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ABSTRAKT 

NÁZEV PRÁCE: SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY NA ANTICKÝCH OL YMPUSKÝCH 

HRÁCH A JEJICH VZNIK 

TITLE: Sport disciplines of ancient olympic gam es and their origin 

CÍL PRÁCE: Cílem práce je shrnout znalosti o vývoji jednotlivých disciplín, které se 

postupně staly součástí antických olympijských her. Práce bude zaměřena na atletické 

disciplíny (běhy, hody, skoky), antický pětiboj, zápasnické disciplíny a hippické 

soutěže. Pozornost bude věnována i slavným atletům, kteří dosáhli výrazného úspěchu 

na hrách ve starořecké Olympii. 

Zásadní otázky mé diplomové práce budou: za jakých okolností vznikly a zanikly 

olympijské hry; jakým způsobem se vyvíjela jednotlivá sportovní odvětví; jaké bylo 

společenské postavení úspěšných sportovců díky vítězství na olympijských hrách, jaká 

byla společenská a politická situace během her. 

METODA: Veškeré informace, které budu potřebovat pro svou diplomovou práci, 

budu získávat ze studia vlastních zdrojů. Pokusím se použít všechnu dostupnou 

literaturu a internetové stránky. 

VÝSLEDKY: V antickém Řecku byl sport důležitou součástí života. Nejdříve se 

zvyšování fyzické kondice a psychické odolnosti uplatňovalo při vojenském výcviku. 

Později se sport začal rozšiřovat a vznikaly celořecké hry. Celkem byly čtyři (nemejské, 

pýthijské, isthmijské a olympijské). Olympijské hry se staly nejslavnějšími a těšily se 

největší oblibě nejen mezi sportovci, ale i mezi diváky. Do programu her byly postupně 

zařazovány další disciplíny a z jednodenní slavnosti se časem staly hry trvající pět dní. 

Současně se sportem se začaly rozvíjet i ostatní obory, které s ním souvisely 

(např. lékařství, masérství, trenérství nebo stravováni'). 
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6. 

Tato diplomová práce pojednává o historii sportu z hlediska vzniku jednoho 

z nejvýznamnějších sportovních svátků - olympijských her v antické Olympii a 

sportovních disciplín, které se na těchto hrách objevily. 

Nejprve bych chtěla objasnit pojem sport. Podle Evropské charty sportu z roku 

1992 se "sportem rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních." 

Od dob objevení Olympie bylo téma her zpracováno mnoha odborníky. Přesto jsem 

si ho vybrala, protože mám ráda sport a chtěla jsem proniknout do jeho historie. 

Cílem práce je pomocí dostupné literatury shrnout znalosti o vývoji jednotlivých 

disciplín, které se postupně staly součástí antických olympijských her, připomenout 

nejznámější antické sportovce a vznik a zánik olympijských her. 

Práce je rozdělena do 8 kapitol. Po úvodu následuje stručný přehled jednotlivých 

druhů sportů v době "předřecké" a také část věnovaná popisu Olympie. Panhelénské 

hry jsou jednotlivě představeny v kapitole následující. Navazuje část, ve které se 

zaměřím na své téma, tzn. sportovní disciplíny na antických olympijských hrách a jejich 

vznik. V tomto bodě jsou zpracovány informace o přípravách sportovců a programu her. 

Nezapomněla jsem ani na slavné antické sportovce, kterým věnuji kapitolu číslo 5 a 

samozřejmě ani na okolnosti zániku tohoto slavného sportovního svátku. 

Ve všech starověkých státech (např. Mezopotámie, Egypt nebo Čína) existovaly, 

podle dochovaných památek, určité druhy sportů. 
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Nikde ale nedošlo k takovému rozvoji sportovních disciplín jako v Řecku. Řekové 

považovali fyzickou kondici za velmi důležitou a věnovali proto jejímu rozvoji 

značnou pozornost. Zpočátku se jednalo spíše o součást vojenského výcviku, později se 

sport sám o sobě stal velmi populárním. Postupem času začaly vznikat na celém řeckém 

území hry, které se zaměřovaly hlavně na sportovní soutěže. Tyto hry se staly velkou 

společenskou událostí a lidé z celé země se scházeli, aby se mohli zúčastnit buď aktivně 

jako závodníci a trenéři, nebo diváci. 

Přehled literatury 

Sledování sportovních disciplín na antických olympijských hrách je velice obtížné, 

protože se mohu orientovat pouze na anglicky a česky psanou literaturu. 

Všechny informace, které jsem získala, byly jak z literatury, tak z internetu. 

Podrobnější ucelené informace, zabývající se mým tématem, jsem čerpala z odborných 

prací V. Zamarovského (1980), řeckého archeologa N. Yalourise (1976) a V. Olivové 

(1984, 1979). Oba prvně jmenovaní ve svých dílech podrobněji popisují i jednotlivé 

sportovní disciplíny. Publikace U. Sinna (2003) detailně popisuje "posvátnou" Olympii. 

Díla těchto čtyř autorů jsou uznávaná mezi odborníky a oblíbena veřejnosti pro svou 

přehlednost a ucelenost. Údaje v kapitole věnované slavným antickým sportovcům jsou 

čerpány převážně z díla V. Sábla (1968). Pro vysvětlení některých pojmů jsem využila 

Loweho ABC Antiky a kvůli celkovému přehledu o dění na řeckém území publikaci od 

A.- M. Buttinové (2002). 

Ostatní zdroje uvedené v seznamu literatury mi posloužily při doplňování nebo kontrole 

jednotlivých údajů. 

V dostupné literatuře se mi nepodařilo najít publikaci, která by se zabývala 

výhradně popisem sportovních disciplin na antických hrách v Olympii a jejich vznikem. 

Použité obrázky jsou z internetu, uvedených knih a z vlastního foto archivu. 
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Olympijské hry, stejně jako sport a vše ostatní, mají svou historii. Neobjevily se ze 

dne na den, jejich vývoj byl dlouhý a poznamenaný řadou historických událostí. Před 

nimi s velkou pravděpodobností existovaly různé hry a slavnosti, během kterých se 

konaly sportovní soutěže. A před tím, než se začalo soutěžit, musely vzniknou 

jednotlivé sportovní disciplíny, které již v té době měly svá pravidla. Tyto předpoklady 

byly doloženy archeologickými a písemnými památkami. 

V Evropě se jako první národ prosadili Řekové, přesto o mnoho století později než 

národy mimoevropské (např. Egypťané, Číňané nebo Babyloňané). 

První sport, který je známý z předřeckých dob, je zápas. Nejstarší známá památka 

pochází z Mezopotámie z období asi 27.-26. st. př.n.l. Jednalo se o bronzovou sošku, 

jež se našla při vykopávkách v chrámu sumerské bohyně Ninty v Chafádží Gižně od 

Bagdádu) a která zobrazuje dva zápasníky v podřepu a držící se za pás. I nejstarší 

písemná zmínka uvádí zápas: v eposu o Gilgamešovi. Kanonizovaný text tohoto eposu 

pochází z konce 8. st. př.n.l., ale jeho kořeny jsou mnohem starší, sahají pravděpodobně 

až k sumerským předlohám do 3. tisíciletí př.n.l. Uvedená zmínka se zachovala na 

starobabylónské tabulce pocházející ze 16. až 18. st. př.n.l. 

I v Egyptě byl zápas jedním z prvních sportů. V hrobce královského hodnostáře 

Ptahhotepa u Sákkary Gižně od Káhiry) byly nalezeny první doklady o zápase z dob 

počátku 25. st. př.n.l. Vědci odkryli reliéf se skupinou zápasníků v různých fázích boje, 

kromě jiného při přehazování jednoho druhým přes rameno jako u juda. 

V jiné části Egypta (u Bání Hasanu - střední Egypt) byla v hrobce krajského 

náčelníka Amenemheta nalezena nástěnná malba pocházející z 19. st.př.n.l. Na této 

malbě je poprvé zobrazena hra s míčem. Hru hrají dvě dvojice, přičemž házející hráči 

sedí druhým na zádech jako na koni. 
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Nejvíce sportovních výjevfi je známých z lovů. Ať se jednalo o lov na lvy, na 

gazely, antilopy, hrochy nebo ptáky. Lovci většinou pou.tivali vozy tažené koňmi a 

v nilských hol.IŠtinách také čluny, jim sloužil luk. Je samozřejmé. že jízda 

a střelba byly předmětem že se v nich soutěžilo. Nejitar -· soutěž (možná 

exhibice), o které existuje doklad, pochází z. druhé polo iny 1 . t. ř.n.l. Je to žulový 

Amenhotepa U .• jak z jed ucího v zasahuje a prostřeluje 

terč. Tento reliéf byl nalezen v c u boha Amona v lpunaku. 

Z pozdějších d b jsou známy malby žen cvičícL akrobati ké prvky a mužů, kteří 

zdvihali břemena; možné však je to, že spíš než o sportovní soutěžení šlo o něco na 

způsob pouťové atrakce. Se sportovní soutěž- ne 1 mn h společného ani .,královský 

běh", který byl součástí slavnosti · tiletého jubilea vlá . rvni zmínky o takovém 

běhu pochAzeji z počátku 27.st. př. ze oi.J to panely s reliéfy krále 

Džosera, sta.:·rebnfka první egyptské p id 

Další významné a poz ruhodné p•ltlty 

Chetité, jejichž tát by 1 po staletí 1řetí velmocí ímavé 

jsou nalezené chetitsk ' reli~ asi z 18. - svatyně 

Yazilikaya u jejich někdejšího hlavního města Chattuše (asi 150 km východně od 

Ankary). Zobrazují bohy se zaťatými pěstmi a v pozici připomínající boxery, když zazní 

gong. Zachovala se i chetitská příručka pro výcvik a trénink koní, kterou sestavil 

expert ze sousedního království Mitannců v polovině 14. st. př.n.l . Příručka uvádí 

kvalifikační závody; koně, kteří splnili určité limity, byli zařazeni do válečné vozby. 

V chetitských pramenech se vyskytují kromě tohoto poněkud nejasné zmínky o 

"závodech s rybami", jichž se zúčastňovali veslaři na člunech nebo plavci. 

Z daleké a mnohem starší Číny jsou záznamy o lukostřelbě a zápase, ze stejně 

daleké a mnohem mladší Ameriky míčové hry Mayů a Aztéků. 

Obr 1. Malba z hrobky v Thébách (cca 1400 pt.n.l.) -lovec, ktetý z papyrového člunu lovi ptáky. 
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Řekové tedy nebyli prvním národem, který se věnoval sportu; tak jako nebyli první, 

kteří se zabývali například matematikou, fyzikou, medicínou, astronomií a geografií. 

Kvalita řeckého sportu se lišila od jiných národů. Společná byla pouze přirozená 

touha po získání a předvedení tělesné zdatnosti a obratnosti, která se spojovala se 

soutěživostí. Zatímco např. u Egypťanů existovaly jen ojedinělé sportovní disciplíny, 

Řekové tyto disciplíny rozšířili a vytvořili z nich bohatě rozvětvený a velmi dobře 

fungující systém. Zatímco východní národy pěstovaly sport jen ve velice malém 

rozsahu, Řekové dosáhli masového rozšíření. Sport se stal podstatnou a neoddělitelnou 

součástí jejich života. 

Snad největší rozdíl byl v tom, že Řekové jako jediný starověký národ defmovali 

úlohu sportu v životě jednotlivců i společnosti a vytvořili "ideál kalokagathie"*>, tj. 

harmonického rozvoje těla a ducha. Ideál, jemuž podřídili také sportovní závody a 

soutěže. Mezi nimi i olympijské hry. 

0 ) Kalokagathia =podle slovníku slovo složen~. mamenající krásný a dobrý. Pojem, který vyjadi'uje antické fecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost 

patfí k sob! a mají mnoho společného. Co ocnl zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadi'uje ideál hannonického souladu a 

vyváženosti !!Iesné í du§evní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. V klasické dobč!i se používal jako označení dokonalého aristokrata Od 19. století se pojem 

kalokagathie používal zejména v počátcích sportu a telcsné výchovy, napfíldad v olympijském nebo u nás v sokolském hnuti a vyjadloval program !!Iesné krásy 

spojené s čestností a poctivosti. 



" , 
2.1 PREDSTAVENI OLYMPIE 

Přes tisfc let se skvěla 0/ympie v slávě, asi pět set let 

ležela v troskách a dalších téměf' tislc let se skrývala 

pod bahnem sneseným dešti z Kronia a naneseným záplavami Alfeia. 

ll. 

Zmizela z povrchu země jako Trója, jako Mínóův palác na Krétě, jako Ninive a Babylon. Jl 

Starověké Řecko Je všeobecně považováno za kolébku evropské kultury a 

civilizace. Jeho dějiny jsou velmi dlouhé a hlavně bohaté jak v oblasti filozofie, 

výtvarného umění, literatury, divadla, ale také v oblasti utváření společenských vztahů a 

forem, uspořádání společnosti a v neposlední řadě i v oblasti her a sportu. O místě, 

které se ve starověku i dnes označuje jako Hellas, existuje dostatek informací, proto lze 

jeho dějiny, kulturu i sport popsat poměrně přesně a podrobně. 

Obr. 2 

1) V. Zamarowky: Vzklišení Olympie, 1980, str. 67 

Obr. 2 - mapa Řecka 
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Olympie leží na západním Peloponnésu, v údolí mezi pahorkem Kroniem a řekou 

Alfeiem, nedaleko od Iónského moře. 

