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Abstrakt 

 

Název:      Atletické disciplíny na programu moderních olympijských her 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je sledovat, jak se vyvíjel program atletických 

disciplín na jednotlivých olympijských hrách, jak tyto disciplíny postupem 

času do programu přibývaly a jak z něho mizely a snažit se vysvětlit, proč 

tomu tak bylo. Dalším úkolem je zdokumentování jednotlivých 

olympijských her a jejich nejdůležitějších událostí, především v atletice. 

 

Metody:  Indukční metoda představující myšlenkový postup, při němž se z 

jednotlivých faktů formulují obecnější tvrzení a teorie; dedukční metoda, 

kdy se odvozují od obecných tvrzení závěry pro jednotlivé prvky. 

      

Výsledky: Zaznamenání změn atletických disciplín na programu olympijských her, 

zhodnocení vývoje atletických disciplín a olympijských her, zaznamenání 

důležitých událostí a osobností jednotlivých her. 

 

Klíčová slova: Moderní olympijské hry; program olympijských her; atletika. 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

Title:   The events of the track and fields on the programm of modern olympic games 

 

Objectives:  The main task of this work is to trace how the program of the athletic 

disciplines has developed on the individual olympic games, how the 

disciplines have been added by the time and how they have dissapeared 

from the program and trying to explain why it was. Another task is to 

document the individual olympic games and their most important events, 

especially in athletics. 

 

Methods:  The induction method represents a thought process in which more general 

statements and theories are formulated from individual facts; a deduction 

method in which conclusions for individual elements are derived from 

general statements. 

 

Results:       Recording of changes of athletic disciplines on the program of the olympic 

games, evaluation of the development of the athletic disciplines and the 

olympic games, recording of important events and personalities of 

individual games. 

 

Keywords: Modern olympic games; the olympic games program; the track and field.
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ÚVOD  

Poprvé se olympijské hry konaly v roce 776 před naším letopočtem. Během konání her 

se dodržoval posvátný mír, zvaný „ekecheiriá“, proto nesměl na půdu Olympie vstoupit 

žádný voják se zbraní v ruce. Antické olympijské hry se konaly více než tisíc let. Byly 

pořádány v řecké Olympii ve čtyřletých intervalech, zvaných olympiády. Hry byly 

zrušeny až v roce 394 našeho letopočtu císařem Theodosiem I. 

Na obnovení olympijských her měl největší podíl francouzský pedagog a první generální 

tajemník Mezinárodního olympijského výboru baron Pierre de Coubertin. Právě on se 

zasadil o myšlenku znovuobnovení her a začal ji od roku 1888 realizovat. Chtěl 

prostřednictvím olympijských her obnovit výchovu mládeže v duchu kalokagathie, tedy 

harmonie těla a ducha, a ekecheirie, tedy všeobecného posvátného míru, který panoval v 

průběhu olympijských her v antickém Řecku. O osm let později bylo výsledkem jeho 

snažení konání prvních novodobých olympijských her v řeckých Athénách. Baron de 

Coubertin doplnil myšlenku posvátného míru o požadavek rovnoprávnosti sportovců, 

zákazu diskriminace, demokracii a fair-play.  Od her první olympiády v roce 1896 se hry 

konají každé čtyři roky, avšak s několika výjimkami. Olympijské hry byly ve 20. století 

poznamenány válkami, politickými událostmi, bojkoty, a dokonce i teroristickými útoky. 

Coubertinovu myšlenku se i přes otřesy v základech podařilo udržet dodnes. 

Atletika byla od začátku novodobých olympijských her jedním z nejsledovanějších 

sportů. Stejně tak byla královna sportu, jak je atletice přezdíváno, jedním z 

nejprestižnějších sportů na antických olympijských hrách. V antickém Řecku se mohlo v 

atletice na počátku olympijských her závodit pouze v několika málo disciplínách. Později 

zde byla snaha o nalezení nejvšestrannějšího atleta, proto se disciplíny zformovaly do 

podoby pentatlonu neboli pětiboje, který se skládal z běhu na jeden stadion (zhruba 190 

metrů), skoku dalekého, zápasu, hodu diskem a hodu oštěpem. Na prvních novodobých 

olympijských hrách se však v pentatlonu nezávodilo. Soutěžit mohli pouze muži a pouze 

v jednotlivých atletických disciplínách, kterých bylo celkem dvanáct. Disciplíny se 

především v průběhu novodobých olympijských her, které se datují od roku 1896, všelijak 

upravovaly a měnily, byly do programu her přidávány či odebírány. Cílem mé bakalářské 

práce je zjistit, jak se atletický program olympijských her v průběhu let měnil, a vysvětlit, 

proč tomu tak bylo. 
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Atletika se jako sportovní odvětví v novodobé historii začala rozvíjet v Anglii v 17. 

století. Zde se konaly závody v bězích na dlouhé vzdálenosti, které byly postupně 

formovány do nynější podoby běhů na delší tratě a přespolních běhů. V 19. století se 

zakládaly a tvořily první atletické spolky a kluby. Postupně se atletika začala šířit do 

kontinentální Evropy i do zámoří, kde koncem 19. století vznikaly atletické federace 

jednotlivých zemí, především vlivem nastávajících novodobých olympijských her. Na 

území České republiky byl rozvoj atletiky spojen se založením tělocvičného spolku 

Sokol. 

V atletických závodech nemají sportovci v jejich disciplíně za cíl porazit jednoho 

konkrétního soupeře, avšak dosáhnout nejlepšího měřeného výsledku mezi všemi 

účastníky dané disciplíny. Nejlepší měřený výsledek závisí na disciplínách, které se v 

atletice dělí na běhy, skoky, vrhy, hody, chůzi a víceboje. V běžeckých disciplínách vítězí 

závodník s nejkratším měřeným časem, stejně jako v chůzi. Ve skokanských a 

odhodových disciplínách je pro vítězství nutné překonání největší vzdálenosti závodníka 

či náčiní. Vzdálenost může být měřena horizontálně – vrhy, hody, skok daleký a trojskok, 

nebo také vertikálně – skok vysoký a skok o tyči. Ve vícebojích je cílem dosažení 

nejvyššího bodového skóre ze součtu všech daných disciplín víceboje.  
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1. CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V bakalářské práci se chci zaměřit především na vývoj atletického programu na 

olympijských hrách, na změny jednotlivých disciplín, vývoj her jako takových, rozdíly v 

ženských a mužských disciplínách atletiky postupem času a zároveň plánuji uvést některé 

zajímavosti jednotlivých olympijských her a jejich nejúspěšnější sportovce. Cílem mé 

práce je vypsat všechny novodobé olympijské hry v časovém horizontu od nejstarších po 

nejnovější, a u nich podat jednotlivé informace.  

K vyhledávání a zhodnocování informací využiji internetové a knižní zdroje, které souvisí 

s olympijskými hrami a atletikou. Dále se budu snažit zdokumentovat atletické disciplíny 

na jednotlivých olympijských hrách tak, jak byly postupem času na program her 

přidávány, jak se měnily a jak byly z programu odebírány. Pokusím se zaznamenat 

některé významné změny v jednotlivých atletických disciplínách, především pak v jejich 

obsahu či technice, případně uvést stejné disciplíny, které byly na některých 

olympijských hrách vícekrát, akorát v různých stylech provedení.  

V bakalářské práci se budu také zabývat vývojem jednotlivých olympijských her, 

zvyšování počtu zemí a účastníků na hrách postupem času a uvedu některé zajímavosti či 

historické události z každých her. Olympijské hry se za uplynulých 120 let změnily k 

nepoznání, proto bych rád nastínil nejpodstatnější změny a inovace. Ne každá změna 

vedla ke zlepšení a prohloubení olympijské myšlenky, proto se budu snažit těmto 

úpravám či idejím věnovat pozornost. 

V závěru se pokusím objasnit a vysvětlit, proč k jednotlivým změnám v atletickém 

programu docházelo, proč mohly ženy v atletice závodit až o mnoho let později než muži, 

proč se ve většině disciplín z prvních novodobých olympijských her závodí i v dnešní 

době a proč v některých už ne, a také se pokusím alespoň zhodnotit a vydedukovat, proč 

se výkony a světové rekordy postupem času stále zlepšují a posouvají. 
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2. PRAMENY A LITERATURA 

Ve své bakalářské práci jsem čerpal převážně z knižní literatury a z internetových zdrojů. 

Použitou literaturu bych rozdělil na dvě části, a to na literaturu z oblasti atletiky a 

literaturu z oblasti olympijských her. Literatura, která se týká atletiky, je zaměřena na 

popis disciplín, změny techniky či používaného náčiní, změny povrchu, na kterém se 

závodilo nebo do kterého se dopadalo, a také vývoj atletických disciplín na programu v 

průběhu let. Dále se část knih zaměřuje na jednotlivé atletické specializace jako běhy, 

hody, vrhy, skoky, chůzi či víceboje. Některé publikace jsou odkazem na určitého atleta 

či atletku, kteří se nějakým způsobem zapsali do historie. Knihy o vývoji atletických 

disciplín popisují změny od antických olympijských her až po současnost. Detailněji jsou 

pochopitelně popsány atletické disciplíny novodobé historie, které se měnily jak 

v průběhu čtyřletých period mezi olympijskými hrami, tak mezi mistrovstvími světa. 

Knižní publikace, týkající se olympijských her, stručně popisují antické olympijské hry, 

poté se věnují založení novodobých olympijských her, založení Mezinárodního 

olympijského výboru a dále popisu jednotlivých her. Mnoho publikací věnuje zvláštní 

pozornost Pierru de Coubertinovi, který je se založením novodobých olympijských her 

spojen nejvíce. Určité knihy, zabývající se olympiádami, dokumentují kromě průběhu, 

datování, změn v programu, také finanční aspekty či politické zázemí každých her. K 

vyhledávání knih s českou či československou stopou na olympijských hrách jsem využil 

literatury z dějin českého sportu jako například publikace Sokola či Dukly Praha. Některé 

publikace přímo spojují atletiku a olympijské hry Popisují tak atletické disciplíny na 

jednotlivých olympijských hrách a jejich medailisty.  

Z internetových zdrojů jsem používal nejčastěji webovou stránku sport reference, na které 

jsou přehledně zobrazené jednotlivé disciplíny na atletickém programu olympijských her, 

jejich účastníci a také výkony. S touto stránku jsem pracoval nejvíce a ověřoval z ní 

informace z písemných publikací, které se nějakým způsobem neshodovaly. Informace, 

které jsem nemohl ověřit, jsem se snažil dohledat z třetího zdroje, ať už z knižních nebo 

internetových zdrojů. K ověřování informací z internetových stránek jsem použil 

wikipedii, avšak tento webový zdroj jsem se snažil využívat co nejméně, vzhledem k jeho 

nízké autenticitě a některých mylných článků. Také jsem se do své bakalářské práce snažil 

zařadit některé grafy, u kterých jsem vycházel z dat ze stránek sport reference, či obrázky 

s olympijským kontextem.  
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3. DESKRIPTIVNĚ – ANALYTICKÁ ČÁST 

I. olympijské hry 1896 – Athény 

Sen Pierra de Coubertina se naplnil. V roce 1894 byl vytvořen olympijský výbor a Athény 

byly vyhlášeny prvním hostitelským městem novodobých olympijských her, které se 

měly konat v dubnu roku 1896. Výbor měl celkem dvanáct členů, kteří věřili v 

Coubertinovou myšlenku. Jedním nich byl Čech Jiří Stanislav Guth-Jarkovský.1 

Atletika byla na prvních novodobých olympijských hrách v Athénách v roce 1896 jedním 

z devíti sportovních odvětví a zdaleka nejsledovanějším sportem. Stala se nosnou částí a 

ozdobou her první olympiády. Díky peněžitému daru řeckého filantropa a podnikatele 

Georgia Averofa se mohl renovovat starobylý panathénský stadion stojící v Athénách a 

poté využít pro pořádání olympijských her.2 Pro atlety však tento stadion nebyl ideální 

kvůli jeho tvaru a povrchu, který byl pokryt škvárou a popelem. Trať byla dlouhá 330 

metrů, měla dlouhé rovinky a velice krátké zatáčky, ve kterých museli atleti přizpůsobit 

svůj běh fyzikálním zákonům. Zajímavostí také bylo, že olympijský výbor ustanovil 

pravidlo, kdy závodník běží ve směru hodinových ručiček, oproti klasickým běžeckým 

disciplínám, ve kterých se běží proti směru ručiček.3 

 
1 DURANTEZ CORRAL, Conrado. Pierre de Coubertin: The Olympic Humanist. Lausanne: International 

Olympic Comitee, c1994. Sport v obrazech. 
2 GUTTMANN, Allen. Games and empires: modern sports and cultural imperialism. New York: 

Columbia University Press, [1994], s. 122. ISBN 978-0-231-10042-7. 
3 1896 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1896/ 
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Obrázek 1 - Panathénský stadion 18964 

Atletických soutěží se na olympijských hrách v Athénách zúčastnilo 63 závodníků, pouze 

mužského pohlaví, z jedenácti zemí. Nejvyšším počtem atletů bylo zastoupeno Řecko a 

Spojené státy americké. Sedm zúčastněných zemí získalo některou z medailí, přičemž 

Spojené státy byly dominantním státem v počtu vítězství, kdy americká reprezentace 

získala šestnáct medailí v deseti disciplínách z celkových dvanácti, z toho devět zlatých 

medailí.5 

Jak bylo již zmíněno, na prvních novodobých olympijských hrách bylo na atletickém 

programu celkem dvanáct disciplín, z toho šest běžeckých a šest technických. Běžecké 

disciplíny se skládaly z běhu na 100, 400, 800 a 1500 metrů, překážkového běh na 110 

metrů a maratonu. Technické disciplíny se skládaly ze skoku vysokého, skoku dalekého, 

trojskoku, skoku o tyči, vrhu koulí a hodu diskem. Těchto dvanáct disciplín zůstalo 

součástí programu olympijských her až do nynější doby.6 

Nejvzpomínanější postavou her první olympiády byl a zřejmě navždy bude řecký listonoš 

