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Úvod
Pátrání po sportovních činnostech ve výtvarném umění nás může zavést
až do pravěku, kde lovci oštěpem hnali zvěř. Postupem času se lidský mozek
vyvíjel a potrava už nebyla potřeba shánět složitým fyzickým způsobem, ale
sport přetrval v jiné podobě dodnes. Je sport umění? Může se rovnat takovým
disciplínám jako je malba, sochařství, architektura, design, či malířství? Určitě
sport nenechal bez zájmu spousty umělců, kteří sportovcům prokázali svůj obdiv tím, že je ztvárnili na svých plátnech nebo jim dali trojrozměrný objem
v podobě soch. Dochází zde tedy ke spojení umění a sportu. Tak jak se vyvíjelo umění, postupoval i sport. A díky nemalému střetu těchto dvou oblastí můžeme pozorovat tisíciletý vývoj jak umění, tak i sportu. Hlavním prostředkem
k zobrazení sportovního námětu je malířská a sochařská tvorba. Je to celkem
úzký okruh námětů, ale můžeme sledovat, jak věrně se umělci podařilo zachytit
zobrazený model. Stejný námět je umělcem různě pojat, zobrazen a vyjádřen.
Tentýž námět je také značně ovlivněn dobou, technikou a postupy dané pro
konkrétní slohové období. Neopomeneme také umělecký směr, proud, školu
atd. a nezanedbatelný vliv má osobité pojetí umělce.
Pedagogická část se dostává od historie tělesné a výtvarné výchovy až
do současné problematiky těchto předmětů. Významné jsou zde také argumenty důležitosti předmětů pro žáky. Závěr této části je shrnut do výtvarného projektu, který se snaží o propojení výtvarné a tělesné výchovy a tím tyto předměty osvěžit a motivovat tak žáky k dalšímu volnočasovému využití svých poznatků. Tělesná zdatnost žáků je čím dál horší, což nám dosvědčuje i rozhovor
s učitelkou tělesné výchovy Mgr. Renatou Mošnovou a pedagogická část na to
poukazuje.
V této práci jsem se stala současně umělcem, sportovcem a teoretikem.
Hledala jsem díla, kdy se sport stává uměním a zároveň jsem se o tento posun
pokusila sama. Využila jsem své zkušenosti a prožitky ze sportu k vytvoření
souboru fotografií, které tento postup popisují.
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1. Společné znaky estetické kultury a sportu
Estetická kultura je rovina, na které se sport s uměním setkává. Spoustu
společného mají sportovní hry a dramatické umění. „Jde o formu představení,
které je určeno veřejnosti. Divák se svobodně rozhoduje k účasti.“1 Odpoutá se
od koloběhu všedního života a uniká spontánním chováním do světa her, jak
sportovních tak i dramatických. Hráči i diváci mají vlastní prostor hlediště a herní prostor. Představení se odehrává v určitém čase a odvíjí se podle plánu.
Účinkující se převlékají do funkčního obleku a to jim pomáhá přesunout se
z reality do světa hry. Při hře vzniká dočasná existence, která s koncem utkání
nebo hry zaniká. Představení probíhá podle aktérů, ale diváci mají v průběhu
také nemalou úlohu. „Historie divadla pamatuje i takové zásahy diváků do divadelní hry, které nemají daleko k chování některých sportovních fanoušků.“2 To
jak představení divák chápe je velice individuální. To jak podívanou hodnotí je
dáno jejich kulturou a vzděláním.
Jak můžeme chápat umění? Při širším významu slova umění ho chápeme jako určitou schopnost, zručnost či dovednost nebo zdařilou akci. Ve sportu
se tedy o umění mluví celkem často. Základní rysy umění mohou být brané jako
„dokonalé osvojení určitého oboru lidské činnosti, další zvyšování jeho technického mistrovství a uplatnění tvořivosti v rozvoji příslušného oboru.“3 Toto můžeme sledovat nejen ve sportovních výkonech a umělecké tvorbě, ale i u dalších činností člověka. Ovšem umělec, či umělecké dílo se ve sportovním prostředí nepoužívá. V užším slova smyslu bereme umění jako výsledek činnosti tj.
forma sochy, obrazu.