Sinn2> ve své knize uvádí, že Olympia původně patřila k Trifýlii ("Země tří kmenů 

(oblastí)"), která byla v širším pojetí součástí Arkádie. Zjednodušeně je proto možné 

říci, že Olympia patřila až do počátku 6. století př.n.l. pod správu Arkádie a 

v následující době byla součástí území Élidy. Její území se rozprostíralo od údolí Alfeia 

na severu až k soutěsce řeky Neda na jihu. Ve vnitrozemí je oblast bohatá na vodu a její 

pobřeží vytváří písečná laguna. 

Olympie byla podle dochovaných informací osídlena již ve 3. tisíciletí př.n.l. 

V mykénské době od 16. do 20. století př.n.l. byla celá oblast hustě osídlena a jejím 

centrem bylo mykénské královské sídlo v Píse. Ve stejné době se asi pod patronací 

vládců z Písy konaly k uctění hrdiny Pelopa i pravidelné slavnosti spojené s různými 

závody (mj. závody vozů). Po zániku mykénského světa pronikaly v ll. až 8. století do 

Řecka dórské kmeny jako poslední vlna řeckého osidlování. Na Peloponnésu se stal 

vládcem starého kultovm'ho centra olympský Zeus a dal mu nové jméno - Olympia.3
> 

2) U. Sinn: Olympia, 2003 

3) V. Olivová: Lidé a Iuy, 1979, str. 94 
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2.1.1 Posvátný okrsek a jeho okolí 

A 

Obr. 3 Plán Olympie 

Jakýmsi jádrem Olympie byl posvátný okrsek Altis (v řečtině znamená alsos háj), 

kolem kterého stála ohradní zeď, a na kterém stály chrámy, oltáře i sochy 

(olympijských vítězů, bohů a členů královských rodin). Byly zde také pamětní desky a 

úschovny pokladů. Za zdí byla sportovní zařízení jako stadion, tělocvičny, hippodrom a 

bazén. Mezi sportovišti a okrskem byly postaveny ubytovny, budovy správy her, lázně a 

i přesto, že zde mělo trvalé ubytování jen několik lidí, stály zde obytné domy. 

Altis se rozprostíral pod jižním úbočím Kronova pahorku. Téměř uprostřed Altea je 

v dnešní době malá vyvýšenina s náznakem kamenné ohrady, jak uvádí Zamarovsky. 
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Podle tehdejších údajů to bylo jedno z nejposvátnějších míst v Olympii; údajně se na 

tomto místě skrýval hrob krále Pelopa, který je, stejně jako Hérakles a jiní hrdinové, 

označován za zakladatele olympijských her. 

Nedaleko od Pelopeia stával chrám Héry, Diovy manželky a podle Pausania chrám 

plný pokladů. Kdo ho nechal postavit, ani kdo byl stavitelem není známo. Pouze se 

tento chrám uvádí jako nejstarší v Řecku (jeho základy se datují do 7. st. př.n.l., nálezy 

pod základy jsou ještě starší). 

Obr. 4 Zbytky Héřina chrámu 

Vedle Héřina chrámu stával chrám Matky bohů (neboli Métróa), který byl 

postaven na počátku 4. st. př.n.l. v dórském stylu. V pozdější době byl změněn na chrám 

císaře Augusta. Nad chrámem bylo dvanáct malých kaplí, které většinou pocházely z 6. 

a 5. st. př.n.l., a které sloužily jako pokladnice řeckých států. 

Za nejvýznamnější a nejslavnější stavbu olympijské Altidy byl považován Diův 

chrám. Architektem chrámu byl místní rodák Libón a nechali ho postavit Élid'ané 

v letech 468 - 456 př.n.l. Na jeho neslavném konci se podíleli jak lidé, tak příroda. To, 

co lidé nestihli zničit, dokonala dvě zemětřesení v 6.st. n.l. Chrám byl o něco málo 

menší než athénský Parthenón, měl mnoho sloupů a velmi bohatou výzdobu. Oba štíty 

byly vyzdobeny výjevy s postavami v nadživotní velikosti (západní zobrazoval boj 

Kentaurů s Lapithy a východní přípravy k závodům na vozech mezi píským králem 

Oinomaem a Pelopem o ruku Hippodameie). Většina výtvorů (metopy, sochy .. ) 

z chrámu se zachovala, byť v ne příliš dobrém stavu, bohužel se nezachovala Diova 

socha ze zlata a slonoviny, kterou vytvořil Feidias (v Olympii měl svou dílnu). 
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Obr. S Cást štitu Diova chrámu (muzeum Olympie) 

Obr. 6 Pozdstatky sloupll Diova chrámu 

Filippeion, nacházející se na vnějším okruhu Altidy, připomínají pouze zbytky 

jakéhosi kamenného kruhu. Jeho základy položil makedonský král Filip II. po vítězné 

bitvě u Chairóneie roku 338 př.n.l. a dostavěl ho jeho syn Alexandr Makedonský jako 

čestný pomnik svého otce. Ve Filippeionu se podle dochovaných zpráv nacházelo 

několik zlatých a slonovinových soch příslušníků královské rodiny. 

Hned vedle Fileppeia stával Prytaneion, úřadovna představených a sídlo správců 

Olympie. Speciální význam měl Prytaneion pro obyvatele města. Na Hestiině oltáň 

hořel "věčný" oheň, který byl určen nejen pro účastnťky her, ale i pro obyčejné lidi. Po 

slavnostním vyhlášení vítězů se vybraná společnost do Prytaneia odebrala na hostinu. 
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V roce 160 n.l. nechal Heródes Attický postavit Nymfanion, jakousi fontánu, pomocí 

které tak vyřešil nedostatek vody v Altidě (z okolních lesů a strání do ní kanalizace 

přiváděla vodu, Sinn uvádí pramen vzdálený asi 6 km). Olympie se sice nacházela 

v oblasti bohaté na spodní vodu, ale v průběhu her se hloubily studny. Ty byly hned po 

odchodu účastníků zasypány, mimo jiné z důvodu množství odpadků, které v nich 

zanechali lidé. 

Poslední významná stavba Altidy je asi z poloviny 4. st.př.n.l. a tvoří její východní 

hranici - Stoa Echa - několik desítek metrů dlouhá kolonáda, ve které se prý každé 

slovo sedmkrát opakovalo. 

Za ohradní zdí se vědcům z trosek budov podařilo identifikovat např. Východní 

lázně nebo Neronův dům. Nedaleko od Diova chrámu jsou pozůstatky komplexu budov 

Búleutéria, kde bylo sídlo ,.rady Éliďanů" (nejvyšší pořadatelský a řídící orgán her). 

Nálezy základů ukázaly na dvě budovy pocházející pravděpodobně z přelomu 6. a 5. st. 

př.n.l. Mezi budovami stála čtvercová hala, ve které účastníci her skládali slavnostní 

olympijskou přísahu. Ta se týkala nejen závodníků, ale i jejich trenérů a otců- museli 

přísahat, že se ,.při soutěži nedopustí klamu" a závodníci ještě navíc potvrzovali, že "po 

deset měsíců nepřetržitě cvičili". Podle Zamarovskeho přísahu skládali i ti ,.kteří 

vybírali chlapce a koně k závodům" (tzn. pomáhali helladonikům určovat tělesnou 

vyspělost chlapců a na jejím základě je zařadit mezi dorostence nebo mezi muže, to 

samé s hříbaty a koňmi). O vážnosti přísahy svědčí to, že zavazovala i trenéry a 

příbuzné závodníků. Závodník ještě před přísahou směl hry odříci, po ní se odchod 

z Olympie nebo útěk před soupeřem hodnotil jako porušení přísahy a trestal se vysokou 

pokutou, kterou muselo zaplatit domovské město závodníka. 

Nejrozlehlejší budovu v Olympii, Leónidaion, nechal prý postavit dobrodinec 

Leónidas z Naxu, který byl také architektem a věnoval ho Diovi. Honosná budova, která 

údajně měla kolem osmdesáti místností a lemovalo ji množství iónských sloupů, 

sloužila jako "hotel" pro významné hosty her. 
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Pozůstatky sportovních zařízení 01ympie jsou v lepším stavu než Altida, která je 

pouze v troskách. Vyjímku tvoří hippodrom. 

Olympijský stadion byl postaven asi v polovině 4. st.př.n.l. a za svou dnešní 

antickou podobu vděčí vědcům, kteří ho odkryli v letech 1952 - 1961. Při vykopávkách 

byly odkryty pozůstatky ještě dvou dalších stadionů, které se našly ještě pod tím 

"dnešním". V době rozkvětu Olympie se zvyšoval počet závodníků i diváků a to byl 

jeden z důvodů, proč Élid'ané museli zvětšit a posunout stadion (kolem poloviny 

5.st. př.n.l.). Poloha prvního stadionu zatím není zcela jasná. Je možné, že vedl až 

k Diovu hlavnímu oltáři, druhý zasahoval k terase s pokladnicemi, pouze ten nejmladší 

leží celý mimo Altidu, ale zčásti překrýval dva stadiony předchozí. Stadion byl 

obdélm'kového tvaru a tři jeho strany lemují uměle navezené svahy, ten čtvrtý vznikl 

drobnější úpravou jižního úbočí Kronova pahorku. Na svazích nebyla sedadla pro 

diváky (podle antických zpráv se na stadion vešlo až 45 tisíc lidí), jen na jižním svahu 

stála kamenná tribuna původně pro deset křesel organizátorů her a zároveň rozhodčích. 

Proti nim stál mramorový oltář bohyně Demétry Chamyny, odkud hry sledovala, jako 

jediná žena, její kněžka. Nejvýznamnější ženou, která se v roli kněžky objevila, byla 

manželka Heróda Attického, Římanka Regilla Aby bohyni prokázala úctu, nechala 

s manželem vybudovat "vodovod" -již zmíněný Nymfanion a nechala postavit kašnu. 

Obr. 7 Vchod na stadion v Olympii 

Na stadion vedl přístup z Altidy - mezi kolonádou Echea a pokladnicemi. Pod 

pokladnicemi stálo vedle sebe šestnáct kvádrů, na kterých dříve stávaly bronzové sochy. 
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Každá socha byla postavena z pokuty, která byla uložena závodníkovi za nějaký podvod 

při soutěži nebo za podplácení. První takový případ podplácení je zamamenán z roku 

388 př.n.l. na 98. hrách a viníkem byl Eupolis z Thessálie. Vstup, kterým na stadion 

vcházeli závodníci i jejich trenéři a odcházeli vítězové i poražení, byl pravděpodobně ve 

2. st.př.n.l. obložen kvádry a překlenut obloukem, takže vznikl jakýsi tunel zvaný krypté 

(tj. tajný, neviditelný) dlouhý téměř třicet metrů. Dráha na stadionu byla pružná a tvrdá 

a během závodů asi vysypaná pískem. Celkem měřila 212,5 ma zahrnuje i prostor pro 

seřazení závodm'ků a doběh za cílem. Závodní trať měřila 192,27 m a ohraničovaly ji 

dva kamenné prahy. Délka olympijské běžecké dráhy se jmenovala stadion a z toho pak 

vzniklo pojmenování celého závodm'ho prostranství. 

Hned vedle stadionu stával hippodrom, kde se konaly závody koní a vozů. 

Hippodromu byl obdélníkového tvaru, kratší strany tvořily polooblouky a kolem byly 

stejně jako u stadionu travnaté svahy pro diváky. Na začátku dráhy stála bronzová socha 

Hippodameie, na jejím konci vysoký sloup. Start byl ze speciálních kójí (viz kap. 4.1.4) 

a závodníci končili před tribunou rozhodčích. Koně a vozy se před startem 

shromažďovali v prostoru, který uzavírala kolonáda zvaná Agnaptova stoa. U zatáčky, 

na opačné straně než byla tribuna rozhodčích, stával oltář démona Taraxippa. 

Přesná velikost hippodromu není známá. Podle nepotvrzených zpráv, jež se zachovaly, 

byla pravděpodobná délka jednoho závodního okruhu 1125 - 1200 m. 
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Další významné sportovní zařízení bylo gymnázium. Název pochází ze slova 

gymnos (nahý), protože žáci zde cvičili bez oděvu. Tato instituce původně sloužila 

tělesné výchově, později bylo zařazeno i všeobecné vzdělávání mládeže. Převážně šlo o 

to, aby zde mladí lidé získali potřebnou obratnost a zdatnost, samozřejmě se zaměřením 

na přípravu na vojenskou službu a účast na soutěžích. Ze sportů se v gymnaziu pěstoval 

běh (na krátké i dlouhé tratě), hod oštěpem, diskem, skok do dálky, box a zápas. 

Obr. 9 Gymnázium v Olympii 

V čele instituce stál gymnasiarchos a na přípravu sportovců dohlíželi odborní cvičitelé 

(viz kap. 4.2). Mladíci cvičili za doprovodu hudby, která byla také součástí výuky. 

Později se připojili i přednášky z filozofie, rétoriky, historie a umění a společenské 

předměty se vyrovnaly tělovýchově. Učitelský sbor míval několik členů, někteří se 

věnovali jen některým předmětům (např. grammatikos - učitel čtení a psaní, kitharistés 

- učitel hře na kytaru a lyru). Mezi nejvýznamnější členy, kteří poskytovali nejvyšší 

všeobecné vzdělání byli filozofové a myslitelé. Ve starém Řecku existovala celá řada 

různých škol, mj. i školy se sportovním zaměřením pro dívky. 

Každé gymnázium mělo otevřené cvičiště, několik místností jako byly tělocvičny, 

přednáškové sály, zázemí pro sportovce. Také zde byla běžecká dráha a někdy i bazén. 
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Součástí gymnázia byla původně i palaistra, prostranství vysypané pískem, pro 

cvičení boxerů a zápasníků. Později se vyvinula ve speciální, na rozdíl od gymnázia, 

soukromou školu pro výcvik těchto dvou sportovních disciplín. 

