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I. ÚVOD

Člověk se odjakživa snažil zvyšovat své výkony a překonávat sám sebe.
starověkých
bohů,

olympijských her, kdy byl

vítěz

uctíván a vyzdvihován

se ze sportovce stává ideál krásy a ctností. V současné

sportu (i díky schopnostem mediálního
sebou v dnešním

komerčním světě,

průmyslu)

kde je hlavní

době

téměř

Už od

na

úroveň

se z vítězství a ze

stal zcela nový fenomén. To však

důraz

kladen na výkon a peníze, nese

mnoho negativních jevů.
Sport - zejména vrcholový - se
zájmové

přerostl

přispívajících

náhražkou

válečných střetů

umožňuje,

aby - v duchu

kořenům.

karikaturou antických
schopností

k formování kultury

přelomu

(funguje jako ventil agrese, která
starořímského

problémy každodenního života).

prostředkem

vzdálil vlastním

Z roviny

ideálů,

Současné

které kladly

člověka.

čistě

představuje

do sféry ekonomické a politické. Profesionální sport dnes

jeden z fenoménů

duševních

příliš

tisíciletí. Stal se

sportovcům

"chléb a hry" - na chvíli

divákům

i

zapomněli

na

pojetí vrcholového sportu je ale pouhou
důraz

na harmonický rozvoj fyzických a

V podmínkách vrcholového sportu totiž výkon není
podřízeno

veškeré

diplomová práce pojednává o kultu osobnosti sportovce

(vítěze)

k dosažení životní harmonie, nýbrž cílem, kterému je

úsilí. Ne vždycky tomu tak bylo.

Překládaná

v nejdůležitějších etapách sportovních lidských

dějin.

Od dob nejstarších her, které

dnešnímu vrcholovému sportu předcházely, prošel pohled na sportovce i kult
mnohými

změnami. Měnil

sportovce a pn·otní účel,

se pohled na krásu sportovce, ale také

vnitřní

vítězství

motivace

proč vítězit.

V pn""llích kapitole se proto

věnuji právě

kráse sportovce,

neboť ta

provází kult

osobnosti po celou dobu lidských dějin. Ve druhé a třetí kapitole se zaměřuji na vnitřní
stránky motivace výkonu sportovce a to v původní "nezkažené"
prožitek ze sportu a prožitek ze hry. Ve chronologické
osvětlit,

jaké

části

formě.

Tedy na

o vývoji sportu se snažím

za jakých podmínek se vlastní kult sportovce rodil, jak sportovci vypadali a

měli

podmínky pro sportování.

Zaměřuji
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se také na to, jakým způsobem byli poté

oslavováni a

oceňováni.

\Tcholového sportu, a to

V šesté kapitole bych
hlavně

které byli v antice na prvním

chtěl

poukázat na problémy

současného

na to, že ze sportu se postupně vytrácí původní hodnoty,
místě.

Sport se dostává ze sféry hry a pro sportovce

dostává YÍC a víc charakter zodpovědné práce.
V závěrečné kapitole chci zhodnotit a srovnat jednotlivé fenomény kultu
sportovce v dílčích etapách lidských
jsou klady

či

dějin.

zápory dnešního sportu.
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V návaznosti na

ně

poté posoudím, jaké

Stručný přehled

o použité

literatuře

SYé teoretické poznatky jsem
pramenů

čerpal

ze dvou hlavních

zdrojů,

a to literárních

průběhu starověkých

a internetových stránek. Základní podklady k vývoji a

olympijských her jsem získal z knih Zamarovského (2003) , Olivové (1988) a Sinna
(2003). Poznatky o pojetí krásy v antice a názory antických myslitelů na ni jsem čerpal
hlavně

od Buchtové (2000) a Burkeho (1981).
Důležité

údaje o historii, vývoji a jednotlivých etapách sportu jsem získal od

Olivové (1979)

a Sommera (2003). Oba dva

autoři

kladou

důraz

na fenomén hry

v dějinách sportu. Hogenová (1998, 2000, 2005) se zabývá filozofickou stránkou sportu
,. nejstarších dějinách- ideál Areté- ale i
Další údaje jsem

čerpal

kdy zkoumá filozofii výkonu.

od Kossla (1986, 1994), který sleduje vývoj

obecně.

olympijských her i sportu

současnosti,

Hošek (2004) ve své publikaci popisuje

psychologický profil sportovce, zatímco Jansa a Dovalil (2007)
komplexní sportovní
dějinách
čerpal

píše Hora

přípravy.

Hořejš

O

tělesné kultuře

problémy

českých

sportovních

světovém

sportu jsem

v novodobých

(2007). O novodobém olympismu a

osvětlují

z díla Coubertina (1977). K těmto tématům se vyjadřuje též Kóssl (1994).
Náměty

o problémech

současného

sportu jsem čerpal z knih od Paciny (1983) a

Suchánka (1996).
Množství důležitých a cenných informací

čerpám

z internetu. Nejvíce se opírám

o stránky ~w.olympic.cz, což jsou oficiální stránky Českého olympijského výboru.
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ll. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cíle práce:

Cílem práce je popsat kult sportovních
současný

ncholový sport. Pokusím se zjistit a

vítězové oYlivňováni

dějin

od

vyjádřit,

počátku

jakým

lidských

způsobem

dějin

až po

jsou samotní

dobou a prostředím, ve kterých se pohybují.

Dalším cílem je porovnání
lidských

vítězů

nejdůležitějších kultů vítězů

a snaha poukázat na to, v

čem

je jejich

přínos

v jednotlivých obdobích
v dnešním vrcholovém

sportu, anebo co v něm chybí.

Úkoly práce:

1) Shromáždit dostupný materiál zabývající se kultem osobnosti ve sportu
v průběhu děj in lidstva
2) Z těchto pramenů sestavit obecný přehled vývoje kultu osobnosti ve sportu se
zaměřením

3) Popsat, z
4)

Přehled

5)

CelkoYě

na nejdůležitější období tohoto fenoménu

čeho

vychází kult osobnosti

doplnit o

ilustrační

obrazovou přílohu

zpracovat diplomovou práci
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111. METODY PRÁCE

Předkládaná
znázorňuje

práce byla psána

explorační

formou. N a

část

této práce, která

vý-voj sportu v chronologické posloupnosti, byla použita metoda historická.

Tato metoda se

řadí

mezi základní historiografické metody. Podle Bartoše (1982)

zkoumá historická metoda u jakéhokoliv předmětu nebo fenoménu jeho pohyb, vznik,
vývoj a zánik, jeho dynamiku v čase a v historických souvislostech.
Proces práce byl
příslušného

rozdělen

okruhu literatury a

do

čtyř

pramenů

základních etap: heuristiku -

o zkoumaném

předmětu,

shromáždění

kritiku - rozbor a

hodnocení, interpretaci - výklad, syntézu- spojení a zpracování. Jednotlivé etapy se
samozřejmě
Staníčka

(2003) je

k předem
nesnaží

v průběhu práce proHnaly a nebylo možné je od sebe
třeba

postihnout

určenému účelu

říci,

důležité

striktně oddělit.

momenty historie, které jsou vzhledem

vyplývající z našeho zájmu relevantní. Tím se ale autor

že máme právo

určit,

co je v historii

důležité

a co ne, ale že priority

stanovujeme vzhledem k úhlu našeho pohledu na danou historickou
jsme zdroje informací podrobili analýze míry
shledali relevantním,

Podle

zařadili

užitečnosti

jsme ho do seznamu

skutečnost.

informací, a pokud jsme zdroj

zdrojů,

které se staly výchozím

podkladem pro rekonstrukci přehledu vývoje kultu osobnosti ve sportu.
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Proto

Způsoby

•

získávání dat

návštěva několika

institucí:

Městská

knihovna v Praze, Národní knihovna

v Praze, Vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Středočeská vědecká
knihovna v

Kladně

•

internetové stránky

•

rešerše materiálu sportovních periodik

•

konzultace

Organizace hlavní části práce
Hlavní
sportovce,

část

neboť

práce je rozdělena do šesti kapitol. První
ta prostupuje celými

sportovce. Ve druhé
dosažení

části

se

hovoří

vítězství. Třetí část

sportovního úspěchu -

dějinami

část obecně hovoří

sportu a je spjata s kultem osobnosti

o fenoménu hry, jenž je nezbytným prvkem pro

navazuje na fenomén hry a

vítězství.

Ve

o kráse

čtvrté části

obecně

popisuje vrchol

se snažím o popsání prožitku ve sportu,

který by měl být v ideálním případě na prvním místě. Pátá část se chronologicky zabývá
v)-vojem sportu v jednotlivých etapách lidských
sportovců

- olympijského

sportu, jejím obsahem je
páté

části

je poté v příloze

vítěze,

gladiátora,

zakončení
doplněn

dějin

rytíře.

a

všímá si

Poslední

tohoto vývoje-

část

současný
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navazuje na vývoj

vrcholový sport. Text

o obrazovou dokumentaci. Ta je

z Olivové (1988).

zvýraznění kultů

čerpána především

IV. VÝSLEDKOVÁ ČÁST

"Při

všech

činnostech

života

spočívá

tajemství účinnosti ve schopnosti kombinovat dva

stavy zdánlivě neslučitelné: stav maximální aktivity a stav maximálního

uvolnění"

(Aldoux Huxley)

útočícím býkům,

Od dávných dob, kdy se sportovci vyhýbali
rozbíjeli kameny

tyčí,

sport urazil

disciplína, neustále se vyvíjí; co se
vůči

předlouhou

týče

cestu. Protože sport není statická

druhy sportu, jako je například lední hokej,

mezi sebou

často

tvořivosti

pravidel, struktury,

násilí, tento vývoj zpravidla reaguje na dominantní,

Některé

tradiční

pokračují

třeba

gladiátorů, kteří

přeplněného římského
potápění

gymnastika, sportovní akrobacie,

se zase vyvíjejí ve svérázné druhy umění, jež nepostrádají eleganci a
Mění

a snášenlivosti

kulturní hodnoty.

v tradici

bojovali na život a na smrt pro pobavení

stadionu. Jiné aktivity jako

bojovali se lvi a

a bruslení

estetičnost

baletu.

se pohled na sport jako takový, na samotné sportovce i význam vítězství.
Rekordy, jež jsou na každých olympijských hrách

překonány,

jsou odrazem

noYých a nových úspěchů. Z duchovního hlediska však před sebou máme ještě dlouhou
cestu. V mnoha
tlakem:

soutěživých

hladovějí, přetěžují

sportovních

odvětvích

se, strádají v důsledku

jin)·ch drog, aby dosáhli krátkodobých

jsou dnes sportovci pod

zranění či

cílů. "Vítězstvím"

zneužívání

jež je nade vše

značným

steroidů

nebo

důležité,

jsou

pro ně rychlejší pokroky.
V)·kony

přesahující

hranice lidských možností byly pro

magicky

přitažlivé

mediálně

známým a využitelným. Pro svoji zdatnost,

veřejnost

odjakživa

- a dnes se díky nim vrcholový sportovec stává velice rychle
cílevědomost,

fyzickou krásu a

schopnost vysok)·ch výdělků je předkládán široké populaci méně úspěšných jako vzor a
stává se

obchodně

atraktivním zbožím. Jeho cenu

objevuje ve yysílacím
počet

čase

určují

sekundy,

televizních stanic, plocha, kterou mu

během

věnuje

nichž se

denní tisk,

reklam, které lze umístit na jeho sporní oděv a náčiní. Najeho vítězství a úspěchu

je závislá existence realizačních týmů, sportovních svazů i olympijského výboru.

15

1 Krása sportovce
1.1 Pojetí krásy v antice
Co je krása? Otázka, na kterou nikdo nikdy
neboť

neodpoví,

její podstata trvá v čase a dotýká se

lidského myšlení, jež se neustále
představu

mění .

Každá doba

přesně

a zcela

jednoznačně

nejvlastnějších důvodů
měla,

i

podnětů

má i bude mít svou vlastní

krásy a z toho vycházející formulace hodnotícího soudu.

Jejich nejstarším příkladem je zmínka o

Achillově

štítu v Homérově

Iliadě,

kde

se o něm říká, že "byl znamenitý kus díla". Jeho krása splývala s vědomím užitečnosti byl pevn)- a dobře chránil svého držitele.
Dnešní

představy

o kráse se rodí na

půdě

antické kultury a jsou

těsně

spjaty

s estetickými názory Řecka a Říma. Krásný je podle Homéra život, neboť život, to je
úspěch,

síla, zdraví, moc a

vítězství.

Homérovo pojetí krásy tedy zahrnuje spíše krásu

fyzickou, viditelnou a vnímatelnou, ale také

značně

utilitární a zakotvenou v tradicích.

Neobjevuje se u něj ještě zájem o nitro, tedy o krásu nitemé podstaty.
Nový posun ve významu kategorie krásy
především

klasickým

estetických realizovala ve
krásy, i když

řeckým

sféře

obdobím se velká

vyhraněné

současně můžeme

a

část

úvah o kráse, resp. úvah

filosofie. Ve filosofii rané klasiky se objevují rozdílná
sledovat úsilí o obecné pojetí krásy. Herakleitos

z Efesu usiloYal o vymezení jednotlivých
ustálené,

lyrika, která oslavovala

krásu duše a konfrontovala ji s krásou vnější formy.

Počínaje

měřítka

přinesla řecká

neměnné

stupňů

krásy.

formy krásy, které jsou

Hovoří

o tom, že existují

vůči sově

V počátcích antického uvažování o kráse byl tento pojem dost

v určitém vztahu.
často ztotožňován

s pojmem harmonie.
V estetice

předsokratovských

myslitelů

byla harmonie pojímána zcela

kosmologicky, jako všeobecný princip, univerzální zákonitost. S prvním systematickým
učením

se setkáYáme u

pojem krásy, ale už
pro

ně

pythagorejců- svět

zmiňovaný

je vybudován matematicky. Nepoužívali

pojem harmonie v kosmologickém významu. Harmonie

znamenala sladění, sjednocení, jednotu složek.
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Pythagorejci se domnívali, že za špatné, nesouladné a

neuspořádané směsi nemůže

vzniknout nic krásného. Proto ta snaha neustálého hledání harmonie tohoto
filosofů

Následující skupina
jako o problému lidského

vědomí.