Sportovní skladby respektují svou sportovní zaměřenost, což jim dává
specifický charakter. Jsou často monotematické a nejdůležitějším prvkem posuzování diváků a rozhodčích jsou výkonnostně náročné prvky, jejich přesnost
technického provedení. Snaha sdělení námětu a projev jsou specifické pro taneční umění, což je pro sportovní skladbu až druhotné. Hudba má u sportovních skladeb spíše doprovodnou funkci. Výtvarné řešení scény je dáno sportovním prostředím, které estetičnost skladby příliš neumocňuje. Více se dbá na
1

Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 10)
Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 12)
3
Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 15)
2
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kostým a nářadí. Ovšem i tady má sport své parametry. V tomto ohledu má taneční umění volnou ruku, prosazují se tu profesionální umělci, režisér, choreograf, výtvarník scény a kostýmů a také herců- tanečníků. To jsou možná důvody, proč není sportovec označován za interpretačního umělce a ani trenér/ka,
který je autorem skladby není chápan jako umělec- choreograf.
Hraniční čára mezi sportovními a uměleckými projevy není jasně vymezená. Vzájemné styky sportu a umění obohacují obě tyto oblasti estetické kultury. Inspirace a výpůjčky navzájem z obou oblastí jsou kladným prostředkem jak
danou skladbu vylepšit. Obě oblasti jsou nezastupitelným prostředkem pro
uspokojování zájmů a potřeb nejen jedince, ale i celé společnosti. Sport i umění
mají nenahraditelnou hodnotu pro národní i světovou kulturu.
Sportovní náměty se s výjimkou antiky a posledních sto let nevyskytují
příliš často. Okruh sportovních námětů však rozšíříme, když nebudeme brát
v potaz jen vrcholový a výkonnostní sport. Ve značně větší míře se setkáváme
se sportovními náměty, kde není výkonnost prioritou. Nastává ale otázka kdy je
námět sportovní tématikou a kdy už jde o pouhou rekreaci. Protože je nesnadné
zjistit, zda umělec zachytil akt závodně, tréninkově nebo pouze rekreačně, měli
bychom sport pojímat v dostatečné šíři. Při posuzování sportovních aktivit
v umění často nevidíme prostředí, tím pádem okolnosti a podmínky. Pomáhá
nám zachycená činnost, úroveň provádění, jeho technická správnost a také tělesná zdatnost aktéra, kde můžeme odhadnout jeho trénovanost a profesionalitu. Nesmíme opomenout akty, při kterých nejde přímo o sportovní námět, ale o
bohatou škálu možností a schopností lidského těla. Příkladem nám může být
renesance.

1.2 Sport v průběhu věků
„Sport“ z latinského výrazu „disportare“ znamená zábavu, rozptýlení, rekreaci ve volném čase. Samotné označení „sport“ bylo pojmenováno ve značně
pozdním datu, kdy už lidé dávno sportovali, jen svou činnost nedokázali výstižně pojmenovat. V Anglii byl počátek moderního sportu ohlášen až v 18. a 19.
stol.
Musíme chápat současný tlak sportu na uměleckou tvorbu. Vzhledem
k všeobecné oblibě sportu, četnost sportovních soutěží a jejich přenos maso11

vými médii. Zakotvenost v kultuře a životním stylu. Je zajímavé pozorovat, proč
se jen některé etapy ve výtvarném umění mohou pochlubit četností děl se sportovními výjevy, také proč se v dané době objevují pouze některé druhy sportů.