Spyridon Louis, který zvítězil na trati Marathón – Athény, kterou dle bájných pověstí 

 
4 Olympijské Tokio 2020 trumfuje už teď: postaví nejdražší stadion. In: Idnes.cz [online]. Praha: 

MAFRA, c1999-2019, 28.11.2013 [cit. 2019-08-13]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/oh/olympismus/v-

tokiu-vyroste-nejmodernejsi-olympijsky-

stadion.A131128_115103_sport_oh_rou/foto/ROU4f8794_profimedia_0167025675.jpg 
5 1896 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1896/ 
6 1896 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1896/ 
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absolvoval řecký voják Feidippidés po bitvě s Peršany, který v cíli své cesty se slovy 

,,Zvítězili jsme“ zemřel.7 Avšak místo vzdálenosti, která je pro maratón typická, tedy 42,2 

kilometrů, byl první olympijský maraton dlouhý 40 kilometrů.8 Pro řeckého atleta byl 

tento triumf přelomový, jelikož žádného jiného maratonu, ani jakéhokoliv běhu se již 

neúčastnil.9 

Za zmínku stojí také triumf Američana Roberta Garretta, který přijel do Athén soutěžit 

ve vrhu koulí. Zde se však prvně setkal s diskem, přihlásil se do soutěže a porazil všechny 

řecké protivníky, kteří se připravovali i několik měsíců na obnovu slávy antického 

Diskobola. Garrett poté vyhrál i vrh koulí a byl jedním ze čtyř dvojnásobných atletických 

vítězů prvních novodobých olympijských her.10 

V Athénách se zdaleka nesešli nejlepší světoví atleti tehdejší doby. Kupříkladu nejlepší 

světový výkon v roce 1896 v běhu na 100 metrů byl v držení švédského atleta Haralda 

Anderssona v čase 10 4/5. Dle nynějšího způsobu měření času by se výsledek rovnal 10 

vteřinám a 80 setinám sekundy. Triumf v běhu na 100 metrů na olympijských hrách 

v roce 1896 byl však za rovných 12 sekund.11 

První olympijské hry novodobé historie sloužily jako mezník, který vytvořil podmínky 

pro mezinárodní soutěže různého typu a nastartovaly éru čtyřletých olympijských cyklů. 

Přestože se her 1. olympiády neúčastnili zdaleka všichni nejlepší světoví sportovci, 

znamenaly zlom v budoucím vývoji světového sportu. 

 

II. olympijské hry 1900 – Paříž 

Olympijské hry v roce 1900 v Paříži byly navzdory přání Mezinárodního olympijského 

výboru spojeny se Světovou výstavou, která se ten samý rok v Paříži konala. Světová 

výstava však byla pro lidi zajímavější, proto olympijské hry navštívila pouze hrstka 

 
7 Maratonský běh. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-07-05]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maratonsk%C3%BD_b%C4%9Bh 
8 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 18-19. ISBN 80-7033-852-0. 
9 FOLPRECHT, Václav. Světová atletika v obrazech. Praha: Olympia, 1988, s. 11. Sport v obrazech. 

ISBN 27-026-89. 
10 FOLPRECHT, Václav. Světová atletika v obrazech. Praha: Olympia, 1988, s. 11. Sport v obrazech. 

ISBN 27-026-89. 
11 HYMANS, Richard. Progression of world best performances and IAAF official world records. 

Monaco : IAAF, 2003. 
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diváků, především z řad cizinců. Ženy na těchto olympijských hrách startovaly poprvé 

v tenisu a golfu, a to i přes nesouhlas Pierra de Coubertina.12 

Atletické závody byly jedinou sportovní událostí olympijských her, která získala na 

publicitě a byla propagována v ostatních zemích. Proto ji také atletický program označil 

jako ,,Championnat Universel‘‘, neboli mistrovství světa. Na hrách v Paříži startovalo 

v atletice celkem 119 závodníků ze sedmnácti zemí včetně tehdejších Čech. Čechy měli 

celkem čtyři atlety, kteří závodili v 5 z 23 atletických disciplín. Nejlepšího umístění 

z českých závodníků na druhých olympijských hrách dosáhl František Janda Suk v hodu 

diskem, který výkonem 35 metrů a 14 centimetrů získal stříbrnou medaili.13 

Oproti prvním olympijským hrám novodobé historie se atletické disciplíny na hrách 2. 

olympiády v Paříži rozrostly z předchozích 12 na 23. Připsány byly převážně technické 

disciplíny, ale také běhy na delší tratě a běhy přes překážky. Většina těchto nových 

disciplín však byla v pozdějších letech z olympijského programu odstraněna. Do dnešního 

dne zůstaly na programu olympijských her pouze disciplíny hod kladivem, běh na 200 

metrů a běh na 400 metrů překážek. Některé disciplíny byly v následujících letech mírně 

upraveny. Například běhy na 2500 a 4000 metrů překážek byly nahrazeny jedním během 

na 3000 metrů překážek nebo týmový běh na 5000 metrů byl později změněn na 

individuální disciplínu.14 

Skoky z místa, které byly na počátku 20. století součástí olympijského programu a 

v tehdejší době také velice oblíbené, byly již na programu čtvrtých olympijských her 

vyškrtnuty. Přesto v těchto technických disciplínách zvítězil jeden z nejúspěšnějších 

atletů všech dob a hrdina druhých olympijských her v Paříži, Ray C. Ewry, který zvítězil 

ve všech třech skokanských disciplínách z místa – skoku dalekém, skoku vysokém i 

trojskoku. V těchto disciplínách triumfoval také na následujících olympijských hrách 

v roce 1904, poté v roce 1906 a 1908 vyjma trojskoku z místa, který byl z atletického 

programu po roce 1904 odebrán.15 Přestože se již tyto disciplíny na olympijských hrách 

 
12 KÖSSL, Jiří, ŠTUMBAUER, Jan, WAIC, Marek. Kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Univerzita 

Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, s. 98. ISBN 978-80-246-3420-3. 
13 Atletika na Letních olympijských hrách 1900. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2019 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika_na_Letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_1900 
14 Athletics at the 1900 Paris Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-

08]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1900/ATH/ 
15 Ray Ewry. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ew/ray-ewry-1.html 
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nevyskytují, často bývají používány jako tréninková cvičení. Ray C. Ewry tak zůstane 

zřejmě navždy hrdinou těchto disciplín a také osminásobným olympijským vítězem. 

Druhým hrdinou olympijských her v Paříži byl Američan Alvin Kraenzlein, který byl 

kromě čtyřnásobného triumfu v běhu na 60 metrů, běhu na 110 a 200 metrů překážek a 

ve skoku dalekém, přezdíván otcem moderních překážek pro jeho techniku používanou 

dodnes, a to natažení švihové nohy přes překážku a skrčení odrazové nohy v pravém 

úhlu.16 

Nejúspěšnější zemí co do počtu medailí v atletice na hrách 2. olympiády byly Spojené 

státy americké se ziskem 39 medailí, z toho 16 zlatých. Druhé olympijské hry se díky 

svému spojení se světovou výstavou zapsaly do dějin jako ty méně povedené. Přesto se 

zde objevily nové druhy technik, jako například Jandova otočka v hodu diskem nebo 

Kraenzleinův přeběh překážek, který dal podobu technice překážkového běhu, jak jej 

známe nyní.17 

 

III. olympijské hry 1904 – Saint Louis 

Třetí olympijské hry se konaly na soutoku řek Mississippi a Missouri ve městě Saint 

Louis ve Spojených státech amerických. Dlouhá a nákladná cesta překazila účast mnoha 

evropských sportovců. Z českých sportovců se nikdo nezúčastnil. Olympijské hry v St. 

Louis byly také první, na kterých se udělovaly zlaté, stříbrné a bronzové medaile za první, 

druhé a třetí místo.18 

Podle všech médií byla atletika v St. Louis považována za hlavní událost olympijských 

her. Některá média dokonce označila atletiku za jediný sport, který by měl být považován 

za pravý olympijský sport. Počet atletických disciplín vzrostl oproti předchozím hrám 

v Paříži o dvě na 25. Disciplíny zůstaly prakticky stejné jen s malými úpravami.19 

Běh na 2500 a 4000 metrů překážek byl nahrazen jedním během na 2590 metrů překážek. 

Dlouhou dobu byla uváděna vzdálenost běhu 2500 metrů, avšak saintlouiské noviny 

 
16 FOLPRECHT, Václav. Světová atletika v obrazech. Praha: Olympia, 1988, s. 11. Sport v obrazech. 

ISBN 27-026-89. 
17 Atletika na Letních olympijských hrách 1900. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2019 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika_na_Letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_1900 
18 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 34. ISBN 80-7033-852-0. 
19 Athletics at the 1904 St. Louis Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-10]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1904/ATH/ 
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vzdálenost opravily a s jistotou konstatovaly, že trať byla doopravdy dlouhá 2590 metrů.20 

Upraven byl také týmový běh na 5000 metrů, který byl přizpůsoben angloamerické měrné 

soustavě a vzdálenost nyní činila čtyři míle. Tato týmová disciplína byla na atletickém 

programu pouze na těchto olympijských hrách a z dalších her byla již vyškrtnuta. 

Vymazána byla především kvůli nízké účasti, kdy se soutěžily pouze dva týmy.21   

Dále byl na atletický program připsán hod břemenem, který vážil 56 liber, tedy 25,4 

kilogramů, a také předchůdce desetiboje, zvaný všestrannost. Obě tyto disciplíny byly 

jediné, které na hrách v St. Louis vyhráli závodníci z jiných zemí než z USA.22  

Disciplíny všestrannosti, tedy jakéhosi desetiboje obsahovaly běh na 100 a 880 yardů, 

vrh koulí, skok vysoký, hod kladivem a 56 librovým břemenem, skok o tyči, běh na 120 

yardů překážek, skok daleký a běh na jednu míli.23  

Poslední disciplínou, která byla připsána na program her, byl atletický trojboj, který byl 

paradoxně zapsán do gymnastického programu, přestože obsahoval atletické disciplíny. 

Trojboj byl složen z běhu na 100 yardů, skoku dalekého a vrhu koulí.24 

Hlavní postavou her třetí olympiády se stal sprinter Archie Hahn, trojnásobný vítěz 

v bězích na 60, 100 a 200 metrů. Jeho čas 21,6 vteřin v běhu na 200 metrů zůstal jako 

olympijský rekord nepřekonán do roku 1932. Další výraznou postavou se stal skokan 

Meyer Prinstein, který zvítězil ve skoku dalekém v olympijském rekordu, který měřil 734 

centimetrů a zvítězil také v trojskoku.25  

Olympijské hry v Saint Louis byly festivalem americké atletiky, a proto jsou někdy 

označovány jako ,,americký šampionát‘‘, vzhledem k nízké účasti sportovců ostatních 

národností. 

 
20 Athletics at the 1904 St. Louis Summer Games: Men's 2,590 metres Steeplechase. In: Sports Reference 

[online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.sports-

reference.com/olympics/summer/1904/ATH/mens-2590-metres-steeplechase.html 
21 Athletics at the 1904 St. Louis Summer Games: Men's 4 mile, Team. In: Sports Reference [online]. 
c2000-2016 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.sports-

reference.com/olympics/summer/1904/ATH/mens-4-mile-team.html 
22 Athletics at the 1904 St. Louis Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-10]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1904/ATH/ 
23 Athletics at the 1904 St. Louis Summer Games: Men's All-Around Championship. In: Sports Reference 

[online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.sports-

reference.com/olympics/summer/1904/ATH/mens-all-around-championship.html 
24 Gymnastics at the 1904 St. Louis Summer Games: Men's Individual All-Around, Field Sports. In: 

Sports Reference[online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.sports-

reference.com/olympics/summer/1904/GYM/mens-individual-all-around-field-sports.html 
25 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 36-41. ISBN 80-7033-852-0. 
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Olympijské mezihry 1906 – Athény 

Mezinárodní olympijský výbor dodnes neuznává olympijské hry z roku 1906 v Athénách 

za ,,pravé“ olympijské hry, proto jsou označovány jako mezihry. Přesto měly tyto hry 

zásadní roli v záchraně olympijského hnutí. Řekové je pořádali k 10. výročí prvních 

novodobých olympijských her. Současně nechtěli, aby se olympijské hry stávaly součástí 

světových výstav, jako tomu bylo na hrách 2. olympiády v roce 1900 v Paříži a poté i na 

hrách 3. olympiády v roce 1904 v Saint Louis. Další olympijské mezihry se měly konat 

v roce 1910, avšak z jejich pořádání nakonec sešlo.26 

Přestože tyto olympijské mezihry nejsou oficiálně uznávány, jednalo se o do té doby 

největší mezinárodní setkání sportovců, které svět kdy viděl. Zatímco na předchozích 

hrách chyběli někteří špičkoví sportovci, kvalita obsazení na mezihrách v Athénách 

daleko přebila olympijské hry v roce 1896, 1900 i 1904.27 

Na atletickém programu meziher v Athénách bylo 21 disciplín, ve kterých soutěžilo 

celkem 233 závodníků z dvaceti zemí. Na programu chyběly disciplíny jako běh na 60 a 

200 metrů. Přestože běh na 200 metrů byl na nadcházejících olympijských hrách opět na 

programu a zůstal na něm dodnes, běh na 60 metrů byl z programu olympijských her 

vymazán. Z těchto meziher byly odebrány také překážkové běhy na 200 a 400 metrů a 

stejně jako u běhu na 60 metrů, byl i překážkový běh na 200 metrů z programu 

olympijských her nadobro odebrán. Běh na 400 metrů překážek byl opět na programu her 

6. olympiády v Londýně a je na programu her i nyní.28 

Poprvé se na olympijských hrách objevily také disciplíny chůze, hod oštěpem volným 

stylem, hod kamenem a antický pětiboj, z nichž se ujala pouze chůze a hod oštěpem, které 

daly základ těmto disciplínám v nynější podobě. Zajímavostí je, že vítězem v chůzi na 

 
26 Athénské olympijské mezihry. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9nsk%C3%A9_olympijsk%C3%A9_mezihry 
27 1906 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016.[cit. 2019-07-10]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1906/ 
28 Athletics at the 1906 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-

10]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1906/ATH/ 
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1500 metrů byl a stále je oficiálně uznáván Američan George Bonhag, který měl být dle 

ostatních závodníků diskvalifikován za to, že v průběhu závodu běžel.29 

Nejúspěšnějším atletem olympijských meziher v roce 1906 byl Martin Sheridan z USA 

se ziskem pěti medailí, z toho dvou zlatých. Tyto letní olympijské mezihry byly 

jedinečným předpokladem pro olympijské hry jako samostatný svátek sportu. Řekové 

docílili upuštění od spojení olympijských her se světovými výstavami, a dali základ 

samostatným hrám s mezinárodní účastí a širokým diváckým obecenstvem.30 

 

IV. olympijské hry 1908 – Londýn 

Čtvrté olympijské hry se měly původně odehrát v Římě, avšak výbuch sopky Vesuv 

v roce 1906 a následná obnova oblasti na úpatí sopky si vyžádala změnu pořádání her, 

které nakonec připadlo anglickému hlavnímu městu. To také přineslo mnohé problémy. 