- sofisté -jako první
Krása

přestává

světa.

začínají přemýšlet

o kráse

být problémem kosmologickým a

se záležitostí hédonictickou a senzualistickou. Sofistická definice je velmi

stává

jednoduchá: krása je to, co je příjemné zraku a sluchu. Tato definice
tradičního

pojetí krásy, k vyčlenění krásy estetické,

neboť

tato

směřovala

defuůce

k zúžení

se nevztahovala

na krásu morální.
Sokrates odmítal krásu, která se zakládá pouze na proporcích.
především

krásu

vnitřní

a krásu významovou. V Sokratových myšlenkách je obsažena

koncepce duchovní krásy, která
spojena

člověkem

Zvýznamňoval

mnohem

spočívá

těsněji

než

ve výrazu lidské duše. Sokratovská krása je
předchozí

koncepce, které

viděli

krásu spíše

v kosmu než v lidech.
Další posun krásy do
Symposion. Jestli má

člověk

pro

spirituálnějších
něco

oblastí provedl Platon. - Dialog

žít, tak je to

právě

pro pozorování krásy. To je

v podstatě chvála krásy jako jedné z nejvyšších hodnot. Platón chápal krásu velmi
široce, tak jak to bylo v antice zcela běžné. Krásné zákony, krásná těla, krása žen, krása
Afrodity, ale i krása rozvahy, spravedlnosti, krása vědy, ctností a krása duše. V dialogu
"Hippias Větší" rozebíral pět definic krásy, které později dedukoval na dvě základní:

1.

krása je přiměřenost

2.

krása je příjemnost pro zrak a sluch

Platón toto přejímá od Sokrata, ale zároveň odmítá. I druhou definici, sofistikou
odmítá. Platón vychází z těchto základních hledisek:
1. Krása se neomezuje pouze na smyslové předměty.

2. Krása je objektivní vlastností pěkných věcí a ne pouze subjektivní reakcí lidí
na tyto věci.
3. Jejím kritériem je vrozený smysl pro krásu a ne prchavý požitek.
4. Ne všechno, co se nám líbí, je
zdánlivou.
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skutečná

krása,

někdy

se jedná o krásu

Nejstarší estetické názory Řecké najdeme u Homéra a Hesioda. Jsou silně
promíseny s mytologickými představami.
Řekové
aspektů je
především

měli bohyni lásky současně i krásy: Afroditu. Spojení těchto dvou

v naivně smyslovém nazírání přirozené. Hesiodos za krásného tvora považuje
ženu a dokonce

výslovně říká,

že u muže nelze o kráse mluvit.

nedoprovází toto vysoké estetické hodnocení ženy také

stejně příznivým

Přitom

ale

hodnocením

mravním. Mluví o tom, že žena je krásné zlo (kalon kakon). U Homéra je už toto
výlučné zaměření

na krásu ženy

překonáno

Homéra bojující jinoch, i když je mrtev nebo
estetická funkce

tělesné

zdatnosti, mužnosti.

a dostává všelidský charakter. Podle
raněný,

(např.

je krásný.

Zdůrazňuje

krása Heleny apod.)- taje

se zde

důkazem

toho, že krása se Řekům v době klasické nikterak nepovznášela do mlhavých
abstraktních výšin.

Viděli

ji

živě

a

konkrétně před

sebou a kolem sebe - jisté vyznání

materialistické koncepce krásy.
První
učení

skutečnou

teorií estetickou v dějinách našeho kulturního proudu bylo až

pythagorejské. Sokrates

především podřizoval

otázky krásna a estetiky etice

mravnosti. Pro Sokrata byl ctnost totéž, co vědění a krása, totéž co účelnost dobro.
Celá řecká filosofie až do Platona (s malou výjimku

sofistů

a pythagorejců) byla

materialistická. Základem celé platónské estetiky je teze, že idea krásy v hierarchii idejí
je jednou z nejvyšších. (Buchtová, 2000)
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1. 2 Pohyb a

tělo, tělesnost

tělem

Vztahy mezi pohybem a
hlavním

prostředkem

Prostřednictvím

byly známy v samých

sebevnímání,
těla

pohybu

sebepochopení

umožněno

je

vnímání

počátcích

a

změn.

kultur.

interakce

Tělo

je

s okolím.

Pohyb podává informaci o

stavu vnitřních orgánů, ale především o stavu mysli. (Hošek, 2006)
Ve zjednodušeném pohledu si koncepce

tělesnosti můžeme představit

dvě

jako

vůči sobě

kolmé roviny. Jednu tvoří souvislé kontinuum, jehož krajní póly reprezentují

na jedné

straně

druhé
těla.

straně

biologicky orientované názory, pojímající

pak teorie, které

Druhou rovinu

k objektu

(tělo, věc

zdůrazňují

tělo

jako organismus, na

sociální a kulturní determinovanost lidského

představují rozličné přechodné

apod.), k tělu subjektu

(tělo

typy

existenčních modů těla

já, personální

tělo

od těla

apod.) (Hogenová ,

1998)
Dvojí

těla

realitu

registruje každý jedinec

zkušenostmi a prožívá ji nejen v rámci

tělesného

s bohatými

habitu, ale také

uvnitř

smyslovými
vlastního

Tato prakticky známá zkušenost byla postupně zkoumána i teorií a vynutila si
slovní

označení. Některé

jazyky disponují

"corpus" znamená nejen

tělo,

ale též

dvěma

těleso,

odlišnými slovními výrazy,

těla.

přesnější
např.

lat.

hmotu. Je tím podtržena vzájemná

souvislost s materiálním světem. Naproti tomu slovo "caro" je používáno pro

označení

živého, cítícího těla.
Předmětem

estetického Ynímání se stává vždy konkrétní tělo v jeho jedinečnosti,

které navíc prožíváme v kontextu
něm - jako jeden

probíhající estetické situace. Intervenuje na

z jejích faktorů dobové pojetí tělesnosti.

Tělesná

přechod

aktuálně

krása

mezi krásou

představuje

přírodní

typický

a krásou

případ

výtvorů

estetického Jevu, který

tvoří

pečeť

lidské kultury, nesoucí

individuální tvořivosti.
I když jsme z fylogenetického hlediska
přírody, překračujeme

nám to však
velmi
tYorbě

její práh ve

daří, neboť péče

podstatně-

o

tvorbě

něj

pevně

sebe sama,

a hluboko
včetně

zakořeněni

našeho

těla.

ve

světě

Ne vždy se

není zdaleka lehkým úkolem. Závisí také - a to

na stupni dosaženého poznání

člověka

a

přírody

i dialogu s ní. Na

nás sam)'ch se podílí dobové poznatky i sociální a kulturní požadavky,
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včetně

zkreslených

názorů

a

předsudků. Nepřehlédnutelný

není ani vliv dobového vkusu a

módy.
Tělesná

krása bývá spojována s těmi jedinci,

zjevnou starostlivostí o její správný a zdravý vývoj
Představuje

(Mezomorf).

harmonický

střed

kteří

svou tělesnou konstitucí a

patří

k atletickému somatotypu

a správnou míru mezi krajními typy

reprezentovanými pyknikem (endomorfem) a astenikem (ektomorfem).
hodnocený jedinec pak

představuje

individuální typovou variantu, modifikovanou

dalšími faktory, jakými je pohlaví (ženská krása prochází
věk,

Konkrétně

bohatějšími

metamorfózami),

zdravotní stav, etnická příslušnost, profesionální specializace apod.
V celém vývoji lidské

středoYěk,

společnosti

baroko, secese aj.) anebo

a skupiny, které

upřednostňují

některé

a její kultury existují období (paleolit,

mimoevropské kultury, ale i sociální vrstvy

odlišný estetický ideál

tělesné

krásy, než jakým je

atletick)· typ. Pro estetiku představuje pouze hmotnou formu existence člověka (corpus),
která se vyznačuje specifickým způsobem vnějšího uspořádání.
Poněvadž
svůj

estetick)· výraz

staví na plastičnosti

takto pojaté
především

tvarů

tělo

sdílí s jiným

tělesy společné

vlastnosti, nachází

ve výtvarných kvalitách. Tato "sošnická krása" (Tyrš)

a jejich umístění v prostoru, na svalovém reliéfu a jeho linii a

barevnosti povrchu (kůže) .
Vedle ryze výtvarných hledisek se
také funkční

zřetele,

při

estetickém hodnocení

těla uplatňují

spojované s účelností jednotlivých orgánů i celého těla.

Biologicky orientovaná estetiky vychází z odlišného pojetí

těla.

Interpretuje

ho jako tělo organismu. Jeho estetickou funkci shledává v odlišných projevech, zejména
ve specifickém
funkční

způsobu vnitřního uspořádání

jednotlivých

částí, tvořících

vyvážený a

celek.

Racionalizace a intelektualizace

funkční

krásy

těla

vedla kjejímu propojení

s dalšími užitými hodnotami (provozními, ekonomickými, hygienickými, zdravotními,
ekologick)mi atd.). (Ho genová 1998)
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2. Prožitek ve sportu
"Nejlepší okamžiky obvykle bývají ty, kdy se naše
k hranicím svých možností, ve

vědomé

snaze dosáhnout

tělo

něčeho

nebo mysl vzplane

obtížného, co stojí za

to". (Csikszentmihalyi, M. O štěstí a smyslu života. Praha: Lidové noviny 1996, s. 227)

V úvodu musím podotknout, že pojem "prožitek" se setkává s jistou jazykovou
bariérou. Do
Zatímco c

angličtiny

češtině

se totiž prožitek překládá pojmem experiance tzn. "zkušenost".

jsou pojmy prožitek, zážitek i zkušenost od sebe

odděleny.

Mají

k sobě vztah, ale také lehce odlišné významy.
Csikszenthmihalyi proto využívá pojmu "stav plynutí" (flow). Stav plynutí je
stav "ve kterém jsou lidé
důležité.

ponořeni

do

určité činnosti,

že nic jiného se jim nezdá

Tento prožitek sám je tak radostný, že se ho lidé snaží dosáhnout dokonce i za

velkou cenu, pro pouhé
níž se lidé zmiňují
na všechny

potěšení,

nejčastěji

nepříjemné

přináší.

Jedna z vlastností stavu plynutí, o

je, že pokud tento zážitek trvá,

člověk

dokáže zapomenout

stránky svého života. Tento rys stavu plynutí je

vedlejším produktem faktu, že
soustředění

které jim

činnosti,

pozornosti na úkol, který

které nám
právě

přinášejí

důležitým

radost vyžadují naprosté

vykonáváme - a tak už nám v mysli

nezbývá místo pro informace, které se k tomuto úkolu nevztahují.". (Csikszentmihalyi,
M. O štěstí a smyslu života. Praha: Lidové noviny 1996, s. 12 resp. 91)

Jedna z mála možností, která nám umožní dostat se na hranici svých vlastních
možností, je pomocí sportu. Každý sportovec
dně".

Sport a

soutěžení

nám

přináší

jistě

zná

řadu okamžiků,

kdy byl "na

možnost pro prožití optimálního prožitku. Aby se

však sportovec mohl dostat do tohoto pole optimálního prožívání, musí sportovní
činností

zdokonalovat své dovednosti, protože

"soutěžení přináší

radost jen tehdy,

končí

u pouhé snahy o

když znamená zdokonalování dovedností jedince. Když
vítězství, přestává

být zábavné."

(Csikszentmihalyi, M. O

štěstí

a smyslu života. Praha: Lidové noviny 1996,

s 82-83)
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3. Fenomén hry
nejranějších počátků

Ve stadiu

byl

člověk

chování existují dodnes silné paralely s chováním
pohybových her,

neboť

i ve

vyzývacích, pozdravných a
lidské

společnosti

světě zvířat

existují

součástí přírody

nedílnou

různé

vítěmých ceremoniálů.

zvířat.

a v jeho

Projevují se i v oblastí

druhy tanců,

zápasů

a her včetně

A však specifický vývoj

člověka

a

vedl ke kultivaci instinktivních pohybových her a k mnohostrannému

' 'Yužití jejich forem, z nichž jednou je i moderní sport. (Olivová, 1988)

Téma hry se objevuje v pracích mnoha myslitelů: Herakleita, Platona, Aristotela,
J. A. Komenského, K. Groose, S. Freuda, W. Welsche a mnoho jiných. Kari Groos hru
popisuje z biologického hlediska (hra jako

příprava

na život u

dětí

mláďat),

a

u F.J.J

Buytendijka hra souvisí s prožíváním existence, s její hloubkou a podstatou. Pro
Huizingu je hra vystoupením z

obyčejného světa

zpřístupňuje svět

je hra tím, co nám

vážných věcí, slouží

zábavě,

pro Finka

v celku, pro Bemeho je hra o sociálním dialogu

apod.
Je nutné si

uvědomit,

jenž se dotýká tématu

že o

tvořivosti,

hře

v nevlastním smyslu pojednává každý myslitel,

teorie

umění,

problematiky mimesis, teorie sportu

apod.
Pro Herakleita byla hra tím, co zakládá celý Kosmos
s kostkami v

Artemidině

chrámu, když jej místní

(řád),

proto si hrál s dětmi

představitelé přišli

požádat o vládu

nad Efesem.
Někteří

která

jsou

především

přesvědčeni,

u her

mnoho, nayzájem se

že hra je "výpustný kohout" pro

zvířecích mláďat představuje

někdy protiřečí,

typický

přebytečnou

důkaz.

energii,

Definic hry je

mnozí myslitelé také tvrdí, že hra je nevážná

záležitost (Huizinga), Herakleitos naopak atd.
Fenomén hry je jedním z nejzajímavějších
napsáno, a

přesto

fenoménů vůbec.

Mnoho bylo o

hře

se toto téma movu a znovu vrací. Hra je vykládána pedagogy,

psychology, filosofy, biology pokaždé jinak a pokaždé trochu

stejně.

