spomínať. Za zmienku však 
stojí pripomenúť že toto pekné počasie trvalo len 60 minút. Ako náhle sme zo slávnostného 
zahajovacieho ceremoniálu začali odchádzať opäť prepukla snehová fujavica, ktorá trvala 
do neskorých večerných hodín. 

Boj o meDaile
Vo svojom bližšom podaní správ o  priebehu jednotlivých bojov prebiehajúcich počas 

celého trvania VIII.ZOH by som sa chcel viac menej zamerať na športy lyžiarske a to hlavne 
na bežecké disciplíny ale len v závere prehľadne by som uviedol niektoré zaujímavejšie veci 
zo zjazdárskej disciplíny. 

Prvou súťažou vôbec na  VIII.ZOH vo Squaw Valley, ktorá prebiehala, bol závod mužov 
v behu na 30 km, ktorý sa konal v piatok dňa 19.2.1960 v McKinney Creek v romantickom 
ľudoprázdnom zákutí pri jazere Lake Tahoe. V  samotnom závode sa očakával veľký súboj 
severských štátov ako Fínska Švédska a  nie s  malou mierou sa počítalo s  pretekármi zo 
Sovietskeho zväzu. Pred vlastným závodom boli rôzne typy na víťaza ale vcelku viac-menej 
sa počítalo, že favoritmi budú starí ostrieľaní pretekári, čo sa i v skutočnosti splnilo. Vcelku 
nás bolo vylosovaných 48 a taktiež i štartujúcich nás bolo 48. Podľa môjho úsudku som mal 
veľmi dobré vylosovanie i keď so Stredoeurópanov som mal jedného z najlepších za sebou 
a bol ním Mateja, ktorý mal štartovné číslo 48. V predvečer môjho prvého tak veľkého závodu 
myslím, že som bol viacej nervózny než pred hociktorým z iných predchádzajúcich závodov, 
čo sa mi i špatne prejavilo v spánku, že som vôbec nemohol počas celej noci zažmúriť oka. 
Ráno sme vstávali už o 5 hod, aby sme stačili včas naraňajkovať a odísť autobusom tak aby 
sme boli na mieste činu už o 7 hod ráno. Šli so mnou i niektorí hokejisti a samozrejme i tréner 
s.Bielonožník a Vlasta Melich, s ktorými spoločne ešte večer pred vlastným závodom som si 
ich rozdelil po trati jednak pre občerstvenie a pripadne vhodné podanie správy o vlastnom 
priebehu závodu a  podobne. Ako však neskoršie nám veru situácia ukáže, bolo to úplne 
bezvýsledné a zbytočné. Na bežecký štadión sme prišli o 7 hod kde už prevládal veľký ruch 
a nervozita pretekárov, ktorí v plnom prúde skúšali mazanie a pod. Tiež ani ja som nelenil 
a  za  pomoci Bielonožníka a  Vlastu Melicha som namazal lyže. Pre zaujímavosť uvádzam 
druh snehu - čerstvo napadnutý cez noc premrznutý sneh jasno o  8 hod. -8 stupňov C. 
Mazanie – mazal som zelený zažehlený trochu fialový a nato zelený nasurovo. Pri skúšaní 
sa mi zdalo, že mi ustreľuje, preto som zažehľoval do zeleného fialový nakoľko tiež hlásili 
na  voľných stráňach silné slnko čo dávalo k  predpokladu šmýkania na  čistom zelenom. 
Počas samotného závodu som však zistil, že s tým fialovým swixom som doopravdy prehnal. 
Ešte pred vyštartovaním som si predurčil svoj plán v duchu, ktorým som si zaumienil plniť 
počas vlastného behu. Bolo to previesť pomerne rýchlejší štart odpútať sa od Mateja (poľský 
reprezentant), ktorý štartoval za mnou a postupne a hlavne ku koncu tempo zvyšovať.
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S tým začiatkom to ešte šlo, ale horšie to už bolo s tým ostatným. Po odštartovaní som 
šiel pomerne svižným krokom striedavo dvojtakt, ktorý som neskoršie zrýchlil a v prvom 
stupáku som veru (asi 1,5 km) už predbiehal prvého pretekára repr. Japonska a švajčiarskeho 
reprezentanta na 3 km. Do 4-5 km sa mi veľmi dobre bežalo, čo nasvedčil i medzičas, že 
na 3 km som mal celkove 3-tí najlepší čas. Horšie však, že rozhodujúci čas je až po 30 km. 
Pred piatym km ma chytila taká silná únava do  nôh a  neskoršie do  celého tela, že veru 
sebe menší stupáčik mi dal veľa námahy, aby som ho zdolal. Vedel som, že keď sa z toho 
nedostanem čím skôr, že bude zle. A tak veru aj bolo v 8 km ma predbehol Mateja a hneď nato 
i Mermeth, ktorým som nijako nemohol stačiť. Nevládal som. Dokonca i Japonec, ktorého 
som ako prvého predbehol v 12 km taktiež predbehol. Sám som nevedel čo robiť, aby som 
už len ako tak vylepšil to svoje postavenie. Vchádzali sme do 16 km, keď som vsadil všetko 
na jednu kartu a to za každú cenu musím chytiť nie len toho Japonca ale i Mateju a veru 
po 20 km som predbiehal späť japonského reprezentanta a Mateju som doťahoval a dostal 
som sa k nemu až na 10 m, tu som však zistil, že nielen že nevládzem behať tak ako by som 
mal a že mi je únava najväčším nepriateľom, ale že i lyže mám ďaleko pomalšie než ostatní 
a to bol dosť veľký handicap. Tu sa ukázala chyba, ktorej som sa dopustil pri mazaní lyží keď 
som pridal fialový swix. Pretože ku stúpaniu mi stejne na slnečných stráňach nedopomohol, 
pretože sa mi tam šmýkalo stejne tak či onak, a zhoršoval mi jazdu dole kopcom, čo malo 
za následok, že som časove strácal nielen v stupákoch ale i na rovinách a zjazde.Ku koncu 
mi však Mateja ešte sa vzdialil, nakoľko bol sklon trate do cieľa. A tak po urputnom boji či už 
s časom alebo sám so sebou som došiel do cieľa plne vyčerpaný na tele i morálne. Celkove 
som skončil na 30 mieste.

Ináč to bol zaujímavý boj najlepších vytrvalcov sveta, kde v  tomto závode suverénne 
dominovali Švédi na čele so Sixtenom Jernbergom, ktorý zvíťazil časom 1:51:03 pred svojim 
krajanom Rolfom Ramgardom čas 1:51:16 a  Nikolajom Anikinom SSSR 1:52:28. V  tomto 
závode celkove sklamali fínski reprezentanti a hlavne Veikko Hakulinen, ktorý skončil až 
na 6. mieste. Sami po skončení pretekov sa sťažovali veľmi na dýchanie, čo je zrejmé, že 
ešte ani oni neboli vysporiadaní sa s aklimatizáciou.

Taktiež veľmi sklamali nórski reprezentanti, zato talianski reprezentanti slávili veľký 
úspech, keď sa predstavili ako najlepší Stredoeurópania na  čele s  De-Florianom, čo im 
právom toto uznanie patrí, čoho dôkazom boli i nasledovné preteky.

Bol som vcelku svojím vlastným výkonom veľmi sklamaný a  ani doposiaľ sa neviem 
vyrovnať s touto skutočnosťou, že práve na takom veľkom závode som sa nevedel vypnúť 
k vrcholnému svojmu výkonu. Viem jednu vec a to mi je plne jasné, že do prvých desiatich 
by som sa ťažko prebojoval, ale momentálna forma akú som mal mi dávala oprávnenie 
k tomu, že som sa mohol umiestniť do prvých 15 miest.