Vše závisí na společenských potřebách, síť psychologických, uměleckých, ekonomických, sociálních a kulturních vlivů. Tvorba spolu s výběrem námětů odpovídá duchu doby, jejím požadavkům, ideálům i zájmům jednotlivých tříd, vrstev
a skupin. Působení těchto vlivů si v určité době nemusí ani sami umělci plně
uvědomit. Orientace umělecké tvorby na aktuální potřeby doby můžeme doložit
pár příklady. Ruští umělci 19. století byli natolik zaujatí demokratizací kultury a
výchovou nejstarších vrstev, že se sportovní náměty v tomto období vůbec neobjevují. Začátky umění, zobrazeny na skalních kresbách byly spjaty s kultovní
funkcí. Pro různé kultury jsou přijatelné různé náměty, islámské umění se
v důsledku náboženství vyhýbá zobrazování lidské postavy a z tohoto důvodu
se téměř nesetkáme se sportovními scénami.
Důležitým faktorem je i objednavatel. Doba kdy jím byla církev, je na
sportovní výjevy značně chudá. Naopak světské umění si žádalo zobrazení zábav a sportů rytířského stavu. Tyto příklady ukazují, že je umělec značně ovlivňován při jeho tvorbě.
Například české výtvarné umění postrádalo až do konce 19. století instituci, která by zajistila alespoň základní vzdělání našim sochařům. To je skutečnost, která vysvětluje zpoždění české skulpturální tvorby a malého počtu soch a
plastik z oblasti sportu. Pro malíře a sochaře je zachycení pohybu jedním
z nejnesnadnějších úkolů.
Můžeme ještě nahlédnout do renesance, kde byly oblíbeny míčové hry
jak u měšťanstva, tak i u šlechty. Stavěly se dokonce originálně architektonicky
pojaté míčovny. A přes to se výjevy s míčovými hrami zobrazují jen velmi zřídka. Když si ale uvědomíme hodnotový žebříček nižších a vyšších sportů, pochopíme, že šlechtic lépe ukáže schopnosti vojáka, lovce a bojovníka v boji,
lovu nebo turnaji, než při míčových hrách. Inspirace antickou mytologií dovoluje
spíše akt zápasu, než hru s míčem. Dalším důvodem proč nezobrazovat šlechtu při hře s míčem byl oděv. Při této hře se musel sundat svrchní šat, který odlišoval sociální postavení. Portrétovaní si velice zakládali na nákladnosti a originalitě oděvu. Obraz měl reprezentativní funkci, byl umístěn na stěně salónu,
12

kde společnost obdivovala majetek hostitele. Závěsný obraz upřednostňoval
pouze některé náměty, zatímco jiné byly nepřijatelné pro majitele i diváky.
Sport může umělce ovlivňovat i nepřímo. Jednou z prvních skupin malířů
jsou plenéristi, kteří si pro svou tvorbu v přírodě vybrali Fontainebleau. Díky jejich vlivu byl tento les prohlášen za chráněnou přírodní rezervaci a stal se oblíbeným letoviskem pro procházky, pikniky se společenskými hrami ale i pro jízdu
na koni. Nový životní styl pohybu a pobytu v přírodě nalezl své místo
v obrazech impresionistů.
K uměleckému ztvárnění lidského těla v pohybu je nenahraditelná osobní
zkušenost umělce z vlastní sportovní činnosti. Dalším z uměleckých typů je motorický typ, upřednostňující dynamiku, změny, vývoje a živější rytmus.
V sochařství je tímto typem A. Calder v malbě F. Kupka. Jejich tvorba není o
ztvárňování sportovních motivů, ale o pohybu a to nezřídka v abstrakci. Zmínění umělci obohacují umění o další způsoby jak pojmout lidskou motoriku.

1.3 Zachycení pohybu v umění
Díla se sportovním námětem nejsou pouhým zobrazením fyzického výkonu. Musíme je chápat v širokých ekonomických, společenských, kulturních,
estetických a uměleckých souvislostech. Pouze v tomto kontextu lze chápat
hodnotu sportovního díla. V porovnání s filmem, tancem či hudbou má malba a
sochařství zachycení pohybu o dost složitější. Malba a sochařství nemůže
ztvárnit pohyb jako proces a musí se s tímto problémem vypořádat jiným způsobem. Sochař využívá trojrozměrný prostor, zatímco malíř vytváří iluzivní
prostor, řeší barevnou plochu obrazu, pokud však nejde o kresebnou linii grafiky.