Fenomén hry před

námi otvírá souvislosti, které by nás nemohly napadnout z hlediska každodenního
prožíYání a porozumění.
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Harmonie
Právě

fysis

(růst

je vlastně hrou,

těla

a duše, jež je základem zdraví, je vyladěním majícím podobu hry.

rašení, životní pohyb - z herakleitovské filosofie), podobající se ohni,

laděním.

Hra má jednu

zvlášť

významnou funkci. Otvírá totiž

kontextům, horizontům, celkům, přesahům,

jsme

součástí,

jsou v průběhu hry

Jedinec se hrou obohacuje,
hráč

k nepředmětným

hra má transcendující funkci. Celky, jichž

zpřítomněny,

proměňuje,

přístup

intenzivně.

jsou prožívány velmi

kultivuje. Sportovní hra je kreativní záležitostí,

je postaven do nutnosti velmi rychle zhodnotit danou situaci a velmi rychle

reagovat.
Ve všech typech hry je

důležitý ještě

jeden ohled, totiž hrající je vyvázán

z protencionality, která v běžné každodennosti neustále determinuje naše jednání a
rozhodování. To znamená, hra osvobozuje od toho, co musíme
splnit.Hraje svobodný prostor, prostor vlastní kreativity,

Olympijskými hrami byl
účastník

předáván

ať

kontext celku

udělat,

co musíme

už v běžné hře, v umění atd.

světa

mohl prožít tento horizont, jenž je v každodenním

(Hieros Gamos), každý

životě

nevyslovitelný. Hra

vykazuje podstatnou souvislost se svátky, rituály všeho druhu 1• Umožňuje přesahy,
může

transcedenci, proto
dospělého zvířete,

Konrád Lorenz ve

hře zvířat spatřovat přípravu

jež bude muset lovit, opatrovat

mláďata

apod.

na život

Předávají

se zde

kontexty, které jsou pro život nepostradatelné.
Rituály mají
svobodně

zvolil

svůj

fenomén svobody
také

přesný

vlastní

počátku

někdy štěstím.

postup

aktů,

počátek.

(str294). Ve

ale i tam je na tom, kdo prožívá rituál, aby si
Na
hře

hře

je

nejdůležitější

- fenomén

musí být "tyché"- náhoda, a ta

počátku,
může

být

Náhoda je vlastně onen originální počátek, jenž nemůže být předem

připraven.

Patočka k tomu dodává: "Štěstí - tyché - j e však něco podstatně unikajícího

našemu zachycení, co nikdy není v naší moci , nýbrž co nás má v moci"
Péče

(Patočka,

J.,

o duši II. Praha: Oikumene1999, str. 19.)
Patočka zmiňuje

zajímavou myšlenku, pocházejícího od Otakara

Březiny:

"

Otakar Březina jednou řekl takové zvláštní slovo, že v rozhovorech, které sami se sebou

1

Rituály lovecké, iniciační, sexuální.
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Yedeme, jsou

odpovědi

čekají

čas."

na svůj

(Patočka,

J.,

Péče

položeny

před

otázkami, a že

něčemu,

jsou

věčné

a otázky

o duši II. Praha: Oikumene1999, str. 19.)

Co to znamená v souvislosti se hrou? Hra je
sebe vůči

odpovědi

co slouží jako měřítko

(měřítkem

vlastně

neustálé

vylaďování

sama

jsou ve hře její pravidla, která jsou

dána předem. Hrát si je možné v každém věku protože ve hře se otevírá jáství.
"Pythagoras prý vystihl roli filosofa tím, že život
hrách. Jedni tam

přicházejí

přirovnal shromáždění při

, aby závodili, druzí za obchodem a

diváci. Ti prYní a druzí loví slávu a bohatství, ti

třetí

nejlepší, jako

jsou filosofové a to jsou lovci

pravdy" (Popelková, J., Zrození filosofie. Praha 1977, s. 74)
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třetí,

4. Fenomén vítězství
vítězství

hraje v lidském

fenoménů

spjatých s obecnou (tj.

Kategorie
z nejdůležitějších
Vítězství je

projev, cíl i

důsledek

životě

významnou roli. Je to jeden
živočišnou

i lidskou) sociálností.

výkonu jako konkrétního aspektu výkonnosti založené

na tělesné zdatnosti a strategicky přiměřeném chování. (Rýdl, 1998)
Psychologicky nemá pojem

vítězství

z předchozí konfrontace. Ambivalence
přirozen)·ch,

antropotropních

souboru jedné dvojice ze
"útok-

útěk"

prohra"

reciproční

"něco"

4.1

smysl bez pojmu porážka a obojí vychází

"vítězství

- prohra"

patří

fenoménů.

Je tomu tak mimo jiné proto, že

základních

"konstruktérů

čtyř

povahu: každé

vítězství "něco"

patří

do

života" (K. Lorenz) do dvojice

spjaté s dvojicí "sex - hlad". Jako každá ambivalence, má i

"vítězství

-

prohrává, a naopak každá prohra

získává. (Hermac, 1998)

Vítězství

v antice a dnes

Zvítězit

na olympijských hrách znamenalo dostat se do blízkosti
slávě,

se na jejich nesmrtelnosti ve

vyvázat se z

vymezena jen pro ty,
znamenalo

překonat

vydat se napospas
původních

kteří

bolest,

byli

očištěni

osvědčit

ničivým

Podílet

smrtelníka,

přítomnost Bohů,

byla

od animality. Provést katarzi vlastní animality

sílu, rychlost, vytrvalost, odvahu, nebát se smrti,

silám náhody,

nevypočitatelnosti,

chaosu, apeiru. Boj

olympijsk}·ch vítězů byl bojem nikoli profánním, ale bojem fánním.

Vítězství

v této

době

bylo vstupem do prostoru božské zjevnosti. V tomto

duchovním prostoru bylo možné
do yyššího

Bohů.

časovosti obyčejného

potvrdit vlastní bytostnost, platnost, hodnotovost. Epifanie,

boje.

do rodiny základních,

řádu

Vítězství

osvědčovat

bytí, do epifanického

tylo tedy vždy

bytí, jež je vlastně

něčím

světa,

byl možný pouze za podmínky

velmi etickým, skrz

třetím patočkovským

se vítěz ocitl ve své

areté, tj. neustále se zdokonalovat.

vítězství

se

Přestup

čestného

stupňoval

zážitek

životním pohybem, protože jen v tomto zážitku

vnitřní svobodě.
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V dnešní
jedničkou,

době

vítězství nějak proměnil.

se fenomén

chce být prvním, protože se chce

zařadit

Každý chce být tzv.

do lidského prostoru nikoli do

epifanického. Dokonce se někdy jeví tento imperativ "být jedničkou!! "jako vstupenka
do normálního
prostřednictvím

nepříjernně

světa,

jeví se jako potvrzení normality, jako ontický statut,
zařazujeme

kterého se

Vítězstvím

se lišit.

do

řady,

ve které nebýt, by znamenalo

tedy nevstupujem do vyššího epifanického prostoru

zjevnosti, naopak zjednáváme si nárok na pobyt (Dasein) v
-vztazích mezi lidmi na Zemi.
a

zajištěním

Vítězství

existence, je pouze momentem druhého

transcendující. Takové

vítězství

v ustavičném

zájmu

patočkovského

vítězství

snad ani

sebeafirmujícím v)·konem, jež je nutný v
předstihování,

pozemském, ve

tak neznamená transcedenci, spíše je potvrzením

tj. je výsledkem práce a boje. Avšak takové
vítězství

čase

něčím

je trochu

vítězstvím

pozadu,

jiným než bylo

není, je spíše jen pouhým

atmosféře "ustavičného

nezůstat

životního pohybu,

v

sebedostihování a

atmosféře

ustavičného

pozorování druhých". (Ho genová, 1998)

4. 2 Kult hrdiny

Zjednodušeně

zachovat právě tento

lze
svůj

říci,

že každý živý tvor této planety se

života snaží

život, což vždy znamenalo a bude znamenat vyvinout úsilí spjaté

s fyzickou stránkou daného jedince.
umění

během

boje. Ten vytrvalejší,

Přežití

silnější,

je tak vázáno na jistý

schopný obstát v

soupeření

stupeň

vytrvalosti, síly a

s ostatními je

vítězem

v

boji o zachování života. Není pochyb o tom, že všechny generace lidského rodu považovaly
vytrvalost, sílu a

umění

boje za uctívané schopnosti. V této souvislosti lze

hovořit

o kultu

hrdiny jako o souhrnu zmíněných uctívaných schopností. Hrdinu zde chápejme jako bytost,
jež prokázala svou

nepřemožitelnost

ruku v ruce se schopností

zúžovat pojem hrdiny jen na osobnost, která užívá síly a moci k

přemáhat.

ochraně

Není

třeba

svých bližních.

(Takové pojetí hrdiny a hrdinství je mnohem bližší modernímu, civilizovanému

člověku.)

B)tost se stává hrdinou až v okamžiku, kdy demonstruje sílu, kdy navenek projeví uctívané
schopnosti. Zajistit

zmíněnou nepřemožitelnost
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lze ovládáním

nadpřirozených

"sil", což je

však obvykle Yyhrazeno
prostě

předpokládá,

bohům

a

polobohům,

u nichž se

zařazení

do kategorie hrdiny

nebo je nutno obrátit se k fyzickému (resp. i psychickému)

zdokonalení. Člověk - bojovník tedy musel projít jistým výcvikem (kultivací), který vedl k
jeho zdokonalení v oblasti "vojenské". Již jsme zmínili, že

důležitým

znakem hrdinství je

jeho projev, je nutné demonstrovat své schopnosti. Zde se zcela přirozeně připojuje nutnost
výběru těch

nejlepších na základě

"umělého" soupeření- soutěže.

Hrdina zaujímá vysokou

pozici na

společenském žebříčku

bez ohledu na to, jaký je jeho

původ.

S tím je spojena

prestiž a

samozřejmě

příslušející hrdinově

pozici. Uctívání

zmíněn)·ch
opět

schopností

autorita
vytváří

vyvěrající

z moci

hodnoty, které jsou

součástí

veškeré lidské kultury (zde jde

o kulturu v širším smyslu). Hrdina jako symbol je srozumitelný všem lidem a jeho

pozice elity ve společnosti je stěží zpochybnitelná. (Peliš, 2005)

27

5. Vývoj sportu
Moderní sport se zrodil jako

součást

evropské kultury. Základy této kultury se
starověkého světa.

však krystalizovaly po mnoho tisíciletí v rámci vývoje
postupně

pe,nině

na úpatích horských
a ve

středomořské

masívů,

Vznikaly

rodily se mezi Eufratem a Tigridem na africké

oblasti v popředí s Krétou. Antická kultura

starověkého

Řecka přetavila ve svém vývoji řadu těchto podnětů do specifické podoby a římské

impérium vytvořilo spojnici mezi
Vývoj sportu a her ve

starověkým světem

a vývojem

starověkém světe tvoří

středověké

Evropy.

obsáhlou kapitolu lidských

dějin,

do níž se prolíná složitá diskontinuita, ale i podivuhodná kontinuita vývoje. Řada
pohybov)·ch aktivit

odumřela

se zánikem

tn·ajícím i mnoho staletí - byly
kultura starověkého
tisícileté

opět vzkříšeny

světa mnohostranně

dědictví je jeho

starověkých

civilizací, jiné- po zapomenutí

k novému životu. Jako celek fyzická

ovlivnila vznik a vývoj moderního sportu a její

trvalou součástí. (Olivová, 1988)

Pro rozvoj a sportu, sportovních her i kultu uctívání těla a ducha musí být v dané
zemi

příhodné

podmínky.

Sport

se

stává,

podobně

umění,

jako

jedním

z charakterizujících rysů společnosti, nese tedy i její specifické znaky.
Řekové při tehdejších historických závodech ostatní národy předběhli, což jim

umožnilo
měl

dospět

rychlejší a

k odlišnému a historicky

Yšestrannější

pokrokovějšímu zřízení.

Rozhodující úlohu

řecké společnosti,

který podnítil i její

ekonomický rozvoj

kulturní a civilizační vzestup. (Zamarovský, 1978)
O představách Řeků, o náplni a smyslu života podle dobových filozofů, historiků
apod. lze říci: toužili žít plným životem, a to na tomto

světě,

blaho jednotlivce spojovali

s blahem státu, jejich ctižádostí a bylo vynikat nad jinými. Cizí jim byl ideál industriální
společnosti,

kde je všechno

zaměřeno

na práci a výrobu i ideál

Práci považovali za nutnou podmínku k zabezpečování
spíš než na množství

spotřebních předmětů jim

spotřební společnost.

existenčních potřeb člověka

záleželo na volném

čase,

který pokládali

za hlavní předpoklad umožňující vyšší činnost člověka, jeho seberealizaci a
uplatnění.

(Zamarovský, 1978)
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a

společenské

Řekům bylo odjakživa jasné, že své představy o smyslu a náplni života, stejně

jako o účelu státu, mohou uskutečnit pouze tehdy, budou- li mít k tomu potřebné tělesné
i duševní předpoklady.
V literatuře se setkáváme s dvěma druhy tvrzení. První je, že cílem
kultu

těla,

respektive

hrách". Ve druhém
v)·kony a

vítězství,

tělovýchovy vůbec,

případě

řeckého

,.věnec vítězství

byla ,.sportovní sláva",

ve

se setkáváme s názorem, že to nemusely být ani vrcholné

které zakládaly sportovní slávu. Každodenní život na

blahodárný v-liv na všechny aspekty

řeckého umění,

na výchovu jedince i

cvičišti měl
společnosti,

na vzdělávání a na zvyšování tělesné zdatnosti, zdraví a také na sebevědomí.
Tato tvrzení vyjadřují názor autorů na řeckou tělovýchovu a sport, ne však řecký
názor na sport. Řekové především neoddělovali kult těla a ducha a nevytyčovali pro ně
různé

cíle. Nikde nebyla nalezena žádná jejich definice ,.ideálního sportovce".

Starověký

Egypt

Okolo poloviny
skutečných

třetího

tisíciletí

př.

Kr. se ve Staré

říši

objevují zprávy o

závodech. Jako všude jinde, i tady byl nejjednodušším závodem

běh.