Staří Řekové považovali Olympii za posvátné území a jedno z nejvýznamnějších 

míst pro společná setkání a kde se každé čtyři roky scházeli na slavnostech ctících 

tělesnou zdatnost a kde pouze ti nejlepší mohli soutěžit o olivový věnec a titul 

olympionika, což byla největší pocta, kterou mohl podle nich smrtelník dosáhnout. 

Řekové sem přicházeli z blízkého i dalekého okolí ve velmi početných výpravách často 

po namáhavé cestě, proto, aby se mohli stát součástí her alespoň jako diváci. A protože 

Řekové spojovali určitým způsobem sport s uměním, přicházeli sem společně se 

sportovními fanoušky také "básnící a hudebníci, aby se pochlubili svým uměním, 

filozofové a politici, aby vysvětlovali a hájili své názory. malíři a sochaři, aby 

vystavovali svá díla a inspirovali se vzory." 4) 

4) Zamarovsky, 1980, str. 37 
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Z Olympie sice pocházejí první historické zprávy o sportovních hrách se slavením a 

zamamenáváním vítězů, což ovšem neznamená, že se již před tím nebo v té době, 

podobné hry neorganizovaly také na jiných místech Řecka. Z dochovaných informací 

(např. ze starých bájí) je možné datovat vznik i dalších tří nejstarších řeckých her 

mnohem dále než do 6. nebo 8. st. př.n.l. 

Podle Olivové, Sábla, Zamarovského a ostatních autorů přerostly sakrální slavnosti 

svůj původní význam v 6. století př.n.l. Podle vzoru olympijských her vznikly, podle 

Sábla, v době mezi lety 586 - 573 př.n.l tři další celořecké hry: v Delfách, lsthmii a 

Nemeji. První z nich se konaly každé čtyři roky, další dvoje každé dva roky. Autoři se 

také shodují, že nejvýznamnější po olympijských byly hry v Delfách. 

3.1 PÝTHIJSKÉ HRY 

Na počest boha Apollóna*) se v Delfách konaly Pýthijské hry. Název her je podle 

starého názvu místa konání, odvozeného od draka Pýthóna, kterého tam Apollón zabil 

ze msty. 

*) B6h ApoUón byl synem ncjvyUiho boha Dia, byl bohem světla, slunce, ochránce pofidku a života, vůdce Múz. 
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Obr. 10 Stadio v Delfách 

Nalezené záznamy uvádějí pořádání těchto slavností zpočátku po osmi letech. Mezi 

kultovní obřady byl zařazen i závod kitharistU, kteří zpívali písně oslavující boha 

Apollóna. Počátkem 6. stol. př.n.l. (někteří autoři uvádějí rok 589, jiní 582 př.n.l.) se 

slavnosti začaly konat po čtyřech letech a byly velmi podobné hrám olympijským. 

Jejich náplní se staly sportovní soutěže a o něco později i závody koní. 

Pořadatelé hry v Delfách zařazovali do doby vrcholného léta, trvaly několik dní a 

typické bylo úzké spojení sportu a umění (umělecké soutěže měly možná převahu). 

Vítěz původně dostával velmi hodnotné ceny, ale brzy poté, co se hry začaly konat 

ve čtyřletém cyklu, byl vítěz obdarován věncem. Posvátný vavřínový věnec 

z Apollónova stromu pro umělce představoval nejvyšší poctu, jaké mohli v celém 

Řecku dosáhnout. 

Jak ve své knize píše Sábl, sláva pýthijských her upadala souběžně se slávou 

delfské věštírny*>. Už v polovině 4. století př.n.l. docházelo k rozkrádání obrovského 

bohatství delfské svatyně. Jejich dějiny se uzavírají zároveň s historií Olympie, když 

císař Theodosius I. vydal roku 394 př.n.l. zákaz všech her. 

*) Delfská v!ltíma byla nejslavnější v době mohutného rozmachu Delf. Směli sem pficbázet pouze muží, ktefí se ncjdtlvc museli vykoupat v prameni Kastalia, 

poté obětovat a nakonec byli pfivcdcni do·~· Ve svatyní na trojnožce seděla Pýtbia . Seděla nad pu1c1inou odkud vycházeli omamné páry a v jakósi extázi 

odpovídala na dotazy. Její odpovědí veriovalí knMí, ktefí výsledek věštby pfedávali tazateli. Bylo dokázáno i mnoho pfipad6 korupce a falšování, přesto byl 

význam v!ltimy veliký. 
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3.2 ISTHMIJSKÉ HRY 

Vznik isthmijských her je opředen mnoha pověstmi. Dle té nejstarší byly hry 

založeny samotným bohem moře Poseidónem a účastnit se jich směli jen nejlepší 

hrdinové. Podle jiných pověstí byl původ slavností ve smutečních hrách nad mrtvými. 

Další zprávy hovoří o tom, že se hry konaly na počest boha Poseidóna a podle Athéňanů 

je založil Théseus, kdežto podle Korinťanů Sísyfos. Kdo byl tedy zakladatelem už asi 

dnes nikdo nezjistí. 

Místní isthmijské hry se v celořecké vyvinuly v letech 582 - 570 př.n.l. a, jak uvádí 

Sábl5>, pořádaly se v měsíci munichiónu, tj. od poloviny dubna do poloviny května, 

každý druhý a čtvrtý rok olympiády. 

Autoři se shodují na sportovních disciplínách, které se na isthmijských hrách 

pořádaly. Podle nich měly také stejnou náplň jako hry olympijské. Z atletických 

disciplín je zmínka o běhu na krátkou a střední vzdálenost, běh vytrvalecký, hod 

diskem, pentathlon. Dále se soutěžilo v boxu, zápase, pankratiu a součástí byly i 

hippické soutěže. Rozdíl od olympijských her byl podle Sábla v závodech lodí, soutěži 

v bojových tancích a navíc se také soutěžilo v hudbě, recitaci a malířství. 

Vítězný věnec byl původně z celerových listů a přisuzovalo se mu, že po přiložení 

na čelo může křísit mrtvé. Tato symbolická odměna navazovala na nejstarší tradici, na 

pohřební hry k poctě utonulého Melikerta. Když později převládl kult boha Poseidóna 

(podle některých v klasické době), dostával vítěz věnec ze smrku, který pro svou trvalou 

zeleň symbolizoval stále se vlnící zelenavé vody mořské říše tohoto boha . 

S) V. Sábl: Od Olympie k ltímu 1960, 1960, str. 38 
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3.3 NEMEJSKÉ HRY 

Historikové popisuji několik podob vzniku nemejských her. Yalouris6> ve své knize 

uvádí verze dvě. Podle jedné byl jejich původ spojován s pohřebními hrami při oslavách 

výpravy "sedm proti Thébám" a s jejich založením je spojován král Adrástos. Druhá 

verze spojuje založení her s Héraklem, který zabil místního lva. 

Kdo hry původně založil ani v tomto případě není známo. Podle antických zdrojů se 

mezi celořecké hry zařadily v roce 573 př.n.l. Konaly se vždy v měsíci hekatombaionu 

(počátkem léta) na počest boha Dia. 

Jejich náplní byly závody atletů a hippické soutěže. Rozsah byl mnohem menší než 

v Olympii. Sábl i Y alouris ještě uvádějí závodění v dramatickém, hudebním a 

pěveckém umění. 

Obr. I 1 Stadion v Nemeji 

Zpočátku vítěz dostával celerový věnec, později to byl věnec dubový z ratolestí 

Diova posvátného stromu. 

Tyto hry byly nejmladší a nikdy se nestaly tak uznávanými a významnými jako 

ostatní, možná proto, že byly nejmladší. Přesto se jich účastnili sportovci, jejichž jména 

jsou zapsána na seznamech vítězů v Olympii, Delfách atd. Mezi nimi je např. 

šestinásobný nemejský vítěz, běžec středních tratí Nikandros z Élidy, pětinásobný vítěz 

boxer Satyros z Élidy atd. 

6) N. Yalouris: The olympic games in ancient Greece, 1976, srt. 76 



25. 

3.4 OLYMPIJSKÉ HRY 

V této kapitole uvedu pouze základní fakta o hrách, podrobnostem se budu věnovat 

ve zbytku své práce. 

Podle všech údajů, které kdy byly o olympijských hrách napsány, se poprvé konaly 

v roce 776 př.n.l. a poslední roku 393 n.l., tzn. celkem 293 krát. První a poslední hry 

od sebe oddělovalo téměř 1200 let, což je velmi dlouhá doba. Podle těchto her vznikaly 

další, které nikdy nezískaly takovou prestiž a slávu. Dokonce podle nich vznikal a 

označoval se řecký kalendář. 

Olympijské hry roku 776 př.n.l. byly však ve skutečnosti pouze první "oficiální" 

nebo "započítané" hry. Jimi začíná seznam olympioniků, tj. řeckém smyslu 

olympijských vítězů (nikoli pouhých účastníků her) a současně první olympiáda, tj. 

v původním chápání čtyřleté období mezi jednotlivými hrami. Podle většiny historiků a 

archeologických nálezů se pořádaly v Olympii dávno před tím slavnosti a závody, které 

měly zpočátku spíše místní význam. Časem pak přerostly hranice Élidy, přitahovaly 

účastníky ze širokého i dalekého okolí a nakonec z celého Řecka. Olympie se stala 

dějištěm celořeckých her právě proto, že už byla známá jako kultovní a sportovní 

středisko. Odkdy však byla takovým střediskem, je velmi těžké upřesnit a názory 

badatelů se různí. 

Podle převládajících názorů stalo se to ve vrcholné mykénské době, podle 

opatrnějších (například soudobý řecký archeolog N. Yalouris) až na jejím sklonku. To 

znamená minimálně půl tisíciletí před prvními historicky uznávanými olympijskými 

hrami. 

Za zakladatele her je nejčastěji považován Pelops nebo Hérakles, syn Dia. 

Obliba sportovního závodění se projevila v rozšiřování sportovm'ho programu na 

olympijských hrách. Zatímco sakrální obřady zůstávaly v podstatě nezměněné na 

začátku a na konci her, byla do sportovru'ho závodění postupně zařazována nová 

sportovní odvětví. 
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Jednotlivé disciplíny byly do programu zařazovány v tomto pořadí: na čtrnáctých hrách 

roku 724 př.n.l. byl k původnímu běhu na jeden stadion (192,27m) zařazen i běh na 

dvojnásobnou délku (diaulos). Na patnáctých hrách roku 720 př.n.l. přibyl ještě běh 

vytrvalostní ( dolichos ), který měl v různých dobách různou vzdálenost (7 - 24 stadií). 

Roku 708 př.n.l. na osmnáctých hrách byl zařazen poprvé pětiboj (pentathlon- běh, 

skok, hod diskem, oštěpem, zápas). O dvacet let později, na 23. olympijských hrách 

roku 688 př.n.l., byl mezi sportovní disciplíny zařazen box. Roku 688 př.n.l. (25. hry) se 

poprvé konaly závody vozů se čtyřspřežím. Roku 648 pf.n.l. (33. hry) přibyly závody na 

koních a pankration. Tím byl podle Olivové ukončen vývoj programu olympijských her. 

Pokud byl koncem 7. a v 6. století př.n.l. tento program dále rozšiřován, pak šlo již jen o 

modifikaci těchto základních sportovních disciplín. Do programu byl postupně zařazen 

běh, zápas, pětiboj a box chlapců a běh se zbraněmi dospělých mužů (hoplítodromos). 

Nejvyšší pocta a odměna, kterou v Olympii nikým neporažený závodník dosáhl, byl 

věnec z posvátné olivy zvaný kotinos. Podle tradice byl upleten vždy z jedné větvičky 

ustřižené zlatými nůžkami ze stromu, jenž rostl u západního průčelí Diova chrámu. 

Tento strom prý vyrostl bez lidského přičinění z plodu olivy, kterou zasadil na Kronově 

pahorku Héraklés. 

Obr. 12 Větvička posvátné olivy 



27. 

Jména vítězů byla zaznamenávána na mramorovou desku, kterou měl v úschově 

olympijský velekněz. Jménem vítěze v běhu na jedno stadion, což byla do 14. her roku 

724 př.n.l. jediná disciplína, se označovala celá olympiáda. Prvním takovým vítězem 

byl Koroibos z Élidy; posledním, jehož jméno se zachovalo, Dionýsios z Alexandrie na 

262 n.l. 

Jakýmsi "katem" olympijských her byl císař Theodosius I., který v roce 394 vydal 

edikt, kterým zakazoval "všechny pohanské slavnosti". Již před tím však Olympii 

postihlo množství nepříjemných událostí. První známky stagnace se objevily na 

počátku 3. století n.l. za vlády "vojenských císařů", kdy se římská říše, jejíž 

nedobrovolnou součástí bylo i Řecko, doslala do hluboké krize. Archeologické nálezy 

ukazují, že v těchto dobách se v Olympii už nic nového nestavělo, sochařská výzdoba 

sice ještě přibývala, ale v pomalejším tempu a skromnějším rozsahu. Přesto 

poskytovala Altis se svým okolím stále ještě vcelku stejný obraz. Změna k horšímu 

nastala až po roce 265 n.l., kdy do Řecka vtrhl kmen germánských Herulů a s ohněm a 

mečem se přihrnul přes Peloponnés k Olympii. 

3.5 ÚČASTNÍCI A VÝZNAM P ANHELÉNSKÝCH HER 

Dlouho před počátkem her se po celém Řecku rozjeli poslové, aby oznámili přesný 

termín konání slavností a současně na ně zvali lidi z jednotlivých států, ať už jako 

diváky nebo aktivní účastníky her. V době neustálých konfliktů a sporů mezi 

jednotlivými státy, byli poslové těmi, kdo vyhlašovali boží mír (ekecheiria \aby byla 

zajištěna bezpečná cesta všech výprav na hry, klidný průběh i pokojný návrat účastm'ků. 