Smutnou skutočnosťou týchto veľkých bojov ktoré sa zviedli v  McKinney Creek bolo, 
že bolo úplne vylúčené s  prístupu verejnosti a  tým sa stalo, že účasť divákov nebola 
na žiadnom podujatí väčšia než 60-100 ľudí.

Druhou disciplínou, ktorá prebiehala z bežeckých disciplín, bol beh žien na 10 km, ktorý 
sa konal v  sobotu 20.2.1960 taktiež za  dobrých snehových podmienok. Bolo slnečno, 
ale cez to všetko do  9 hod. rannej bolo -8 C. Vcelku tento závod bol čisto záležitosťou 
sovietskych reprezentantiek. Cez to všetko sa očakávala možnosť nejakého prekvapenia 
zo strany fínskych reprezentantiek. Ako sa však ukázalo z vlastného priebehu závodu tieto 

a ostatné reprezentantky nijako neohrozili absolútne víťazstvo sovietskych reprezentantiek. 
Tieto zviedli veľmi pekný súboj medzi sebou, keď ešte na 5 km nebolo jasné ktorá z nich 
bude držiteľkou zlatej medaile. Zdalo sa že ňou bude Baranovová, ktorá i  v  príprave 
vykazovala najlepšiu formu a taktiež v samotnom preteku až do 6 km viedla pred svojimi 
krajankami. O víťazke, a tak samozrejmá vec o držiteľke zlatej medaile, rozhodli posledné 
kilometre. Tu sa ukázala ako najlepšia Gusakova, ktorá nielen že znížila náskok ktorý ju 
delil pred Baranovovou ale ešte i dokázala sa časove vzdialiť o 17,6 vt. pred Baranovovú. 
Celkove podujatie bolo jasným dôkazom prevahy sovietskych bežkýň keď obsadili prvé 4 
miesta. 1. Gusakova 39:46,6, 2.Baranovová 40:04,2, 3. Jerošina 40:06, 4.Kolčina 40:12. 
Až na  piatom mieste bola reprezentantka Švédska. Veľmi pekný úspech zaznamenala 
bulharská reprezentantka Stojevová, ktorá v  tak silnej konkurencii skončila na  9.mieste. 
Sklamala celkom známa fínska reprezentantka Rantanen, v ktorej zdá sa Fíni stratili jedinú 
svoju úspešnú pretekárku, ktorá mohla konkurovať reprezentantkám sovietskym. Najlepšie 
zabehla z fínskych reprezentantiek Toini Poysti, ktorá skončila s veľkým časovým odstupom 
na 6. mieste.

Okrem týchto lyžiarskych disciplín prebiehali i zjazdárske disciplíny priamo v údolí Squaw-
Valley, o ktorých sa však nebudem nijak zmieňovať podrobnejšie i keď som bol prítomný 
na každej jednej z nich. Snáď by však v skratke stálo za zmienku, že na týchto disciplínach 
už bolo pomerne najviac divákov, no myslím že z  dvoch príčin. Jednak že samotné tieto 
disciplíny skýtali nádherný pohľad na  zasnežené svahy, bolo krásne slnečno a  vlastné 
trate ústili skoro priamo medzi postavené budovy, a tak nedalo žiadnu námahu divákom sa 
zúčastniť ako pozorovateľ priamo pri trati. A myslím, že tá druhá vec bude to, že americký 
divák zvyknutý na rôzne senzácie si určite v tomto druhu športu prišiel na svoje.

Prvou z disciplín zjazdových, ktorá bola na programe a ktorá prebiehala bol zjazd žien. 
V tejto disciplíne pomerne veľmi pekný úspech dosiahli nemecké reprezentantky, ktoré medzi 
prvými desiatimi sa umiestnili tri závodníčky a jedna z nich získala dokonca zlatú medailu. 
Bola ňou Heidi Bieblová. Dostalo sa s prenikavejším úspechom rakúskych reprezentantiek, 
kde z nich najlepšie zajazdila Traudl Hecherová, keď skončila na treťom mieste za favoritkou 
závodu Američankou Penny Pitouovou. Vcelku veľmi sklamali Francúzsky, keď prvá z nich 
skončila až na 14. mieste a bola ňou Sednocova. 

Za  touto zjazdovou disciplínou nasledovala disciplína pre mužov a  to obrovský slalom. 
V tomto závode i keď sa očakávalo víťazstvo niektorého z rakúskych pretekárov a nestalo 
sa tak, stejne celkove v tejto disciplíne boli najvýznamnejším celkom. Prekvapil tu taktiež 
mladý švajčiarsky pretekár Roger Staub, ktorý sa stal držiteľom zlatej medaily. Tiež je treba 
v  tomto závode kladne hodnotiť pekné umiestnenie Američana Corcorana, ktorý skončil 
na 4.mieste.

Podľa programu VIII.ZOH vo Squaw-Valley nasledovala jedna z ďalších lyžiarskych súťaží, 
a to skok do závodu združeného. V tejto disciplíne sme mali i my jedného závodníka Melicha 
a tak naše pohľady a záujem bol plne obrátený na samotný priebeh závodu vlastného skoku. 
Počítalo sa s dobrým umiestnením nášho Melicha a konečne dávalo mu to i predpoklad, 
pretože počas tréningu skoky mal dobré a  tak ho oprávňovali k  dobrému umiestneniu. 
Samotný závod však ukázal, že i keď je starým ostrieľaným závodníkom, predsa myslím že 
nepreháňam keď budem tvrdiť, že podľahol nervozite čo by som kládol za prvú príčinu jeho 
slabšieho výkonu pri vlastnej súťaži, druhou vecou to bola nám obom najväčšia prekážka a to 
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aklimatizácia, s ktorou nebol vôbec vysporiadaný. Podľa mienky samotného Melicha bola tu 
ešte jedna príčina, a to nezvyklá stavba mostíka, ktorá zapríčinila spočiatku po odraze veľmi 
nízky let nad zemou, čo naraz prešlo do  odďaľovania sa od  svahu zapríčinené pomerne 
veľkým sklonom vlastného dopadu, ale na  túto vec si nemohol zvyknúť, jednak i  tiež 
na veľmi krátky stôl. To boli všetko ovplyvnené veci na nervozitu pretekára i tak skúseného 
ako bol Melich. Tak sa stalo, že svoj prvý skok mal Melich jeden z najslabších (porovnávajúc 
k svojim) 55,5 m čo pri prvom svojom tréningu skoku mal ďaleko lepší. V ďalších sa však 
podstatne polepšil a tak jeho konečné 24. miesto bolo pomerne dobré a dávalo mu plné 
predpoklady po  dobrom zabehnutí na  15 km na  umiestnenie medzi prvými. Veď rozdiel 
medzi ním a  prvým pretekárom nebol veľký, keď dobre vieme že Melich je vynikajúcim 
bežcom.

Najväčší z favoritov v skoku do závodu združeného boli Fíni, ktorí však podstatne sklamali, 
i keď boli pre túto disciplínu nasadení špecialisti skokani. Skok vyhral Georg Thoma z NSR 
a druhý bol Kočkin SSSR. Dobré umiestnenie mali i nórski reprezentanti Tormod Knutsen 
a Lennart Larsson – 4.a 5. miesto, čo všetko dávalo predpoklad o zvedenie veľkých bojov 
medzi týmito pretekármi v  behu na  15 km. Veľkým prekvapením bolo pomerne špatné 
umiestnenie Fínov, napr. majster sveta z r.1958 Korhonen skončil až na 25 mieste.