Padlo zde několik kontroverzních rozhodnutí, jelikož rozhodování v soutěžích bylo 

v plné kompetenci hostitelské země. Tento způsob byl však po hrách 6. olympiády 

v Londýně zrušen a nahrazen mezinárodním olympijským rozhodováním.31 

Celkem se olympijských her v Londýně v roce 1908 zúčastnilo přes dva tisíce závodníků 

a závodnic ve 24 sportech32, v atletice to bylo celkem 431 atletů z dvaceti zemí ve dvaceti 

šesti disciplínách. Spojené státy vyhrály šestnáct zlatých medailí, Velká Británie celkem 

sedm, a dalšími zeměmi, které vyhrály zlatou medaili, byla Kanada, JAR a Švédsko, za 

které Eric Lemming vyhrál oba styly hodu oštěpem.33 

Na program her byly znovu zařazeny běhy na 200 metrů a 400 metrů překážek. 

Nejúspěšnějším atletem se stal americký běžec Melvin Sheppard, vítěz běhů na 800 a 

1500 metrů a člen vítězné olympijské štafety, která v Londýně slavila svou premiéru. 

Velice úspěšný byl také vítěz předchozích dvou olympijských her ve skoku dalekém a 

 
29 Athletics at the 1906 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-

10]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1906/ATH/ 
301906 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016.[cit. 2019-07-10]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1906/ 
31 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 44. ISBN 80-7033-852-0. 
32 1908 London Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-15]. Dostupné 

z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1908/ 
33 Athletics at the 1908 London Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-

15]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1908/ATH/ 
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vysokém z místa – Ray Ewry, který na těchto hrách završil zlatý hattrick – vítězství na 

třech po sobě jdoucích olympijských hrách.34  

Kdybychom nepočítali mezihry v roce 1906 za oficiální olympijské hry, pak by hry 6. 

olympiády v Londýně v roce 1908 byly první za účasti prakticky všech nejlepších 

světových atletů na světě.35 Konaly se na stadionu White City, na kterém se závodilo až 

do roku 1984, kdy byl následně zbořen a na jeho místě byl postaven kancelářský 

komplex.36 

 

V. olympijské hry 1912 – Stockholm 

Ze sportovního hlediska jsou hry páté olympiády ve Stockholmu hodnoceny jako první 

skutečný svátek sportu. Po problémech s rozhodováním v roce 1908, pseudo – 

olympijských hrách v letech 1900 a 1904 a nízké mezinárodní účasti na hrách v roce 

1896, jsou hry ve Stockholmu brány jako první opravdové olympijské hry olympijských 

proporcí.37 Švédští hostitelé neoficiálně zavedli elektrické měření času běžeckých 

disciplínách, stejně jako první rozhlasový informační systém.38 

V roce 1912 vzniká mezinárodní asociace atletických federací a od tohoto roku se vede 

také oficiální listina světových rekordů. Atletického programu na olympijských hrách ve 

Stockholmu zúčastnilo celkem 534 sportovců ze sedmadvaceti zemí, tedy o sedm zemí 

více než na předchozí olympiádě v Londýně. Do programu her přibyly běhy na dlouhé 

tratě, konkrétně běh na pět a deset tisíc metrů, které jsou na atletickém programu 

olympijských her i dnes. Obě tyto disciplíny vyhrál poprvé Fin Hannes Kolehmainen. 

Prvně se na hrách běžely také štafetové běhy na 4x100 metrů, ve které zvítězili Britové, 

a 4x400 metrů, ve které zvítězila štafeta z USA.39 

 
34 Athletics at the 1908 London Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-

15]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1908/ATH/ 
35 FOLPRECHT, Václav. Světová atletika v obrazech. Praha: Olympia, 1988, s. 12. Sport v obrazech. 

ISBN 27-026-89. 
36 White City Stadium. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001-2019 [cit. 2019-08-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/White_City_Stadium 
37 1912 Stockholm Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016.[cit. 2019-07-17]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1912/ 
38 Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-17]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1912/ATH/ 
39 Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-17]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1912/ATH/ 
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Zajímavými a ojedinělými novými disciplínami byly hod diskem, hod oštěpem a vrh 

koulí obouruč, tedy oběma rukama. Tyto disciplíny byly na programu olympijských her 

pouze jednou, a to právě v roce 1912 ve Stockholmu. Novými disciplínami byl také 

pětiboj a desetiboj, který vydržel na programu dodnes.40 V těchto disciplínách kraloval 

americký závodník indiánského původu Jim Thorpe, který v jednom týdnu absolvoval 

pětiboj, desetiboj a mezi těmito dvěma závody se ještě stihl zúčastnit dvou dalších 

finálových disciplín.41 

Tyto olympijské hry byly také poslední, na kterých se závodilo v disciplínách skoku 

dalekém a vysokém z místa. Zřejmě největší ikonou těchto disciplín tak navždy zůstane 

Ray Ewry se ziskem osmi zlatých medailí na olympijských hrách v letech 1900, 1904 a 

1908.42 

Hry 5. olympiády ve Stockholmu znamenaly obrovský úspěch světového sportu a 

obzvláště atletiky, která se na něm podílela nejvýrazněji. Bohužel o dva roky později 

vypukla první světová válka, která kromě vynechání her v roce 1916 přinesla také 

zpomalení rozvoje atletiky.43 

 

VI. olympijské hry 1916 – Berlín 

Po vypuknutí první světové války byly hry zrušeny, a tudíž se nekonaly.44 

 

VII. olympijské hry 1920 – Antverpy 

V roce 1920, tedy necelý rok po skončení války bylo rozhodnuto, že se olympijské hry 

budou konat ve válce poničené Belgii. Ačkoliv byly hry poněkud strohé, Belgičané a 

organizační výbor vykonali úžasnou práci při přípravě her v tak krátkém čase. 

Mezinárodní olympijský výbor také povolil, aby se hry konaly po dobu téměř pěti měsíců. 

 
40 Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-17]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1912/ATH/ 
41 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 56-57. ISBN 80-7033-852-0. 
42 Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-17]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1912/ATH/ 
43 FOLPRECHT, Václav. Světová atletika v obrazech. Praha: Olympia, 1988, s. 13. Sport v obrazech. 

ISBN 27-026-89. 
44 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 75. ISBN 80-7033-871-7. 
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Československo se zde poprvé účastnilo olympijských her jako samostatný stát a vyslalo 

na ně 123 sportovců, z toho pouze jedinou ženu.45 

Atletika byla jako obvykle nejočekávanějším sportem na programu olympijských her. Po 

vysoké účasti mezinárodních atletů na předchozích hrách ve Stockholmu se i zde účastnili 

atleti různých zemí a kultur. Přestože se atletický program stále teprve rozvíjel, na 

olympijských hrách v Antverpách se zvolna formoval do podoby, jak ho známe dnes. 

Přestože některé disciplíny byly z těchto her později odebrány, některé zase přidány, 

měnila se technika disciplín i povrch na kterém se závodilo, a především, závodili v této 

době pouze muži, koncept atletického programu na hrách 8. olympiády v Antverpách se 

začínal shodovat s programem v jednadvacátém století.46 

Přespolní běhy jednotlivců a týmů byly disciplíny, které měly na hrách v roce 1920 své 

místo na olympijském programu. Běžela se trať dlouhá zhruba osm kilometrů, na které 

dominoval finský závodník Paavo Nurmi, který získal zlatou medaili jak v individuální, 

tak v týmové kategorii této disciplíny a také v běhu na deset tisíc metrů.47 

Na těchto hrách se také naposledy házelo 25,4 kilovým břemenem. Zvítězil Američan Pat 

McDonald a zůstává tak posledním olympijským vítězem této disciplíny.48 

Ve skoku o tyči dokázal Američan Frank Foss poprvé překonat čtyřmetrovou hranici 

(konkrétně čtyři metry a devět centimetrů) novou technikou, která spočívala ve skrčení 

těla nad laťkou a dvojitém výmyku. Tímto výkonem se zapsal do dějin atletiky.49 

Olympijské hry v Antverpách byly velice vydařené pro Finsko, které si z atletiky odvezlo 

celkem devět zlatých medailí, stejně jako Spojené státy americké.50 

 

 
45 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 75. ISBN 80-7033-871-7. 
46 Athletics at the 1920 Antwerpen Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-18]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1920/ATH/ 
47 Athletics at the 1920 Antwerpen Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-18]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1920/ATH/ 
48 Athletics at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's 56-pound Weight Throw. In: Sports Reference 

[online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://www.sports-

reference.com/olympics/summer/1920/ATH/mens-56-pound-weight-throw.html 
49 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 68. ISBN 80-7033-852-0. 
50 Atletika na Letních olympijských hrách 1920. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika_na_Letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_1920 
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VIII. olympijské hry 1924 – Paříž 

Po čtyřiadvaceti letech se olympijské hry vrátily do Paříže, kde se francouzští pořadatelé 

po blamáži v roce 1900 snažily napravit svou pověst. Při této příležitosti oznámil baron 

Pierre de Coubertin svůj úmysl stáhnout se do ústraní a ukončit vedení mezinárodního 

olympijského hnutí, jelikož své dílo považuje za dokončené. Her 8. olympiády se 

zúčastnilo přes 3000 sportovců ze 44 států, kteří byli poprvé ubytování v olympijské 

vesnici. Stejně jako na přechozích hrách v Antverpách nebylo pozváno Německo a SSSR, 

vzhledem k událostem z první světové války.51 

První zlatou medaili pro Československou republiku získal gymnasta Bedřich Šupčík ve 

šplhu na laně bez přírazu.52 

Atletický program se s pár výjimkami nelišil od programu na olympijských hrách 

v Antverpách v roce 1920 a neliší se ani od atletického programu v dnešní době. Největší 

výjimkou byla neúčast žen v atletických disciplínách, avšak na těchto olympijských hrách 

soutěžili pouze muži naposledy.53  

Vzhledem k ukončení působení Pierra de Coubertina, který byl proti účasti žen na 

olympijských hrách, v čele Mezinárodního olympijského výboru, bylo toto pravidlo 

zrušeno a ženy se na příštích olympijských hrách mohly poprvé zúčastnit královny 

sportu.54 

Atletická disciplína přespolní běh byla na těchto olympijských hrách taktéž naposledy a 

opět byla dominantou finských běžců. Běžela se jak týmová štafeta, tak individuální 

závod na vzdálenost zhruba deseti kilometrů, tedy o dva kilometry více než na 

předchozích hrách. Na programu her osmé olympiády skončil taktéž týmový závod 

v běhu na 3000 metrů a pětiboj, který měl být na začátku novodobých olympijských her 

připodobňován k antickému pětiboji.55 

Zajímavostí ve vývoji atletických disciplín na olympijských hrách byla disciplína 10 

kilometrů chůze, která se zrušila po této olympiádě na celých 24 let a konala se opět až 

 
51 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 74. ISBN 80-7033-852-0. 
52 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 94. ISBN 80-7033-871-7. 
53 Athletics at the 1924 Paris Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-

19]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1924/ATH/ 
54 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 76. ISBN 80-7033-871-7. 
55 Athletics at the 1924 Paris Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-

19]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1924/ATH/ 
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na hrách v roce 1948 v Londýně a poté na olympijských hrách v roce 1952 v Helsinkách, 

po kterých byla tato disciplína zrušena nadobro.56      

Největšími hvězdami olympijských her v Paříži v roce 1924 byli finští běžci Paavo Nurmi 

a Ville Ritola, kteří dohromady získali neuvěřitelných 9 zlatých medailí. Paavo Nurmi 

dokonce zvítězil v rozmezí jedné hodiny v závodech na 1500 a 5000 metrů. K tomu přidal 

další 3 zlaté medaile a zůstává tak atletem s nejvyšším počtem zlatých medailí na jedné 

olympiádě. Ville Ritola získal celkem 4 zlaté medaile a společně s Paavo Nurmim ukázali 

dominanci Finů v bězích na dlouhé tratě.57 

Olympijské hry se v roce 1924 rozrostly o druhou část, a to o zimní olympijské hry, které 

se v tomto roce také konaly ve Francii, konkrétně v Chamonix. Celkově se dá říci, že byly 

letní olympijské hry úspěšné a Pierru de Couberteinovi se dostalo zadostiučinění za 

nepovedené hry v roce 1900.58 

 