Průběh a délka závisela na délce slavností a okruhu účastm'ků. Porušení božího míru se 

trestalo nejpřísnějšími tresty. 
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Podle dochovaných zpráv ze starého Řecka se všeřeckých slavnostní aktivně mohli 

účastnit pouze svobodní občané řeckého původu, občané některého z řeckých měst. 

Hry byly řeckým svátkem a vše co se dělo okolo, souviselo také pouze s Řeckem. 

Nicméně prvním "Neřekem", kterému bylo povoleno se her účastnit, byl makedonský 

král Alexandr 1., který doložil řecký původ. Barbaři a otroci se her mohli účastnit jen 

jako diváci, nesměli se aktivně zapojovat. Pokud jde o otroky, nikde není dochovaná 

zpráva, že by se někdy her zúčastnili. Naproti tomu řecké provdané ženy byly 

vyloučeny i z řad diváků, a to pod přísnými tresty, jako byl trest smrti. Na dívky 

svobodné se tento zákaz nevztahoval. Aktivně se ženy her účastnit také nesměly, ale 

v průběhu olympijských her se konaly samostatné závody pro ženy. Byly spojené se 

slavností bohyně Héry a konaly se nedaleko Olympie. Tyto slavnosti se označují 

názvem heráje. 

Dále se her nesměli účastnit lidé, kteří prolili krev a jejich vina ještě nebyla 

odčiněna, ti, kteří kradli v chrámu nebo ti, na kterých spočívala veřejná klatba. Nikdo 

však nesměl vstoupit na olympijskou půdu se zbraní v ruce. O připuštění ke hrám 

rozhodovali rozhodčí - hellanodikové. 

*) Ekecheiria = ve starém Řecku zastavení násill, posvátný mír, který nastal mezi válčícími stranami po dobu nějaké slavnosti (napt. hry olympijské, 

nemejské, ísthmijské, ale i slavnosti men!ího významu.). Podle literatury ekechirii uznávaly •:šechny řecké státy a její porušení bylo spíše vyjímečné. 

Trvala měsíc před hrami, v jejich proběbu a měsíc po slcončení. Napf. v roce 420 pf..n.l ji porušili Sparťané útokem na město Lepréon a Eliďané je 

poté vyloučili z her. To vedlo k Yojenslcérnu vpádu Sparťanů do Ol)mpie. Ekecheiria byla považována za základ a předpoklad olympijských her. 
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Panhelénské slavnosti měly mimořádný význam pro život celého řeckého světa 

v mnoha ohledech. Jejich vznik a význam, který získaly, byl odrazem vysoké úrovně 

tělesné kultury v řeckých státech. 

Měly také však velký ekonomický význam. Při jejich konání bylo nutno stále stoupající 

počet účastníků především ubytovat a zásobovat. Proto se na slavnosti sjížděli i kupci 

z dalekého okolí a v průběhu her se konaly i velké trhy. Obchodníci měli možnost 

dojednávat pro ně velmi důležité smlouvy. 

Panhelénské hry měly však i mimořádný význam politický. Občané různých měst 

(zejména nepřátelských) měli možnost si vysvětlit svá rozdílná stanoviska a pokusit se 

najít "společnou řeč". Od 6. století, kdy jednotlivé hry získaly svůj všeřecký význam, 

byly v Olympii podepisovány důležité státní smlouvy a jiné listiny veřejného 

charakteru, neboť se na hrách objevovali i panovníci a různé státní delegace. Velmi 

důležité bylo dodržování posvátného míru. 
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4. 1 SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY 

4.1.1 Atletické soutěže 

30. 

Atletice přikládali staří Řekové velký význam. Od pradávna si byli vědomi 

důležitostí běhu z hlediska rozvoje tělesné zdatnosti, protože běh posiluje nejen svaly a 

ostatní orgány, ale i z hlediska rozvoje volních vlastností jako houževnatost a vytrvalost 

potřebné při vojenském výcviku. 

Běžecké disciplíny se rozšiřovaly postupně. Nejprve závodníci běhali "sprint" na 

délku jednoho stadia (192, 27m). V roce 724 př.n.l. na 14. hrách byl zaveden dvojitý 

běh (diaulos) a na 15. hrách dlouhý běh (dolichos), jehož délka byla různá 

v jednotlivých obdobích: 1356 - 4615 m. Na olympijských hrách se nikdy (alespoň 

podle dosavadních nálezů) neběhal závod na střední tratě (hippios) - 769 m, 4 stadia. 

Velmi oblíbený byl závod na tuto vzdálenost např. na hrách nemejských a isthmijských. 

Na 65. hrách roku 520 př.n.l. se objevuje hoplítodromos- běh těžkooděnců. Účastníci 

běhali v plné zbroji, ale bez meče a kopí. Tyto běžecké disciplíny byly pouze pro 

dospělé muže. Dorostenci se mohli účastnit až 37. her v roce 632 př.n.l., kdy pro ně byl 

z atletických disciplín připraven závod v běhu na jeden stadion a pětiboj (ten byl hned 

zrušen). 

Pravidla běžeckých závodů byla velmi jednoduchá. Závodníci vyběhli na daný 

signál ze startovního prahu a po dané dráze doběhli do cíle. Nikoho nezajímalo, že na 

různých částech stadionu byla vzdálenost do cíle různá, stejně tak jako časy závodníků. 

Důležité bylo pouze to, kdo jako první doběhl do cíle. 



31. 

U všech běhů se startovalo stejně, ze stoje v mírném předklonu a s nohama v těsném 

zanožení - prsty nohou byly zaklesnuty do žlábků ve startovním prahu. Startovní práh 

měl dva vodorovné žlábky, které měly funkci dnešních startovních bloků. 

Při běhu na jeden stadion stačilo doběhnout do cíle na druhé straně stadionu, u běhu 

dvojitého a dlouhého se závodníci museli na konci stadionu otočit a běžet zpět. Forma 

obrátky není podle dochovaných informací zcela jasná. Závodníci se buď po doběhu na 

protější stranu pouze otočili a běželi zpět nebo mohli oběhnout sloup (což bylo poměrně 

nebezpečné). Jako třetí a nejpravděpodobnější možnost je, že každý závodník na 

protější straně oběhl tyčku a vedlejší drahou běžel zpět. V Olympii se vedle sebe vešlo 

na startovní práh 24 závodníků, v Delfách 18, v lsthmii o jednoho méně. Podle 

dochovaných informací měli běžci nejdříve stejnou tělesnou konstituci, až na pozdějších 

výtvarných památkách se objevují rozdíly. Sprinteři měli být vysocí a štíhlí, svalnatí, ale 

lehcí. Běžec na dlouhé tratě měl mít mohutnější hrudník, vyvinutější stehna a pevnější 

ramena. Ale ani z ideálně stavěného muže nemusel být dobrý běžec. Nadprůměmé 

výkony podávali atleti až po vytrvalém a správně vedeném tréninku (viz kapitola 4.2). 

Jak uvádí Zamarovsky, připuštění ke hrám opravňovalo k účasti na všech 

běžeckých disciplínách. Nejlepší sprinteři nastupovali zejména k jednoduchému a 

dvojitému běhu a občas i k běhu těžkooděnců. Ve všech třech závodech zvítězil poprvé 

Fanas z Pellény na 67. hrách roku 512 př.n.l. a získal tak jako první v olympijské 

historii titul triastés (tj. trojnásobný vítěz). Spojení krátkého a dlouhého běhu nebývala 

tak častá. Prvního vítězství v krátkém, dvojitém a dlouhém běhu dosáhl až na 212. 

hrách roku 69 n.l. Polités z Keramu. Tyto závody se v Olympii konaly téměř tisíc let a 

titulem triastés se za tuto dobu mohlo pyšnit pouze šest závodníků. 

Na dráze stadionu, která byla vysypána pískem, běhali atleti bosí a v bederní 

roušce. Od roku 720 př.n.l., kdy roušku odhodil nebo ztratil Orsippos z Megary a 

zvítězil, byli všichni závodníci nazí. Dívky byly na hrách oblečeny do krátkého chitónu, 

který jim odkrýval pravé rameno a prs. Pokud se trenéři pohybovali v prostoru odkud 

mohli povzbuzovat a radit svým svěřencům, museli být nazí i oni. Obléci se všichni 

směli až po vyhlášeni výsledků. 
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Z atletických disciplín se na olympijských hrách jako samostatná disciplína konal pouze 

běh. Skok daleký, hod diskem a oštěpem byly součástí pětiboje. O jiných atletických 

disciplínách (např. skok vysoký) se nikde nenašly zmínky. 

4.1. 2 Antický pětiboj 

Pětiboj, řecky pentathlon, byl velmi populární soutěží a podle mýtů ji založil vůdce 

Agronautů Iáson. Nalezené výtvarné památky, na kterých je pětiboj znázorněn 

pocházejí asi z 6. st. př.n.l. a na olympijských hrách se poprvé objevil na 18. hrách roku 

708 př.n.l. Prvním vítězem byl Lampis ze Sparty. 

Jako jediný sport nejvíce rozvíjel všestrannost sportovců a nejvíce přispíval 

k harmonickému rozvoji podle vzoru kalokaghatie. Tím, že soutěž byla plná zvratů a 

skládala se z pěti disciplín, přitahovala jak sportovní odborníky, tak i velké množství 

obyčejných lidí. 

Disciplíny se rozdělovaly na dvě "těžké" - hod diskem a zápas a tři "lehké" - běh, 

skok do dálky a hod oštěpem. Názory, na to v jakém pořadí se závodilo, se různí. 

Někteří autoři uvádějí pořadí disciplín (skok, běh, disk, oštěp, zápas), jiní (skok, disk, 

běh, oštěp a zápas). Nejvíce autorů se přiklání k pořadí: disk, skok, oštěp, běh a zápas. 

Hod diskem ( diskos) - přesná technika hodu diskem ani rozměry tohoto náčiní 

nejsou podrobněji známy. Ani z dochovaných výtvarných památek nelze zjistit příliš 

informací. Některé sochy mají nesprávně vložen disk do ruky, jiné mají špatně otočenou 

hlavu nebo trup. A z tohoto důvodu dochází k rozporům mezi autory. Jedni jsou 

zastánci názoru, že se házelo z místa, možná s překrokem ve směru hodu a pohybovou 

energii disk získal rozkýváním a vytáčením trupu diskaře. Ostatní se domnívají, že 

diskaři házeli z otočky, podobně nebo stejně jako v dnešní době. 
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Atleti házeli z vyhrazeného místa (balbis ), které mělo čtvercový tvar a pravděpodobně 

bylo vyvýšené. Přední strana byla ohraničena kamenným práhem, který diskař nesměl 

přešlápnout. Házelo se do dopadiště, kde se vždy po dopadu disku udělala značka 

kolíkem nebo šípem. Počítal se nejdelší pokus (možná ze třech) a zvítězil autor 

nejdelšího hodu. Pokud atlet třikrát přešlápl práh, byl vyloučen ze soutěže. 

Skok daleký (halma), se objevuje již v Homérově Oddysee. Pravděpodobně se 

vyvinul z přirozeného pohybu člověka při překonávání horizontálních překážek. Skok 

daleký, jako samostatná disciplína, byl zařazen do programu pouze na hrách 

v Eleusíně. 

Technika skákání byla jiná než dnes. Hlavní rozdíl byl v používání pomocných činek 

(haltéres) a pak také v délce rozběhu. Podle nalezených památek byl rozběh asi 

šestikrokový nebo dokonce žádný. Na některých malbách jsou zachyceni skokani 

skákající z místa, ale není jasné zda se jednalo o závod nebo o trénink. 

Haltéry byly speciálně tvarované kamenné nebo železné činky, které se držely ze shora 

a byly dvou různých tvarů (dlouhé a kulovité- viz obr.) a podle nálezů měli různou 

hmotnost a délku. Délka byla mezi 18 a 26 cm a hmotnost mezi 1 ,5 a 4,6 kg. Jak uvádí 

Obr. 13 Skokanské činky- dlouhé a kulovité 

Zamarovsky, používání haltér mělo 

řadu výhod, např. švih s nimi přispíval 

ke zvýšení vzletového úhlu při odraze 

nebo prodlužovali doskok. 

Skok s haltérami byl velmi náročný, ale zlepšoval výkony skokanů. Pokud jsou 

pravdivé informace badatelů, skok daleký vypadal takto: skokan haltéry rozkýval ještě 

před rozběhem, po odraze se držel v poloze skrčmo a těsně před dopadem je odhodil. 

Atlet se odrazil od značky (batér) od které se měřila jeho délka a dopadl do doskočiště, 

které bylo vysypané pískem. Poslední stopa v písku byla označena značkou a výkon byl 

změřen dřevěnou tyčí (kánonem). O tom, kolik měl skokan pokusů, se vedou dohady. 
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Možná měl tři, pět, možná ještě více. Ale vítězství v soutěži nezajišťoval nejdelší skok, 

jak je tomu dnes, ale součet délek všech skoku. 

Podle zmínek z dochované literatury nebylo v pravidlech přesně ustanoveno, jak měli 

vícebojaři skákat (např. pokud nechtěli, nemuseli haltéry používat nebo si mohli zvolit 

techniku, jakou pro sebe považovali za nejefektivnější). 

Hod oštěpem - podle Zamarovského 7) historické prameny udávají vznik tohoto 

atletického náčiní v souvislosti s bojovými a loveckými zbraněmi. Ve sportovní verzi se 

oštěp nazýval apotomeus nebo dory. Podle dochovaných zpráv se s ním soutěžilo 

v hodu na cíl, v šermu nebo v hodu do dálky. Na hrách se objevují verze jak hodu 

z místa, tak s rozběhem. Také se soutěžilo mezi jezdci v hodu do terče. 