V  behu sa očakávali veľké boje a  tiež sa predpokladalo veľké poradové presuny 
o umiestnenie pretekárov. Čakal sa veľký súboj zo strany Sovietov a tiež zo strany Fínov. 
Nikto však nepočítal s  jednou vecou že reprezentant Thoma z  NSR si udrží vedúce 
postavenie, každý predpokladal, že bude to práve táto disciplína, čo ho odsunie z prvého 
miesta. Skutočnosť však bola iná. O  najväčšie prekvapenie celej olympiády sa postaral 
práve Thoma, keď krásnym záverom v konci trati v behu na 15 km si zaistil zlatú medailu 
v  závode združenom, keď v  čestnom behu skončil na  4.mieste len 54,4 vt. za  víťazom 
v behu Gusakovom. Ďalším prekvapením bolo druhé miesto Servolda z Kanady. Od úplnej 
porážky fínskych reprezentantov ich zachránil Korhonen, keď skončil celkove na 3.mieste. 
Náš Melich skončil v behu na 13. mieste a tým skončil na 18. mieste v závode združenom. 
Je škoda že sa taktiež nevedel vysporiadať s aklimatizáciou, pretože to bola i jeho hlavná 
prekážka k lepšiemu výsledku vo vlastnom behu. Cez to všetko, že i keď boli Nóri odsunutí 
z prvých miest, znamenajú ešte stále spolu so Sovietmi svetovú lyžiarsku špičku.

Ako treťou zjazdovou disciplínou, ktorá bola na poradí bol zjazd mužov. Ako všetky, tak aj 
táto so zjazdových disciplín prebiehala za krásneho slnečného počasia na trati 3095 m dlhej 
s výškovým rozdielom 758 m a 27 bránkami zvíťazil s prekvapením francúzsky reprezentant 
Jean Vuarnet pred Nemcom Hans-Peter Lanigom a  za  nimi sa umiestnil ďalší Francúz 
Guy Périllat. Veľkým prekvapením bolo špatné umiestnenie rakúskych reprezentantov, 
ktorí obsadili 7., 10., 15.miesto. Jedným slovom odchodom Toni Seilera stratili prvenstvo 
v tejto disciplíne. Naproti tomu môžem smelo povedať že veľký triumf slávili Francúzi, keď 
na OH v zjazde mužov úplne deklasovali Rakúšanov a tak sa uviedli na špicu svetového 
zjazdárskeho športu vôbec.

Beh mužov na 15 km
Po  trojdňovej prestávke, ktorá nás delila od  posledného absolvovaného preteku opäť 

prichádza deň špecialistov bežcov, ktorí v stredu sa stretnú v ďalšom zápolení a to v behu 
na 15 km. Pretože beh na 30 km doniesol veľmi pekné boje a hlavne ukázal, že sú to práve 

Švédi, ktorí budú mať čo najviac prehovoriť do bežeckých disciplín, očakávalo sa že zopakujú 
svoje suverénne víťazstvo, i na túto trať. Je jasné že zbrojili sa i Fíni a nemalej miere aj Sovieti 
a Nóri. To dávalo podklad k tomu, že sa dal očakávať veľký súboj medzi týmito lyžiarskymi 
veľmocami. Sovietski reprezentanti boli myslím z týchto veľmocí na tom najhoršie, pretože 
mali veľký handicap v onemocnení svojich najlepších bežcov ako Koľcina a Kurina, a tak mali 
viac menej jediné želiezko v ohni a to bol Anikin. Hlavným faktorom pre víťazstvo pre týchto 
pretekárov bola momentálna indispozícia a  vyrovnanie sa s  aklimatizáciou, čo po  30 km 
behu hovorilo všetko v prospech reprezentantov Švédska.

Čo sa týka mojej osoby, k tomuto závodu som pristupoval so všetkou vážnosťou a tým 
úmyslom, aby som ako tak napravil čo som skazil na 30 km. Tiež som sa zameral s veľkou 
pozornosťou na mazanie. V tom smere sa však naskytol čiastočný problém, pretože stopa 
bežecká bola miestami veľmi tvrdá – premrznutá a miestami bola prachovitá. Jednalo sa tu 
o ten problém aby sa lyže namazali tak aby boli rýchle a pri tom aby vosk vydržal na celú trať 
a nielen na prvé 3 km ako sa to stalo v tom prípade keď sa dal len čistý vosk bez podkladu.

Preto bolo nutné dať tekutý podklad v  mojom prípade modrý tekutý nie v  hrubej 
vrstve a tento som prekrýval striedavo tuhý swix modrý so zeleným. Čo sa týka ostatných 
pretekárov mazali stejným spôsobom až na Poliakov, ktorí mazali tiež podklad tekutý Rex 
a na vrch prekrývali Swixom zeleným modrým a premiešavali toto všetko Bratlíkom tuhým 
č.5 (hnedý). Podľa porovnania jazdy mali títo pretekári najrýchlejšie lyže.

Mal som opäť veľmi dobré vylosovanie a  tak z  58 štartujúcich som mal štartovné číslo 
48 keď so štartoval hneď za maďarským reprezentatntom Sajgom Pálom a minútu za mnou 
štartoval Jernberg. Dobrou školou bola pre mňa 30-ka a preto v behu na 15 km som počiatok 
šiel voľnejšie a tak sa mi to ukázalo v celku i správnym v treťom kilometri však i cez to všetko 
som predbehol Sajga a  bežalo sa mi pomerne dobre do  5-6 km kde som znovu podľahol 
silnej únave a s veľkým vypätím síl som však predsa závod dokončil v poradí 36. Mal som tú 
česť byť v 5 km predbehnutý Jernbergom a dokonca som s ním bežal skoro 2 km tempu som 
mu však nestačil a tak som odpadol a ostal ďaleko za ním.

Vcelku závod mal zaujímavý priebeh a  veru do  posledného kilometra sa bojovalo 
o víťazstvo a celkové poradie. Tak napr. do 5 km viedol Švéd Stefansson pred Jernbergom 
a  Ramgardom, čo plne nasvedčovalo, že Švédi sú najlepšie pripravení na  OH najmenej 
na  nich pôsobili poveternostné podmienky. Mohutným záverom Nóra Häkona Brusveena 
bolo rozhodnuté o  novom držiteľovi zlatej medaile, keď nechal za  sebou na  2.mieste 
Jernberga a  na  3.mieste Veikko Hakulinena z  Fínska. Sklamali opäť Sovieti a  prvý z  nich 
Genadij Vaganov skočil na  4.mieste. Môžeme záverom povedať, že táto trať bola čisto 
záležitosťou krajín severských. Pre zaujímavosť si porovnajme dosiahnuté výsledky:

nórsko: 1.,4.,11.,12.miesto
Fínsko: 3.,6.,13.,23.miesto
Švédsko: 2.,7.,8.,17.miesto
Sovieti: 5.,10.,15.,16.miesto
taliani: 9.,14.,19.,20.miesto

Vysoko musíme hodnotiť už po druhý krát výkon Talianov, keď sa všetci štyria umiestnili 
do 20. miesta a ich najlepší bežec Guilio De Florian skončil na 9.mieste a tak opäť potvrdil, 
že patrí medzi lyžiarsku elitu a je momentálne najlepší Stredoeurópan.
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Ostatní účastníci, ktorí by nás mohli zaujímať ako naši častí súperi a  známi by bolo 
umiestnenie reprezentantov Poľska, Francie a  Nemecka. Pre porovnanie uvádzam 
dosiahnuté umiestnenie v tejto disciplíne 15 km: Francia – Nemci – Poliaci.

Z  francúzskych reprezentantov sa ukázal najlepšie pripravený Hermeth, ktorý skončil 
na  18.mieste, z  Poliakov to bol opäť Rysula, skorý skončil na  24.mieste. Opäť však si 
dovolím poznamenať záverom tejto disciplíny, že každý jeden zo štátov tu uvedených mali 
plne obsadenú disciplínu, čo znamená že mali ďaleko väčší predpoklad na celkové lepšie 
umiestnenie niektorého z týchto 4 štartujúcich pretekárov. Dovolím si tiež tvrdiť že i nás 
štyroch, ktorí sme boli v príprave by postavil náš bežecký šport do lepšieho svetla. Mohol to 
byť hocikto z nás, pretože v tak silnej konkurencii vystupovať sám ako jedinec, ktorým som 
bol v tomto prípade je veľmi ťažkou úlohou, zvlášť keď nie je človek nato zvyknutý. Verím, 
že samotné výsledky by určite dopadli ináč, keby som tam nebol sám, pretože vlastnú formu 
som mal dobrú, škoda len o psychologickú stránku a nešťastnú aklimatizáciu s ktorou som 
sa nevedel vysporiadať nie len ja ale i Melich. Naša príprava a úsilie, ktoré sme vynaložili 
na  OH vyšla z  veľkej časti nazmar. V  čom väzí podstata veci? V  nedostatočnom počte 
obsadení jednotlivých disciplín konkrétne na OH a slabá príprava aklimatizačná.