IX. olympijské hry 1928 – Amsterdam 

Olympijské hry v Amsterdamu se mohou pyšnit mnoha tituly ,,poprvé‘‘. Největší událostí 

her v roce 1928 byla prvotní účast žen v atletických disciplínách. Přestože ženy stále 

tvořily zhruba desetiprocentní část všech účastníků olympijských her, oproti roku 1924 

to byl dvojnásobek. Pierre de Coubertin se proti ženám na olympijských hrách několikrát 

vyhrazoval ve svých spisech. Právě kvůli tomu byly ženy přijímány na olympijské hry 

pomalu a neochotně. Startovalo zde přes 3200 účastníků z 46 zemí, po delší pauze i 

z Německa. Poprvé na stadionu hořel olympijský oheň a poprvé kráčela v čele 

slavnostního nástupu výprava Řecka.59  

Poprvé zde byl také atletický program mužů téměř totožný s tím nynějším. Jediné 

disciplíny, které na hrách 9. olympiády v roce 1928 chyběly oproti hrám 31. olympiády 

v roce 2016 v Riu de Janeiru, byly chůze na 20 a 50 kilometrů. Ženy naopak startovaly 

pouze v pěti disciplínách. Mezinárodní asociace atletické federace povolila ženám 

 
56 Athletics Men's 10 kilometres Walk Medalists. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

07-19]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/sports/ATH/mens-10-kilometres-

walk.html 
57 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 76-77. ISBN 80-7033-852-0. 
58 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 74. ISBN 80-7033-852-0. 
59 1928 Amsterdam Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-19]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1928/ 
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závodit v bězích na 100 a 800 metrů, ve skoku vysokém, hodu diskem a štafetovém běhu 

na 4x100 metrů. Po běhu na 800 metrů žen, ve kterém zvítězila Němka Lina Radke, se 

některé závodnice zhroutily vyčerpáním. To se setkalo s nepochopením, jelikož muži byli 

po doběhnutí osmi set metrové trati v pořádku. Mezinárodní olympijský výbor a 

Mezinárodní atletická federace rozhodly, že tratě delší než 200 metrů jsou pro ženy 

nebezpečné, tudíž byly zakázány až do olympijských her v roce 1960.60 

Finové Nurmi a Ritola se vrátili na olympijské hry v Amsterdamu, kde oba získali jednu 

zlatou medaili, k tomu Paavo Nurmi přidal ještě dvě stříbrné a Ville Ritola jednu stříbrnou 

medaili. Ve sprintech na 100 a 200 metrů kraloval mladý kanadský sprinter Percy 

Williams, který zvítězil v čase 10,6 sekundy v běhu na 100 metrů a 21,8 vteřin na 200 

metrů a jako první Neameričan získal sprinterský double. V této době neexistovaly 

startovní bloky, proto se do dráhy hloubily jamky, ve kterých si mohli atleti a atletky opřít 

nohy a rychleji vystartovat i bez použití klasických startovních bloků.61 

Hry 9. olympiády v roce 1928 patřily mezi jedny z posledních poklidných olympijských 

her před nadcházející 2. světovou válkou. Do historie se zapsaly jako hry, kde byla 

alespoň určitá snaha o rovnocennost mužů a žen. Ženy na povolení Mezinárodní atletické 

 
60 Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 

2019-07-19]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1928/ATH/ 
61 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 84-85. ISBN 80-7033-852-0. 

Graf 1 - Počet zúčastněných mužů a žen na jednotlivých olympijských hrách 
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federace poprvé závodily v atletice a nastartovaly tak novou éru vývoje atletického 

programu a atletických disciplín, ve kterých se mohly zúčastnit.62 

 

X. olympijské hry 1932 – Los Angeles 

Hry 10. olympiády v Los Angeles poznamenala vrcholící hospodářská krize. 

Mezinárodní účast byla vzhledem k velké cestovní vzdálenosti z Evropy a finančním 

nákladům nízká. Soutěžilo zde o více než polovinu závodníků méně než na předchozích 

olympijských hrách v Amsterdamu. Přesto se tato skutečnost neodrazila na kvalitě her. 

Stejně tak se snížil počet participujících zemí z předchozích 46 na 37, avšak olympiáda 

byla divácky atraktivní. Průměrný počet diváků na nejoblíbenějším sportu olympijských 

her – atletice, byl okolo 60 000. Na atraktivitě přidalo zúžení programu na 16 dní, 

zavedení stupňů vítězů se třemi stupínky a zřízení automatického měření v atletice.63 

Atletický program mužů se kromě disciplíny 50 kilometrů chůze, kde zvítězil Brit 

Tommy Green, nezměnil. Oproti tomu v ženském atletickém programu přibyly dvě 

disciplíny, běh na 80 metrů překážek a hod oštěpem, ve kterých se stala olympijskou 

vítězkou všestranně nadaná atletka Babe Didriksonová. Jednadvacetiletá Američanka 

přidala do své sbírky i stříbrnou medaili ve skoku vysokém. Běh na 800 metrů byl pro 

ženy po zkušenostech z předchozích olympijských her na této olympiádě vyškrtnut.64 

Japonci si zopakovali triumf v trojskoku z roku 1928, kde zvítězil Mikio Oda, který na 

těchto hrách kvůli zranění skončil až na dvanáctém místě. Zastoupil jej krajan Čuhei 

Nanba, který skočil 15 metrů a 72 centimetrů a vytvořil tak nový světový rekord.65 

Olympiáda v roce 1932 v Los Angeles skončila emotivně. K olympijskému sboru, který 

zpíval při západu slunce píseň Aloha, se připojil celý zaplněný stadion. Svět v té době 

nevěděl, že to jsou poslední mírové olympijské hry na příštích šestnáct let.66 

 

 
62 1928 Amsterdam Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-19]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1928/ 
63 1932 Los Angeles Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-21]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1932/ 
64 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 92-93. ISBN 80-7033-852-0. 
65 HYMANS, Richard a Imre MATRAHAZI. Progression of World Records: 2015 edition. Monaco: 

IAAF, 2015, s. 133. 
66 1932 Los Angeles Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-22]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1932/ 
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XI. olympijské hry 1936 – Berlín 

Olympijské hry v Berlíně 1936 se konaly ve znamení rostoucího nacionalismu vládního 

režimu. Byly prvními, které byly použity pro politickou propagaci. Z olympijské 

myšlenky míru a rovnocennosti zbyla jen soutěž. Francouzský novinář Lucien Dubech 

tehdy prohlásil: ,,Olympiáda byla jen záminkou. Posloužila hlavně k prokázání Hitlerovy 

moci.‘‘ Němci získali celkem 33 zlatých medailí (oproti třem z Los Angeles před čtyřmi 

lety). Demonstrace nadřazenosti bílé rasy přesto narazila na jednu nepředvídatelnou věc, 

a to průlom skvělých sportovců tmavé pleti. Především pak jednoho, Jamese ,Jesseho‘ 

Owense.67 

Nějaká pozitiva bychom zde však přece jen našli. Hry 11. olympiády v Berlíně hostily 

více než 4000 sportovců z 49 států, což bylo do té doby nejvíce v historii olympijských 

her. Poprvé se zde běžela štafeta s olympijským ohněm z řecké Olympie. Další 

zajímavostí bylo zavedení kamerového systému. Olympijské hry se tak poprvé přenášely 

i v živém přenosu.68 

Atletický program se poprvé od založení novodobých olympijských her nezměnil. Muži 

závodili celkem v 23 disciplínách, ženy v šesti, stejně jako tomu bylo na olympiádě v roce 

1932 v Los Angeles.69 

Pokud by tyto olympijské hry měly patřit některému ze závodníků, byl by to jednoznačně 

Jesse Owens. Tento třiadvacetiletý atlet tmavé pleti ukázal Němcům, že jejich teorie o 

nadřazenosti árijské rasy je nesmysl. Před zraky Němců a Adolfa Hitlera získal Owens 

celkem čtyři zlaté olympijské medaile, z toho tři v individuálních disciplínách. Byly to 

běhy na 100 a 200 metrů, kde zaběhl nový světový rekord časem 20,7 vteřin, a skok 

daleký, ve kterém překonal olympijský rekord výkonem 8 metrů a 6 centimetrů. Další 

zlatou medaili získal s týmem USA ve štafetě na 4x100 metrů.70  

Na hrách v roce 1936 se běžela také vynikající patnáctistovka. Celkem čtyři běžci 

dokázali běžet pod 3 minuty 50 vteřin. Byl to Jack Lovelock, který triumfoval v čase 
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3:47,8 v novém světovém rekordu před druhým Glennem Cunninghamem, který by 

časem 3:48,4 taktéž překonal dosavadní světový rekord.71 

Hry jedenácté olympiády v Berlíně byly před započetím 2. světové války jakousi 

propagandou třetí říše a Adolfa Hitlera. Olympijské hry měly být ideálem míru a 

přátelství mezi jednotlivými zeměmi i jednotlivými závodníky jako tomu bylo ve 

starověkém Řecku. Tato skutečnost však byla na hrách v Berlíně hrubě přehlížena. I kvůli 

tomu byly tyto hry posledními na dalších 12 let kvůli nadcházející válce, která vešla do 

historie jako jedna z nejkrutějších. 

 

XII. olympijské hry 1940 

Původně je mělo pořádat japonské Tokio, kterému je po útoku na Čínu Mezinárodní 

olympijský výbor odebral. Poté bylo pořádáním her pověřeno Finsko a jejich hlavní 

město Helsinky, avšak kvůli vypuknutí 2. světové války byly zrušeny.72 

 

XIII. olympijské hry 1944 

Jejich pořádání bylo svěřeno Londýnu, ale vzhledem k probíhají 2. světové válce 

nezačaly ani přípravné práce.73 

 

XIV. olympijské hry 1948 – Londýn 

Svět se v roce 1948 pomalu probíral z hrůz 2. světové války. Rozbitý Londýn pořádal 14. 

letní olympijské hry v prostých a skromných podmínkách, jelikož hlavní starostí stále 

zůstávala obnova země. Pozvání na olympijské hry neobdrželo Německo a Japonsko. 

Sovětský svaz účast odmítl. I přes úsporná opatření znamenala tato olympiáda průlom 

pro diváky po celém světě, kteří si mohli poprvé pustit přenos z olympijských her na 

svých televizích.74 

Atletiky se zúčastnilo téměř 750 atletů z 53 zemí, z toho pětina byly ženy, a právě pro ně 

se program rozrostl o tři nové disciplíny, kdežto pro muže pouze o jednu – 10 kilometrů 

 
71 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 107. ISBN 80-7033-852-0. 
72 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 78. ISBN 80-7033-871-7. 
73 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 78. ISBN 80-7033-871-7. 
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chůze. Ženy debutovaly ve sprintu na 100 metrů, vrhu koulí a skoku dalekém.75 Pomalu 

tak začalo docházet k vývoji atletických disciplín s ženskou účastí. Vítězný double 

zaznamenala francouzská atletka Micheline Ostermeyerová, která zvítězila v hodu 

diskem a ve vrhu koulí. Hrdinkou olympijských her v roce 1948 se však stala jiná atletka. 

Byla jí Holanďanka Fanny Blankers-Koenová. Tato třicátnice a matka tří dětí vzešla do 

historie ziskem čtyř zlatých medailí ze sprintů na 100 a 200 metrů, 80 metrů překážek a 

štafety 4x100 metrů.76 

Československo poprvé získalo nejcennější medaili v atletice, konkrétně v běhu na 10 

000 metrů. Olympijským vítězem se stal vynikající běžec Emil Zátopek, který v Londýně 

získal také stříbrnou medaili v běhu na 5000 metrů. Již před olympijskými hrami v roce 

1948 byl Emil Zátopek známý pro svůj výkon v běhu na 10 000 metrů, ve kterém zaostal 

za světovým rekordem pouze o dvě vteřiny. Byla to však pouze předehra pro nadcházející 

olympijské hry v Helsinkách, na kterých se stal nezapomenutelným atletem.77 

 

XV. olympijské hry 1952 – Helsinky 

Hry patnácté olympiády hostily finské Helsinky. Při slavnostním ceremoniálu přiběhl 

s olympijskou pochodní devítinásobný olympijský vítěz, běžec Paavo Nurmi, který ji 

přinesl na vrchol, aby mohl jiný finský vytrvalostní velikán Hannes Kolehmainen zapálit 

olympijský oheň. Her se účastnily také Sovětský svaz, Japonsko a Německo, státy, které 

na předchozích olympijských hrách chyběly. Politická rivalita mezi SSSR a USA, kteří 

mezi sebou válčili na Korejském poloostrově, však zůstala za zdmi stadionů a soupeřili 

pouze v rámci fair-play na sportovištích. Finové se skvěle zhostili pořádání her, které 

vejdou do historie jako spořádané, dobře organizované a zásluhou manželů Zátopkových 

také velice úspěšné pro Československo.78 

Atletický program na olympijských hrách v Helsinkách zůstal totožný jako na hrách před 

čtyřmi roky. Muži závodili ve čtyřiadvaceti disciplínách, ženy zatím pouze v devíti. 
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Nejvíce medailí si jako tradičně přivezli atleti ze Spojených států amerických, a to celkem 

31.79 

V trojskoku byl překonán světový rekord Brazilcem Adhemarem da Silvou, a to hned 

čtyřikrát v jednom závodě. Rekord měl před výkony da Silvy hodnotu rovných šestnácti 

metrů. Tuto hranici překonal Brazilec ve finálovém závodě celkem čtyřikrát.80 Nejdelší 

pokus a zároveň nový světový rekord měl nyní hodnotu 16 metrů a 22 centimetrů.81  

Olympijské hry v roce 1952 v Helsinkách byly pro třicetiletého běžce Emila Zátopka 

vrcholem jeho kariéry. První absolvovanou disciplínou byl běh na 10 000 metrů. 