Vyobrazené běžce můžeme samozřejmě vnímat jako sportovce, ale také jako kultovní či
rituální posly. A kupodivu,
postav ze

předu

a hlavy

ačkoli

natočené

pro egyptské
z profilu,

malířství

běžci

je typické

zpodobňování těl

jsou z profilu celí. Rituální

běh

byl

v)Tazem horlivosti a poslušnosti poddaných panovníkovi i kultovním bohům.

Starověká

Kréta

Hlavní dobou rozmachu krétské kultury je zhruba druhé tisíciletí př. Kr. a v její
"mladší" fázi (asi kolem roku 1500 př. Kr.) se její těžiště
Peloponésu - do
staroYěkých

města

stěhuje

Mykény. Veškerý život zde byl

do oblasti severního

podobně

civilizacích poznamenán náboženstvím, které bylo

egyptsk}'mi vlivy. Kultovním symbolem krétských

bohyň

jako v dalších

silně

byly stylizované

ovlivněno
býčí

rohy

jako symbol plodiYé síly. Podle dochovaných maleb na zbytcích bohaté krétské a
mykénské keramiky lze soudit, že se zde konaly sportovní

soutěže,

motivované však

spíše rituálními pravidly, nicméně realizované jako ,.býčí hry" - tauromachie.
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V krétském

umění

je

člověk většinou spodobněn při nějaké hře

nebo

zábavě.

Dochované zbytky krétského výtvarného umění docela přesvědčivě zachycují dynamiku
tohoto období, závodivý neklid pohybu jako určující hnací síly života a veškerého bytí.
různých

Hlavní náplní rituálních slavností bylo provozování
Zápas dvojic,
byly ve

různé

druhy akrobatických

starověké Krétě býčí

nepočítalo.

soutěží

sportovních her.

apod. Vrcholem sportovních zápolení

hry. Krétské hry byly nekrvavé a se smrtí býka se

Krétští akrobaté podávali

důkaz

o obratnosti a odvaze

či chtěli

dosáhnout

jakési rituální očisty pomocí překonaného nebezpečí.
V souvislosti s Krétou

můžeme říci,

že sportovní klání

slavností tohoto ostrova. I stálá a mnohotvárná
právě

ve slavnostech je

ztělesněn

vůbec

celé egejské a mykénské oblasti.

tvořila

přítomnost diváků

vrcholný životní ideál

hlavní

náplň

dává tušit, že snad

člověka starověké

Kréty a

Starověké Řecko

Starověké Řecko se všeobecně považuje za kolébku evropské kultury a

civilizace. Pevninská i ostrovní část dnešního Řecka byly obydleny již v době starší než
5000 let, jeho "

skutečné" dějiny začínají

Počátky

sportu a her na řecké

okolo roku 1000 př. Kr.

půdě

Archeologické nálezy zde dokumentují

předřeckého

se datují do

býčí

osídlení na Krétě.

hry, tanec, ale i box, zápas a jejich

kombinace. Z pozdější doby jsou mykénská vyobrazení vozatajských a
závodů,

postupně

přibývaly

projevovaly v samozřejmosti
žen ve

Spartě.

tanec, ale i
bylo i

Naopak velmi široce koncipovaná

péči

měření

další disciplíny. Praktické požadavky rozvoje se

zařazení tělesných cvičení

výchova v Aténách: zahrnovala
o

tělo

např.

a jeho rozvoj.

sil, které se

běžeckých

postupně

(byť

do vojenské výchovy

mužů

i

jen pro muže) byla všestranná

gramatiku, rétoriku , filosofii, básnictví, hudbu,
Přirozeným důsledkem

dostalo i do programu

takového pojetí výchovy

četných řeckých

slavností.

(Dm·alil, 2004)
Řecký sport se kvalitativně odlišoval od sportu jiných národů. Společnou měl

s ním jen

přirozenou

s přirozenou

touhu po manifestaci

soutěživostí.

Zatímco u

tělesné

těchto národů

zdatnosti a obratnosti, spojenou
existovaly jen

ojedinělé

sportovní

disciplíny, Řekové rozmnožili tyto disciplíny a vytvořili z nich bohatě rozvětvený a
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naYzájem skloubený systém.

Sport v Řecku dosáhl masového rozšíření a stal se

podstatnou a neoddělitelnou součástí jejich života.
A snad největší rozdíl: Řekové jako jediný starověký národ formulovali úlohu
sportu v životě jednotlivce i

společnosti

a vytyčili ideál kalokagathie, tj. harmonického

rozvoje těla a ducha. Ideál, jemuž podřídili také sportovní závody a soutěže. Mezi nimi i
olympijské hry.
O představách Řeků o ideálu těla a ducha se dozvídáme z básnických sbírek,
filosofických

spisů či

odborných dokumentů. Ve

shodě

odvozovali tento cíl od toho, co

bylo podle Aristotela "účelem obce". Vytvořili si pro něj slovo kalokagathia.
Pro tuto složeninu dvou

výrazů

kalos (krásný) a agatos (v základním významu

dobrý) nemáme v dnešních moderních jazycích
zjednodušením lze

říci,

podle smyslu znamená kalokagathia

s duševní ušlechtilostí ve vyvážené
rozvoj

těla

statečností,

podobný ekvivalent. S určitým

jednotě.

tělesnou

krásu spojenou

V nejširším chápání jde o harmonický

a ducha, o soulad fyzické zdatnosti a krásy s morální ušlechtilostí a
jež staví člověka na přední místo ve

PůYodně

společnosti sobě

byla kalokagathia aristokratickým ideálem,

později

se stala ideálem

Tělesná

krása byla

chápána jako chlapská krása sportovce a duševní ušlechtilost jako souhrn

občanských

svobodn)·ch

ctností, jež

občanů (hlavně

rovných.

"tvoří

vyžadovala, aby na
zdatné

tělo

se dá

vlivem demokratických Athén).

a zdobí muže". Tato krása
sobě člověk

vypěstovat

pracoval a

představovala

společnost

dosažitelný ideál,

mu v tom pomáhala. Krásné a

gymnastikou a atletikou a duch se dal zdokonalit

osvojováním si obecně platných etických principů a vzděláváním se v umění a vědách.
Kalokagathia neodvracela

člověka

od života, ale obracela ho k životu. Pro

svobodné Řeky jedinečně spojovala ideál sportovce a společnosti. Největší manifestací
kalokagathie ve starověkém Řecku byly olympijské hry.
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Vedle Olympie se v Řecku konaly další tři známé sportovní hry, které s těmi
olympijsk)mi

vytvářeli

(všeřecké)

tzv. panhelénské

hry.

Kromě

své sportovní stránky

měly být vyjádřením snahy po politické jednotě Řecka. Jsou to hry Pýthijské ,Istmické a

Nemejské.
P)1hiské hry byly podle tradice založeny Apollónem na památku jeho
nad drakem Pythonem. Z hlediska svého pojetí proto spadaly do rámce
slaYností

pořádaných

na

počest

roce každé olympiády.

tohoto boha

při

Istmické hry byly

vítězství

starořeckých

jeho svatyni v Delfách, vždy ve

pořádány

počest

na

boha

moře

třetím

a vod

Poseidona. Nemejské hry nebyly tak významné jako Pýthijské a Istmické. Konaly se
Y Nemeji

(starověké

Součástí

ye

hře

argoské město).

panhelénských her byly

na hudební nástroje a závody

různé

básníků

a

druhy sportovních
recitátorů.

používáno výrazu agón. Závody v hudbě a recitaci
záYodění

bylo

rozděleno

závodů,

ale i závody

Pro všechny tyto závody bylo

tvořily

múzický agón, sportovní

na gymnický agón Gednoduché závody) a hipický agón

(záYody vozů a koní). (Olivová, 1988)

5. 1 Olympijské hry- kult těla a ducha

První olympijské hry se konaly podle souhlasných zpráv
roku 776 př.n.l., staly se též výchozím bodem řeckého kalendáře. Ve
byly pouze "oficiální" nebo

"započítané"

hry, jimiž

začíná

v řeckém slova smyslu olympijských vítězů (nikoli pouhých
první olympiáda. V

původním

chápaní to byla

čtyřletá

seznam

řeckých historiků

skutečnosti

to však

olympioniků,

účastníků

her), a

to je

současně

dekáda mezi jednotlivými hrami,

použíYaná jako jednotka datování (uvedením pořadového

čísla

her, jména vítěze v běhu

na jedno stadion a příslušného roku konání her).
Pnní ol)mpijské hry roku 776

př.n.l. měly

podle souhlasných tvrzení pouze

jednu disciplínu, a to závod v běhu o na délku jednoho stadia (192,27 metru), a trvaly
pouze jeden den. Dalších dvanáct her
př.n.l. přibyl

mělo

k tehdejšímu jednoduchému

stejný program. Až na 14. hrách roku 724

běhu
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zvaném dromos (nebo stadion) dvojitý

běh

(384, 5 metru), tzv. diaulos. Na dalších hrách se

dvanácti a potom na délku dvacet

čtyři

stadií.

Náplň

běh

prodlužoval na délku sedmi,

prvních sedmnácti olympijských

her tvořily tedy výhradně běžecké disciplíny.
Na 18. olympijských hrách roku 708

př.n.l

rozšířil

se program

o zápas

čili

palé a o pětiboj, čili pentathlón: Roku 688 př. n. 1. na 23. olympijských hrách byl
zaveden box, řecky pygmé.
začal řídit

Hry získali na vážnosti, když je
hellanodiků. Všeobecně

sbor profesionálních

organizátorů

se tvrdí, že byli nepodplatitelní. Helladonikové

přísně

-

trestali

podvody či prohřešky závodníků.
určena

Z celkové doby, která byla
sportovní

soutěže.

času

Zbytek

připadla

na olympijské hry,
různým obřadům.

byl vyhrazen

pouze na

Olympijské hry totiž

byly v pojetí starých Řeků náboženskými slavnostmi k poctě nejvyššího boha Dia. .
Když olympijští heroldové procházeli Řeckem a zvali všechny občany na
kultovní slavnosti do Diovy

svatině

v Olympii,

ukončily

se v celé zemi

rozepře,

odložily zbraně. Řekové využívali "svatý mír" spojený s olympijskými soutěžemi.
Tento obrázek o zvláštní roli Olympie se

vytvořil

v antické

době.

Olympia se v něm

objevuje jako společný majetek všech Řeků. Jedná se však o sen, o myšlenku, která
neodpovídala drsné
Kr.

zvětšeno,

skutečnosti.

aby mohla

Když bylo území kolem

přijmout

svatyně

stále se zvyšující množství

kolem roku 700

účastru'ků,

vznikl také

pn·ní doložený stadion v Olympii. K rozmachu kultovních slavností a ke
sportovních

soutěží

představoYali tu

době. Umělci

došlo ve stejné

svá díla a názory,

a

učenci přicházeli

neboť předpokládali,

př.

zřízení

do Olympie a

že se tak rychle prosadí do

celého řeckého světa.
V této

době

se však

návštěvníci. Účastníci
svatyně.

nezměnil

jen charakter sportovních

Již v 7. století př. Kr.

pouze

vytvářeli

atleti pevnou skupinu

přípravě

na vystoupení

řadoví občané,

na

"specialistů", kteří

vedli

a to proto, aby se mohli

četných soutěžích

v rámci kultovních

slavností. Již tehdy se objevovaly hlasy, jež silně kritizovaly privilegované
atletů.

ale i sami

atletických soutěží nepocházeli z kruhu běžných návštěvníků

ve sv)·ch domovských obcích jiný život než
věnovat

soutěží,

společenství

(str. 34- obrázek- bronzová soška atleta). (Sinn, 2003)
Platónova škola (4. století

pouze na výkonnost

svalů

př.

Kr.)

upozorňovala

na

nebezpečí,

omezuje duševní vývoj. Jen ten, kdo
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cvičí

že koncentrace
pro zachování

svého zdraví a vedle toho se
skutečné

věnuje

i

hudbě,

se dostane do stavu, ve kterém zvládá

nároky života.

Fyzická kultura byla v raně archaickém období - v 8. a 7. století - výsadou
aristokracie.

Jedině

všestrannou

tělesnou

aristokracie

pří jízdě

v této

kultivace. Jen ona

přípravou vystupňovala

a to i

měla

době

měla

sílu a obratnost svého

možnost

dostatek

těla,

času

a tím i právo získat
k tou, aby

cílevědomou

aby ovládla zacházení se

zbraněmi,

vozem a postupně i na korů. Fyzická zdatnost odlišovala aristokracii od

ostatní masy obyvatelstva, byla výrazem její sociální nadřazenosti.
Tato

skutečnost

byla

vyjádřena

"agathos". V nejstarším období znamenal muže
Vedle v)Tazu agathos byl aristokrat
statečných

- "agathos ex agathón" -

označován

v jazyce. Aristokrat byl

označován

připraveného

k boji, tedy

zesíleným výrazem jako

či nejstatečnější

výrazem

statečného.
statečný

ze

"aristos". Oba výrazy - agathos i

aristos- nabyly postupně významu dobrý a nejlepší- tj. urozený.
Všechny tyto vlastnosti, které odlišovaly aristokraty od ostatních, byly
označovány

souhrným názvem areté. U Homéra je výraz areté

v souvislosti s fyzickou zdatností

válečníků,

ještě

používán

avšak u jednotlivých hrdinů jsou

současně

vyzdvihovány i duševní vlastnosti, jako chytrost u Odyssea či moudrost u Nestora.
V průběhu 7. a 6. století došlo ve všech
k dalekosáhlým

společenským změnám,

které vedly ke

řeckých
vzrůku

městských

státech

nových státoprávních

forem. Aristokracie ztratila své dosavadní postavení a politickou moc, došlo i na změnu
postavení aristokracie ve vojsku.

Důsledkem těchto změn

životního stylu aristokracie, jež vedla i ke
této

společenské

začala

proměna

nových hodnotových kritérií

uvrůtř

kategorie.