Obrovský slalom žien
Zároveň s pretekom mužov na 15 km prebiehal i ďalší lyžiarsky závod ovšem priamo vo 

Squaw-Valley, a to obrovský slalom žien. Štartovalo sa na trati1300 m dlhej s celkovým 
výškovým rozdielom 380m a s 65 bránkami. V tomto preteku vyhrala Švajčiarka Yvonne 
Ruegová, ktorá prešla túto trať za 1:38,8, hneď o 3 vt. bola Američanka Penny Pitouová 
a na treťom mieste sa umiestnila Talianka Giuliana Minuzzová. V závode sklamali rakúske 
reprezentantky, Francúzsky a v nemalej miere Nemky.

Slalom muži
Na  druhý deň, t.j v  stredu opäť za  krásneho slnečného počasia prebiehali posledné 

zjazdárske disciplíny mužov a to prilákalo pomerne hodne divákov, môžeme počítať do 40 
tisíc. Všetci diváci i  my pretekári, ktorí sme boli zhliadnuť na  túto disciplínu, na  tento 
pretek s  veľkým záujmom sme očakávali veľký boj medzi zjazdárskou špičkou kde sa 
vlastne očakávalo, že Rakúšania sa budú snažiť, aby aspoň v poslednej disciplíne, obhájiť 
si to čo sa dalo a tým prípadne poopraviť svoje renomé. Pretekári museli absolvovať dve 
kolá kde prvé a druhé kolo mali stejnú dĺžku 590 m, len s tým rozdielom, že prvé kolo malo 
67 bránok a  druhé malo až 69 bránok. Pre zaujímavosť uvediem výsledky dosiahnuté 
v prvom i druhom kole:

i.kolo: 1.Bogner 68,8  nemecko
ii.kolo: 1. hinterseer  58,2  Rakúsko
 2.Bozon  69,8  Francúzsko
 2. leitner   59,4  Rakúsko
 3. Bonlieu  69,8  Francúzsko
 3. Stiegler   Rakúsko
 4. hinterseer  70,7  Rakúsko

Teda v konečnom poradí to vyzeralo nasledovne:
1. hinterseer 128,9  Rakúsko
2. leitnrt 130,3  Rakúsko
3. Bozon   Francúzsko

Záverom sa môže povedať, že Rakúšania skutočne nesklamali v  tomto preteku a že sa 
spamätali až v poslednej chvíli. Naproti tomu najvyrovnanejší výkon podávali Francúzi, ktorí 
sa tak stali vážnym súperom Rakúšanom.

Štafety mužov
Predposlednou disciplínou bežeckou, ktorá prebiehala vo štvrtok v  dopoludňajších 

hodinách taktiež v  McKinney Creek bolo štafetový beh mužov na  4x10 km. V  lyžiarskom 
bežeckom športe tento druh preteku je vlastne závodom najkrajším, ktorý i pre samostatných 
divákov poskytuje najlepšiu príležitosť vzhliadnuť jednotlivé boje lyžiarov pretekárov. Preto 
i tento pretek dával veľký predpoklad k dramatickým bojom jednotlivých družstiev medzi 
sebou.

Na  tomto závode som sa i  ja zúčastnil pre zmenu ako divák, a  tak som mal možnosť 
dobre pozorovať celý priebeh celého tohto dramatického boja, ktorý sa viedol počas celého 
závodu. Poveternostné podmienky i  pre tento závod boli veľmi dobré po  celý čas bolo 
slnečno a usporiadatelia v čase štartu t.j. o 8 hod ráno namerali -8 C.

Celý záujem sa sústreďoval hlavne na družstvo Fínska, SSSR, Švédska a v nemalej miere 
i na družstvo Nórska, pretože hociktorí z  týchto sa mohli stať víťazi, čo dával predpoklad 
z  predchádzajúcich pretekov - výsledkov. Osobne s  nemalou mierou som tiež sledoval 
umiestnenie sa poľskej štafety, pretože táto je myslím najbližšie k  porovnaniu našej 
výkonnosti.

Po  odštartovaní sa hneď ujali vedenia Sovieti, no po  trati sa poradie viackrát menilo, 
a  tak na  prvej predávke si predávali súčasne Fíni i  Nóri, ako tretí predávali Taliani, čo 
bolo prekvapením pretože sa očakávalo, že to bude Švédsko alebo Sovieti. Títo však prišli 
pomerne s veľkým oneskorením. Druhé kolo a kolá ostatné boli a vlastne sa šli v znamení 
stíhania hlavne zo strany Sovietov a Švédov. Až v treťom úseku sa podarilo sovietskemu 
reprezentantovi Kuznecovovi prebojovať sa na 3.miesto a taktiež Švédi zásluhou Larsona 
za Sovietmi. Ovšem za vedúcou dvojicou Nórska a Fínska mali značné oneskorenie a preto 
úplne vyšli z  úvahy o  zasiahnutie o  prvé miesto. Šlo im viac menej o  získanie aspoň 
3.miesta. 

V boji o prvé miesto zvádzali veľké boje Nóri a Fíni, keď hlavne pri poslednej predávke 
viedli reprezentanti Nórska pred štafetou Fínska temer 20 vterín. Poslednými bežcami 
týchto štafiet boli u Norov Brusveen a u Fínov to bol Hakulinen. Každý s veľkým napätím 
pozoroval boj týchto dvoch veľkých závodníkov. Tu sa Hakulinen ukázal ako vynikajúci bežec 
a počas celej trati od začiatku znižoval pravidelne náskok. Na 400 m dlhú cieľovú rovinnu 
prichádzajú v závese dvaja bežci. Prvý z nich je Brusveen a hneď za ním Hakulinen, ktorý 
v zápätí nasadzuje k poslednému finišu a takmer centimeter za centimetrom sa približuje 
a vyrovnáva a v posledných 5 metroch predbieha posledného člena štafety Nórov a  tak 
získava zlatú medailu pre Fínsko ich najväčší bežec Hakulinen. Hakulinen v tomto závode 
triumfoval a  svojím výkonom dokázal, že plným právom mu patrí uznanie za  najlepšieho 
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bežca posledných čias. Na ďalších miestach skončili ako tretí Sovieti a veru Švédom nestačil 
ani mohutný finiš Jernberga a tak sa museli uspokojiť aj so 4. miestom.

S  ostatných družstiev si viedli veľmi dobre Taliani, ktorí opäť skončili ako najlepší 
Stredoeurópania. Veľmi pekne si viedli však taktiež Poliaci, ktorí ešte v  treťom kole 
boli pred Sovietmi, čiže boli na  4.mieste. Ku koncu tretieho úseku však boli odsunutí 
až na  6.miesto. Záverom tohto závodu, ktorý sa uskutočnil na  VIII.ZOH a  bol to závod 
do posledného okamžiku spojený s veľkým bojom každého jedného člena štafety v prvom 
rade však štafety Fínska. Je však len škodou a slabou stránkou, že nevzhliadlo ten pekný 
boj viacej divákov, pretože opäť ich nebolo viacej než 150 ľudí. Prišli by si na svoje i veľmi 
nároční diváci.