Pětibojaři závodili v soutěži hod do dálky s rozběhem. Rozběh byl pravděpodobně 

kratší než dnešní a atlet nesměl přešlápnout startovní běžecký práh, odkud se měňl 

výkon. 

Stejně jako u skoku dalekého byla i u hodu oštěpem používána jiná technika než 

v dnešních dobách. Samozřejmě, že nelze s přesnou jistotou říci, jak se házelo, ale podle 

dochovaných výtvarných památek se vědci domnívají, že oštěp byl dřevěný a byl tenký 

a krátký. 

f~
·-----<!.f~1~ o-._. '. 
-··-.r?' ~~' .. -~ 

f' / 
J ~/ 

I ,··· 
I ! 

I Obr. 14 O~těpafské kličky - krátké sjednlm okem a dlouhé 

Není přesně jasné, zda byl zakončen kovovým hrotem a jakou měl hmotnost. Další 

rozdíl byl v uchopení. Oštěpař si vždy před závodem udělal na oštěpu kličku 

z tenkého řemínku. 

7) V. Zamarovsky, 1980, str. 171,172 
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Do této kličky, pro zvýšení impulsu odhodu a stabilitu letu, atlet vkládal ukazováček a 

prostředníček. O délce kliček se mezi autory vedou spory. Někteří se domnívají, že 

řemínek byl krátký a klička jednoduchá. Oproti tomuto názoru stojí názory jiných 

autorů, kteří udávají délku řemínku až 40 cm a mnohonásobné ovinutý okolo místa 

těžiště. Zdá se, že druhá varianta je pravděpodobnější, protože delší klička měla 

příznivější vliv na dráhu i délku hodu. Podle vyobrazení se házelo horním, ale častěji 

dolním obloukem. Při rozběhu měl atlet ruku v zapažení, ale na úrovni boku a hrot 

oštěpu směřoval šikmo nahoru. Pravidla hodu oštěpem byla podobná jako u hodu 

diskem. Výkon oštěpaře se nepočítal, pokud oštěp dopadl mimo vyznačený prostor. 

Běh - při pětibojařské soutěži se běhalo na vzdálenost jednoho stadia Pravidla byla 

stejná jako u samostatné disciplíny (viz kap. 4.1.1 ). 

Zápas - soutěžilo se ve "vzpřímeném" stylu a pravidla byla opět stejná jako u 

specializované disciplíny (viz kap. 4.1.3). 

4.1.3 Zápasnické soutěže 

Mezi zápasnické disciplíny, které se konaly na řeckých hrách, lze zařadit box, zápas 

a pankration. Všechny tyto disciplíny se těšily velkému zájmu diváků, mezi kterými 

nechyběli ani filozofové či básníci. 

Box (řecky pygmé) je doložen z pradávných dob stejně jako zápas. Nejstarší 

vázová malba, na které jsou zobrazeni boxeři je ze 13. st. př.n.l. Do programu byl 

zařazen na 23. hrách roku 688 př.n.l. a pravidla byla volnější než v dnešní době. 
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První olympijský vítěz v této disciplíně Onomastos ze Smyrny prý určil a později 

sepsal pravidla boje. Bylo zakázáno pouze držení a chvaty soupeře a údery na pohlavní 

orgány, jinak bylo povoleno vše. Vyhraničený prostor, kde se bojovalo byl vysypán 

pískem. Boxeři měli ovinuty pěsti řemeny, které ale nesměly být ničím zesílené ani 

tvrdé. Vítězem zápasu se stával boxer, který přinutil svého soupeře vzdát nebo mu 

uštědřil úder "K.O." Zápas nebyl ovlivněn časem, konec byl až když byl znám vítěz. 

Pokud boj trval moc dlouho a byl nerozhodný stav, mohl rozhodčí nařídit tzv. klímax. 

Ten podle autorů spočíval v tom, že se jeden ze soupeřů postavil a bez obrany musel 

přijmout úder od protivníka. Pokud to vydržel měl možnost úder vrátit. První úder se 

losoval a počet ran nebyl omezen. 

Obr. 15 Boxerské rukavice - pllvodnf měkké, pozděpí s pásy z tvrdé kllže, ostré s kovovými vložkami z fúnských dob. 

Při porovnání s dnešním boxováním bylo to antické mnohem tvrdší. A tvrdost se 

stupňovala s používáním stále tvrdších řemenů pro zesílení úderu. Původní řemeny byly 

z tenkých proužků jemné kůže a ovinovaly se kolem kloubů a po dlani na zápěstí. Tyto 

"měkké" řemeny sloužily k ochraně kloubů a zpevnění ruky. Podle dochovaných zpráv 

byly pásy zesilovány tvrdou kůží asi od 5. st. př.n.l. Od 4. st.př.n.l. byly z praktických 

důvodů tyto pásy (byly velmi dlouhé a jejich namotání trvalo dlouho a nebylo 

jednoduché) nahrazeny koženými šněrovacími rukavicemi, na kterých byly řemeny 

našity. Na klouby si pak nasazovali zesilovací pásy a rukavice podkládali vlnou. Tyto 

řemeny byly označovány jako "ostré" a zvyšovaly razanci úderů. Až v římských 

dobách, kdy se do nich místo kožených pásů všívaly olověné destičky, se řemeny staly 

skutečnou zbraní. 
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S postupem času se z mimoherních boxerských zápasů stávaly pouhé rvačky, které byly 

oblíbené převážně u nižších společenských vrstev. Na olympijských hrách se toto 

nestávalo, přesto i tam došlo ke dvěma úmrtím během boje. 

Zápas (palé) -je považován za nejstarší známý sport na světě. Již Zeus prý zápasil 

se svým otcem Kronem přímo v Olympii. Alespoň tak hovoří mýty. Ze 16.st. př.n.l. 

pochází i nejstarší nalezená památka s motivem zápasu v Řecku. Na olympijských hrách 

se poprvé zápas objevuje na 18. hrách roku 708 př.n.l. a používal se "vzpřímený'' styl, 

který byl považován za pohlednější a zajímavější pro diváky. 

Pokud jde o techniku a pravidla, byl tehdejší zápas podobný tomu současnému. 

V předklasické době se ustálily dva různé styly - 1) orthopalé = ,,rovný" nebo 

"vzpřímený" styl a 2) katopalé = "přízemní" nebo "valivý'' styl. Pravidla podle 

dochovaných údajů sepsal sicilský zápasník Orchidámos někdy v 8. st.př.n.l. Při zápase 

se nesmělo používat chvatů na pohlavní orgány, ohrožovat oči, kousat a škrábat, nesměl 

být opuštěn prostor pro zápas (byl čtvercového nebo obdélníkového tvaru). Pokud se tak 

stalo, rozhodčí nařídil pokračovat od poslední pozice před vypadnutím. 

Při vzpřímeném stylu se vedl boj vstoje a vítězem se stal zápasník, který svého soupeře 

přinutil k pádu na zem (nebo minimálně se kolenem dotknout země). Po třech dotycích 

země jednoho ze zápasníků byl zápas ukončen. V tomto případě se zápasilo v mělké 

jámě vysypané pískem. 

Valivý styl byl o něco tvrdší. Zápas pokračoval i pokud se na zem dostal jeden nebo oba 

soupeři. Vítězem se stal zápasník, který přinutil svého soupeře se vzdát (ať z důvodu 

zranění nebo vyčerpání). Pokud zápasník chtěl vzdát, musel zvednout ukazováček nebo 

prostředníček. Prostor pro tento styl zápasu byl ohrazený výkopem a měkká půda byla 

politá vodou. 

Z informací, které se o zápasu dochovaly, vyplývá přes čtyřicet různých chvatů a každý 

měl své označení. Oba zápasníci museli svůj boj zahajovat v základním postavení,proti 

sobě a stály v podřepu s rozkročenýma nohama. Toto postavení bylo označeno jako 

systasis. 
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Mezi nejpoužívanější chvaty patřily např. hák, nadzvednutí, smyčka nebo škrcení. 

Samozřejmě, že se do techniky odrážely tradice a vlastnosti lidí z jednotlivých krajů. 

Existoval styl "sicilský" (nebyl příliš oblíben, protože používal mnoho úskoků a triků 

při zápasu), o něco mužnější byl styl "argejský" a na svůj bezelstný styl byli hrdi 

Sparťané, kteří používali hlavně sílu. 

Pankration neboli "všeboj" byl složen ze zápasu a z boxu. Tento způsob boje se 

nejvíce uplatňoval ve vojenském prostředí. Vyvinul se z boje beze zbraní, kdy se musel 

postavit muž proti muži. Někteří antičtí autoři uvádějí tento druh sportu jako neúplný 

zápas spojený s neúplným boxem. Přesné datum, kdy se z pankratia stala soutěžní 

disciplína není zcela jasné, ovšem autor pravidel je pravděpodobně známý. Byl jím 

Leukaros z Akarnanie. Prvním vítězem byl na 33. hrách v roce 648 př.n.l. Lygdamis ze 

Syrakús. Pravidla dovolovala jak zápasnické tak i boxerské údery, nesmělo se např. 

kousat nebo útočit na oči či pohlavní orgány. I pankration existoval ve dvou formách: 

1) ano = "vzpřímený" a 2) kató = "přízemní". Která forma byla uplatňována na 

olympijských hrách není zcela jasné, pravděpodobnější je způsob druhý "přízemní", na 

rozdíl od zápasu. Zápasiště bylo, stejně jako u "valivého způsobu" zápasu, polito vodou. 

A vítězem se stal pankratista, jež donutil soupeře vzdát se nebo který pro vyčerpání či 

zranění vzdal. Samozřejmě, že i při těchto zápasech docházelo v rámci pravidel ke 

smrtelným úrazům. Neexistovaly váhové kategorie, pouze se rozlišovalo mezi muži a 

chlapci (podle tělesné konstituce), také nebyl žádný časový limit. Soutěžilo se 

vylučovacím způsobem a dvojice v každém kole určoval los. Pokud byl počet 

soutěžících lichý, vždy byl jeden efedrem (čekající), který při troše štěstí mohl projít až 

do finále. Podobně níže hodnocené vítězství byl akoniti (bez doteku písku), tzn. že 

soupeř již nezbyl nebo nenastoupil. 

Předpokladem dobrého pankratisty byla obratnost, síla, vytrvalost a pružnost. Jakýmsi 

vzorem byl pro tyto sportovce Herákles. Jak uvádí Zamarovsky, v jednom dni zvítězil 

v pankratiu a zápase. První, kdo to po něm dokázal a získal tak titul paradoxoníkes 

(překvapující vítěz), byl na 142. hrách roku 212 př.n.l. Kapros z Élidy. Posledním (a 

sedmým po Heráklovi) byl v roce 37 n.l. na 204. hrách Níkostratos z Kilikie. 
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4.1.4 Hippické soutěže 

Vývoj tohoto druhu "zábavy" se stejně jako např. zápas nebo běh spOJUJe 

s vojenským výcvikem. Není přesně jasné, jak se při válkách vozy s koni využívaly, ale 

je pravděpodobné, že vojevůdci se s vozataji na vozech postavili před seřazené oddíly. 

Někdy pomocí vozů mohli např. pronásledovat prchající protivníky. Vozy používali 

pouze ti nejlepší vůdci, kteří ovšem sami nikdy otěže do rukou nevzali. Měli své 

vozataje a tento "řád" si zachovaly i při soutěžích na hrách. Vítězem a majitelem 

olivového věnce nebyl nikdy vozataj, ale majitel koní a vozu. Z tohoto důvodu byl tento 

sport záležitostí spíše bohatých vrstev, převážně aristokratů. 

Jezdecké závody v Olympii měly spíše charakter dostihů. Jednalo se tedy o 

rychlostní soutěže na koních a vozech. Zmínky o těchto závodech se objevuji již 

v Homérových dílech. Podle mýtů se první závody na vozech konaly mezi Heráklem a 

synem boha Área, Kyknem, který prohrál. Nejstarší dochované informace o jezdeckých 

soutěžích se objevují z Argu a Thessalie. 

V Olympii byly zavedeny pouze některé jezdecké disciplíny a poprvé to byl na 25. 

hrách roku 680 př.n.l. závod čtyřspřeží koní s dvoukolovým vozem (tethrippon). Tento 

závod byl považován za nejvýznamnější. Jízda na koni neboli hipposkeletión je do 

programu her zařazena v roce 648 př.n.l. na 33. hrách. Dále to pak byly soutěže mulů a 

klusáků v roce 500 a 496 př.n.l., ale ty byly pro nezájem diváků zrušeny. Jak dále píše 

Zamarovsky8> další disciplíny následovaly takto: dvouspřeží koní (synóris) -rok 408 

př.n.l. 93. hry; k těmto třem disciplínám byly přidány závody hhbat (poloi) -na 99. 

hrách roku 384 př.n.L čtyřspřeží hhbat, na 128. hrách roku 268 př.n.l. dvojspřeží hříbat 

a na 131. hrách v roce 256 př.n.l. jízda na hhbatech. Jak dlouho se jezdecké závody na 

hrách konaly není jisté. Prvním, kdo zvítězil v závodu se čtyřspřežím koní byl Pagondás 

z Théb, poslední v seznamu vítězů byl Prométheus z Athén v roce 241 n.l. na 255. 

hrách. 

8) v. zamarosvky. 1980, str. 176 
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Velké nároky měli majitelé vozů na své vozataje. Vyžadovali obratnost a odvážnost 

a samozřejmě přehled na trati. Při obtížnosti soutěží byl přehled velmi důležitý. 