Nemožnost
se

vzrůku

byla celková

uplatrůt

se v nové

společenské realitě

vedla k tomu, že aristokracie

realizovat v jiných, náhradních oblastech. Fyzická kultivace se stala tradicí a

jedním z významných

znaků

vedla k přesunu hlavru'ho

její sociální

těžiště

příslušnosti.

do sportovního

Nemožnosti prokazovat ji v boji

závodění,

a to

především

do

sociálně

exkluzivních disciplín, jakými byla jízda na koni a závody vozů.
Trauma

způsobené

pozornost zvýšenou

měrou

ztrátou výsadních

společenských

pozic obracelo její

k člověku, k jeho radostem i smutku, k ponoru do lidské

psychiky. Rodil se pojem lásky a štěstí a vznikaly i nové formy jejich vyjádření: lyrická
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poezie se sv)mi milostnými a pijáckými verši i elegickými meditacemi. (Ardchilochos,
Xenofanés, Alkalos, Sapfó ... ) Vedle fyzické kultivace k němu
formy

společenského

chování -

umění

bavit, recitovat, zpívat,

patřily

tančit

i kultivované

a hrát na hudební

nástroje.
Tak se v průběhu 7. a 6. století postupně vykrystalizoval nový ideál. Žádal
\)'vážený

poměr

harmonické

mezi fyzickou a duševní kultivací a byl provázen poznáním, že

sladění

obou

těchto

složek je nezbytným

předpokladem

pro rozvoj lidské

individuality. (Olivová, 1988)

5. 1. 1 Olympijský

vítěz

... Zdobí ho i květy múz, kterými se bavíme rádi v kruhu pfátel.
Pojď sem, sundej se stěny dórskou kytaru a zpívej o slavných hrách,
jestliže tě nadchla 0/ympie a kůň Ferenik, Hierónův kůň.
Běžel, hnal se u feky Alfeiu, nebodán a zvítězí.
Tím se proslavil i jeho mocný pán, mocný král, závodník na koni.
Září věhlasem a ctí v hrdinném kraji, v té lýdské osadě, v městě Pelopově.

(Pindaros: Olympijské zpěvy, Praha 1968. Přeložil J. Šprincl)

V antických hrách se uznávalo pouze první místo; druhé,
neklasifikovalo. Pouze ten
skočil

účastník

olympijských

a hodil nejdále, který porazil všechny

soutěží,

soupeře,

který

třetí

doběhl

a další se

pnní, který

byl olympioníkés, tj. "olympijský

vítěz".

odměnou

Nejvyšší
věnec

již

od pořadatelů dlouhé

zmíněn)· věnec,

sportovec byl totiž
nejhezčí větvičky
věnce.

vítězný

závodník dosáhl, byl

z posvátné olivy zvaný kotinos. Na slavnostním vyhlašováním

převzali vítězové

řadu

a poctou, které v Olympii

výsledků nejdříve

červené

stuhy a palmové výhonky. Pak přišel na

který však nebyl tak

úplně "obyčejný". Nejnadanější dětský

pověřen

nadmíru

čestným

úkolem aby zlatým nožem

odříznu!

z posvátného olivového stromu. Z nich potom byly zhotovovány

Ty tak vlastně byly zprostředkovaným darem od nejvyššího boha Dia.
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vítězů

Jména

označovala

jedno stadion se

vítěze

byla zaznamenávána na mramorovou desku, jménem
celá olympiáda. Prvním takovýmto

vítězem

na

byl Koroibos

z Élidy. Později Élid'ané udělili vítězům ještě jedno privilegium: mohli si dát postavit
v Altidě sochu.
Krom
odměnu.

věnců

slávy a práva nechat si postavit sochu nedostali jinou materiální

V určitém slova smyslu. Olympijské

zabezpečovali

totiž výhody a

odměny

vítězství

s sláva s ním spojená

, které byly v mnoha

případech

poukázkou

dosažených

člověkem,

k zaopatření ze státních prostředků na celý život.
vítězství

Olympijské
nejpřednější

místo. Olivový

zaujímalo na stupnici

věnec

výkonů,

a titul olympionika byl vyznamenáním "nejlepšího

z nejlepších". Olympijský vítěz přinášel "čest a slávu své vlasti", byl zdrojem hrdosti a
obdivu sv)·ch spoluobčanů a uznával se za hrdinu v
tradice a tudíž i
vítězové

zvýrazňování

pocházeli,

měly

celořeckém měřítku.

sportovních úspěchů zástupci

své dopady i do

růstu

měst,

úspěšní

třech

staletích

atleti dosáhli

schopnosti.

Některá

před změnou letopočtu

téměř

ze kterých olympijští

jejich politické, kulturní i vojenské

prestiže. Podle Sokrata se atleti mezi obyvatelstvem
V posledních

Je třeba říci, že

těšili

přibývalo případů,

neustále

božské úcty. Lidová víra jim

místa, na nichž byly vystaveny sochy

vysoké vážnosti.
že

připisovala léčitelské

vítězů,

se stala

skutečnými

kultovními místy.
Tento vývoj je možno ukázat na příkladu boxera Theagena z ostrova Thasu. Ten
získal

největší úspěchy

zápasů.

v prvních desetiletích 5. století pf. Kr. vyhrál prý

V Olympii získal olivové

věnce

Thasos mu proto postavilo na hlavním
že z této sochy vycházejí

léčivé

v roce 480 a 476

náměstí čestnou

př.

Kr. Jeho

sochu. Brzy se

1300

mateřské město
rozšířila

zpráva,

síly. Pro poutníky byl kolem sochy vymezen zvláštní

okrsek. Z 1. století př. Kr. se dochoval nápis, ve kterém je popsán sakrální
plně

přes

rozvinutého Theagenova kultu. Kultovní uctívání

atletů

řád

tehdy již

dosáhlo svého vrcholu

kolem změny letopočtu. (Sinn, 2003)
Vítězům

byly

pořádány

ovace

sláva byla i slávou jejich rodných

při

návratu do jejich rodných obcí.

měst.

Na listinách

vítězů

Neboť

jejich

bylo proto také vždy

zaznamenáno vedle jména vítěze i jméno jeho rodiště.
Mimořádných

ve všech

čt)Ťech

poct se dostávalo tzv.

periodoníkům - závodníkům, kteří zvítězili

panhelénských hrách. Mezi nimi vystupuje do
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popředí

postava Milána

z Krótu. Byl nazýván ,,králem zápasníků" a byl
světa.

Již jako

čtrnáctiletý

přistupuje

K tomu

sedm

nejslavnějším

atletem celého antického

chlapec se stal roku 540 olympijským
vítězství

vítězem

v zápase.

v pythijských, deset v istmických a

v nemejských hrách. O jeho síle a sportovní zdatnosti se

vyprávěly

devět

legendy. I prameny

potnzují, že Milón se udržel ve vrcholné fyzické kondici téměř do čtyřiceti let.
Neméně

zajímavá je ovšem

skutečnost,

že Milanova

vítězství

jsou výsledkem

tréninku-askésis spojeného se speciální dietou. Ten získal Milón v Pythagorově
aristokratické škole v Krotnu, s níž byl v úzkém kontakt. Milán hrál také významnou
roli v politice své rodné obce. Jeho postava je v určitém slova smyslu realizovaný
aristokratický ideál kalokagathie.
Na
pocházeli

základě

vítězů

listin

téměř výlučně

je

současně zřejmé,

že závodníci

všeřeckých

her

z urozených rodin, z bohatých vrstev, které se v průběhu 7.

století dostaly v řeckých městských státech k moci.
Skutečnost,

že závodníci na panhelénských slavnostech pocházeli z horních

vrstev vyplýYá i z toho, že cesta na slavnosti byla nejen dlouhá, ale i
Rovněž

značně

nákladná.

požadavek předběžného výcviku, s nímž jsme se setkali na olympijských hrách,

zužoval okruh

závodníků

na ty,

kteří měli

výchovu. (Olivová, 1988)

37

možnost obdržet systematickou

tělesnou

5 .1. 2 Olympijská idea - ARETÉ
Institut olympijských her je reliktem staré posvátnosti. Již svým názvem
vypoYídají, byly totiž konány k poctě

bohů

Měly

na Olympu.

posvátný smysl. Ten

smysl se jmenoval "ARETÉ".
ARETÉ je většinou popisováno jako dokonalost, znamenitost. Také mluvíme o
harmonii v péči o duši (Epimeleia) a v péči o tělo (Technai).

Technai starající se o

tělo

je dvojí, jedna uvádí

tento stav jen udržuje. Gymnastika uvádí
vědět,

že kinesis (pohyb) je ten

tělo

nejpřirozenější

tělo

do správného stavu, druhá
třeba

do správného stavu pohybem a je

a nejlepší stav a to proto, že je totožný

s fysis a :fysis je základem života, protože obnovuje v našem

těle

vždy

počátek-

arché.

Arché směřuje ke svému Telos (účelu). Život, v němž se individuální dokonalost
naplnila do svého pravého tvaru,

uskutečnila

se v

činu

(ergon), je životem

vyaretovaným, kalokagathickým. Takový život dospěl do ARETÉ, do individuální
dokonalosti.

Epimeleia (starost o duši) vede k odstranění strachu a úzkostí a to je jediný
způsob neničící to, čemu Řekové říkali "fysis" (růst). Ve "fysis" je obsažen vnitřní účel

(entelechia), ten se protrahuje

růstem

ke svému adekvátnímu tvaru

(konečnému

telos-

účelu).

Napsat definici ARETÉ je nesnadné, protože ARETÉ není "clare et distincte",
není jasné a

ohraničené,

je pozadím, kontextem, horizontem, Celkem, je "promítacím

plátnem" . ARETÉ můžeme aproximovat k ideji jako k vyjevující se moci, k mocnosti,
ale sama idea není zjevná, nedá se na ni sáhnout ani ji

nemůžeme vidět či

slyšet.

ARETÉ je tedy ideou a to základní ideou filosofie starověkých olympijských her a je
třeba vědět,

že ty nové nejsou diskontinuální entitou, ale vycházejí z tohoto počátku.

ARETÉ můžeme přiblížit ke ctnosti člověka, jenž ví o tomto Celku, o tomto
pozadí, o tomto horizontu. Olympijský borec o ní ví, pokud podstoupil
riskantní podnik,
milióny

svědků.

účastnil

Bojuje

vrcholně

se závodu na hrách, on se totiž vydává všanc porážce

čistě,

pro samotný boj, proto je

vítěz odměněn

pouze

z olivového listí, nedostává hrady a zámky. Tento borec si tímto výkonem
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před

věncem

zpřítomnil

pozadí, kontext, horizont, proto má ctnost ARETÉ. Závodníkovi jde o to, aby potkal
přiblíží

tento prožitek, aby jej prožil, protože tak se

k bohům, k jejich dokonalosti,

k jejich dokonalé dokonalosti. Proto je ARETÉ také dokonalostí, výborností, je tím, co
přirozenost čehokoliv

dokonává.

Proto Patočka mluví o ARETÉ jako o průniku Celku do každé jednotlivé situace
Y životě člověka. V prožitku ARETÉ je potkáváno posvátno, nevýslovno, dávno před
noyozákonním

křesťanstvím.

Toto posvátno se nedá

přiblížit

ostenzivními definicemi.

atletů přicházejících

Olympijské hry neukazují jen výsledky snažení

světa,

z celého

ale

také otvírají transcendentní cestu k dokonalosti všem, kdo je sledují. (Hogenová, 2000)

měly mimořádný

Panhelénské slavnosti

význam pro život celého

řeckého světa
úrovně

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

kultury v řeckých státech. Panhelenské hry

měly

ekonomický a politický. Od 6. století, kdy jednotlivé hry získaly
byly

např.

v Olympii podpisovány

důležité

přinášela

poselstva jednotlivých

význam

svůj všeřecký

význam,

státní smlouvy a jiné listiny

pořádány,

charakteru. Místa, kde byly slavnosti

mimořádný

však i

bohatla z velik)'ch

městských států

jako

oběti bohů,

darů,

veřejného

které s sebou

k jejichž

poctě

se

slavnosti konaly.
Tím vším se místa panhelénských her - Olympia, Delfy, Nemea a Isthmiastala

mimořádně důležitými

rozmanitosti a životní
nějaké

národní

různorodosti

centrální moci se
vědomí.

centry celého

Bylo to

jednotlivých

právě

zde,

vědomí

o

kultuře, vědomí nadřazenosti.

řeckého světa. Při

při

zachování plodné

řeckých městských států,

bez tlaku
řecké

sportovních slavnostech, formovalo

společné

vysoké civilizaci i duchovní a

A vnějším znakem této

nadřazenosti

tělesné

bylo silné, osmahlé a

kultiyoyané nahé tělo. To se stalo ideálem všech Řeků. To odlišovalo Řeky od ostatních
národů

a to bylo také vystavováno na obdiv

při

všech panhelénských slavnostech.

V nejstarších dobách byli závodníci olympijských her
Při

patnáct)·ch olympijských hrách roku 720 tato

(Orsippos)
závodníci

při běhu

spadla.

účastnili závodů

Běžel

dál nahý a

oděni

nejprve bederní zástěrkou.

zástěrka

zvítězil.

jednomu ze

závodníků

Od té doby se stále

nazí. V 6. století se závody zcela nahých

častěji

mužů

staly

Yšeobecným praYidlem. Kult nahého, sportem vypracovaného těla se stal ideálem krásy.
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Tento kult silného, osmahlého, nahého

těla

nalezl

svůj

výraz i ve výtvarném

umění. V celém Řecku vznikaly sochy, které jsou obecné označovány jako Apollón, či

jako kúroi (mladíci). Ale

ať

tyto sochy

představují

boha

jejich atletickém charakteru. U všech vidíme stejnou snahu
těla,

zach)'1it

především

či člověka,

zdůraznit

není pochyb o

svaly mužského

jeho sílu. Tato snaha odlišuje tyto archaické sochy od všech

dalších období. Takoví byli závodníci panhelénských her a tak je také ztvárnili
umělci.

(Olivová, 1988)
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současní

V 8.-6. st

p.ř

střední

Kr. ovládli

část

a východní

Apeninského poloostrova

EtruskoYé a na místě latinských osad založili město Řím.
Etruská civilizace se mohla pyšnit vyspělou tělesnou kulturou. K uctívání svých
bohů

i

měla

charakter her. Závodilo se v bězích, hodu diskem i

Y

rámci kultu

zemřelých pořádali

v programu nechyběly box a zápas,

oblibě

většina

Etruskové mnoho slavností, z nichž
oštěpem,

se těšili i vozatajské

skocích, plavání,

soutěže.