Vítězným časem 29 minut a 17 sekund si doběhl pro svůj první nejcennější kov těchto her. 

Finálový boj na 5000 metrů byl médii označován jako „závod století“. Sešla se v něm totiž ta 

největší vytrvalostní špička světa. Ve svém rozběhu byl Zátopek třetí, to však nehrálo žádnou 

roli. Ve finálovém závodě proťal cílovou pásku jako první v čase 14:06,6 minut. Díky němu 

splnil svůj závazek na dvě zlaté medaile.82 

Cestou ze stadionu potkal čerstvý dvojnásobný olympijský vítěz svou ženu, mířící do 

oštěpařského sektoru. Byla velmi nervózní a radovala se z manželova úspěchu, čímž ještě 

přiživila svou nesoustředěnost. Aby ji uklidnil, půjčil jí Emil pro štěstí svou zlatou medaili 

jako talisman. O pár chvil později hodila 50,47 metrů a na krku se jí blyštila nejcennější 

sportovní medaile ze všech, tentokrát její vlastní.83 

Svou účast v maratonu potvrdil Zátopek dva dny před samotným závodem. Ještě nikdy tuto 

disciplínu nezkoušel a neuměl odhadnout tempo ani vymyslet taktiku. Přesto běžel od 24. 

kilometru osamocen v čele závodu. Výsledný čas, 2 hodiny 23 minut a 3,2 vteřiny znamenal 

nejen první místo, ale i nový olympijský rekord. Tím dovršil sbírku tří zlatých medailí na 

jedné olympiádě a stal se hrdinou těchto her.84 
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XVI. olympijské hry 1956 – Melbourne 

Olympijské hry v Melbourne se konaly v poněkud netradičním ročním období. Vzhledem 

k rané části léta na jižní polokouli trvaly hry od 22. listopadu do 8. prosince, navíc 

v napjaté politické atmosféře. Libanon, Irák, Čína, Nizozemsko, Švýcarsko a Španělsko 

odmítly účast na olympiádě z různých politických důvodů.85 

Atletika na olympijských hrách zůstala stejná jako v předchozích osmi letech s výjimkou 

prodloužení mužské distance 10 kilometrů chůze na nynějších 20 kilometrů. Tím byl 

dovršen mužský atletický program do podoby, jak ho známe dnes. Atletický program se 

tedy kromě této úpravy nezměnil, avšak světové a olympijské rekordy se stále 

posouvaly.86 Trojskokan Adhemar da Silva zopakoval svůj triumf z Helsinek v novém 

olympijském rekordu, který měl hodnotu 16,35 metrů.87  

V hodu kladivem získal zlatou medaili v novém olympijském rekordu Američan Harold 

Connolly, který se později oženil s československou vítězkou v hodu diskem, Olgou 

Fikotovou, která taktéž zvítězila v novém olympijském rekordu.88 Nový světový rekord 

padl například v hodu oštěpem mužů, kde překonal Nor Egil Danielsen hranici 85 metrů, 

konkrétně o 71 centimetrů. Dále také ve skoku vysokém žen. Zde byla nastavena laťka 

na 176 centimetrů, se kterou si poradila americká závodnice Millie McDanielová.89 

Sprinterské trojité vítězství, tedy běh na 100, 200 a 4x100 metrů si připsali hned dva atleti. 

Byl jím americký sprinter Bobby Joe Morrow a australská atletka Betty Cuthbertová. 

V maratonu zvítězil francouzský běžec Alain Mimoun, který byl na předchozí olympiádě 

v Helsinkách dvakrát stříbrný za Emilem Zátopkem.90 

Na olympijských hrách v roce 1956 konal poprvé závěrečný ceremoniál. Australský 

chlapec jménem John Ian Wing navrhl, aby všichni atleti, kteří se účastnili dvoutýdenních 
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her, pochodovali jako jedna skupina bez ohledu na národnost nebo sport. Tak se také stalo 

a na konci ceremoniálu byl uhašen olympijský oheň, který ukončil 16. olympijské hry.91 

 

XVII. olympijské hry 1960 – Řím 

Rok 1960 byl nejen rok her 17. olympiády v Římě, ale také vyvrcholením vzestupu 

atletických výkonů, jaký historie do té doby nepamatovala. Čtyřiašedesát let po prvních 

novodobých olympijských hrách v Athénách to byl Řím, kdo dodal hrám historický a 

monumentální ráz. Závodníci Sovětského svazu byli poprvé v historii úspěšnější než 

jejich soupeři se Spojených států amerických a dovršili tak nástup atletů socialistických 

zemí.92 Her se zúčastnilo více než 5000 sportovců, což bylo tehdy nejvíce v historii 

novodobých olympijských her.93 

V atletice však získaly větší počet medailí USA před SSSR. Na atletický program se po 

dvaatřiceti letech vrátil běh na 800 metrů žen. Tato disciplína byla vzhledem k vyčerpání 

atletek po doběhnutí tratě vyškrtnuta po olympijských hrách v roce 1928 v Amsterdamu. 

Na této trati triumfovala na hrách v Římě Ludmila Lysenková z SSSR.94  

Na hrách zaujal vítěz maratonu Etiopan Abebe Bikila, který běžel celý maraton bosý. 

Hrdinkou olympijských her v roce 1960 bývá označována Wilma Rudolphová z USA, 

která oslnila nejen svými třemi zlatými medailemi, ale především způsobem běhu. ,,Černá 

gazela‘‘, jak jí bylo přezdíváno, dokázala jako první žena světa zaběhnout sprint na 200 

metrů pod hranicí 23 vteřin, v běhu na 100 metrů zvítězila časem rovných 11 sekund. 

Svou sbírku dovršila triumfem s americkou štafetou na 4x100 metrů.95 

Mnoho států získalo nezávislost po předchozích olympijských hrách v Melbourne a 

mohly tak být přítomny na těchto hrách v Římě. Jednalo se především o africké země.96 

Právě pro nově vzniklé státy se olympijských her v Římě zúčastnilo nejvíce zemí 
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v historii, celkem 83. Československá výprava si domů odvezla osm medailí, z toho tři 

zlaté, a v celkovém hodnocení skončila na 10. místě.97  

 

XVIII. olympijské hry 1964 – Tokio 

Hry osmnácté olympiády se konaly v zrekonstruovaném Tokiu, které bylo během války 

z 60 % zničeno. Mírovou myšlenku olympismu zdůraznili Japonci už při slavnostním 

ceremoniálu, kdy závěrečný úsek štafety s olympijskou pochodní nesl student Jošinoro 

Sakai, který se narodil v Hirošimě v den, kdy byla na město svržena atomová bomba. 

Největšími hrdiny olympijských her v Tokiu byli americký plavec Donald Schollander, a 

především československá gymnastka Věra Čáslavská, která získala tři zlaté a jednu 

stříbrnou medaili.98 

Atletiky se zúčastnilo přes 1000 atletů z 80 zemí. Atletický program se rozrostl o dvě 

ženské disciplíny, o běh na 400 metrů, ve kterém poprvé triumfovala trojnásobná vítězka 

z olympiády v Melbourne Betty Cuthbertová99, a o pětiboj, který se skládal z běhu na 80 

metrů překážek, skoku dalekého, skoku vysokého, vrhu koulí a běhu na 200 metrů. 

V pětiboji jako první zvítězila Irina Pressová ze Sovětského svazu ve světovém rekordu 

5246 bodů.100 

Nejúspěšnějším atletem na těchto hrách byl Australan Peter Snell, který zvítězil v bězích 

na 800 a 1500 metrů. V atletických soutěžích se naposledy běželo na škvárové dráze. Od 

příštích olympijských her v Mexiku se začalo běhat na tartanu, což se odrazilo na nových 

světových rekordech a vynikajících výkonech. Změna byla také ve skoku o tyči, kdy 

skokani poprvé využívají tyče ze skelného vlákna. Nejvíce medailí získal Sovětský svaz, 

v atletice však nejvíce medailí získaly Spojené státy americké.101 
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Poprvé bylo pořádání olympijských her svěřeno asijskému státu. Her 18. olympiády se 

zúčastnilo přes 5100 sportovců z 94 zemí. Olympijské hry se vrátí do Tokia v roce 

2020.102 

 

XIX. olympijské hry 1968 – Mexiko City 

Podobně jako byly olympijské hry v roce 1952 v Helsinkách hrami Emila Zátopka, staly 

se olympijské hry v Mexiko City hrami Věry Čáslavské. Získala celkem čtyři zlaté a dvě 

stříbrné medaile.103 Hry19. olympiády v Mexiku byly v mnoha ohledech zajímavé a 

inovativní, především pak v atletice. Poprvé se hry konaly ve vysoké nadmořské výšce 

2244 metrů nad mořem, kde byla atletická dráha poprvé pokryta tartanem místo škváry. 

Poprvé se také konaly antidopingové zkoušky.104 

Atletické disciplíny na olympijských hrách v roce 1968 se od předchozí olympiády 

nezměnily, zato se však měnila technika a světové rekordy.105 Dick Fosbury zde poprvé 

předvedl Fosburyho flop (později jen flop), který se skáče zády k laťce, což byla změna 

oproti do té doby nejvyužívanějšímu skokanskému stylu, straddlu. Dick Fosbury ve skoku 

vysokém zvítězil v olympijském rekordu výkonem 224 centimetrů. V hodu diskem 

zvítězil již na čtvrtých olympijských hrách za sebou Al Oerter ze Spojených států, který 

posouval olympijský rekord na každé olympiádě. Vítězný výkon z her v roce 1968 měl 

hodnotu 64 metrů a 78 centimetrů.106 

Hned tři atleti překonali světový rekord ve finále trojskoku. Zvítězil Sovět Viktor 

Sanějev, jehož nový osobní a zároveň světový rekord měl hodnotu 17 metrů a 39 

centimetrů.107 Mnohem vzpomínanější je však skok daleký, kde Bob Beamon skokem do 

nového tisíciletí, jak se jeho výkonu často přezdívá, překonal dosavadní světový rekord 

o 55 centimetrů. Na jeho skok nestačil metr, tudíž museli rozhodčí přeměřovat 

vzdálenost. Když se na tabuli rozsvítil výkon 890 centimetrů, dvaadvacetiletý Beamon 

 
102 1964 Tokyo Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1964/ 
103 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 80. ISBN 80-7033-871-7. 
104 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 166-181. ISBN 80-7033-852-0. 
105 Athletics at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 

[cit. 2019-07-29]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1968/ATH/ 
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Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: https://www.sports-
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výsledku nerozuměl, jelikož neznal metrický systém. Když se výsledek dozvěděl, nemohl 

mu uvěřit. Skočil ještě jeden skok do vzdálenosti 804 centimetrů a soutěž ukončil, jelikož 

věděl, že tento výkon už nepřekoná.108 

I ve sprintech padaly výkony, které do té doby nikdo neviděl. V běhu na 100 metrů padla 

hranice 10 vteřin automatickým měřením. Jim Hines zvítězil v čase 9,95 sekund. Stejně 

tak padla hranice 20 vteřin ve sprintu na 200 metrů. Zde zvítězil Američan Tommie Smith 

v čase 19,83 vteřin. Aby nových světových rekordů a padlých hranic nebylo málo, na 

400metrové trati zvítězil v čase 43,86 sekund Lee Evans.109 

Československá výprava zanechala svoji stopu také na atletice. Olympijskou vítězkou ve 

skoku do výšky se stala Miloslava Rezková. Triumfovala výkonem 182 centimetrů.110 

Královna sportu, jak se atletice často říká, ozdobila olympijské hry v Mexiko City 

ohromnou měrou. Výkony, které tyto hry zažily, se probírají a studují dodnes. Pomocným 

faktorem vynikajících výsledků mohl být tartan, který atletům nabídl nové možnosti, ale 

také nadmořská výška, vlivem které se běhaly a skákaly výkony, jež byly do této doby 

pro mnoho lidí nepředstavitelné. 