Štafety žien
Hneď na  druhý deň ráno t.j. v  piatok za  skorých ranných hodín sa uskutočnil závod 

v štafetovom behu žien na 3x5 km. Tento závod podľa predchádzajúcich závodov mal byť 
úplne čistou záležitosťou reprezentantiek sovietskych a to právom. Skutočnosť a samotný 
priebeh tohto závodu však narušil túto teóriu a taktiež i tým ovplyvnil celkové poradie.

Hneď na  začiatku prvého kola došlo k  hromadnému pádu, pri ktorom si zlomila lyžu 
Jerošina a  toho využila Johanssonova a  Rantanen, aby sa dostatočne vzdialili. Jerošina, 
ktorá si poškodila lyže ich musela vymeniť aby mohla pokračovať v závode. Náskok, ktorý 
získali Švédky už počas celého závodu Sovietky nedokázali dohnať a  tu sa Švédky vypli 
k svojmu vrcholnému výkonu, pretože i cez toto podľa výsledkov z desiatok behu žien sa 
počítalo, že i tento náskok by Sovietky mali zlikvidovať. No nestalo sa a tak zlatú medailu 
získali Švédky 1:04:21,4; 2. ZSSR 1:05:02,6 a 3.miesto Fínky 1:06:27,5. Najlepší čas dosiahla 
na poslednom úseku Baranovova 20:47,6.

Slalom ženy
Ešte v ten istý deň v pozdejších dopoludňajších hodinách so štartom o 10.00 hod v údolí 

Squaw-Valley prebiehal posledný závod zjazdovej disciplíny vôbec a  to slalom žien. Ako 
všetky doposiaľ prebiehajúce súťaže - preteky, tak i tento nebol výnimkou bez prekvapenia. 
O to sa postarala Kanaďanka Anne Heggveitová, keď prvé kolo absolvovala v najlepšom 
čase 54,0 a druhé kolo absolvovala ako druhá 55,6. Jazdili sa dve kolá, kde v prvom kole 
bolo 53 bránok a v druhom kole 54 bránok. Držiteľkou zlatej medaile sa tým stala Anne 
Heggveitova, na  druhom mieste skončila Snitová USA a  na  3.mieste Hennebergerová 
Nemecko. V  tomto závode opäť sklamali reprezentantky Rakúska tak vo svete zjazdárok 
niet favorizovaných jazdkýň.

Beh na 50 km
Poslednou bežeckou disciplínou na  programe bola 50-ka. V  tomto závode som mal 

štartovať i  ja. Nakoľko však som utrpel zranenie pri závode v  behu na  15 km (odrazil sa 
mi necht na  palci pravej nohy, ktorý mi začal hnisať) som neštartoval, akokoľvek som 
do  poslednej chvíle dúfal, že štartovať budem môcť. V  tomto závode ako vo všetkých 
predchádzajúcich sa opäť očakával súboj medzi pretekármi Fínska, Švédska a SSSR. Nakoľko 
som na  tomto závode, ako som s  počiatku podotkol, neštartoval, mohol som celý tento 

bežecký maratón dobre sledovať. Preto uvádzam čiastočne prehľad o  priebehu celého 
závodu. Štartovalo sa opäť za pekného slnečného dňa a štartovný čas bol určený na 8 hod. 
Hlavná pozornosť sa sústredila na dvoch bežcov, z ktorých jeden sa predpokladal za víťaza 
zo strany pozorujúcich. Podľa vylosovania najlepšie na  tom bol Švéd Jernberg, ktorý mal 
štartovné číslo 36 a Hakulinen 26. Priebeh vlastného závodu však nám ukázal, že existuje ešte 
Hämäläinen, ktorý má čo povedať do poradia umiestnenia. A tento pretekár mal číslo 1. Hneď 
po odštartovaní sa rozpútal veľký boj o cenné sekundy a tak hneď spočiatku získať nejaký 
náskok. Najväčší boj sa rozpútal medzi Hakulinenom a Jernbergom, ktorí šli skoro na sekundu 
stejne v prvých 5 km. No do tohto boja zasiahli i ďalší dvaja fínski pretekári a to Hämäläinen 
a  Peltonen. O  víťazstve sa však skutočne rozhodlo v  prvých 5 km, keď Hämäläinen získal 
náskok a tento si postupne zvyšoval po celej trati stíhaný Hakulinenom. Jernberg čiastočne 
odpadol a do popredia sa prebojoval jeho krajan Ramgard. Konečné poradie bolo: 

1. hämäläinen   2:59:06    Fínsko
2. hakulinen   2:59:26,7  Fínsko
3. Ramgard    3:02:46,7  Švédsko

Pomerne slabšie zabehli Sovieti, keď v celkovom poradí obsadili v tomto závode 7.,13.,15. 
a  19.miesto. Zo Stredoeurópanov to bol opäť de Florian, ktorý obsadil 16.miesto a  tak 
skutočne skončil ako najlepší Stredoeurópan. Najlepšie v tomto závode si viedli Fíni, obsadili 
1.,2.,6.,8.miesto a tým si vlastne poopravili meno lyžiarskej bežeckej veľmoci, ktorá právom 
naďalej ostáva. Týmto závodom sa vlastne skončili pretekárske zápolenia o zlaté medaile 
v  McKinney Creek v  bežeckých disciplínach a  ako posledný závod vôbec z  lyžiarskeho 
športu bol na programe v nedeľu skok prostý mužov.

Skok prostý
Poslednou disciplínou vôbec na VIII. ZOH v Squaw Valley bol skok prostý mužov, ktorý ako 

taký dal korunu celej olympiáde, aj celému záujmu obecenstva a  viac menej sústreďoval 
na  túto disciplínu pretože všeobecne poskytuje zo všetkých zimných športov najkrajšiu 
podívanú. Samotný závod sa konal opäť za  krásneho slnečného dňa a  na  vlastný závod 
bolo prihlásených 45 pretekárov zo 14 zemí. Skákalo sa ináč na novopostavenom mostíku 
s kritickým bodom 88 m. počas pretekov sa skákali 3 skoky, z  toho 1 skúšobný a ostatné 
do súťaže. V prvom kole dosiahol najdlhší skok Recknagel (Nemecko) 93,5 m spolu rovnako 
s Fínom Halonenom. Tiež i poradie v prvom kole bolo nasledovné 1.Recknagel 2.Halonen 
3. Nikolaj Kamenskij SSSR. Nakoľko sa dosahovala veľká rýchlosť a tým i dlhé skoky ktoré 
presahovali kritický bod mostíka následkom veľmi rýchleho snehu, bol v druhom a tretom 
kole znížený náskok. Tým samozrejme boli dosahované pomerne kratšie skoky. I v druhom 
kole svoje prvenstvo čo do bodovania i diaľky si Recknagel udržal a tak sa stal absolútnym 
víťazom v  skoku prostom: 1.Recknagel 84,5 m 2.Halonen 83,5 m 3. Leodolter. Celkove 
konečné výsledky zo skoku prosttého sa nijako nezmenilo:

1. helmut Recknagel 227,2 b 
2. niilo halonen 222,6 b
3. otto leodolter 219,4 b

Až na  4.mieste skončil sovietsky pretekár Nikolaj Kamenskij. Touto súťažou, týmto 
závodom boli vlastne uzavreté všetky boje VIII. ZOH vo Squaw-Valley.
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Slávnostné ukončenie
Ešte v  ten istý deň t.j. v  nedeľu po  10-dňovom zápolení bolo prevedené slávnostné 

zakončenie, ktoré opäť ako zahájenie sa vyznačovalo veľkoleposťou, taktiež i  zahájenie 
bolo prevedené tým istým spôsobom.

Všetky zúčastnené národy VIII. ZOH v zástupoch podľa jednotlivých národov sa zoradili 
a na znak priateľstva sa pomiešali medzi sebou a v takomto usporiadaní sme odpochodovali 
na priestor pred malú slávnostný tribúnu pred rýchlokorčuliarskou dráhou, aby po krátkom 
zakončovacom prejave bola stiahnutá olympijská vlajka na  znak ukončenia VIII. ZOH vo 
Squaw –Valley.