Po svržení etruských králů se v roce 510. př. Kr. Řím stal aristokratickou
městskou

republikou. Dobyvatelský charakter politiky vyžadoval silnou a

dobře

organizovanou armádu. Ideál výchovy byl státu bezvýhradně oddaný občan, ochotný za
Řím a své bohy kdykoli položit život. Od 1. století př. Kr. byla zavedena profesionální
římská

armáda. Následkem tohoto

opatření

se většina obyvatel přestala pravidelně cvičit

ve zbrani. Řecké pojetí atletiky se v Římě příliš neujalo, a proto se začaly pořádat
atraktivní hry
pobavení

především

občanů-

pro diváky. Stále

tzv. ludi.

Nejznámější

větší

popularitu záskávaly

jsou hry

římské

veřejné

(Ludi Romani)

či

hry pro

hry velké

(Ludi Magni). (Jansa, 2007)
Počet pořádaných
postupně začaly

her se stále zvyšoval, prodlužovala se doba jejich konání a

ztrácet sportovní charakter. Hry byly zpočátku jednodenní, postupně se

však prodloužily na

několik

dní. V pozdní republice bylo

veřejným

hrám

věnováno

17

dní v roce. Hry se skládaly ze tří druhů představení: her v cirku -ludi circenses, z her se
zvířaty-

venationes, a z divadelních

představení

- ludi scaenici. Vrcholem her se staly

gladiátorské zápasy. (Olivová, 1988)

5. 2 Kult gladiátora
.. .Nenabídl jsi lidu pantomimická
formu

veřejné

zábavy, která

představení,

nezženšťuje

nýbrž gladiátorské zápasy, tu

ducha(.. .), která nemůže oslabit a

zničit

mužného ducha poddaných, ale naopak je vhodná k tomu, aby v nich budila nadšení pro
krásné rány a na smrt pohlíželi s pohrdáním, když mohou vidět, že dokonce i zločinci a
otroci dokazují lásku ke slávě a vůli po vítězství..
(Pangeryk na Trajána, 33)
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Gladiátorské zápasy jsou v Římě doloženy od 3. století př. n. 1. První zápas, o
němž

zmiňují antičtí

se

spisovatelé, se odehrál v roce 264.

Synové Decima Bruta Pery zde nechali
zemřelého

otce bojovat tři páry

při smuteční

šermířů- zotročené válečné

římskými

rodinami k poctě

munus tj. služba nebo povinnost žijících
nabral nový

směr,

když senát v roce 44

(tryzně)

př.

počest

ne

svého

zajatce. Až do 1. století

zemřelého. Představení
vůči

n. 1 na Foru Bariu.
př.

při pohřebních obřadech pořádaných

n. 1. se všechny gladiátorské zápasy konaly
v-znešenými

slavnosti

př.

se

označovalo

mrtvému. Vývoj gladiátorských
uspořádal

n. 1.

na

jako

zápasů

počest zavražděného

diktátora Galia Julia Caesara gladiátorské zápasy poprvé za veřejné náklady.
Označení

gladiátor je odvozeno z latinského slova gladius, což znamená

Gladiátor je tedy muž
římské

či

bojovník s mečem. Toto

označení

meč.

se nikdy nevztahovalo na

vojáky, užívalo se pouze pro zápasníky - specialisty,

převážně neřímského

původu. Ze společenského hlediska tak bylo toto označení velmi hanlivé. Římští
gladiátoři

byli bojovníky z povolání. Odhaduje se,

Koloseum sloužilo svému

účelu, zemřelo

v aréně

během oněch tří

přibližně

souboje byly zahajovány slavnostním procesím a

století, kdy

300 000 lidí. Gladiátorské

gladiátoři

zdravili

císaře

slovy:

Morituri te salutant - ti, kdož jdou na smrt, tě zdraví. (Olivová, 1988)

Pn"Tiími gladiátory byli

zotročení váleční

zajatci (Samnita, Thrák Gal). Zajatce

z těchto etnických skupin pak nechávali vystupovat s jejich typickými
zápasit pro

ně

obvyklým

způsobem. Později
některé

které jejich páni prodali

k nim

přibyli

odsouzení

z gladiátorských škol. Pokud

zbraněmi

zločinci

a

a otroci,

přežili tři

roky

gladiátorské služby, získali většinou svobodu. Časem přibývalo mužů, kteří se stali
gladiátory zcela dobrovolně.
Předpokladem

pro

přijetí

do gladiátorské školy byl dobrý zdravotní stav a

mohutná stavba těla. Kosterní nálezy ukazují, že se
měli

v

aréně působit

urostle. Je

samozřejmé,

přihlíželo

že muži

také k výšce,

přijímáni

do

těchto

neboť

muži

škol museli

mít dobré psychické předpoklady, neboť museli zvládnout nejen tvrdou kázeň výcviku a
odříkání,

ale také neustálé obavy ze ztráty života.

Sociální standart
značnou

gladiátorů

byl nízký, i když si

úspěšní gladiátoři

získávali

popularitu a byli oblíbeni i u římských žen z vyšších společenských skupin.
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Jak už bylo
Y průběhu

řečeno, gladiátoři

byli

svůj původně

1. století ztratily

vlastnictví a zprávy státu. Tím bylo
osobní moci a k boji proti státu a

cvičeni

odstraněno nebezpečí

císaři.

převedeny

soukromý charakter a byly

Vedle

výrobci zbraní a speciálních bandáží rukou i
odě\ů.

v gladiátorských školách. Ty však

trenérů

krejčí

využít

gladiátorů

k posílení

lékaři, maséři,

byli ve školách

k výrobě

do

nejrůznějších

atraktivních

(Olivová, 1988)
Souboje

gladiátorů patří

k nejpopulárnějším oblastem

dodnes k nejznámějším,

římské

nejspornějším,

zároveň

ale

kultury. Na jednu stranu jsme schopni pochopit

pocity Římanů, vždyť šlo koneckonců o masovou podívanou moderního typu se všemi
s ní souvisejícími
panující na

průvodními

současných

znaky.

Můžeme

např.

se pokusit o srovnání

obrovských stadionech pro desetitisíce

propracovanou organizací dnešních sportovních akcí

či někdy

s atmosférou

diváků,

kvalitně

s

až s fanatickým kultem

hvězd.

Gladiátorské hry za Galia Julia Césara byly tyto hry

přemístěny

do amfiteátru.

Nejstarší amfiteátr byl zbudován v Pompejích. V Římě bylo dokonce pět těchto staveb.
Nejznámější

a nejdochovalejší je Koloseum. Byly

určeny především

pro gladiátorské

hry, ale konaly se tady také akrobatické produkce, pantomimy, ale i napodobeniny
námořních

bitev - naumachiá. Do her v amfiteátru byly

ozbrojených žen, ale i zápasy

trpaslíků,

vystoupení

zařazovány

akrobatů,

i souboje

tance na

laně

plně

souboje

s různě oslabenými zvířaty apod.
Mimořádného

rozsahu nabyly

přímé

zvířaty, při

souboje lidí se

nichž

plně

vyzbrojení zápasníci- bestiarii bojovali s nejrůznějšími dravými šelmami. Byly do nich
pojaty i

býčí

zápasy

přejaté

se taurokathapsiai. Proti

z Thesálie, kde byly

býkům vydrážděným

součástí

kultovních

rituálů

a nazývaly

rudými šátky nastupovali thesalští

zápasníci pěšky či na koni, vskočili na jejich hroet, za rohy je strhli k zemi a zabíjeli.
Drastický prvek reálné smrti, který byl hlavní náplní her v amfiteátru,
že

určité, především vzdělané

pro výchovu ke

statečnosti

Někteří

spisovatelé je

oceňovali

jejich význam

vrstvy se od nich odvracely.

odmítali jako nesmyslnou zábavu zfanatizovaného davu, jiní

způsobil,

a chladnokrevnosti. Jako celek se tyto hry nikdy nesetkaly se

zásadní kritikou. Obliba her byla posilována militantními tradicemi
z nichž vypl)-valo i základní pojetí

člověka.
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Bezprávnost

římské

kultury,

určitých společenských

přirozená

kategorií byla

a

samozřejmá

a jejich život

neměl

cenu. Pojem humanity

v římské kultuře neexistoval. (Olivová, 1988)
Gladiátoři

bývali ubytováni v kasárnách, byli veskrze

přísným

procházeli

krutosti a nelítosti
představující
čast)·mi
Y

působili učitelé, kteří

výcvikem. Zde
vůči

dobře

živení, ale

gladiátory vychovávali ke

protibojovníkovi. Vzhledem k podmínkám, v nichž tu lidé,

tehdy samou spodinu

společnosti,

Nejznámější

ohnisky vzpour a rebelií.

žili, se gladiátorská centra stávala
z nich je vzpoura v Lentulově škole

Capui, spojená s jejím legendárním vůdcem Spartakem.
Vítěz

Augusta (27.

byl dle
př.

řeckého

odměňován

vzoru

Kr. - 14 po Kr.) i

palmovou ratolestí, od doby

peněžitou odměnou.

Poražený gladiátor mohl

poprosit o život. Musel v takovém případě zdvihnout palec nebo
v)·sledek však závisel na mínění

diváků. Vítězní gladiátoři

císaře

ukazováček

levé ruky,

mohli dosáhnout propuštění

z otroctví (ale bez nároku na římské občanství).

V době

císařské,

kdy vývoj zápasu jako sportovní

činnosti směřoval

k plné

profesionalizaci, mohli dobří gladiátoři udělat i skvělou kariéru.
V průběhu 4. století
pod tlakem

křesťanství.

začalo

být konání her v amfiteátru omezováno,

Oficiální zákazy her se

postupně

především

prosadily. Jako první zanikly

gladiátorské hry. Roku 399 byly uzavřeny císařské gladiátorské školy. Gladiátorské hry
oficiálně

zakázal v roce 325 po Kr.

císař

Konstatnin, ale

definitivně

je zrušil až

císař

Honorius. (Olivová, 1988)

" Každého dne v divokých hrách,
nepřijdou

do chrámu ti,

kteří

si

ať

říkají křesťané,

je jakýkoli círke\ní svátek, nejenže

ale přijdou -li

někteří

náhodou, aniž by

tušili, že jsou hry, a uslyší o nich až v kostele, odejdou pryč. Chrámem božím pohrdnou
a

běží

do divadla: kostel se

vyprazdňuje,

cirk se

zaplňuje.

Krista na

oltáři

opouštíme,

abychom záletným, nečistým pohledem pásli zraky na hanebných, smilných hrách".
Z práce pozdně římského křesťanského autora Salviana, 5. století n. 1.
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Středověk

Raný středověk, tedy období, které následovalo po pádu Římského impéria až do
století

třináctého,

tělesné

je z hlediska posuzování

záležitostí. Pátrat po tom,
středověkého člověka

proč

se antické

kultury

dědictví

takřka totálně

zrodilo a k čemu sloužilo, to

nezajímalo.

Smysluplnost vlastního

světa

a smysluplnost svého vlastního života jakoby raně

středověkému člověku zůstala

utajena. To se

člověka

míře

k Bohu, ale v nemalé

samozřejmě

ke svému vlastnímu

sloužilo jen veskrze praktickým
ústřední

účelům,

týkalo prioritního vztahu

tělu,

k nepochopení vlastní fyzické strojenosti a možnosti, jak ji

hrála

neprobádanou

k pochopení, ale spíše

mnohostranně

využít.

Tělo

k přemisťování, k práci na poli apod. Církev

roli a do jejích "aktivit" se zájem o

tělesný

pohyb nikdy nedostal. Proto

také tato doba byla plná různých epidemií, nemocí, úrazů apod.
Když byl antický kult člověka nahrazen kultem křesťanské víry a spásy, přestalo
být ve

světě

soupeření.

místo pro radost ze hry a zábavy, tedy i z pohyb, rychlosti, síly, obratnosti,

Co bylo

předtím

ta apriorní nevraživost

pro lidi

potěšením,

najednou bylo

vůči pěstění těla, vůči

sportu

vůbec,

hříšné.

Neblahá situace,

byla s drobnými výkyvy

zakonzervována vlastně až od 19. století. Do spásné věčnosti vedla stezka plná pokání a
modliteb, ne

nějaká běžecká či překážková

dráha.

individuality tak nalezlo výraz i v odporu k tělesnosti.
nehodná zájmu a

péče.

hry, marnivá pokušení

Křesťanské podcenění

Tělo,

Zákazy a hrozbami se církev snažila
odvádějící

boží

ovečky

to byla "nádoba
potlačit

lidské

hříchu",

veškeré zábavy,

od přípravy na věčný život. Proto až do

19., respektive do sklonku 18. století (do Francouzské revoluce), kdy byla církev
zbavena ideologického monopolu,
tělov)·chova,

zůstala

oblast fyzické kultury

jen okrajovým, neplnohodnotným přívěskem života.

Období, o kterém mluvíme, bylo dobou
oslavoval, asi tak jako ho
mladí

šlechtičtí válečníci,

kostru a

souměrné tělo,

(Hora-Hořejš,

válek. A

válečnický

sport a
2007)

ideál

tělo

ideál ponižoval.... Mladí hrdinové své doby, tedy

mají potřebu ho

cvičit,

mají

oprávněné

nutkání mít rozložitou

široká ramena a klenutý hrudník, mít statnou postavu, paže
(básně

v lidové

ve Francii na konci ll. století). Dá se říci, že tělesné aktivity středověkého

člověka

hrubé a silná a mohutná
řeči

křesťanský

častých

člověka, čili

je třeba spojit s ideálem

zápěstí ...

(citováno podle Chansons de geste

rytířství.
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Celý život rytíře byl oslavou tělesnosti - lov, válka, turnaje. Je známo, že Karel
Velik)' (742- 814, král franský a římsko-německý) se s oblibou koupal se svými druhy
Ybazénu v Cáchách.