Např. na 80. hrách v roce 460 př.n.l. se prý kyrénský vozataj Karrotos během závodu 

vyhnul nejméně devíti hromadným haváriím a z několika desítek soutěžících jako 

jediný dorazil do cíle (vítězný věnec dostal král Arkesiálos IV.). Dalším mámým 

vozatajem byl Nikomachos z Athén a máma jsou jména ještě mnoha dalších. 

Vozy, které se používaly na závodech, byly lehčí než ty válečné. Byly dřevěné a 

dvoukolové. Vozataj během závodu stál na nízké otevřené korbě, pouze u závodů 

klusáků seděl na nízké lavičce. Soutěžící na rozdíl od ostatních na hrách nezávodili 

nazí. Nosili dlouhý přepásaný chitón a k pohánění koní drželi v ruce dlouhý prut. 

V Olympii byl nejnebezpečnější průjezd zatáčkou hned ze dvou důvodů. Zatáčka byla 

téměř stoosmdesátistupňová s malým poloměrem a hlavně po startu se zde sjelo celé 

startovní pole. Havárie zde byly na denním pořádku, proto není divu, že si panovníci a 

ostatní majitelé vozů vybírali zkušené vozataje. 

I závody na koních se odlišovaly od těch dnešních. Hlavní rozdíl byl v tom, že 

jezdci nepoužívali sedla (možná nějaké podložky) ani třmeny. Na koních jezdili 

v krátkém chitónu, byli bosí a vlasy měli stažené stuhou. Podle dochovaných památek 

bylo jezdectví zavedeno v Athénách a ve Spartě až v 5. st.p.n.l. a zpočátku nesouviselo 

s válečnictvím. V případě soutěží v jízdě na koních se jako závodníci účastnili, kromě 

vozatajů, i samotní majitelé koní. 

Délka tratí na olympijských hrách nebyla u jezdeckých závodů zjištěna. Hlavně 

z toho důvodu, že se v Olympii hippodrom nezachoval. Vědci se pouze dohadují o 

jejich délce. Někteří tvrdí, že závody na koních se jezdily na 6,25 km a závody vozů na 

13,5 km, jiní uvádějí 7 km pro koně, 9 pro dvojspřeží a 14 pro čtyřspřeží. 

O mnoho zajímavější bylo startovací zařízení, o kterém se zachovalo dostatek zpráv 

z antických dob. Vynálezcem tohoto zařízení byl Athéňan Kleitás, o němž nejsou 

mámy podrobnější informace. 
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Zařízení mělo tvar šípu, zadní širší stranou přiléhalo k Agnaptově stoe a vpředu končilo 

tyčí, na které byl kovový delfin. Uprostřed stával oltář s kovovým orlem. Obě strany 

byly rozděleny na jakési boxy se závorami, do kterých se koně losovali. Start závodu 

měl ve svých rukách určený zřízenec, který uváděl do pohybu zařízení, jež zvedalo orla 

do výšky a zároveň delfín klesal k zemi. 

Obr. 16 Startovací zařízení hippodromu 
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Poté byly spuštěny závory, ale ne všechny 

naráz. Nejprve byly spuštěny ty 

nejvzdálenější od "hrotu", tzn. ty nejblíže 

Agnaptově stoe. Když doběhli na úroveň 

koní, které los zařadil do druhé řady, spadla 

závora i před nimi. Tak se soutěžící rovnali 

až na konec startovacího zařízení a od toho 

okamžiku začínal závod. Výhodou těchto 

startů bylo snížení kolizí a nevýhodná pozice 

zadních jezdců jim nakonec mohla prospět, díky větší rychlosti. Kolik koní se závodů 

účastnilo neníjasné (ale podle odhadů to mohly být desítky). 



42. 

4.2 TRÉNINKOV Á PŘÍPRAVA SPORTOVCŮ 

Celý měsíc před zahájením olympijských her se do Elidy začali scházet zájemci o 

účast na hrách. Proto, aby se her směli zúčastnit museli splňovat podmínky o účasti 

(viz kap. 3.5), museli se na hry připravovat deset měsíců a hlavně museli projít 

závěrečnými přípravami. Všichni soutěžící, kromě jezdců, trénovali v gymnáziu pod 

dohledem helladoniků. Hlavním úkolem v tomto měsíci, bylo prověření výkonnosti 

sportovců, podle které se rozhodovalo, kdo se her smí a nesmí zúčastnit. Vylučovací 

metodou se pečlivě vybírali závodníci, kteří závodili na samotných hrách. Sportovci 

byli v gymnáziu i ubytovaní a samozřejmě se zde i stravovali. Měli přísný denní režim a 

jeho porušení mohlo vést k předčasnému vyloučení. 

První dva helladonikové se objevili na 49. hrách v roce 584 př.n.l., tento počet se 

několikrát měnil a nakonec se ustálil na deseti. 

Helladonikové neměli snadnou práci s určováním totožnosti závodníků. Museli se 

spoléhat na pravdivost údajů, které jim sami sportovci sdělili. Pokud ovšem zjistili 

nepravost daných údajů, okamžitě závodníka vyloučili z her, popřípadě mu udělili jiný 

trest. Např. za špatné uvedení domovské příslušnosti, jak se stalo na 90. hrách roku 

420 pf.n.l., kdy se Sparťan Lichás vydával za občana Théb, byl po odhalení zbičován. 

Další jejich činnosti bylo rozhodování o účasti na hrách, dále určovali, kteří závodníci 

jsou ještě dorostenci a kteří již muži. Dělali rozhodčí při soutěžích, chránili posvátný 

mír, účastnili se olympijského průvodu i přísahy. V jejich kompetenci bylo i trestat 

závodníky. Jejich rozhodnutí byla konečná a nezměnitelná. 

Po skončení měsíční přípravy helladonikové shromáždili vybrané jedince a den 

před zahájením her se vypravili na cestu do Olympie. Přesná trasa pochodu není 

známa, ale podle zmínek měřila kolem 55 km a pořadí v průvodu pravděpodobně 

vypadalo takto: helladonikové, členové elidské vlády, kněží, za nimi závodníci, trenéři a 

ostatní doprovod sportovců a nakonec šli občané. Není zcela jasné, zda kněží nepoužili 

na část cesty vozy, určitě je nepoužili sportovci. 
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Cestu lemovali zástupy lidí, kteří chtěli vítat a uvidět hrdiny. Po příchodu do Olympie 

čekala všechny sportovce řada povinností a volných dnů si mohli užívat jen diváci 

(viz. kap. 4.3). 

Trénink 

O metodách sportovního tréninku se nezachovalo mnoho informací. Zdá se, že 

sportovci raději získávali sílu, rychlost a vytrvalost pomocí jiných sportů než tréninkem 

speciálních cvičení. Již Platon radil, aby byl zohledněn věk sportovců, aby mladší 

chlapci běhali polovinu vzdálenosti než muži a aby i váhy disků a skokanských činek 

byly různé. Časem se udržení výkonnosti u starších závodníků stávalo obtížnější. O 

vzdělání mladých a o jejich fyzický trénink se zpočátku staral jejich učitel (padagogoi), 

později byl tento úkol přidělen lidem, kteří měli znalosti a zkušenosti ve 

sportovním oboru. Metody trénování byly postupně vyvíjeny a vylepšovány a to i díky 

působení mnoha dalších důležitých faktorů, např. lékařské vědy. 

Během antiky se lidé, kteří byli zaměstnáni trénováním mládeže, zabývali dvěma 

základními metodami. První z nich byla zaměřena na povzbuzování žáků. Snažili se, 

aby jejich svěřenci dali do fyzického cvičení největší možné úsilí pro dosažení 

nejlepšího možného výsledku, druhá se zabývala zlepšením techniky a stylu. 

Nejefektivnější způsob trénování však byl ten, který správně kombinoval obě tyto 

metody, aby bylo využito mimořádných schopností sportovců. Jedním z dalších záměrů 

bylo dosažení rytmických a harmonických pohybů. Dokladem tohoto estetického cítění 

jsou i zachované malby na vázách, kde je často zobrazen mladík cvičící v hudebním 

doprovodu flétny. 

Postupem času se ukázalo vhodnější, aby trenéři posuzovali typ a množství 

cvičení potřebných pro jednotlivé sportovce a sportovní disciplíny. Měli k tomu 

podrobné znalosti, např. jak zvětšit velikost svalů, věděli všechno o intenzitě a rytmu 

cvičení, o pravidelném i občasném tréninku. Dovedli rozdělit sportovce podle 

fyzického typu do jednotlivých disciplín. Na základě svých vědomostí a zkušeností 

posuzovali důkladnost a úspěšnost plnění tréninkového plánu, např. podle vnějších 

znaků, jako jsou zrudnutí nebo mastnota kůže. 
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Z těchto jevů také poznali, kdy se sportovci přibližovali nebo se již dostali do stavu 

přetrénování. Byli velmi zkušení při rozhodování o stravě pro jednotlivé sportovce, 

mohli také rozpoznat nadměrné podchlazení a přehřátí těla během tréninku, uvolnění a 

ztuhnutí svalů, pohmožděniny svalových vláken, bolesti svalů nebo místní únavu svalů 

a znali cesty, jak léčit tyto příznaky, které nebyly patologického původu. Uměli odlišit 

vyčerpání nebo slabost, která nebyla odvozena od cvičení, ale z jiných psychických 

příčin např. špatné nálady, deprese atd. Dobře znali nejlepší způsoby jak relaxovat po 

denním cvičení, měli bohaté znalosti o dýchacích cvičeních, znali vhodná cvičení pro 

starší sportovce a podmínky léčby gymnastikou a masážemi. Dokonce zkoumali 

rodinnou historii sportovců pro případ dědičných chorob. 

Později, po dobytí Řecka Římany, byla vymyšlena metoda stále se opakujícího 

tréninku, který byl nazván systémem čtyř částí. Byl to periodický cyklus tréninku na 

čtyři dny a bez přestávky se opakoval. První den se sportovci připravovali na velké 

vypětí, které mělo následovat den příští; druhý den vypjali své schopnosti na nejvyšší 

stupeň; třetí den redukovali své úsilí, ale bez úplné ztráty formy, a čtvrtý den se 

pokoušeli dosáhnout průměrné úrovně výkonu. Jak píše Yalouris, tento systém byl 

popsán Filostratem, který ovšem s těmito tréninkovými metodami nesouhlasil. Podle 

jeho názorů by trenér měl volně vést jednotlivé sportovce v souladu s jejich 

psychickým i fyzickým stavem nebo okolními podmínkami a neměl by být svázán 

předem připraveným plánem. 

Profesionálnf trenéři 

Ve starém Řecku existovaly tři skupiny lidí, jejichž prácí bylo trénovat a starat se o 

sportovce: paidotribes (trenér fyzičky), gymnastes (trenér profesionálních sportovců), 

aleiptes (pomazávač ("masér")). 

První z těchto tří byl paidotribes. Jako speciální trenér se objevil současně se 

vznikem sportovních zařízení (palaistra, gymnázium), kde cvičila mládež a které byly 

ve většině řeckých měst. Paidotribes byl obvykle sportovní veterán s mnoha 

zkušenostmi, který se ovšem neustále vzdělával v teorii tréninku. 
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Postupem času se začala rozlišovat jednotlivá sportovní odvětví a v důsledku 

toho se začali objevovat specializovaní trenéři, kteří se soustředili na jednotlivé 

disciplíny, podle kterých upravovali tréninkové metody a stravu sportovců. 

Gymnastes a paidotribes spolupracovali se stejným cílem. Gymnastes měli širší 

vzdělání v umění tréninku a určovali podrobnosti programů, zatímco paidotribes je 

uskutečňovali. Neměli žádnou potřebu, tak jako později, znát strukturu a fungování 

lidského těla Pro ně bylo jednodušší vykonat pokyny gymnastes. Jejich prací bylo 

naučit sportovce jejich cvičení nebo disciplíně, učili techniku sportů. 

Pravomoce gymnastes byly tak široké, že kromě vlastní sportovní činnosti sledovali 

i soukromý život svých svěřenců a pokud to považovali za nezbytné, zasahovali do něj. 

Znalost psychického stavu svých svěřenců využívali trenéři i k jejich povzbuzování 

během soutěže. Je známa řada takových případů, např. gymnastes Tisias (podle Sábla a 

Gasparova to byl otec) zakřičel na slavného antického boxera Glauka, aby mu 

připomněl jeho sílu při práci s pluhem, která ho přiměla ke vstupu na olympijské hry. 

Glaukos, ačkoli ještě nezkušený boxer, zasadil soupeři tak silný úder pravicí, že ho 

srazil k zemi a vyhrál zápas. Gymnastes velkého atleta Promacha vytěžil z jeho lásky 

k dívce. Když viděl, že Promachos ztrácí sílu, řekl mu, že ji získá pouze vítězstvím 

v Olympii. 

Mnoho sportovců, kteří získali slávu v Olympii, poctilo své trenéry postavením 

jejich sochy vedle své vlastní. 

Velmi důležitá byla pro sportovce i strava. Jedním z prvních kdo na tuto skutečnost 

upozornil, byl filozof Ikkos z Tarentu, který stravu sportovců rozdělil podle jejich 

disciplín. 

Aleiptes hrál stejně důležitou roli, stejně tak jako gymnastes a paidotribes. Jeho 

prací bylo obřadné mazání chlapců a mužů olejem před cvičením. Původně jednoduchý 

úkol se vyvinul do vědeckého masírování svalů a postupně se stal nedílnou součástí 

dobrého tréninku. 
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Jak čas plynul, zjistili, že kvalifikované masáže svalů před tréninkem měly příznivé 

účinky a také opatrná a lehká masáž pomáhala procesu snižování napětí a zotavení 

sportovců, kteří měli dlouhou tréninkovou fázi. Proto se aleiptes stali známí jako 

iatraleiptes (léčitel- pomazávač). 