Slávnostné zakončenie vyvrcholilo mohutným ohňostrojom a vystreľovaním miniatúrnych 
vlajok zúčastnených národov, ktoré ešte dlho po našom odchode sa vznášali nad údolím.

V závere by som sa chcel zmieniť o bežeckom športe vôbec ako sa mi predstavil na VIII. 
ZOH vo Squaw Valley. Názorov a komentárov k jednotlivým disciplínam a i k samotnému 
priebehu OH bolo a bude mnoho. Pripomínam však, že vo svojom krátkom zhrnutí chcem 
poukázať na veci tak ako som ich videl a ako sa mi javili ako pretekárovi bežcovi.

V prvom rade by som sa chcel zmieniť o materiálnom a technickom vybavení lyžiarov 
bežcov zúčastnených na  OH v  Squaw Valley. Myslím, že v  tomto smere nevznikli žiadne 
podstatné zmeny, pretože do  bežeckého športu neprenikla žiadna novota, čo sa týka 
lyží alebo palíc a  vôbec vybavenia. V  samotnom preteku však veľkým pomocníkom pre 
pretekárov boli hlásky (jednotlivé kontroly spojené krátkovlnnými vysielačkami, ktoré mali 
napr. Fíni, Rusi i Nóri a Švédi) a tak mohli viackrát veľmi vhodne informovať o umiestnení 
alebo o situácii pretekára bežca na trati.

Prevažná väčšina pretekárov pretekala na  pre nás známych bežkách zn. Järvinen, 
na  ktorých pretekali hlavne Fíni, Sovieti a  Švédi. Objavili sa tiež i  lyže, ktoré si vyrábajú 
niektoré štáty doma ako Taliani a Nóri. Novinkou snáď boli lyže Järvinen s hickory sklznicou, 
ktoré mali niektorí Fíni. Čo sa týka voskov, tak sa v  prevažnej miere taktiež mazalo nám 
známymi voskami Swix, Rex. Jedným slovom v  tomto smere nenastali žiadne podstatné 
zmeny v bežeckom športe.

Po stránke technickej behu taktiež sa nevyskytli žiadne zmeny jazdí sa oboma technikami 
ako i u nás. Prím v tomto vedú naďalej reprezentanti Fínska na čele s Hakulinennom, ktorí 
skutočne tuto techniku ovládajú dokonale hlavne pri preteku.

Po výkonnostnej stránke môžeme hodnotiť výkony bežcov na VIII. ZOH kladne. Musíme 
však brať do  úvahy jeden z  hlavných faktorov, ktorý tu ovplyvňoval vysoko výkony a  to 
nadmorskú výšku 2000 m n. m. Je pravdou, že časové výsledky boli na  predchádzajúcej 
olympionáde v Cortine v r. 1956 podstatne lepšie, ovšem po porovnaní výsledkov zistime, 
že celková úroveň bežcov ohromne stúpla nakoľko dnes už neexistuje favorizovaný pretekár, 
pretože dnes je ďaleko viacej vynikajúcich bežcov nielen vo Fínsku a Nórsku ale i vo Švédsku 
a SSSR. Jedným slovom môžem tiež povedať, že dnes sa celkový počet pretekárov priblížil 
k výkonnosti špičkových pretekárov a tým neexistuje veľký odstup od týchto pretekárov. 
Som presvedčený, že keby sa OH konali v nižšie položených miestach, boli by dosiahnuté 
ďaleko lepšie časy ako v Cortine. Myslím však že keď nám je doposiaľ meradlom rýchlosti 
a výkonnosti čas pripadajúci na 1 km nie je to vcelku správne čoho dôkazom sú práve VIII. 

ZOH. Tento čas je podmienený veľa faktormi a  preto nie je správne ohodnotiť výkonnosť 
pretekára podľa priemerného času. Tento problém skutočne správne ohodnotiť lyžiara bežca 
je však stále vo vývoji.

Pokiaľ ide o  voľbu tratí a  ich úpravu môžem hodnotiť kladne. I  keď som nebol 
na  predchádzajúcej olympiáde, ale podľa výroku starších skúsenejších pretekárov 
zúčastnených na tejto olympiáde lepšie upravené trate ešte nevideli. Teda celková mienka 
bola, že usporiadatelia pripravili bežcom a  bežkyniam po  všetkých stránkach trate tak, 
že na  takých tratiach ešte neprebiehali žiadne súťaže. Čo sa týka úpravy tratí že použili 
usporiadatelia plnú mechanizáciu a môžem povedať novinku, pretože trate boli upravované 
špeciálnymi snehovými pásakmi ako „Snow-cat“ ktoré bez akéhokoľvek vylepšovania 
ľudskou rukou po prejdenom teréne boli schopné prispôsobiť - upraviť trať tak, že stačilo 
spraviť len koľaj pre lyže (prejdením dvoch ľudí na lyžiach) a trať bola hotová. Tento druh 
úpravy by sa dal zaviesť i u nás a určite by to pomohlo pri budovaní a stavbe bežeckých tratí 
na Majstrovstvách ČSR, kde by s jedným ľahkým pásovým špeciálne upraveným traktorom 
boli schopní upraviť trate pár ľudí.

Vážnu kritiku však je treba vysloviť usporiadateľom vo voľbe miesta. Pretože oproti 
ostatným športom trate boli hodne zastrčené do ľudoprázdna a tak sa stalo, že vybudovaním 
a  zvolením McKinney Creek ako miesta pre bežecké trate ďaleko od  centra dejiska malo 
malú návštevu ľudí.

Je len veľkou škodou, že také veľkolepé a dramatické boje vzhliadlo pár divákov. I keď to 
miesto skutočne krásne priam romantické predsa svojou ľudoprázdnotou nebolo dôstojne 
umiestené pre umiestnenie bežeckých tratí.

Súčasná situácia v bežeckom športe v ktorej sa nachádzame je po výkonnostnej stránke 
na veľkom vzostupnom stupni. Do nedávna sme patrili medzi najlepších Stredoeurópanov. 
Je to však už pesnička minulosti. Úroveň rapídne stúpa vo všetkých zemiach a v každej zemi 
venujú pre účel zvýšenia výkonnosti ich špičky čo najväčšie materiálne i morálne podmienky, 
aby tak umožnili k zvýšeniu výkonnosti a tým i dobrej reprezentácii svojej zemi.

Preto aby sme dokázali dať skutočne lepšiu možnosť i našej špičke pretekárov a ako odraz 
toho by museli byť i väčšie požiadavky na samotných pretekárov zo strany vedenia. Tak to 
robia i v SSSR a ostatných zemiach. Preto nech nám i v tomto je vzorom Sovietsky zväz, ktorý 
dosahuje prenikavé úspechy nielen na poli budovania ale i na poli športovom.

Zapísal: 7.2.1960 – 28.2.1960        Rudolf Čillík

Text neprešiel jazykovou korektúrou.