Právě

tělesných

hygiena sehrála v rozvoji budoucích

aktivit

nezastupitelnou roli.
V raném

středověku

dokonalosti,

soutěživosti

5. 3 Ideál

rytířství

ve fyzické

aktivitě

život a životní styl. Proti církevní moci se
rodit nový ideál, je to ideál
řecké

klasické
rytířství)

se

obratností
dosloYa

značně těžkopádně
začíná

rytířství,

vyznačovalo mimořádnou

bájeslovně

je

tělo.

fyzickou silou a

množstvím

jsou zachyceny ve Francii v době

změnám

pohledu na

světská. Postupně

nadpřirozených

někdy

Pojetí

rytíře

se

(a

vůbec

připraveností, statečností,

stvořila mimořádné

rodí ideologie a životní styl charakterizující středověkou
počátky

z fyzické

ideál hrdiny, který snad v duchu oživení

zacházet se zbraní. Doba si
obdařila

ke

formovat moc

kalokagathie nezanedbává ani duši ani

či uměním

potěšení

a radosti z vítězství.

Od 12. století dochází pozvolna a

začíná

absentuje prvek

schopností.

společnost,

osobnosti a

Postupně

se tak

tedy rytířství. Jeho

v ll. a 12. století. Odtud se

rozšířilo

do Anglie, Německa, Itálie, Španělska, Uher, Čech, Skandinávie a Polska. Mezi největší
rytířské rády patřily např. Templáři2 a Řád německých rytířů3 .

2

+

Rád

templářů největšfm nqmocnějšim křesťansk}m rytířským řádem
byl

a

středoYěku. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a ŠalomounoYa chrámu (Pauperes
commitiones Christi templique Salomonicz), obecně se používá termín templářští rytíři či
templáři. Řád byl založen roku 1118 nebo 1119 jako důsledek první křížové v}·pravy do Svaté
země (1096-1099).
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Rytíř

1)1ířských turnajů

zápas, šerm

nezbytně

musel

a dokonale ovládat jízdu na koni

a byl považován za

mečem

a lov.

Kromě

součást rytířského

toho musel

rytíř umět

kultu),

(kůň

byl

střelbu

účastníkem

z luku (kuše),

hrát šachy a veršovat. (Jansa,

2007)

Rytířstvo

svými

předpisy,

ochrana slab)-ch, vdov a

neboť

ale také

světských šlechticů.

glorifikovalo vrstvu
středověkého

sirotků,

z nichž k

turnajů

společné

jídlo, pití,

pak literatury a hudby. Zde

pasování,

cvičení

přímo

můžeme

čest

a

a bohoslužby,

To vedlo nejen ke zvyšování fyzické

obyvatelstva, ale i ke zvyšování kulturní i

s rytířskými ctnostmi a ideály

především

důležitým patřil způsob

úrovně

umělecko-společenské úrovně,

souvisel rozvoj

středověkého umění,

najít novou podobu analogie rytířských

se sportovními a múzickými soutěžemi antického světa.
V současné

Nicméně

je

tak, jak je nám rytíř

skutečnosti
skutečnému
Přesto

době

rytířství

prezentováno jako jakýsi "romantický" ideál.

současnými

médii většinou představován, tak nikdy ve

neexistoval. Tento ideální stav byl totiž v ostrém protikladu ke

životu, který zdaleka nebyl tak idylický, jak ho

lze vyslovit myšlenku, že

středověký

rytíř

filmaři divákům

nabízejí.

z hlediska hodnot, které má

prezentoyat, byl neobyčejným pozitivem v "posouvání" doby k uznání fyzických aktivit
jako rovnocenných k aktivitám duševním.

5. 3. 1

Rytířské

turnaje

Jednou z hlavních aktivit,
fyzickou

yyspělost

a

připravenost,

při

které mohl

byly rytířské turnaje.

středověký rytíř
Turnajů

ukázat svoji

bývalo podle

způsobu

:.z;..;·

. :1: .

Řád německých rytířů je jeden z duchovních rytířských řádů, vzniklý ve 12. století
; ••:
na území b)·yalého křesťanského Jeruzalémského království. Řád sehrál později význačnou roli
v severov)·chodní Evropě. Velmistr řádu sídlí ve Vídni, stejně jako generální rada a archiv. V
Římě sídlí tZ\'. generální prokurátor, který zastupuje řád před Svatým stolcem.
3
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boje nebo formy organizace
v 9. stol. ve Francii,
k boji.

Tradičně

poměrně

můžeme

je za otce

velké množství. Tyto turnaje, mající

považovat jednak za zábavu,

turnajů

považován francouzský

který kolem poloviny ll. stol. stanovil

zřejmě

současně

rytíř

svůj původ

za přípravu

rytíře

Geoffriy de Preuilly,

první turnajová pravidla. V ll. a 12.

století se turnaje začaly šířit do dalších evropských zemí. Do Čech se dostaly ve 13.
Původně při

století za vlády krále Václava I.
rytířů

na koních,

výjimečně

i

turnaji bojovali

pěšky. Později

dřevci

nebo

meči

dvojice

se tato utkání vyvinula ve skupinový

buhurt, velmi věrně připomínající skutečné válečné střetnutí, a individuální tjost.
V době křížových výprav vznikly také rytířské řády, z nichž nevýznamnější byli
templáři, řád německých rytířů
Právě

oni

nadřazovali rytířské

a johanité,

později označováni

jako maltézští

ideály nad službu bohu. Proto pro

fyzická příprava samozřejmostí.
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ně

byla

rytíři.

náročná

Od posledních
Svět

tisíciletí.

starověkých

olympijských her uplynulo více než

se za tu dobu zcela zásadním

válkami, nov)·mi objevy, významnými
lékařskými,

filozofick)mi,

způsobem proměnil.

zámořskými

Prošel

půldruhého
nesčetnými

cestami, zásadními poznatky

technickými atd.. Za složitých podmínek se znovu

prosazovaly, rodily a upevňovaly i lidské fyzické aktivity. V 19. a především 20. století
prošel moderní sport dalšími pronikavými

změnami,

potřebami

a kritérii prudce se rozvíjející industriální

stupňující

se

soutěživost,

principu v něm.

Některé

jejichž charakter byl

společnosti.

určován

Byla to především její

jejímž ekvivalentem je rozvoj atonálního, tj. závodivého

moderní sportovní disciplíny se

postupně

vyvinuly ze starších

závodivých her. Jiné byly vytvořeny uměle a opět jiné adaptovaly do podoby moderního
sportu, pohybové aktivity a hry z různých

světadílů

i z nejrůznějších historických dob.

To znamená, že do moderního sportu je vedle soudobé reality - která mu vtiskuje
základní podobu - zašifrováno a zakódováno

dědictví nejrůznějších

kultur i dávné

minulosti lidstva. (Olivová, 1988)
V 19. století se lidstvu

opět

nabízela možnost oživit všechno to krásné, co

sportování přinášelo starověkým Římanům a Řekům, nadšení z pohybu, opojení
z vítězství, nádherný pocit, že člověk překonal sám sebe.

5. 4 Moderní olympijské hry

Jedním z nejvýznamnějších

společenských j evů

moderní epochy je rychlý

v)·znamu tělesné výchovy a sportu pro život jednotlivce i celé lidské

společnosti.

růst

Tento

vývoj byl \')·znamně ovlivněn a urychlen vznikem a rozvojem moderního olympijského
hnutí jako

prostředku

výchovy nové generace v duchu

přátelství

a míru mezi národy.

(Kossl, 1977)
Koncem 19. století byli lidé sportem doslova posedlí. Množství a podoba
různ)·ch

sportovním

odvětví

se stále

zrodily tak velkolepé sportovní
městech.

Pokusy o

vytvoření

rozšiřovalo.

soutěže,

Doba zkrátka

potřebovala,

jaké bývaly v Olympii a dalších

aby se
řeckých

moderních velkolepých slavností existovaly již na konci
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18. a v průběhu 19. století. Žádný z nich se však tehdy nerealizoval, neboť "půda" pro
ně

nebyla

v druhé

ještě dostatečně společensky

polovině

zralá.

devatenáctého století byl

Permanentně

silně

které archeologové podnikali nejen v Olympii.

rostoucí zájem o sport

inspirován slavnými vykopávkami,

Společnost

se

konečně

mohla seznámit,

jak to ve starověkém Řecku vypadalo. Řecký příklad se stal skutečně inspirující. Řecká
Olympie byla vnímána jako symbol nových možných
založen)·ch na principu čestného sportovního

vztahů

mezi

zeměmi, vztahů

soutěžení.

O obnovení olympijských her bylo rozhodnuto na olympijském kongresu
v Paříži v roce 1894 z popudu francouzského aristokrata Pierra de Coubertina4 . První
olympijské hry byly zahájeny v Athénách dne 6.dubna 1896.
sportovci ze

třinácti

zemí

světa.

Tato první olympiáda, jak jinak,

poražené, ale jejich nejslavnější postavou se bezesporu stal
běhu

vítěz

čase

se jich

měla

vítěze

své

i

prvního maratónského

v moderní historii - domácí atlet Spyridon Louis. Klasickou

Athén zdolal v

Zúčastnili

trať

z Maratonu do

pod tři hodiny. To ho pasovalo do role řeckého národního hrdiny.

5. 4. 1 Novodobý olympismus
"Olympismus je životní filosofií,

vyváženě

spojující

tělesnou

zdatnost,

vůli

a

ducha v jeden celek. Spojením sportu, kultury a výchovy olympismus usiluje o

vytvoření

zpitsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné

hodnotě

dobrého příkladu a na respektování základních etických principů. "
"Smyslem olympismu je zapojit sport do procesu harmonického rozvoje
s cílem

vytvořit

mírovou

společnost

zachovávající lidskou

důstojnost.

Za tím

člověka
účelem

vyvíjí olympijské hnutí samo nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi a podle svých
možností činnost ve prospěch míru. "
(Olympijská charta, 2003)

Baron Pierre de Coubertin (1. ledna 1863 Paříž - 2. září 1937 Ženeva) - francouzský
pedagog a historik, zakladatel moderních Olympijských her. 23. června 1894 zorganizoval
mezinárodní olympijský kongres v Sorbonně. Stal se generálním tajemníkem MOV, po
odstoupení prvního předsedy MOV Demetria Vikelase nastupuje na jeho místo.

4
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Sport

tvoří

k nejv}Taznějším
kontinentů,

"materiální"

společenským

dotýká se

či

mnoho

světě

patří

obyvatel všech

organizací, hnutí a skupin bez rozdílu

náboženského

olympismus je

současném

V

ovlivňuje

zaměření.

uznání sportuje výsledem historického vývoje

Novodobý
společnosti

olympismu.

fenoménům,

nejrůznějších

ideologického, filosofického
celosvětové

základ

podmíněn

Takovéto postavení a

člověka

dobovými

a

společnosti.

souvislostmi,

vývojem

i samotného sportu. Je však nepochybné, že individuální vklad obnovitele

olympijských her v nové podobě Pieme de Coubertina byl rozhodující.
Svoje dílo budoval Coubertin s velkým obdivem k antice a její novodobé
renesanci. Pro základy novodobého olympismu využil ideje a myšlenky antického
Řecka, především ideál kalokagathie a myšlenky antických olympijských her. Tvůrčím
způsobem

obohatil myšlenku olympijských her a aplikoval principy vnímání sportu na

podmínky nejen Francie té doby, ale i západních zemí a celého

světa

("od obrody

Francie k přetváření světa").
(V té době v Rakousku-Uhersku působí Jiří Guth- Jarkovský5 , který se velkým
dílem zasloužil o rozvinutí moderní pedagogiky.) Jako
k naplnění tohoto

také

tělesné

záměru

nejvhodnější prostředek

se mu jevil sport jako " škola mravní ušlechtilosti a

síly a zdatnosti". Oporu hledal v moderní pedagogice, která se

čistoty
měla

a

stát

osou jeho veškerého snažení.
Tato východiska
vytvořil

postupně ověřoval,

myšlenky obohacoval a

zpřesňoval,

až

základ určité koncepce, později (od r. 1912) označované jako "olympismus".

Těžištěm
cílevědom)'

olympismu se stal ideál kalokagathie chápaný

Courbertinem jako

rozyoj osobnosti sportovce, kultivovaný v harmonii jeho fyzických,

duchovních, morálních a společenských sil: "Člověk není jen tělo a duch, nýbrž tělo,
duch a charakter. To je právě to, co
křísíme."

starověcí

národové

dobře věděli

a co my tak obtížně

(Dovalil, 2004)

Jiří Stanislay Guth-Jarkovský (23. ledna 1861 Heřmanův Městec - 8. ledna 1943 Náchod),
vlastním jménem Jiří Guth, byl český propagátor sportu, generální tajemník MOV 1919-1923,
spoluautor olympijské charty. Byl předsedou ČOV a ČSOV v letech 1900-1929, spoluzakladatel
a první předseda České amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klub turistů.
5

51

5. 4. 2 Vývoj olympismu
Za

předsednictví

MOV Pierre de Coubertina byly

zdůrazňovány především

filozofické a pedagogické hodnoty sportu a olympismu jako takového. Olympijské hnutí
mělo

b)i a bylo centrem a

podněcovatelem

rozvoje mezinárodního sportu,

tělesné

v)·chovy, sportovní teorie a praxe. Vlastní vývoj olympijského hnutí však šel jiným
směrem.

Nad filozofickými pojmy a pedagogickými úkoly

utilitární zájmy.

Většina členů

vítězila postupně

zaměřila především

olympijského hnutí se

praxe a

na vlastní

výkon a filozofickou nadstavbu, a nakonec i konečné pedagogické úkoly olympismu, a
tady i olympijského hnutí odsouvala postupně do pozadí.
Ve 30. letech nakonec ideály výkonu, státní reprezentace a nadřazenosti jednoho
politického systému nad druhým díky vlivu nacistického Německa v olympijském hnutí
a Ye

světovém

sportu

zvítězily.

nezměnila

Situace se

ani po druhé

světové

válce, po

porážce fašismu. Jedna nedemokratická ideologie nahradila druhou a sport se stal
prostředkem soutěžení

systémů

dvou mocenských

se všem

důsledky

pozitivními i

negativními.
Pozitivními v tom, že se alespoň z počátku zvýraznila společenská funkce sportu
a že došlo k nebývalému rozvoji sportovních věd, ke zkvalitnění přípravy učitelů tělesné
v)·chovy,

trenérů

prostředkem

a nakonec i

sportovců.