Trenéři museli být během soutěží na vyhrazeném místě a od roku 404 př.n.l. stejně 

jako závodníci nazí. Stalo se tak z jednoho prostého důvodu. Na 94. hrách onoho roku, 

byla přistižena jediná žena, která se v přestrojení za muže dostala až na stadion. 

Kallipateira, která jako muž, přivedla na hry svého syna, po jeho vítězství zapomněla na 

své přestrojení, přeskočila ohrazení oddělující trenéry a při tom se odhalila. Jenom díky 

tomu, že její synové, bratři i otec získali vítězství na olympijských hrách, unikla trestu. 

4.3 PROGRAM OLYMPIJSKÝCH HER 

Názory na program her jsou velmi různé a níže uvádím jen některé z nich. 

Zpočátku byly hry pravděpodobně jednodenní a se zvyšujícím se počtem disciplín se 

program prodlužoval, až na konečných pět dní. Podle dochovaných informací byl první 

a poslední den věnovaný ceremoniálům. Po příchodu do Olympie bylo první povinností 

účastníků obětovat bohům. První na řadě nebyl překvapivě Zeus, ale Hestie. Diovy 

hned poté Řekové obětovali dvě oběti. Po tomto obřadu přišla na řadu olympijská 

přísaha, kterou, jak jsem již zmínila, závodníci skládali v Búleutériu. Sportovní soutěže 

byly na programu od druhého dne, ovšem od roku 396 př.n.l. se hned po přísaze jedna 

soutěž konala. 
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Soutěžilo se mezi trubači a hlasateli o možnost asistovat helladonikům při vyhlašovátú 

závodníků a vítězů. Podle některých historiků*) druhý den začínal závody vozů se 

čtyřspřežím a ještě dopoledne následovaly další jezdecké soutěže. Odpoledne druhého 

dne patřilo třem disciplínám pentatlonu (asi hod diskem, skok do dálky a hod oštěpem). 

Třetí den dopoledne byl vyhrazen obětem a odpoledne byly na programu zápasnické 

soutěže chlapců. Čtvrtý den dopoledne patřil běžeckým disciplínám a odpoledne zbytku 

pentatlonu a boxu, zápasu a pankratiu mužů. Poslední disciplínou her byl běh 

těžkooděnců na stadiónu. Během pátého, posledního dne se vyhlašovali vítězové a hry 

byly zakončeny slavnostními obřady. 

Další názor**) olympijské dění řadí takto: první soutěží dopoledne druhého dne byl 

závod vozů se čtyřspřežím a další jezdecké závody, odpoledne patřilo pětibojařům. Třetí 

den dopoledne byl věnován obětem a odpoledne všem běžeckým soutěžím. Celý den 

následující probíhal boji mezi zápasníky, boxery a pankratisty a na závěr čtvrtého dne 

se konal běh těžkooděnců. Podle jejích názorů se soutěže mužů a chlapců konaly ve 

stejnou dobu. 

Dokonce existuje i domněnka,***) která uvádí olympijské hry jako šestidenní. Druhý 

den patřil dorostencům, třetí závodům na hippodromu a pětiboji, čtvrtý byl ve znamení 

obětí a odpočinku. Pátý den se na programu objevily všechny zbylé disciplíny (běhy a 

zápasnické soutěže) a šestý, poslední den se rozdělovaly ceny a probíhaly oslavy. 

Podle dochovaných zpráv tedy není možné přesně určit pořadí disciplín, což ale 

není až tak důležité. Vždyť ani v dnešní době není dané přesné pořadí jednotlivých 

sportů a disciplín. I na novodobých hrách neustále přibývají nové a nové sporty. 

Důležité je zjištění pravidel a techniky, kterou používali antičtí sportovci. 

V. Zarnarovsky, 1980, 131- 133 • *)názor britského historika M.l. Finleye; **)názor Th. J. Karajorgové; •••) názor G. von Hannovera 
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5.1 POCTY VITEZUM 

Olivový věnec a titul olympionika byly to nejcennější, čeho mohli antičtí sportovci 

dosáhnout. Nejen, že proslavili sami sebe, získali čest, slávu a většinou i bohatství, ale 

také proslavili své město. A uvítání hrdinů doma bývala velkolepá. Do některých měst 

vstupovali zvláštní slavobránou a ulice, kterými olympionici procházeli, byly posypané 

květy a mnohé vítala celá vláda. Ve starších dobách jejich cesta vedla nejdřív do 

hlavm'ho chrámu, kde položili oběť bohům. Poté se na počest vítěze konala slavnostní 

hostina, kterou uspořádala vláda a rada města. To se považovalo za jednu z největších 

poct. Rada na svém nejbližším zasedání rozhodla o stavbě sochy pro vítěze. Většinou se 

pořizovaly dvě sochy, jedna pro Altidu a druhá pro místní agoru. Pokud byl olympionik 

bohatý, platil si je sám, v opačném případě peníze poskytovalo město. V řadě měst se 

s titulem zlepšilo i sociální postavení vítěze. Někde se staly členy místní rady, např. ve 

Spartě se účastnili bitev po boku krále. Titul zabezpečoval respekt a prestiž, které se 

neomezovaly pouze na oblast sportu. Ovšem nejvyšší poctou, která mohla být 

obyčejnému člověku prokázaná, bylo povýšení mezi hrdiny mýtů a bájí. A těch bylo 

velmi málo, např. Theagenés z Thassu (pankratista) nebo boxer Euthýmos z Loker. 

Není divu, že po takové slávě toužili i ti nejmocnější, vládci a králové, z nichž můžeme 

jmenovat např. makedonského Filipa II., Alexandra I. (vítěz v běhu) nebo jeho 

následovníka Alexandra II. (zvítězil v boxu). Na svou počest nechal Alexandr II. razit 

stříbrné mince. Dalšími, kdo skládali poklony olympionikům, byli řečtí umělci, ať to 

byli básníci či sochaři. Ti nejvýznamnější, jako byli Homér nebo Pindaros, 

zaznamenávali nejen události tehdejší doby, ale také ve svých verších oslavovali vítěze 

her. Ovšem předchůdců těchto dvou nejslavnějších bylo několik. Jedním z nich byl 

např. Archilochos z Paru, který skládal básně již v 7. st.p.n.l., kterými na hrách byly 

hlasateli ohlašováni vítězové. Pindaros, pocházející z aristokratického rodu v Thébách, 

žil pravděpodobně v letech 522(518) -asi 432 př.n.l. 
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Mnohem raději psal o světě sportu než o politických sporech a válkách. Z jeho 

sedmnácti sbírek se úplně zachovaly pouze čtyři - epiníkie ( epi = na, u; níké = 

vítězství), ve kterých sepsal zhruba 45 básní oslavující vítěze na celořeckých hrách. 

Napf. v Olympijských ódách, za nemalý honorář, oslavil téměř všechny vítěze. 

Pindaros, na rozdíl od Homéra, psal převážně o vítězích a samotné závody zmiňoval jen 

okrajově. 

Vedle veršů, byla věčná sláva sportovců uchovávána i v sochách. Bohužel, se jich 

zachovalo jen minimum (asi deset) z mnoha stovek, možná tisíců (vždyť jenom 

v Olympii a jejím okolí bylo velké množství soch). Podle dochovaných informací 

patřila první socha v Olympii boxerovi Praxidamantovi z Aigíny (vítěz na 59. hrách 

v roce 544 pf.n.l.). 

v v " v, 

5.2 NEKTERI Z NEJLEPSICH 
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Obr. 17 Boxer Satyros z Elidy - vítěz 104 . .,neolympiády'' (v roce 363 pf.n.l. 

došlo po předchozím válečném sporu mezi Arkáďany a Elid'any k podepsání mírové smlouvy, Elid'ané však předcházející hry 

odmítly uznat a hry označovali je pojmem anolympias - neolympijské). 
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Pokud by byl vytvořen seznam legendárních sportovců, na prvním místě by patrně 

byl Milón z Krotónu. Byl velmi silný a i dJ.'ky své veliké postavě ho mnoho jeho 

současníků i potomků přirovnávalo k Heráklovi. Na olympijských hrách dosáhl šesti 

vítězství v zápase, z toho poprvé už jako dorostenec na 60. hrách roku 540 př.n.l., další 

na 62.- 66. hrách v letech 532- 516 př.n.l. Zapsal si také mnoho vítězství na dalších 

panhelénských i ostatních hrách. Věnec pro vítěze si vybojoval sedmkrát na pýthijských 

hrách, devětkrát na nemejských, desetkrát na isthmijských a mnohokrát na různých 

jiných hrách. O jeho odvaze a síle se mezi lidmi vyprávělo množství legend a historek. 

Co z nich bylo pravdivé, nevěděli snad už ani jejich autoři. 

Podle dochovaných zpráv Milón nebyl pouze výborným sportovcem, ale byl také 

velmi vzdělaný. Údajně napsal knihu O fyzice, která však nebyla nikdy nalezena. Podle 

dalších údajů byl dobrým zpěvákem a hudebníkem, což ukazovalo na šíři jeho nadání a 

zájmů. Svému státu sloužil jako vojevůdce; oddíl, jemuž velel, rozhodl o porážce 

Sybaridy roku 511 př.n.l. 

Celých dvacet let se mu na hrách nevyrovnal žádný jiný zápasník. Svou první porážku 

zaznamenal až ve svých (asi) 45 letech, na 67. hrách roku 512 př.n.l. Tehdy podlehl 

svému mladšímu krajanovi Tímasitheovi. Po ukončení sportovní kariéry ho 

spoluobčané zvolili za kněze bohyně Héry, což byla vážená veřejná hodnost. Jak 

uvádějí některé dochované zprávy zemřel při požáru svého domu. 

Svou slávou byl Milónovy nejblíže člen královské rodiny a jedna 

z nejvýznamnějších osobností celého Rhodu - boxer Diagorás z Rhodu. Jak uvádí 

Yalouris, vyhrál na olympijských hrách pouze jednou, v roce 464 př.n.l. (79. hry), 

dvakrát v Nemeji, čtyřikrát v Isthmii, několikrát na Rhodu a mnohokrát na ostatních 

řeckých hrách (např. Athény, Théby, Megara). Přestože byl svou postavou obr, mezi 

svými současníky byl znám jako čestný bojovník a ušlechtilý člověk. 

Diagorás byl otcem tří synů a dvou dcer. Jeho nejstarší syn, pankratista Dámagétos, 

zvítězil v Olympii dvakrát, druhý syn Akúsiláos na tom samém místě zvítězil v boxu a 

nejmladší syn Dóreus třikrát zvítězil také jako pankratista. Olivové vítězné věnce 

získali i jeho dva vnuci. 



51. 

Roku 448 př.n.l. na 83. hrách zvítězili Dámagétos a Akúsiláos během jednoho dne. 

Něco takového do té doby nikdo neviděl. Jásot diváků nebral konce a Diagorás 

přemožen štěstím v té chvíli skonal. 

Stejného počtu vítězství jako Milón dosáhl spartský zápasník Hipposthenés. 

Poprvé zvítězil již v dorosteneckém věku na 37. hrách roku 632 př.n.l. , dále pak na 

dalších pěti hrách v letech 624 - 608 př.n.l. Jen o jeden vítěmý věnec méně získal 

v Olympii jeho syn Hetoimokles. 

Pouze o jedno vítězství méně dosáhl Tísandros ze sicilského Naxu. Tento boxer 

byl současníkem Milóna a stal se velkou postavou na 52. - 55. hrách v letech 572-560 

př.n.l. Svůj první úspěch slavil Tísandros v Olympii společně s Milónem (na 60. hrách). 

Zvítězil pak ještě na dalších třech hrách v Olympii a čtyřikrát v Delfách. 

Theagenes z Thassu byl výmamným pankratistou. Podle bájí, které se šířily celým 

Řeckem, byly jeho schopnosti připisovány jeho původu. Ač byl synem kněze 

Timosthena, někteří lidé tvrdili, že je synem samotného Hérakla. Říká se, že v devíti 

letech se mu na náměstí v Thassu zalíbila bronzová socha a odnesl si ji domů. Poté, co 

se socha našla, byl málem odsouzen k trestu smrti, ale nakonec se soudce smiloval a 

Theagenes musel odnést sochu zpět. Na olympijské půdě získal dvě vítězství- na 75. 

hrách roku 480 př.n.l. v boxu a v pankratiu na 76. hrách o čtyři roky později. Dále 

zvítězil třikrát v Delfách, devětkrát v Nemeji a desetkrát na Isthmu. 

Theagenes byl velmi uznávaný a měl několik soch (některé z nich prý měly léčivé 

účinky). Pro olympijskou altidu jeho sochu vytvořil sám Glaukois z Aiginy a stála 

nedaleko soch makedonských králů. 

Ze zástupců zápasnických disciplín můžeme jmenovat ještě boxera Melankoma 

z Kárie. Život tohoto krasavce, jehož otec také zvítězil na olympijských hrách, byl 

poměrně krátký. Někteří autoři uvádějí vítězství jeho otce na 206. hrách roku 45 př.n.l., 

jiní píší o jeho synovi jako o vítězi stejných her. Melankomas vítězil i na ostatních 

stadionech po celém Řecku. 
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Nejvíce olympijských vítězství v lehkoatletických disciplínách získal Leonidas 

z Rhodu. Na čtyřech po sobě jdoucích hrách v letech 164- 152 př.n.l. vybojoval titul 

triastés - trojnásobný vítěz jedněch her ( v běhu na jedno stadion, ve dvojitém běhu a 

v běhu těžkooděnců). Získal tak celkem dvanáct olivových věnců. Těmito výkony 

překonal i legendárru'ho Chiónida ze Sparty, známého též jako skokana, který získal 

třikrát po sobě vítězství v jednoduchém a dvojitém běhu na 29.- 31. hrách v letech 664 -

656 př.n.l. 