 

XX. olympijské hry 1972 – Mnichov 

Dvacáté olympijské hry začaly v duchu míru a radosti. Německo se snažilo napravit 

olympijské hry v Berlíně a očistit tak své jméno. Hry však kvůli tragické události z 5. 

září, kdy komando palestinských teroristů zajalo a následně zabilo několik izraelských 

sportovců, skončily jako hry teroru a tragédie. Tato událost se nechvalně zapsala do dějin 

a bohužel i sedminásobné olympijské vítězství se sedmi světovými rekordy amerického 

plavce Marka Spitze se vedle této tragédie ztrácí.111 

Na programu atletiky přibyly dvě ženské disciplíny. Jednou z nich byl běh na 1500 metrů, 

druhou byl štafetový běh na 4x400 metrů. Disciplína 80 metrů překážek byla změněna a 

 
108 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 
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109 FOLPRECHT, Václav. Světová atletika v obrazech. Praha: Olympia, 1988, s. 28-31. Sport v obrazech. 
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110 Athletics at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 

[cit. 2019-07-29]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1968/ATH/ 
111 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 180. ISBN 80-7033-852-0. 
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prodloužena na nynějších 100 metrů překážek. Muži tak závodili ve čtyřiadvaceti 

disciplínách, ženy ve čtrnácti.112 

Ve sprinterských tratích 100 a 200 metrů mužů se museli Američané sklonit před uměním 

sprintera Valerije Borzova ze Sovětského svazu. Ten jako první Evropan triumfoval na 

obou těchto tratích.113 Finsko vyhrálo také dvě zlaté medaile v bězích na 5 a 10 kilometrů 

zásluhou Lasse Virena. Kuriozitou je, že ve vytrvalostním běhu na 10 000 metrů zvítězil 

Viren ve světovém rekordu i přes pád v polovině závodu.114 

V ženských sprintech na 100 a 200 metrů triumfovala v nových světových rekordech 

Němka Renate Stecherová, která zvítězila na 100 metrů v čase 11,07 vteřin a na 

200metrové trati vyhrála výkonem 22,40 vteřin. Ke dvěma zlatým medailím přidala ještě 

stříbrnou medaili ve štafetě na 4x100 metrů. Také Československá republika získala 

olympijský triumf v atletice zásluhou Ludvíka Daňka, který se na olympijských hrách 

v roce 1972 poprvé radoval ze zlaté medaile v hodu diskem.115 

Tyto hry budou navždy poznamenány tragickou událostí z 5. září 1972, která výkony 

sportovců odsunula do pozadí. Přestože se zde zrodilo několik skvělých výkonů a 

světových rekordů, na olympiádu v Mnichově se vzpomíná především pro toto neštěstí. 

 

XXI. olympijské hry 1976 – Montreal 

Olympijské hry v roce 1976 v Montrealu poznamenaly bojkoty s politickým posláním. 

Na protest proti účasti ragbyového týmu Nového Zélandu, který udržoval styky 

s apartheidem v Jihoafrické republice, odjela většina afrických států zpět do své vlasti a 

her se tak nezúčastnily. I přes neúčast některých špičkových atletů byly hry zahájeny a 

proběhly hladce. Bojkoty měly minimální dopad na průběh soutěží.116 

 
112 Athletics at the 1972 München Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-
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Z atletického programu byla odebrána chůze na 50 kilometrů mužů, která však byla na 

následující olympiádě v Moskvě opět obnovena. Kromě této disciplíny zůstal atletický 

program stejný jako na hrách v Mnichově.117 

Lasse Viren, olympijský vítěz v běhu na 5000 a 10 000 metrů z Mnichova, obhájil svá 

prvenství také v Montrealu a pokusil se zopakovat Zátopkův výkon z helsinské 

olympiády. V Maratonu však nezvítězil, přesto doběhl na kvalitním pátém místě.118 Dvě 

zlaté olympijské medaile v individuálních disciplínách získali také Tatjana Kazankinová 

ze Sovětského svazu v bězích na 1500 a 800 metrů, kde triumfovala v novém světovém 

rekordu, a Kubánec Alberto Juantorena v bězích na 400 a 800 metrů, který taktéž zvítězil 

na této trati v novém světovém rekordu, který měl nyní hodnotu jednu minutu a 43,50 

sekund. Stal se tak prvním atletem, který vyhrál obě tyto disciplíny na olympijských 

hrách.119 

Vynikající výsledek zaznamenal v hodu oštěpem Maďar Mikiós Németh, který poslal 

oštěp starého typu do vzdálenosti 94,58 metrů a triumfoval tak v novém světovém 

rekordu, který posunul o půl metru.120 

Přestože na olympijských hrách v roce 1976 padlo několik světových rekordů, bojkot 

afrických států zanechal hry v negativním světle. Naneštěstí letní olympiáda o čtyři roky 

později v Moskvě se nijak nelišila. 

 

XXII. olympijské hry 1980 – Moskva 

Stejně jako 21. olympijské hry v Montrealu poznamenal bojkot afrických zemí, 

poznamenal i hry 22. olympiády v Moskvě bojkot Spojených států amerických. K nim se 

přidalo 63 dalších států. Mezi nimi například Kanada, Japonsko, Spolková republika 

Německo, Čína nebo Keňa. Chybějící špičkoví sportovci, šovinistické publikum a 

několik zaujatých rozhodčích snižuje olympiádě v Moskvě na kvalitě. Tu však 

 
117 Athletics at the 1976 Montreal Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-
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120 HYMANS, Richard a Imre MATRAHAZI. Progression of World Records: 2015 edition. Monaco: 
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kompenzovaly výborné sportovní výkony v nových světových a olympijských 

rekordech.121 

Nejvíce medailí z atletiky, celkem 41, získal Sovětský svaz. Atletický program byl stejný 

jako na olympijských hrách v roce 1972 v Mnichově. Do programu her byla opět zapsána 

chůze na 50 kilometrů mužů, která byla na minulých olympijských hrách v Montrealu z 

programu vyškrtnuta. V ní zvítězil Hartwig Gauder z NDR.122 

Světové rekordy v atletice padly v mužských disciplínách v hodu kladivem, skoku 

vysokém a skoku o tyči. V ženských disciplínách byly překonány světové rekordy v běhu 

na 800 metrů, štafetě na 4x100 metrů a pětiboji. Nejúspěšnějším atletem byl Etiopan 

Miruts Yifter, který zvítězil ve vytrvalostních bězích na 5000 a 10 000 metrů.123 

V ženském pětiboji byl běh na 200 metrů vymazán a změněn na běh na 800 metrů. Na 

dalších hrách v Los Angeles se pětiboj změnil na sedmiboj a obě tyto disciplíny byly jeho 

součástí.124 

Olympijských her v Moskvě se zúčastnilo pouze 81 zemí, což byla nejslabší účast od roku 

1956. Velká část kapitalistického světa tyto hry bojkotovala, tudíž si většinu medailí mezi 

sebe rozdělili Sovětský svaz s východním Německem.125 

 

XXIII. olympijské hry 1984 – Los Angeles 

Olympijské hry se po 52 letech vrátily do amerického města Los Angeles. V roce 1984 

však bojkoty olympijských her jednotlivými státy nebraly konce. Podobně jako se 

v Moskvě her 22. olympiády nezúčastnily země západního, kapitalistického světa, tak i 

hry v Los Angeles bojkotovaly země východního, komunistického bloku, včetně 
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tehdejšího Československa. Respektive nešlo doslova o bojkot jako takový, ale o neúčast, 

neboť Sověti prohlásili, že údajně nebyla zajištěna bezpečnost jejich sportovců.126 

Atletické disciplíny u mužů zůstaly beze změny. Ženské disciplíny se však rozrostly o 

běh na 400 metrů překážek, běh na 3000 metrů, a především o maraton.127 V této 

disciplíně získala první olympijské zlato Američanka Joan Benoit v čase 2 hodiny, 24 

minut a 52 vteřin.128 

Upravena byla jedna ženská disciplína, a to pětiboj, ke kterému byly přidány dvě 

disciplíny – hod oštěpem a sprint na 200 metrů, který se tak po osmi letech vrátil na jeho 

program. Ženský víceboj se tedy změnil na sedmiboj, který je na programu her dodnes. 

Ženský pětiboj 129 Byl zde také pokus Američanek z jižní Kalifornie o přidání běhu na 10 

000 metrů žen do programu her, avšak tento pokus nevyšel kvůli ukončení lhůty pro 

přidání nových disciplín. Běh na 10 000 metrů tak byl přidán až na hry 24. olympiády 

v roce 1988.130 

Nejvýraznější postavou olympijských her byl Carl Lewis z USA, který čtyři zlaté 

olympijské medaile ve sprintu na 100 a 200 metrů, skoku dalekém a ve štafetovém běhu 

na 4x100 metrů. Zopakoval tak výsledek Jesseho Owense z Berlína 1936. Nikdo další už 

podobného výsledku nedosáhl.131 

Přestože byly olympijské hry v Los Angeles opět v rukách politiky, Američané se o to 

nestarali a prokázali poněkud přehnaný nacionalismus. Zisky dosáhly hodnoty 223 

milionů dolarů, což bylo předkládáno jako demonstrace triumfujícího kapitalismu. I přes 

bojkoty či neúčasti čtrnácti socialistických států byla na olympijských hrách v Los 
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Angeles v roce 1984 zaznamenaná do té doby nejvyšší účast zemí v historii olympiád, a 

to celkem 140.132 

 

XXIV. olympijské hry 1988 – Soul 

Na hrách v Soulu byla opět historicky nejvyšší účast jak v počtu participujících zemí, 

kterých bylo celkem 159, tak závodníků, kterých bylo přítomno téměř osm a půl tisíce. 

Přestože se i tyto olympijské hry neobešly bez bojkotů, bylo jich podstatně méně než na 

předchozích hrách. Olympijských her se nezúčastnila Severní Korea, Kuba, Etiopie, 

Nikaragua, Seychely a Albánie.133 

Atletiku na hrách 24. olympiády v Soulu poznamenal dopingový skandál amerického 

sprintera Bena Johnsona, který zvítězil v nejkratším sprintu na 100 metrů ve světovém 

rekordu 9,79 vteřin, avšak později byl pozitivně testován na steroidní hormon Stanozol. 

Jeho výkon byl tedy vymazán a zlatá medaile mu byla odebrána.134 

V ženských disciplínách přibyl na programu her běh na 10 000 metrů, za který se lobovalo 

již na předchozích hrách v Los Angeles. Byla to jediná nová disciplína v atletice na 

olympijských hrách. Zbylý program zůstal stejný jako na předchozích hrách 23. 

olympiády v Los Angeles.135 Změnil se také typ oštěpu, na kterém se posunulo těžiště o 

4 centimetry dopředu, čímž se oštěp snadněji zapíchl do země. Stříbrnou medaili v hodu 

oštěpem nového typu získal československý atlet Jan Železný.136 

Nejvýraznější atletkou, která svými výkony ohromila diváky, byla sprinterka Florence 

Griffith-Joynerová ze Spojených států amerických. Zvítězila na stometrové trati 

v nejrychlejším výkonu všech dob s nepovolenou podporou větru (výkon tedy nemohl 

být zapsán jako světový rekord) a na dvousetmetrové trati v novém světovém rekordu 

21,36 sekund s povolenou podporou větru. K tomu pomohla americké štafetě ke zlaté 

medaili v běžecké disciplíně 4x100 metrů a ke stříbrné medaili v běhu na 4x400 metrů. 
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Mezi československými sportovci se blýskl zlatou medailí Jozef Pribilinec v chůzi na 20 

kilometrů.137 

Soul se na 24. olympijské hry dokonale připravil a překvapil celý sportovní svět. Po 

peripetiích na hrách v Montrealu 1976, Moskvě 1980 a Los Angeles 1984, kde politické 

důvody hrály velkou roli, se staly hry v Soulu opět působivou manifestací přátelství a 

vzájemného porozumění.138 

 

XXV. olympijské hry 1992 – Barcelona 

Po čtyřech po sobě jdoucích olympijských hrách za sebou byly tyto hry první bez 

jakýchkoliv bojkotů. Nedávno uplynulé politické události daly za vznik novým státům. 

Sovětský svaz se stejně jako Jugoslávie rozpadly, avšak některé státy jako například 

východní a západní Německo se sjednotily. Nové státy rozpadlého Sovětského svazu se 

účastnily olympijských her ve Sjednoceném týmu, bývalé státy Jugoslávie samostatně.139 

Ženský atletický program se postupem času kontinuálně rozrůstal. Přestože mužské 

disciplíny na olympijských hrách zůstávaly beze změny, ženské disciplíny stále 

přibývaly. 43 atletických disciplín se skládalo z 24 mužských a 19 ženských disciplín. Do 

atletického programu na hrách v roce 1992 v Barceloně byla zařazena chůze na 10 

kilometrů žen. Zde poprvé triumfovala čínská závodnice Chen Yueling.140 

V atletice se dařilo také československým závodníkům, kteří tuto zemi reprezentovali na 

olympijských hrách naposledy, vzhledem k rozpadu Československa o rok později. Jan 

Železný získal zlatou medaili v hodu oštěpem v novém olympijském rekordu 89,66 metrů 

a započal tak sérii tři zlatých olympijských medailí na třech po sobě jdoucích 

olympiádách.141 Z olympijského vítězství se radoval také desetibojař Robert Změlík 

v celkovém součtu 8611 bodů.142 

 
137 Athletics at the 1988 Seoul Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-

02]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1988/ATH/ 
138 Kolektiv autorů. Hry XXIV. Olympiády Soul 1988. Praha: Olympia, 1989, s. 7. ISBN 27-049-89. 
139 1992 Barcelona Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-03]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1992/ 
140 Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

08-03]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1992/ATH/ 
141 Jan Å½eleznÃ½. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-03]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ze/jan-zelezny-1.html 
142 Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Decathlon. In: Sports Reference [online]. 

c2000-2016 [cit. 2019-08-03]. Dostupné z: https://www.sports-

reference.com/olympics/summer/1992/ATH/mens-decathlon.html 
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Olympijské hry v Barceloně se svou přátelskou atmosférou nezatíženou politickými spory 

či bojkoty vrátily ke Coubertinovým ideám.143 Her se zúčastnilo 169 zemí a přes 9300 

závodníků.144 Nejúspěšnějším sportovcem her 25. olympiády v Barceloně byl Bělorus 

Vitalij Ščerbo, závodící pod Sjednoceným týmem. Tento gymnasta získal celkem šest 

zlatých olympijských medailí.145 

 

XXVI. olympijské hry 1996 – Atlanta 

Sto let uběhlo od prvních novodobých olympijských her v Athénách. Za tu dobu se hry 

změnily k nepoznání. Her 26. olympiády se zúčastnilo o 185 zemí a o deset tisíc sportovců 

více než před sto lety.146 Ženy, které se na prvních olympijských hrách nesměly účastnit, 

byly o sto let později nedílnou součástí her a svými výkony ohromovaly svět. 