Negativními pak v tom, že se sport stal

politického a ideologického boje, ve kterém postupně ztrácel svou původní

herní, výchovnou a prožitkovou, tedy i etickou podstatu. Sport byl využíván a
zneužíván k politickým

cílům. Důsledkem

toho se sport a sportovní hnutí rozložilo na

tzv. masov)·, výkonnostní a vrcholový sport.
Je nespornou zásluhou

předsedy

MOV J. A. Samaranche

(přestože

je to

právě

on, kdo dovršil proces ekonomizace a profesionalizace olympijského hnutí), že se MOV
začal

vracet soustavněji ke Coubertinovskému pojetí olympismu. (Kossl, 1994)
Olympijské hnutí se tak po létech vrátilo ke Coubertinovu filozofickému a

pedagogickému základu:

"Nestačí,

aby se slavili každé

čtyři

roky s elitou okázale

olympijské hry. Je důležitější, aby ve skromnosti a rovnoměrnosti každodenního života,
každý bez rozdílu užíval blahodárnosti olympijské kultury". (Union Pédagogique
Universelle I., Année, str.l5)
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Olympismus dnes tedy není reprezentován již jen olympijskými hrami, ale i
sportem pro všechny, jako jejich protiváhou, programem olympijské výchovy, která by
měla

prostoupit všechny typy škol a proniknout právě

prostřednictvím

hnutí Sportu pro

všechny i do života dospělých a prosazováním myšlenky fair play ve sportu i v životě.
Olympijský sport se svojí základní myšlenkou
v minulosti velmi kladnou úlohu

zdůrazňováním

přátelství

- vedle

mezi národy sehrával

vítězství

- i

tradičních

olympijských idejí. Protože však už nebylo možné ignorovat profesionální sport, jsme
svědky

koncepce, která se snaží smířit komerci s olympijskými idejemi.
Jsou ovšem vrcholoví sportovci,

peníze.

Pochopitelně

kteří otevřeně

vlna kritik je velká,

hovoří

prohlašují, že vše

dělají

se o pošlapání filozofických

jen pro

principů

olympismu. Dokonce je zavrhováno heslo citius, altius, fortius a nahrazováno
požadavkem fair boje. (Svoboda, 1994)
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6.

Současný

vrcholový sport

6.1 Vliv vrcholového sportu na osobnost sportovce

Vlivem
dvěma směry.

civilizačního

vývoje v posledních desetiletích se sport rozvíjí

Na jednom pólu je to

Masově rekreační

ucholov)·.

masově rekreační

úb)1ku pohybu a

tělesné

vzhledem k rozvoji

komunikačních

sport, na druhém pólu sport

opodstatnění

sport má své

především

vzhledem k radikálnímu
hlavně

námahy v pracovním procesu, vrcholový sport

Zde nastalo velice ostré zvýšení

masmédií, zájmu diváků a

výkonů,

radikální

oddělení

podpoře některých států.

od sportu v jeho

původní

podobě.

Špičkov)· sportovní výkon jako jedno z ohnisek zájmů současné společnosti je

z tohoto východiska fascinující kulturní fenomén. V tom je jisté kouzlo, ale i nebezpečí.
Vrcholový sport se tím dostává v převážné
dostává víc a víc charakter
radost a

potěšení,

ze sféry hry a pro sportovce i trenéry

a vážné práce. Hra, nebo chceme-li sport pro

není na rozdíl od práce tolik vázána

hře přijímáme

v takovéto

zodpovědné

míře

roli

hráče či

účelem,

je rozptýlením.

diváka, nejsme zde vázáni povinnostmi,

nás svou nahodilostí a jedinečností. Jsou zde momenty

napětí,

Ať

přitahuje

vážnosti, ale i humoru.

Můžeme být spontánní, můžeme tvořit. Řadu těchto aspektů vrcholový sport už dávno

nemá ani

nemůže

Sport,

mít. (Hošek, 2004)

ostatně

jako všechno v životě má své kladné i stinné stránky. Pokud jde o

stinné stránky, dialektika je neúprosná. Jednou z nich je
trénován,

ošetřován,

veden, manipulován, krátce

právě

řečeno tvořen,

málo, stává se víc a víc pasivní (viz MS v kopané a striktní
určených

to, že sportovec je
ale sám

tvoří

velice

uplatňování předem

strategií na úkor hry). Z vrcholového sportu se vytrácí spontaneita, hravost,

možnost

tvořit přímo

zákonitě

zmizí u

na

místě.

Trend, jak je

většiny sportovců

zřejmé,

i schopnost a

zatím nebude jiný. Tím ovšem

potřeba tvořit, potřeba tvořit alespoň

sám sebe. Často potom můžeme vidět u špičkových sportovců, kteří sportovali mnoho
let, jistou nezralost, infantilitu,

nepřiměřené

zúžení zájmu,

orientaci a mnoho podobných vlastností. Vývoj
nedotvořil.

(Hošek, 2004)
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dětsky

"někde" zůstal

egocentrickou

stát, jedinec se

6. 2 Komerce ve sportu
V posledních desetiletích se objevují různé averze ke sportu u veřejnosti. Zdá se,
že některé vlivy nabývají na síle a nesou ojedinělé hlasy poukazující na ohrožení sportu,
něho,

jeho samostatné podstaty: porušování fair play, doping, násilí ve sportu a kolem
přehnaná

nacionalismus,

hvězd.

komercializace, korupce, levná medializace, kult

Takové negativní aspekty jsou asociovány sportem. (Dovali12004)
Sport je dnes chápán jako významný

činitel

nejen pro jeho vlastní aktéry, ale

jako fenomén působící na široké spektrum společnosti. Sport je prokazatelně považován
za

prostředek

rozvoje, je zdrojem zábavy, pro

Y}'hodným obchodním artiklem,
Ve

sdělovacích prostředcích

před

širokou

veřejností

právě

někoho

i zdrojem obživy, stává se i

tak jako prestižním

se dostává v

určité míře

činitelem

na politické

scéně.

doslova ke každému jednotlivci a

tak odhaluje své pozitivní a mnohdy i stinné stránky. V tomto

smyslu je nejvíce viditelný sport vrcholový, obvykle provozovaný na profesionální
úrovni. Jeho atraktivita,
příznivců

a zároveň i

že výsledky

těchto

včetně pohledů

odpůrců

do zákulisí,

na celém světě. Je

často

přitahuje

pozornost

využíván komerčně,

aktivit nejsou vždy z hlediska etického zcela

milionů

někdy

přijatelné.

i tak,

Vrcholoví

sportovci jsou vystaveni nejen neobvyklému tlaku na podávání výkonů, ale i kritice všeho, co se kolem nich

děje

a podle okolností jsou prezentováni jako vzory hodné

následování, nebo jsou skandalizováni, odsuzováni a zatracováni.
Přes často umělé zviditelňování

nelze zapomínat, jak se o tom

zmiňujeme

více

na jin)·ch místech, že vrcholový a profesionální sport není jediným reprezentantem
sportu jako takového. Na celém

světě

především

odreagování se, obohacením jejich prožitkové sféry,

zábavou,

prostředkem

se sportem zabývají miliony lidí, pro které je

utužováním zdraví a prevencí řady civilizačních chorob moderní
Nicméně právě

kredit

pozitivně

agresivity,

nahlížením pouze vrcholové

vnímané lidské

podYádění,

jevů přesahujících jeho

většinou

sport jako celek pak ztrácí

a je interpetován jako

poškozování zdraví a

původce

aktéři

nadnárodními zájmy

pouze do

podněcovatel

dalších negativních

hranice. O tom, jaký sport bude, jakým

mohou však rozhodnout jeho
umocňoYané

činnosti

úrovně

společnosti.

určité

různých společností,

směrem

míry.

průvodních

se bude ubírat,

Vnější

vlivy,

často

které vstupují do sportu

z ekonomických mimosportovních důvodů, bývají mnohdy určující.
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násilí,

V tradičním pojetí jsou hodnoty sportovního výkonu spojovány se dlouhodobým
rozvojem sportovce Geho

těla,

například

sportovní \-ýkon jinými lcriterii. Tak
úspěšností

v

komerční přístup

psychiky i morálky),

soutěžích (vítězstvím), soutěže

které sice plní svou zábavnou funkci, ale

výkony

sportovců

posuzuje

se hodnotí pouze

jsou považovány za organizované akce,

hlavně přinášejí

zisk. Sportovci,

kteří

nositeli sportovních výkonů, se tak stávají komerčním "zbožím". Prosazuje se to
v profesionálním sportu, který jako
čistého
tělem.

podnikání, z pohledu

Pro ty podnikatele,

součást

zábavního

sportovců někdy značně

kteří

průmyslu může

hlavně

příkladem

riskantního podnikání s vlastním

dávají své peníze do sportu, jsou vlastně komoditami, s

nimiž volně nakládají podle svých potřeb (reklama) tak, aby to
nějak)·

být

jsou

profit. Sportovci to ovšem akceptují,

globalizaci se sportovci stávají dokonce

neboť

předmětem

jim to

přinášelo

ve svém úhrnu

přináší četné

výhody. Díky

mezinárodního obchodu. (Dovalil,

2006)
Souhrnné vyjádření o komerčním sportu dle Dovalila (2006):
Za pozitivní lze považovat:
1. Sport se stal masovým, vysoce přitažlivým divadlem a zábavou.
2.

Počet

sportovních odvětví se zvyšuje.

3. V samotných sportech se

uplatňují

nové progresivní technologie, nová

průmyslová odvětví.

4. Slouží jako příklad aktivního a zdravého.způsobu života (výživa, režim apod.).
Za negathní lze považovat:
1. Hodnoty ekonomické zatlačují původní smysl sportu.
2. Sportovci se někdy stávají prodejními komoditami.
3. Instrumentální postoj sportovce k vlastnímu tělu.
4. Eskalace v)·konnosti =zvyšování stresu.
5. Negativní průvodní jevy (hrubost, podvody, korupce, doping).
6.

Nebezpečí

poškozování zdraví.

7. Zneužívání práce trenérů.
8.

Růst počtu soutěží

(nedostatek času na přípravu a regeneraci).
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V.

Závěr

Cílem práce bylo popsat kult sportovních vítězů a v obecné

rovině

porovnat tyto

sportovce s osobnostmi dnešního vrcholového sportu.
Kult sportovce se vyvíjel
Reagoval na

zároveň

příslušné společenské,

z celkovým rozvojem

společnosti

i sportu.

politické a kulturní podmínky. Od dob antického

Řecka došlo v dnešním vrcholovém sportu k některým negativním změnám. Ve snaze

o vítězství
V

často

absentuje vlastní prožitek ze sportu na úkor výkonu.

současném světě

zaujímá profesionální, a jemu blízký vrcholový sport díky

mimořádným

ekonomickým podmínkám, mocným

sponzorům,

zejména velké

podpoře sdělovacích prostředků (hlavně

masivní

televizi) ve

reklamě

společnosti

prestižní postavení. To má za následek, že sport se dostává ze sféry hry a

a

vysoké

začíná

mít

spíše charakter práce.
Komerční

sport

ovlivňuje

motivaci aktivní

výkonnostních úrovních (snad s výjimkou

účasti

rekreačního

ve sportu.
sportu) pak

Téměř

na všech

často převažuje

jednostranná motivace k dosažení maximálního osobního výkonu a s ním spojená
hmotná

či fmanční odměna před

motivací plynoucí z

dosaženého Yýkonu a z prožitků soutěže,

HlaYní cíl práce, totiž
podle mého názoru v

či

a

vnitřm'ho

uspokojení z

z obohacení života.

vytvořit přehled

předpokládaném

účasti

rozsahu

vývoje fenoménu kultu osobnosti, byl
splněn. Přes

naši

značnou

snahu nebylo

vždy možné dosáhnout úplné vyváženosti jednotlivých kapitol co do obsahu i rozsahu.
Tento relativní nedostatek je

zapříčiněn

nestejnou úrovní dosažitelností jednotlivých

materiálů.
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Faraón Džóser při kultovnfm běhu.
hrobce v
Sakkáfe, 2650 - 2630 pf. n. I.

Nástěnný reliéf v královské

Bronzová soška běžfcfho býka s akrobatem (porušeno). Z páláce v Knóssu,
Kréta, kolem 1500 př. n. l.

Freska z paláce v Knóssu zachycujíc{
fáze skoku přes běžícího býka. Kréta,
1500př. n.l.

Atlet držici disk v levé ruce. Bronzová
socha, kolem 530 pf. n. I.

Vítěz Mhu ve zbroji. Reliéf na tzv. stéle
hoplítodroma Athény, 520- 510 př. n. I.

Mladý jezdec pfed pfedáváním vítězné
ceny na koni. Attická váza, 6. století př. n. I.

Část stadiónu v De/fách. Vpravo rozvaliny

sedadel dozorců - hellánodiků. Před
nimi běžecké sportovnf bloky. Směrem k
olivovému háji divácké tribuny.

Socha mladfka házejícfho diskem - tzv.
Diskobolos - od sochafe Myróna. Athény,
kolem 450 př. n. /.

Bronzová socha atleta s harmonicky
kultivovaným tělem, Efesos, Malá Asie,
polovina 4. století př. n. /..

Bestiárii zápasí s divokými zvffaty v
amfiteátru. Vlevo schéma divácké tribuny.
Římský reliéf.

Zápas se zvířaty v amfiteátru. Vlevo mrtví
zápasnici- bestiárii. Řfmská mozaika.

Scéna z amfiteátru znázorňujfcí souboje
různě vyzbrojených gladiátorů. ~ímská
mozaika, 4. století pf. n. I.

Brozová socha gladiátora s mečem a se
speciálnf pfilbou zakrývajicí obličej

Scény z amflfeátru. Mozaika, Lepcís
Magna, severní Afrika, 2. století n. I.