Astylos z Krotónu patřil mezi další slavné atlety. Stejně jako Chiónidas vyhrál 

troje olympijské hry po sobě (v letech 488 - 480 př.n.l., 73.- 75. hry) v jednoduchém a 

dvojitém běhu. Astylos byl velmi oblíben do doby, než za odměnu přestoupil do 

Syrakus. V Krotónu jím lidé začali pohrdat a zničili Astylovu sochu, která ve městě 

stála na čestném místě. Jeho dům byl podle některých zpráv vypálen, podle jiných se 

z něho stalo vězení. 

Herodores z Megary se stal mnohonásobným vítězem ve zvláštní disciplíně. Byl 

trubačem a hlasatelem. Vyhrál na deseti po sobě jdoucích hrách. Podle dochovaných 

informací byl obrovského vzrůstu a oblékal se do lví kůže. Proslavil se též jako 

nesmírný jedlík a když zatroubil na svou dvojitou troubu "zaléhalo lidem v wích na 

vzdálenost hodu diskem"9>. Jako prvního vítěze ohlásil boxera Satyra z Élidy na 113. 

hrách roku 328 př.n.l. a naposled ve své kariéře vyhlásil čtyřspřeží Télemacha z Élidy 

na 122. hrách roku 292 př.n.l. Několik desítek let vyhlašoval vítěze v Olympii, ale i na 

jiných hrách v Řecku. 

9) V. Zamrovsky. 1980, str. 205 
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"Největšího počtu vítězství" na jedněch olympijských hrách dosáhl muž, který byl 

pravým opakem olympionika: římský císař Nero. Poté co mu již nestačily hry v Římě, 

které sám organizoval a jichž se účastnil, vypravil se v roce 66. n.l. do Achaie což byl 

oficiální římský název okupovaného Řecka. K vůli jeho panovnickým povinnostem 

musely být 211. hry odloženy o jeden (některé zdroje uvádějí dva) rok. 

Podle jeho "přání" byly celé hry zreformovány a Nero vyhrál šest věnců. Zvítězil 

v soutěži trubačů a hlasatelů, v závodě vozů se čtyřspřežím hříbat, v závodě vozů 

s dvojspřežím koní, v přednesu tragédie a ve hře na lyru (disciplíny, které se tehdy 

konaly v Olympii poprvé a naposled) a ve speciálním závodě s desetispřežím, ve kterém 

startoval jako vozataj a pro jistotu jel sám. Poté co císař "dobyl" Olympii, vydal se na 

cestu po významných stadiónech celého Řecka a všude ve všech disciplínách zvítězil 

Pouze v Isthmii nad ním vyhrál zpěvák Epeirótes. Přesto Nero získal první cenu, 

protože ho dal ještě před vyhlášením uškrtit. Do Říma se vrátil na Augustově 

triumfálním voze a na hlavě měl olivový věnec. Ostatní věnce (bylo jich 1808) vezly 

ostatní vozy. 

První ženou, která se stala olympijskou vítězkou byla dcera spartského krále 

Archidáma ll., Kyniska. Sama se žádné soutěže přímo neúčastnila. Jako žena nesměla. 

Přesto slavila triumf na olympijských hrách hned dvakrát. Poprvé na 96. hrách roku 396 

př.n.l. a podruhé v roce 392 př.n.l., vždy jako majitelka vítězného spřežení. Také údajně 

byla první ženou, která pro tyto účely koně pěstovala. 
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Olympijské hry se konaly pravidelně přes tisíc let. Byly nejvýznamnější ze všech a 

samozřejmě podléhaly okolnímu dění. To znamená, že ne všechny hry byly stejné, 

vývoj her odpovídal vývoji celé řecké společnosti a přestože byla Élida neutrálním 

územím, vždy se na hrách určitým způsobem projevily politická nebo ekonomická 

ne stabilita. 

Olympijské hry se dají rozdělit do čtyř období podle dělení antického Řecka: doba 

archaická (776 -asi 500 př.n.l.), klasická (500- 338 př.n.l.), hellénistická (338 - 146 

př.n.l.) a řecko - římská (146 př.n.l.- 393 n.l.). Rozhraní mezi archaickou a klasickou 

dobou tvoří řecko - perské války (počátkem bylo povstání Řeků u Mílétu a za jejich 

konec se považují vítězné bitvy Řeků v Salamíny a Platají). Olympie zažívala slávu a 

rozkvět po vítězství nad Peršany. V době těchto nepokojů nikoho nenapadlo, aby hry 

byly zrušeny, nebo odloženy, takovou měly moc (dokonce se olympijské hry konaly i 

v době konání bitvy u Termophyl- 480 př.n.l.). Klasická doba končí porážkou Řeků 

v bitvě u Chairóneie, po které se Řecko dostalo pod nadvládu makedonského krále 

Filipa II. Bitvou u Korinthu, kde prohrála řecká vojska, končí hellénistické období a 

Řecko se dostalo do područí Římanů. 

Římané neměli s dobytím Řecka mnoho problémů. Důvodem byly časté války, 

které se na řeckém území konaly, odchodu lidí do okolních oblastí a tím ekonomického 

úpadku. Svou přesilu potvrdili v roce 146 př.n.l. v bitvě u Korinthu. Římané sice 

uznávali řecké umění a vědu, často se snažili některé věci kopírovat. Co neuznávali, 

byla výchova, a to i sportovní. Řekové měli štěstí, protože Římané upřednostňovali 

před ,,nezajímavou" atletikou hry gladiátorské nebo zápasy se šelmami a nevěnovali 

gymnáziím a stadionům takovou pozornost. Toho Řekové využili pro seberealizaci. 

Podle dochovaných zpráv byl prvním Římanem, který si všiml Olympie, konzul a 

velitel legií v Korinthu Mummius. 
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Dalším byl diktátor Sulla, který nechal Olympii v roce 85 př.n.l. vyrabovat a všechny 

sportovce násilím odvést do Říma, kde museli předvést "olympijské hry". Tyto 175. hry 

byly jediné, které se nekonaly v Olympii. Éliďané i tak uspořádali alespoň běžecký 

závod dorostenců. Následující hry se opět konaly v Olympii, ale s malým počtem 

účastru'ků z blízkého okolí. Hry, v pořadí 172., byly opět těmi "starými, slavnými" 

hrami. Obrat v římském vnímání her nastal počátkem císařské doby. Jak píše 

Zamarovsky, "císaři pochopili význam her pro zvýšení své prestiže a získání popularity 

v řeckém světě". Sami se her účastnili, nebo je všelijak podporovali, a zakládali po 

celém svém území hry nové nebo staré upravovali. Ač her bylo nakonec několik stovek, 

žádné z nich se nevyrovnaly těm původním. Poslední slavné okamžiky Olympia 

zažívala pravděpodobně ještě na počátku 3. st. n.l., slavilo se tisíc let od založení a 250. 

hry. Poté se stalo něco, z čeho se Olympie nevzpamatovala. V roce 267 byla napadena 

germánským kmenem Herulů. Olympie ležela v troskách, většina významných staveb 

byla poničena, přesto se ještě po odchodu přemožitelů v roce 269 konaly 262. hry, 

jejichž posledním vítězem byl Dionýsios z Alexandrie. O dalších třech hrách nejsou 

známy podrobné informace. Stejně špatně jako Olympie dopadl i řecký sport. Stadióny 

se začaly měnit na arény cirkusů a místo "obyčejných" závodů se sportovní klání 

zaměřovala na pankration a box, který byl mnohem surovější než dříve. 

Éliďané nedokázali napravit to, co Herulové napáchali, a vzhledem k politické a 

ekonomické situaci v druhé polovině 3. st. nemohli od nikoho čekat pomoc. Další ránou 

Olympii, ale i pro ostatní hry, bylo křesťanství, které mělo k tělesné výchově a sportu 

záporný vztah. Císař Konstantin uznal toto náboženství za rovnoprávné s ostatními 

v roce 313 a již v roce 3 80 je císař Theodosius I. vyhlásil křesťanství jako jediné možné 

náboženství Římské říše. Hlavním důvodem, proč hry, ani olympijské ani jiné, nebyly 

uznávány, byl jejich původ v náboženských slavnostech oslavujících jediného boha 

nebo hrdinu. Theodosius I. v roce 394 (někteří autoři udávají rok 391) vydal edikt, který 

zakazoval navštěvovat pohanské chrámy a tím zakázal i vstup do Olympie. I přes toto 

vyhlášení se v Olympii hry naposled konaly v roce 393. 

Všechno co v Olympii přežilo téměř dvanáct set let (i po vpádu Herulů nebo 

Visigótů), definitivně zničil edikt vydaný Theodosiem II. v roce 406. Tím nechal 

zbourat všechny pohanské chrámy a svatyně v říši. 
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V roce 426 vydal nový edikt, kterým opět zrušil olympijské hry a nechal rozbít všechny 

olympijské modly (kromě Feidiovy zlaté sochy Dia). 

Tím zanikla Olympie jako místo, nikdy však nezanikla její sláva. 

Myšlenky na obnovu olympijských her se začaly rodit v 19. století po objevení 

antických památek v Olympii a v roce 1896 se uskutečnily první novodobé hry 

v Athénách. Za jejich zakladatele je považován Francouz Pierre de Coubertin. 

Archeologické výzkumy v Olympii začaly koncem 20.let 19. století. pod vedením 

francouzských odborm'ků. Od roku 1875 přešel hlavní výzkum na německé archeology, 

kteří zde s přestávkami působí dodnes. Tehdy byla nalezena a odkryta celá řada 

nejvýznamnějších budov (např. Diův chrám, Fillipeion nebo Héřin chrám) a výtvarných 

památek (např. metopy Diova chrámu, socha bohyně Niké nebo socha Hennése 

s Dionýsem od Praxitela). V době po 2. světové válce (v letech 1952 - 1966) byla 

objevena Feidiova dílna, Leonidaion a přes 100 studní s množstvím keramiky a 

bronzových předmětů. V 80. a 90 letech 20. století byl odkryt zbytek památek, které 

jsou v Olympii k vidění v dnešní době. Většina zde nalezených památek je uložena 

v muzeu v Olympii. I v současné době se v místě nejslavnějších řeckých her bádá a 

vědci se snaží odkrýt nové památky a nalézt odpovědi na dosud nejasné a 

nezodpovězené otázky. 
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Cílem práce bylo shromáždit dostupné informace o sportovních disciplínách na 

antických olympijských hrách a pomocí literatury objasnit vznik a vývoj jednotlivých 

disciplín a soutěží. Práce byla zaměřena na atletické disciplíny (běhy, hody, skoky), 

antický pětiboj, zápasnické disciplíny a jezdecké soutěže. Pozornost byla věnována i 

slavným atletům, kteří dosáhli výrazného úspěchu na hrách ve starořecké Olympii. 

Nechtěla jsem vynechat ani otázku vzniku a zániku her. 

Současně jsem práci obohatila o obrázkovou dokumentaci, která ji vhodně doplňuje. 

Nejprve jsem shromáždila dostupnou literaturu a práce autorů, zabývající se 

antickým Řeckem, olympijskými hrami, sporty a sportovci v antice. Na základě získané 

a přečtené literatury jsem vytvořila jednotlivé kapitoly, které se určitým způsobem 

dotýkaly mého tématu. 

Ve starověku byl rozvoj fyzické zdatnosti téměř nutností, hlavně v souvislosti 

s vojenským výcvikem. Později se různé sportovní soutěže staly součástí života 

obyčejných lidí a s rostoucím počtem jednotlivých sportovních disciplín vznikaly i hry 

se sportovním zaměřením. A sport se stával stále populárnějším. V době antického 

Řecka se postupně objevily čtyři hry celořeckého charakteru s podobným obsahem 

soutěží - pýthijské, nemejské, isthmijské a olympijské. Posledně jmenované se staly 

nejslavnějšími a lidé se na ně sjížděli z velkých dálek, jen aby mohli být součástí této 

slavné události. Mezi diváky nechyběli ani básníci, filozofové, politici . . . Her se 

nesměly jako diváci zúčastnit vdané ženy a lidé, kteří prolili krev, kradli nebo na nich 

spočívala veřejná klatba. 

První hry se konaly v roce 776 př.n.l. a poslední po vydání ediktu Theodosiem I. v roce 

393 n.l. 
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Hry se konaly více než dvěstěpadesátkrát a odrážela se v nich politická, ekonomická i 

společenská situace. Během her byl vyhlašován posvátný mír, který uznávaly všechny 

řecké státy a jen vyjímečně ho porušily. Síla a sláva her byla tak veliká, že je pořadatelé 

organizovali i v době politických nepokojů (např. v době, kdy se konala bitva u 

Termophyl). Původně jednodenní hry se rozšiřováním sportovních disciplín staly 

velkou sportovní soutěží. Názory odborníků na sled jednotlivých soutěží (atletické, 

zápasnické, hippické a antický pětiboj) se liší. Důležitá byla i tréninková příprava před 

hrami, která trvala minimálně deset měsíců, což museli slavnostně potvrdit vybraní 

jedinci. Vítězství přineslo sportovcům nejen uznání v podobě oslavných básní a soch (ty 

se stavěly i trenérům), ale i uznání společenské. 

Obsazení Řecka Římany vedlo k postupnému úpadku Olympie a nakonec k úplnému 

zániku po rozšíření křesťanství. 

Na obnovení olympijské myšlenky v moderní podobě se čekalo téměř 1500 let. 
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