Stejně jako se měnil průběh a délka her, počet účastnících se zemí a sportovců a mnoho 

dalších faktorů, měnil se také atletický program. Z dvanácti mužských atletických 

disciplín, konajících se na prvních hrách novodobé historie, bylo nyní na programu 

celkem 44 disciplín - 24 mužských a 20 ženských disciplín. Do programu her byl poprvé 

zařazen trojskok žen. Změněn byl běh na 3000 metrů žen, který byl prodloužen na 5000 

metrů.147 

Atlanta poprvé viděla na olympijských hrách dvojité vítězství v bězích na 200 a 400 

metrů, a to jak v mužské kategorii, tak v ženské. V mužské kategorii zvítězil Michael 

Johnson v běhu na 200 metrů v novém světovém rekordu 19,32 vteřin a na 400 metrů 

v novém olympijském rekordu 43,49 sekund. Ženské sprinterské disciplíny 200 a 400 

metrů ovládla francouzská sprinterka Marie-José Pérecová, která zvítězila na 200metrové 

trati v čase 22,14 sekund a na 400metrové trati v olympijském rekordu 48,25 vteřin.148 

 
143 DOVALIL, Josef a kolektiv. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 83. ISBN 80-7033-871-7. 
144 1992 Barcelona Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-03]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1992/ 
145 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ. Olympijské hry od Athén k Athénám 1896–2004. Praha: 

Olympia, 2004, s. 268. ISBN 80-7033-852-0. 
146 1996 Atlanta Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-04]. Dostupné 

z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1996/ 
147 1996 Atlanta Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-04]. Dostupné 

z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1996/ 
148 Atletika na Letních olympijských hrách 1996. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2019 [cit. 2019-08-04]. Dostupné z: 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Atletika_na_Letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_19
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Olympijské hry se konaly ve Spojených státech amerických počtvrté a Atlantě se podařilo 

uspořádat hry kvalitně. Přestože zde byly neduhy v podobě kolabující dopravy, 

nedokonalém informačním systému a bombový výbuch v olympijském parku, sté výročí 

novodobých olympijských her spasily skvělé výkony a špičková ukázka sportu.149 

 

XXVII. olympijské hry 2000 – Sydney 

Prvních olympijských her nového tisíciletí se zúčastnilo 200 států a přes 10 a půl tisíce 

sportovců ve 34 sportech.150 Sydney se předvedlo některými mírumilovnými gesty. 

Posledních pět nosičů olympijské pochodně byly ženy, jako gesto ke stému výročí jejich 

účasti na olympijských hrách. Poslední členkou štafety byla aboridžinská sportovkyně 

Cathy Freemanová, která také zapálila olympijský oheň. Severní a Jižní Korea se při 

zahajovacím ceremoniálu spojily pod jednou vlajkou. Sydney tak měla skvělou výchozí 

pozici pro start jedněch z nejlepších olympijských her.151 

Atletický program se na hrách 27. olympiády pomalu dostává do finálního stádia svého 

rozvoje. Od předchozích her se rozrostl o další dvě ženské disciplíny – skok o tyči a hod 

kladivem. Chůze žen byla prodloužena na dvojnásobnou trať z předchozích 10 kilometrů 

na nynějších 20 kilometrů. Ženy tedy měly na programu téměř stejný počet disciplín jako 

muži. Atletické disciplíny obsahovaly 24 mužských a 22 ženských kategorií.152 

Přestože prezident mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch o hrách 

prohlásil, že to byly nejlepší olympijské hry, jaké se kdy konaly, atletické výsledky byly 

spíše průměrné. Zřejmě nejvýraznější postavou v atletice byl Polák Robert Korzeniowski, 

první vítěz obou chodeckých disciplín na 20 a 50 kilometrů na jedné olympiádě.153 Jan 

Železný na hrách v Sydney dovršil zlatý hattrick v hodu oštěpem v olympijském rekordu 

 
149 DOBROVODSKÝ, Vladimír a kolektiv. Atlanta 1996: hry 26. olympiády. Praha: Olympia, 1996, s. 7. 

Sport v obrazech. ISBN 80-7033-423-1. 
150 Athletics at the 2000 Sydney Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

08-05]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/ 
151 MIAH, Andy a Beatriz GARCÍA. The Olympics: the basics. New York: Routledge, c2012, s. 30-34. 

ISBN 978-0-415-59588-9. 
152 Athletics at the 2000 Sydney Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

08-05]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/ATH/ 
153 Athletics at the 2000 Sydney Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

08-05]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/ATH/ 
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90 metrů a 17 centimetrů a ukončil tak medailovou bilanci z olympijských her na třech 

zlatých a jedné stříbrné medaili z her v Soulu v roce 1988.154 

Hry byly považovány za nejlepší olympijské hry, jaké se kdy v novodobé historii konaly. 

Během her padlo mnoho rekordů, především plaveckých. Zrodily se zde nové sportovní 

hvězdy, některé stálice znovu zazářily, jiné už takový úspěch nezaznamenaly.155 Hry 27. 

olympiády v Sydney tak vstoupily do nového tisíciletí s velkou grácií. 

 

XXVIII. olympijské hry 2004 – Athény 

Athény žádaly o pořádání her již v roce 1996 vzhledem ke stému výročí od prvních 

novodobých olympijských her, které se konaly ve stejném městě na počest antických 

olympijských her. Pořádání výročních her však nakonec připadlo americké Atlantě, 

přesto se Athény dočkaly hostování her o osm let později.156 Hry 28. olympiády 

v Athénách odstartovaly první vítězství devatenáctiletého plavce Michaela Phelpse, 

později nejúspěšnějšího sportovce na olympijských hrách všech dob. Získal zde celkem 

šest zlatých medailí a dvě bronzové.157 

Atletický program zůstal od olympijských her v Sydney nezměněn. Ženy tak měly 

v programu o dvě disciplíny méně než muži, konkrétně o jednu chodeckou trať na 50 

kilometrů a běh na 3000 metrů překážek. Zajímavostí je, že vrh koulí mužů i žen se konal 

na antickém olympijském stadionu v Olympii, na kterém se závodilo i ve starověku.158  

Přestože byl titul největšího hrdiny olympijských her v roce 2004 v Athénách jasně 

v rukou amerického plavce Michaela Phelpse, nejlepší atlet či atletka těchto her by se 

hledali hůře. Z dvojitého vítězství se radovala Britka Kelly Holmesová na tratích 800 a 

1500 metrů, a také Maročan Hicham El Guerrouj v bězích na 1500 a 5000 metrů. Zlatou 

 
154 Jan Å½eleznÃ½. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-06]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ze/jan-zelezny-1.html 
155 PACINA, Václav a Herbert SLAVÍK. Sydney/2000: očima reportérů Mladé fronty DNES. Ostrava: 

Anagram, 2000, s. 1. ISBN 80-86331-11-3. 
156 2004 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-06]. Dostupné 

z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2004/ 
157 Michael Phelps. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-06]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ph/michael-phelps-1.html 
158 Athletics at the 2004 Athina Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-

06]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2004/ATH/ 
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medaili získal také český atlet Roman Šebrle v desetiboji v novém olympijském rekordu 

8893 bodů.159 

Jestli by se předchozí hry v Sydney daly nazvat jako nejlepší novodobé olympijské hry, 

pak by hry 28. olympiády dostaly přídomek nejvyrovnanější. Pouze několik málo vítězů 

převyšovalo své soupeře. O zlatou medaili se tak museli většinou poprat rovnocenní 

protivníci. Mezi prvním a čtvrtým, pátým či šestým místem byly často jen malé rozdíly.160 

Na hrách v Athénách se očekávaly vysoké teploty, které by znehodnotily některé soutěže. 

Nakonec nebylo vedro tak silné, aby měly na hry nějaký negativní vliv, proto je na tuto 

olympiádu vzpomínáno s nadšením vzhledem k vyrovnanosti soubojů a některým 

vynikajícím výsledkům.161 

 

XXIX. olympijské hry 2008 – Peking 

Čína hostila 29. olympijské hry ve velkém stylu. Slavnostní zahájení rozzářily nádherné 

světelné a pyrotechnické efekty, podpořené podmanivými údery bubnů a celkem čtrnácti 

tisíci účinkujícími. Pro sportovce z 204 zemí bylo připraveno třicet sedm sportovních 

areálů z toho jedenáct zcela nových.162 Hry to bylo velkolepé s vynikajícími výkony. 

Atletický program se na olympijských hrách v Pekingu dostal do své finální podoby, 

v jaké je i nyní. Ženám přibyla do programu poslední atletická disciplína, a to běh na 3000 

metrů překážek. Mohly tedy závodit ve 23 disciplínách, o jednu méně, než mají muži. 

Muži i ženy závodí ve stejných disciplínách s výjimkou 50kilometrové chůze a různými 

obtížnostmi určitých disciplín.163 

Na hry 29. olympiády v Pekingu se vzpomíná především díky fantastickým výkonům 

dvou sportovců. Jedním z nich je americký plavec Michael Phelps, který startoval v osmi 

plaveckých disciplínách a získal osm zlatých medailí, čímž se stal nejúspěšnějším 

 
159 Atletika na Letních olympijských hrách 2004. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2019 [cit. 2019-08-06]. Dostupné z: 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Atletika_na_Letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_20
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160 REDAKTOŘI ČTK. Athény 2004: hry XXVIII. olympiády. Praha: Olympia, 2004, s. 5. Sport v 

obrazech. ISBN 80-7033-857-1. 
161 REDAKTOŘI ČTK. Athény 2004: hry XXVIII. olympiády. Praha: Olympia, 2004, s. 5. Sport v 
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162 ŽURMAN, Alexandr a Vladimír TIKAL. Peking 2008: XXIX. hry. Praha: Olympia, 2008, s. 4-6. 
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sportovcem na olympijských hrách všech dob.164 Druhý je jamajský sprinter Usain Bolt, 

který se stal se svými dvěma světovými rekordy na tratích 100 a 200 metrů nejrychlejším 

sprinterem na světě. Ke svým triumfům z individuálních disciplín přidal také zlatou 

medaili ze štafety na 4x100 metrů v novém světovém rekordu. Tento výkon byl však 

v roce 2017 anulován a světový rekord vymazán vzhledem k dopingu jednoho člena 

jamajské štafety, Nesty Cartera. Zlaté medaile tak připadly původně stříbrné štafetě 

Trinidadu a Tobaga.165 Česká atletika získala zlatou medaili zásluhou oštěpařky Barbory 

Špotákové, která zvítězila posledním hodem finálové soutěže. Výkon měřil 71 metrů a 

42 centimetrů.166 

Přestože byly ze začátku tyto doposud nejdražší olympijské hry zdrojem mnoha 

politických kontroverzí, ke konci byly považovány za jedny z nejlépe organizovaných 

her, jaké se kdy konaly. Čína tak světu prezentovala svoji organizační preciznost, která 

by se v jiných zemích těžko hledala.167 

 

XXX. olympijské hry 2012 – Londýn 

Třicáté novodobé olympijské hry se konaly v anglickém hlavním městě, ve kterém se 

konaly již potřetí. Nejprve v roce 1908, kdy se prvně účastnili ti nejlepší světoví atleti, a 

kde také docházelo ke sporným rozhodnutím ze strany rozhodčích. Podruhé se olympijské 

hry v Londýně konaly v roce 1948, tedy tři roky po skončení 2. světové války, tudíž byly 

hry velice skromné a jednoduché. Potřetí však Londýn připravil velkolepou sportovní 

oslavu, které se zúčastnilo 205 zemí a přes 10500 sportovců.168 

V nejprestižnějším sportu olympijských her se závodilo stejně jako na hrách v Pekingu 

před čtyřmi roky v 47 disciplínách. Program byl s výjimkou chůze na 50 kilometrů 

prakticky stejný u mužů i žen. Lišil se pouze ve výšce překážek, delší vzdálenosti u mužů 

 
164 Michael Phelps. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-06]. Dostupné z: 

https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ph/michael-phelps-1.html 
165 Atletika na Letních olympijských hrách 2008. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2019 [cit. 2019-08-06]. Dostupné z: 
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v běhu na 110 překážek (ženy mají 100 metrů překážek), a ve víceboji, kde ženy soutěží 

v sedmiboji a muži v desetiboji.169 

Nejúspěšnější byli již tradičně sportovci ze Spojených států amerických, kteří získali 104 

medailí, z toho 46 zlatých, 29 stříbrných a 29 bronzových. Poprvé po šedesáti letech se v 

první trojici neumístili reprezentanti Ruska, kteří skončili v pořadí národů na čtvrté 

příčce.170 Čeští reprezentanti vybojovali celkem deset medailí, z toho čtyři zlaté. Jednu 

z nich získala atletka Barbora Špotáková, která tak triumfovala na druhých hrách po 

sobě.171 

Nejvýraznější osobností atletiky byl nejrychlejší muž všech dob, Usain Bolt, který znovu 

zvítězil ve sprinterských disciplínách 100 a 200 metrů a ve štafetě na 4x100 metrů. 