 2006/135-L medaila1965  1. miesto 15km M - ČSSR 
  + odznak 
 2006/136-L medaila medaila spriatelených armád Poľsko 1961 Na prednej strane postavy lyžiarov  
   pred štartom
 2006/712-L diplom Členovi víťaznej štafety preteku Biela Stuha Banskej Štiavnice 1956
 2006/713-L diplom Víťazná štafeta mužov 4 x 10km Biela Stuha Banskej Štiavnice 1956
 2006/714-L diplom  19 - 30r. muži, I. miesto Dukelské Preteky Brannej Zdatnosti 1957
 2006/715-L diplom  4 x 10km, IV. miesto XII Miedzinarodowe Zawody Narciarskie o Memorial  
   Br. Czaecha H. Marusarzowny
 2006/716-L diplom  Majstra Okresu 1957 v cezpoľnom behu na 3km
 2006/717-L diplom  Tatran ČSR 1958 beh 15km, IV. miesto
 2006/718-L diplom  Tatran ČSR 1958 beh 30km, II. miesto
 2006/719-L diplom KV ČSTV Banská Bystrica za účasť na Majstrovstvách Slovenska v jazde na lyžiach  
   1958 beh na 15km, I. miesto
 2006/720-L diplom  Za účasť na M-ČSR 1959 beh na lyžiach 15km, II. miesto
 2006/721-L diplom  beh na 15km muži, II. miesto za účasť na M ČSR 1959
 2006/722-L diplom 30km muži, I. miesto Mistr Československé Republiky 1959
 2006/723-L list  pamätný Special Cross Country 15km muži, 36. miestoVIII Winter Olympic Games 
   Squaw Valley California 1960
 2006/724-L diplom  15km Special Cross Country, 36. miesto VIII Olympic Winter Games,  
   Squaw Valley California 1960
 2006/725-L diplom  30km muži Cross Country VIII Winter Olympic Games Squaw Valley 1960
 2006/726-L diplom  Langlauf 15 km muži IX.Coupe Kurikula Urkunde
 2006/727-L diplom 4 mal 10 km Staffellauuf IX.Coupe Kurikula Urkunde 2
 2006/728-L diplom II. miesto v behu na 30 km -zesoinwo CSRS I. Zimova spartakiáda armii  
   zaprzyjažnivonych
 2006/729-L diplom  II. miesto v štafetovom behu x 10 km Za účasť v mistrovstvín ČSSR 1961 
 2006/730-L diplom  v behu vytrvalostnom na 30 km Majster Českoslvenské socialistickej republiky  
   pre rok 1961
 2006/731-L diplom v behu na lyžiach na 15 km Majster československej socialistickej republiky  
   na rok 1961
 2006/732-L diplom  manželom Čillíkovcom za obetavú trénerskú prácu TJ baník Kremnica 1962
 2006/733-L diplom  v behu na 30 km muži Majster ČSSR pre rok 
 2006/734-L diplom  II. miesto v behu na 15 km muži za účasť v Majstrovstvá ČSSR 1963
 2006/735-L diplom I. miesto v behu na lyžiach na 15 km. zo 46 verejných na Morave 1963 lyžiarskych  
   verejných závodov v Movém Měste 
 2006/736-L diplom  I. miesto v behu na lyžiach na 50 km z 46 verejných lyžiarskych závodov  
   v Novém Měste na Morave
 2006/737-L diplom III. miesto v štafetovom behu 4 x 10 km I. družstvu stredoslovenského kraja  
   za účasť na Majstrovstvách ČSSR 1963
 2006/738-L diplom III. miesto v behu na 30 km za účasť na Majstrovstvách ČSSR 1965
 2006/739-L diplom II. miesto v behu na lyžiach na 15 km za účasť na Majstrovstvách ČSSR 1964
 2006/740-L diplom  beh na 30 km 3 miesto za účasť na športových súťažiach III. CS v lyžovaní
 2006/741-L diplom Přeborník III. CS v roku 1965 III. miesto v behu na 15 km za účasť  
   na športovných súťažiach II. CS
 2006/742-L diplom  družstvo Stredoslovenského kraja lyžovanie štafety 4 x 10 km
 2006/743-L diplom  Gramota SSSR III. miesto v štafete x 10 km v zostave Československej armády 
 2006/744-L diplom  Coupe Kurikkala courses internatiolales de fond Nendaz 1965
 2006/745-L diplom  IV. miesto v behu na 15 km XX. Miedzynarodowe zawody Bronislawa Czecha  
   i Heleny Marusarzowejnarciarskie o memorial 
 2006/746-L  diplom  štafetový beh mužov 4 x 10 km Majster ČSSR pre rok 1965
 2006/747-L diplom  beh na lyžiach muži 30km III. miesto 66. LM v Novem Městě na Moravě 1965
 2006/748-L diplom  Mistr Československé Socialistické Republiky 1965 beh na lyžiach muži 15km
 2006/749-L diplom  beh na 15km - muži Mistr Československé Socialistické Republiky 1966
 2006/750-L diplom  za účasť v behu na 30km - muži Mistrovství ČSSR 1966
 2006/751-L diplom  I. miesto v behu na 30km 1966 Čestné uznání v Závodě o Zlatou Lyži  
   Českomoravské Vysočiny 

Zoznam predmetov dar Rudolfa Čillíka do zbierok SZTK –  
Múzea telesnej kultúry v SR, Stála expozícia lyžovania na Slovensku

Prírastkové č.  Predmet opis
 2006/16-L medaila 3. miesto 4 x 10km 1963 v strede medaily sú postavy lyžiarov bežcov v pozadí 
   zasnežené stromy na zadnej strane je postava športovca na stupni víťazov 
   a dookola nápis Mistrovství 
 2006/17-L medaila 2. miesto 50km 1968 Medaila je v podobe hviezdy a v jej strede postava 
   športovca pod ním nápis Mistrovství ČSSR na zadnej strane II a olivová ratolesť
 2006/18-L medaila 3. miesto 4 x 10km 1963 vstrede je postava lyžiara bežca v pozadí zasnežené stromy
 2006/20-L medaila 3. miesto 4 x 10km 1964 vstrede medaily sú postavy lyžiarov bežcov v pozadí 
   zasnežené stromy
 2006/21-L medaila 3. miesto 30km 1965 v strede medaily sú postavy lyžiarov bežcov v pozadí zasnežené 
 2006/22-L medaila 3. miesto 30km 1966 v strede medaily sú postavy lyžiarov bežcov v pozadí zasnežené 
 2006/23-L medaila 1. miesto 30 km 1957 Na prednej strane sú znázornené tri postavy športovcom 
   na stupni víťazov na zadnej strane je nápis Přebor republiky Československé 1957 
   pod dátumom olivová ratolesť
 2006/24-L medaila 1. miesto 30km 1959 + odznak Špindlerův mlýn vstrede medaily je postava športovca 
   s vencom na druhej strane je v strede I a lipové ratolesti
 2006/25-L medaila 3. miesto 30 km 1968 v strede medaily je postava bežca lyžiara v pozadí zasnežené
   stromy na zadnej strane medaily je postava športovca na stupni víťazov I. miesto
 2006/26-L medaila 2. miesto 50 km 1964 v strede medaily sú postavy lyžiarov bežcov v pozadí zasnežené 
 2006/27-L medaila 2. miesto 15km 1963 v strede medaily sú postavy lyžiarov bežcov v pozadí zasnežené 
 2006/28-L medaila 3. miesto 30km 1967 v strede medaily sú lyžiari bežci v pozadí zasnežené stromy
 2006/29-L medaila 1. miesto 50km 1967v strede medaily je postava lyžiara bežca
 2006/30-L medaila 5. svetové prvenstvo FIS Planica Jugoslavia 14. - 18. 3.1979 uznanie R. Čillíkovi 
   najúspešnejšiemu lyžiarovi bežcovi Slovenska
 2006/31-L medaila FIS Oslo 1966 v strede medaily ja znázornená zemeguľa cez ňu položená lyža 
   nad zemeguľou znázornený skokanský mostík
 2006/32-L odznak  v strede odznaku je postava športovca na jednej strane je vlajka ČSSR a na druhej
    strane vlajka ČSTV pod postavou dátum 1965 a 
 2006/33-L odznak  Preborník II. CS vstrede odznaku je postava športovca nad ním vlaje M - ČSSR 
   československá vlajka a nápis ČSTV pod postavou je II CS a nápis preborník
 2006/34-L medaila  v strede postavy lyžiarov bežcov v pozadí zasnežené stromy M - ČSSR 
 2006/122-L medaila CKDA 1965 2. šampionát v lyžovaní ZSSR
 2006/123-L medaila 1. miesto 30km 1963 v strede medaily je lyžiar v behu v pozadí zasnežené stromy
 2006/124-L medaila 2. medaily medaily je postava športovca nad hlavou drží olivový veniec a dookola 
   je nápis Mistrovství ČSR
 2006/125-L medaila vstrede medaily je lyžiar v streľbe v pozadí sú znázornené tri vrchy a dookola nápis 
   I. Concurs de Ski armtelor prietene 1963
 2006/126-L medaila Zakopane 1962 Na prednej strane je snehová vločka a v nej nápis FIS na zadnej 
   strane sú snehové vločky
 2006/127-L medaila 1. miesto 15km 1966 vstrede je postava lyžiara v behu v pozadí zasnežené stromy
 2006/128-L medaila  1. miesto 30km 1964 vstrede medaily je postava lyžiara v behu v pozadí 
   zasnežené stromy
 2006/129-L  odznak  M - ČSSR 1961+ odznak ČSTV
 2006/130-L  odznak  Majster ČSSR vstrede medaily ja postava lyžiara v behu v pozadí zasnežené stromy
 2006/131-L medaila 1. miesto 4 x 10 km 1965 vstrede medaily je postava lyžiara v behu v pozadí 
   zasnežené stromy
 2006/132-L medaila Na prednej strane sú dve postavy športovcov Ot sportsmenov Rossii muža a ženy 
    nad hlavou držia vlajku v azbuke 
 2006/133-L medaila VIII. Olympic Winter Games pamätná
 2006/134-L odznak  M - ČSSR zaslúžilý majster športu