Vítězství jamajské štafety bylo tentokrát bez dopingových prohřešků. Výraznou postavou 

atletiky byl také anglicky vytrvalec Mo Farah, který zvítězil v běhu na 5000 a 10 000 

metrů.172 

Hry 30. olympiády v Londýně byly méně pompézní a méně okázalé než hry v předchozích 

letech. Do podvědomí se však zapíšou jako sportovnější, přátelštější, a především 

politicky neutrální. Českou vlajku na závěrečném ceremoniálu nesla dvojnásobná 

olympijská vítězka Barbora Špotáková.173 

 

XXXI. olympijské hry 2016 – Rio de Janeiro 

Prozatím poslední olympijské hry se konaly v roce 2016 a pořádalo je brazilské 

velkoměsto Rio de Janeiro. Poprvé se hry konaly v jižní Americe. Her 31. olympiády se 

zúčastnilo celkem 207 reprezentací.174 Rio se potýkalo s řadou problému, ať už se jednalo 

o protesty ze strany občanů Ria de Janeira, kolabující dopravu v průběhu her, znečištěný 

záliv či hrozící virus Zika. K nízkému očekávání nepřispělo ani vyloučení ruské 

 
169 Athletics at the 2012 London Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-

08-07]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2012/ATH/ 
170 Olympijské hry v Londýně. Radynacestu.cz [online]. 2017 [cit. 2019-08-07]. Dostupné z: 
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171 CÍCHA, Jaroslav a Eduard ERBEN. Londýn 2012: obrazové zpravodajství den po dni. Praha: Grada, 

c2012, s. 192. Sport v obrazech. ISBN 978-80-247-4399-8. 
172 Athletics at the 2012 London Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-
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Praha: Mladá fronta, 2016, s. 20. Sport v obrazech. ISBN 978-80-204-4215-4. 
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reprezentace z atletiky vzhledem k dopingovým prohřeškům, což se nelíbilo zvláště 

ruským atletům, kteří žili a trénovali mimo území Ruska. Hry však byly zachráněny 

skvělými výkony sportovců, kteří svými triumfy upozadily problémy a kritiku v médiích 

či novinách.175 

Plavec Michael Phelps se účastnil již pátých olympijských her v řadě. V Riu přidal pět 

zlatých medailí a jednu stříbrnou a zkompletoval tak svou sbírku na 28 medailích, z toho 

23 zlatých. Je tedy stále nejúspěšnějším sportovcem na olympijských hrách všech dob a 

zřejmě i spoustu dalších let zůstane. Američané měli i další několikanásobné vítěze na 

hrách 31. olympiády v Riu de Janeiru. Plavkyně Katie Ledecky zvítězila ve svých 

devatenácti letech ve čtyřech disciplínách, a k tomu přidala jednu stříbrnou medaili. 

  

 
175 2016 Rio de Janeiro Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-07]. 
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Čtyři zlaté medaile získala také gymnastka Simone Bilesová, která ještě rozšířila svou 

sbírku o jednu bronzovou medaili.176 

V atletice znovu zopakoval vítězný hattrick Usain Bolt, který zvítězil jak v běhu na 100 

a 200 metrů, tak ve štafetovém běhu na 4x100 metrů. Zvítězil v těchto disciplínách na 

třetích po sobě jdoucích olympijských hrách, přesto bylo vítězství jamajské štafety z her 

v Pekingu v roce 2008 na 4x100 metrů anulováno kvůli dopingu člena štafety. Dvojitý 

triumf zopakoval běžec Mo Farah v bězích na 5000 a 10 000 metrů. Za zmínku stojí také 

 
176 2016 Rio de Janeiro Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 2019-08-07]. 

Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2016/ 

Tabulka 1 - Srovnání atletických disciplín na prvních a 
posledních konaných olympijských hrách 

1896

Muži Muži Ženy

100 m 100 m 100 m

400 m 200 m 200 m

800 m 400 m 400 m

800 m 800 m

1500 m 1500 m 1500 m

5000 m 5000 m

10 000 m 10 000 m

110 m př. 110 m př. 100 m př.

400 m př. 400 m př.

3000 m př. 3000 m př.

4 x 100 m 4 x 100 m

4 x 400 m 4 x 400 m

Maratón Maratón Maratón

20 km chůze 20 km chůze

50 km chůze

Skok do výšky Skok do výšky Skok do výšky

Skok o tyči Skok o tyči Skok o tyči

Skok do dálky Skok daleký Skok daleký

Trojskok Trojskok Trojskok

Vrh koulí Vrh koulí Vrh koulí

Hod diskem Hod diskem Hod diskem

Hod kladivem Hod kladivem

Hod oštěpem Hod oštěpem

Desetiboj Sedmiboj

2016

Srovnání atletických disciplín na prvních a 

posledních konaných novodobých 

olympijských hrách
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dvojité vítězství jamajské sprinterky Elaine Johnson-Thomsonové v běhu na 100 a 200 

metrů.177  

Počet zúčastněných zemí na olympijských hrách se zvyšoval téměř po každých hrách. 

Útlum nastal pouze v sedmdesátých a osmdesátých letech v dobách bojkotů. Z prvních 

her, kdy se zúčastnilo 12 zemí se zvýšil počet až na 207 zemí na těchto olympijských 

hrách v Riu de Janeiru (viz. Graf 2).  

Hry 31. olympiády v Riu de Janeiru jsou označovány za ty nejtěžší vzhledem k 

problémům, kterým museli sportovci čelit. Zájem diváků byl velice nízký, 11 % 

prodaných vstupenek nebylo uplatněno, což bylo poznat na poloprázdných tribunách. 

Rok po olympijských hrách byla většina sportovišť zdevastována a opuštěna.178 

  

 
177 Athletics at the 2016 Rio de Janeiro Summer Games. In: Sports Reference [online]. c2000-2016 [cit. 

2019-08-07]. Dostupné z: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2016/ATH/ 
178 Letní olympijské hry 2016. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-2019 [cit. 2019-08-09]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2016 
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XXXII. olympijské hry 2020 – Tokio 

Hry 32. olympiády se budou konat v roce 2020 v japonském Tokiu. Slavnostní zahájení 

proběhne 24. července 2020 a zakončení her se uskuteční 9. srpna 2020. Tokio se stane 

pátým městem v historii, kde se hry budou konat již podruhé. Připojí se tak k Athénám, 

Paříži, Londýnu a Los Angeles. Naposledy se olympijské hry v Tokiu konaly v roce 1964. 

Do programu her se vrací baseball a softball, novými sporty budou sportovní lezení, 

karate, surfing a skateboarding.179 

V atletice se poprvé v historii bude konat disciplína, ve které se účastní muži i ženy 

současně. Jedná se o štafetový běh 4x400 metrů, ve které poběží dva muži a dvě ženy 

stejné národnosti. Kromě této nové disciplíny zůstane atletický program stejný jako na 

předchozích hrách v Riu de Janeiru.180  

 
179 Letní olympijské hry 2020. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-08-12]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2020 
180 Athletics at the 2020 Summer Olympics. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-08-12]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_at_the_2020_Summer_Olympics 
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ZÁVĚR 

Olympijské hry jsou v dnešní době celosvětovou sportovní událostí, která nemá obdoby. 

Seznam sportovních odvětví a disciplín se v průběhu let měnil, ale atletika vždy byla a je 

trvalou součástí olympijského hnutí. Účast na hrách je vzhledem k jejich čtyřleté periodě 

velmi prestižní záležitostí a získat některou z medailí je snem každého sportovce. Na 

mnoha olympijských hrách jsme byli svědky vynikajících atletických výkonů, které 

předběhly svou dobu. Řada atletů dokonce vyhrála olympiádu opakovaně a zapsali se tím 

nesmazatelným písmem do sportovní historie. Olympijské hry představují ve světě nejen 

významnou sportovní, ale i společenskou událost a jsou nositeli olympijské myšlenky. 

Základní principy olympijského hnutí – princip přátelství a míru mezi národy, zákaz 

jakékoliv diskriminace ať z důvodů politických, náboženských nebo rasových a zásada 

fair play mají i v dnešní době svou významnou roli. 

V své bakalářské práci jsem se snažil zaznamenat všechny změny v atletickém programu 

v průběhu let. Program atletiky se za více než 120 let změnil výrazným způsobem, jelikož 

z prvních novodobých olympijských her v Athénách, kdy bylo na programu pouze 12 

disciplín, vzrostl počet na současných 47 disciplín zapsaných do programu. Atletiky na 

hrách 1. olympiády v Athénách v roce 1896 se mohli účastnit pouze muži, ženy až o 32 

let později, čemuž byl také přizpůsoben atletický program. Z nynějších 47 disciplín je 23 

určeno ženám. Proč ženy nezávodily v atletice daleko dříve? Zde bych si dovolil 

konstatovat, že na neúčasti žen v atletice měl určitý podíl zakladatel novodobých 

olympijských her baron Pierre de Coubertin, který ve svých spisech nesouhlasil s účastí 

žen na olympijských hrách. Proto byly ženy na hry přijímány až postupem času a s jistou 

opatrností. Atletický program mužů se vyvíjel do roku 1928, později byly provedeny už 

jen malé úpravy. V témže roce poprvé startovaly v atletice ženy. Mohly závodit pouze 

v pěti disciplínách, což dávalo prostor pro následný vývoj ženských atletických disciplín. 

Ženský atletický program se vyvíjel a rozšiřoval do začátku 21. století. V průběhu 20. 

století se tak vyrovnával počet ženských disciplín na atletickém programu počtu 

mužských.  

Proč však byly na počátku novodobých her atletické disciplíny do programu přidávány a 

některé později odebírány, je otázka. Disciplíny jako skok daleký z místa, skok vysoký 

z místa a trojskok z místa měly své místo na programu her na počátku 20. století. Tyto 

disciplíny byly na program her připsány v roce 1900, ale o pár let později byly opět 
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z programu vyškrtnuty. Proč tomu tak bylo, se můžeme pouze dohadovat. Mojí 

hypotézou je, že jelikož tyto disciplíny existovaly také s rozběhem, který přidá výkonu 

na centimetrech či metrech, nebylo těchto disciplín zapotřebí na atletických závodech, ale 

pouze v tréninkovém procesu. Atleti – skokané chtějí skákat dál a výš, tudíž by 

v budoucím časovém horizontu nebyl v těchto disciplínách z místa tak znatelný pokrok, 

a tak široký prostor pro zlepšení jako s rozběhem. Ze začátku byly také přidávány běhy 

přes překážky, ať už na krátké, střední či dlouhé tratě. Zde se zřejmě jednalo o jakési 

zpestření běhů jako takových. Překážky mohly být myšleny jako doplněk, který ztížil 

atletům podmínky pro běh a zatraktivnil tak tyto disciplíny pro diváky. 

Některé atletické disciplíny byly přizpůsobeny dané zemi, která hry pořádala. Například 

v Anglii či ve Spojených státech amerických byly některé vytrvalostní běhy měřeny v 

mílích místo tradičního metrického systému, který je celosvětově využívanější. Další 

disciplína jako trojboj, byla zapsaná do jiného sportu, a to do gymnastiky, přestože byla 

atletického rázu. Gymnastický trojboj obsahoval běh na 100 yardů, skok daleký a vrh 

koulí, tudíž mohl být součástí atletického programu. Většina disciplín, které se postupem 

času přidávaly, na programu také zůstaly. Ať už se jednalo o běhy na dlouhé tratě, běhy 

přes překážky, štafetové běhy, chůzi či technické disciplíny, své místo si na atletickém 

programu našly již v první polovině 20. století, a tam také do dnešní doby s drobnými 

úpravami zůstaly. Ženy z velké části převzaly atletické disciplíny od mužů s určitými 

změnami některých disciplín. 110 metrů překážek bylo pro ženy změněno na 100 metrů 

a upravena byla také výška překážek na všech překážkových tratích. Ve vícebojích 

závodily ženy nejprve v pěti disciplínách, později byly přidány další dvě. Z pětiboje se 

tak stal sedmiboj, který je na programu her dodnes. Přelomovou disciplínou atletiky bude 

na příštích olympijských hrách v Tokiu smíšený štafetový běh na 4x400 metrů, tedy běh 

mužů i žen v jedné disciplíně. Tento běh by mohl být skvělým předpokladem pro novou 

éru běžeckých či chodeckých disciplín, v nichž by se mohli účastnit muži i ženy současně. 

Tím by se jistým způsobem ještě umocnila důležitost žen v atletice a na olympijských 

hrách. 

Stejně jako se měnil obsah atletického programu na olympijských hrách, měnily se také 

disciplíny samotné. Jednalo se o změny v technice, povrchu, na kterém se závodilo, 

případně do kterého se dopadalo, nebo v novém typu náčiní, například u oštěpu či u tyče. 

Jak se postupem času atletické disciplíny vyvíjely, měnily se také světové rekordy. 

Přestože byly inovace jednoznačně jedním z faktorů, kvůli kterým se světové rekordy 
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stále posouvaly, mohly bychom najít i další. Druhým faktorem mohla být konstantně se 

zvyšující účast v atletice na olympijských hrách, jak v počtu zemí, tak účastníků. Dále 

také nové znalosti z oblasti tréninkového procesu, sportovního tréninku a regenerace, 

které jednoznačně pomohly k celkovému zlepšení výkonů. 

V bakalářské práci jsem se pokusil také vyjmenovat všechny důležité události nebo 

zajímavosti jednotlivých olympijských her, které byly přelomové či které určitým 

způsobem charakterizují dané hry. Některé historické události se pozitivním způsobem 

odrazily na vývoji a dalšímu směřování olympijské myšlenky. Některé události, 

především politické, však měly negativní dopad na pozdější rozvoj atletiky či sportu 

obecně. Kromě bojkotů, politické propagandy či nacionalismu se jednalo také o 

dopingové skandály, které vrhají sport, a tedy i atletiku, do negativního světla. Když se 

však podíváme o více než 120 let zpět do historie, můžeme s klidným svědomím 

konstatovat, že myšlenku Pierra de Coubertina o míru, přátelství, zásadě fair-play či 

rovnoprávnosti sportovců se i přes nežádoucí zkušenosti z některých olympijských her 

podařilo udržet a respektovat i v dnešní době.  
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