DaR / GiFt
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 2006/1288-1-2-L topánka kožené hnedej farby šnurovanie je urobené formou háčikov 
  lyžiarska 
 2006/1579-1-2-L lyže drevené vyrobené okolo roku 1930 výrobca Juraj Lacko z Banskej Bystrice, na lyžiach 
  zjazdové  je viazanie Huitfeld, sú natreté žlto-čiernou olejovou farbou
 2010/148-L číslo Na bielom podklade je červenou fabou číslo 30 v dolnom rohu modrou 50 km  
  štartovné na vrchnej strane v modrom podklade bielou VM FIS Oslo 1966
 2010/149-L číslo na bielom podklade vstrede modrou číslo 14 v hornej ľavej časti znak  
  štartovné FIS Zakopane 1962 v pravej strane číslo 4
 2010/150-L číslo na bielom podklade so zeleným nápisom Alitalia číslom 1651 pod číslo čerevený nápis 
  štartovné Campionato pod ním v krúžku 4 A v dolenej časti v ľavo nápis Europeo v pravej časti 
   Masters na zadnej časti štartovného čísla je biela dečka s podpismi pretekárov Čillík,  
   Párička ČSSR pretekári z Poľska Talianska Juhoslávie Bulharsk
 2011/064-L vlajka pamätná Winter Olympic Games Squaw Valley 
 2012/286-13 listinný BSD SNP XIV. ročník 7.- 8. 2. 1987 Kremnica Skalka Banská Bystrica  
  písomný propozície, bulletin, štartovná listina, výsledková listina, prezenčná karta,  
  materiál cieľová karta, pozvánka, farebná skladačka s označením trate BS, noviny Smer  
   s článkami o BS, označenky OV na meno Rudolf Čillík, Imarich Tomajka,  
   Murgaš Jaroslav, označenka dopravnej služby
  publikácia Záverečná práca Ľudmila Čillíková 1981 Analýza možností rozvoja behu na lyžiach  
   v Kremnických vrchoch Telovýchovná škola SÚV ČSZTV v Bratislave
  publikácia Tréning dorastu Štruktúra tréningových prostriedkov v behu na lyžiach v hlavnom  
   období v kategórii mladších dorasteniek. Diplomová práca Andrej Párička 1986  
   Telovýchovná škola SÚV ČSZTV Bratislava
  publikácia  Slovak SKI Association Reprezentačné družstvá Slovenskej republiky  
   v sezóne 2001 / 2002
   publikácia  História lyžovania v Kremnici. Pedagogická škola v Banskej Bystrici.  
   Diplomová práca Igor Kríž
  medaila 2. miesto 4 x 10km 1961 V strede medaily sú postavy lyžiarov bežcov v pozadí  
   zasnežené stromy
  publikácia Úroveň anaeróbneho prahu v ročnom tréningovom cykle lyžiara - bežca .  
   Diplomová práca Peter Kán. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici katedra telesnej  
   výchovy a športu 1997
  publikácia Efektívnosť a zameranie športovej prípravy v školskom športovom stredisku v behu 
   na lyžiach Diplomová práca Eva Čillíková Fakulta telesnej výchovy a športu  
   Univerzity Komenského v Bratislave 1990

 2006/752-1-2-L diplom štafeta člani 3 x 10km, 2. miesto VII. FIS Tekmovanje v Smučarskih Tekih 1966
 2006/753-L diplom  muži 15km VII. FIS Tekmovanje v Smučarskih Tekih 1966
 2006/754-L diplom  langlauf 15km, 5. miesto Urkunde Internationale Nordische Skiwettkampfe  
   Reit Im Winkl 
 2006/755-L diplom  beh na 50km Mistr ČSSR 1967
 2006/756-L diplom  Čestný Titul Zasloužilý Mistr Sportu 1969
 2006/757-L diplom  Československé Sportovní Hry 1963 Ľ. Čillíkovej - Preborník I. ČŠH - štafeta  
   lyž. behu na 3 x 5km - ženy, I. miesto
 2006/758-L diplom  Československé Sportovní Hry 1963 Čillíkovej Ľudmile - Preborník I. ČŠH - beh  
   na lyžiach na 5km - ženy
 2006/759-L diplom  Miroslavovi Slosiarikovi - beh mužov na 30km, 4. miesto za účasť ve Sportovních 
    Soutěžích III. CS v lyžování 1965
 2006/1080-L plagát  Hory a lyže, oddych a zdravie podklad je prevažne sivý nápis je v hornej časti  
   plagátu je čierny na bielej ploche na plagáte je znázornený lyžiar z farieb žltá,  
   modrá a oranžová
 2006/1088-1-2-L plagát XX. Tatranský pohár na plagáte je zobrazená tatranská príroda pred ktorými  
   je skokanský mostík nápisy sú čiernou farbou miesto konania Vysoké Tatry Štrbské 
   Pleso dátum 22. - 24. marec 1985 v ľavo hore je v kruhu skokan na lyžiach vpravo 
   dolu bežec
 2006/1090-1-2-L plagát  XIV. Tatranský pohár 79 podklad je prevažne modrý , doplnkové farby
 2006/1092-L plagát Tatranský pohár World Cup XIX 1984 je na striebornom podklade z hora dolu  
   je zobrazená bežkyňa na lyžiach v červenej kombinéze so štartovným číslom 20  
   v pozadí sú zasnežené hory písmo je čierne dátum marec 1984 miesto konania 
   Štrbské Pleso
 2006/1266-L diplom  Čillík Rudolf Comitetzul sportiv alarmatlor prietene Štafeta 4 x 10 km  
   III. miesto 1963
 2006/1273-1-2-L topánka  kožené, hnedej farby, šnurovacie - háčikové, pochádzajú z 30-tych rokov 
  lyžiarska 
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• Reprezentácia ČSSR a Dukla Liberec v príprave na sezónu, 1961



38 39

R u d o l f  Č i l l í kR u d o l f  Č i l l í k



40 41

R u d o l f  Č i l l í kR u d o l f  Č i l l í k



42 43

R u d o l f  Č i l l í kR u d o l f  Č i l l í k

• Odlet  časti čs. olympijskej výpravy  
na ZOH 1960 v Squaw Valley
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•  Majstrovstvá Slovenska 1994, R. Čillík vpravo

•  Karol Divín pri východe z olympijskej dediny
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