„Prvenství ve ztvárnění pohybu člověka patří malířství.“4 V pravěku se
tvůrci skalních maleb snažili o iluzi pohybu tím, že nakreslili lovce ve stoji, při
němž jsou v předozadní ose obě nohy rozkročeny, okolní postavy se jakoby
vznášeli kolem na skalní ploše a neopíraly se o základnu. Požívali také deformaci, zvětšením těch částí těla, které jsou pro danou činnost důležité. Při lovu
zvěře mají lovci prodloužené dolní končetiny. Těžiště těla zůstávalo beze změny, i když bylo při běhu nakloněno vpřed.
4

Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 39)
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Tyto deformace byly ovšem velkým oříškem pro sochaře. Vychýlení osy
těla ztěžovalo technické a konstrukční řešení sochy. Názornou ukázkou pohybu
v soše je nám řecké sochařství archaického a klasického období. Archaické
postavy kúros pohyb napodobují předkročením končetiny, jinak je však socha
naprosto statická. Připomíná sloup, ze kterého se nejspíš kúros vyvinul. Jedním
z prvních umělců zobrazujících pohyb celého těla byl Polykleitos a jeho Doryfor.
Též je to atlet v chůzi ale předkročená noha je již ve vztahu k celému tělu. Toto
správné zobrazení těla nazýváme kontrapost. Dalším sochařem, který dokázal
zachytit pohyb, je Myrón. Jde o Diskobola, jehož kompozice se skládá
z několika rovin a směrů pohybu. Křivka šroubovitého otáčení těla nutí diváka
sledovat fáze na sebe navazujícího diskařského výkonu. Jisté odchylky od reálného modelu jsou pro zobrazení pohybu ve výtvarném umění nenahraditelné.
Jedním ze známých příkladů deformace je obraz od T. Géricaulta Dostihy
v Epsonu. Spojil u cválajících koní dvě rozdílné fáze pohybu předních a zadních
nohou. Indická plastika zase znásobovala počet končetin a pro lepší iluzi pohybu za ní kladla svíčku, jejíž mihotající se plamen tuto iluzi podpořil. Futuristé
pohybový akt rozložili do jednotlivých, charakteristických fází, které postupně
zobrazí vedle sebe.
Renesance, ale i baroko přináší nové výtvarné řešení pro ztvárnění pohybu, přesto však někteří sochaři nepředčili Gotiku, jejíž díla jako by byly uzavřené do bloku. Renesance se snaží vystihnout některé tělesné stavby, schopnosti, osobnostní rysy a výraz tak, jak to dokazují renesanční skulptury. Například B. Cellini a rozdíl mezi lehkostí Merkura s hrubou sílou Persea.
V Baroku se skulptura otevírá do prostoru. Poprvé v tomto období je
skulptura vnímána ze všech stran. Z jádra sochy vycházejí protínající se roviny,
ale její jednotlivé části nevytvářejí jednotný celek. Její plochy jsou zbrázděny,
jsou zde linie, hrany a prolákliny. Jejich ubíhání různými směry umožňuje to, že
se diváku z každého úhlu pohled mění. K dramatičnosti barokní tvorby napomáhá kontrast světla a stínu, také plápolající oděv.
V umění dvacátého století se setkáváme v obrazech figur s deformací,
tím myslíme zkrácení, prodloužení, předimenzování a různá barevnost. To pomáhá ke ztvárnění pohybu a výrazu. Známí jsou tím expresionisté. Nejde o zobrazení reálné scény, ale o zachycení psychologického podtextu, psychických
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procesů a stavů sportovce. Moderní umění využívá maximálně jednoduchého
tvaru. Zjednodušené tvary vyvodí snadněji u diváka představu pohybu.
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2 Zachycení sportu v historii
V této kapitole vycházím z jednoho hlavního zdroje a snažím se stručně
obsáhnout historii sportu v umění. Chtěla bych čtenáře uvést stručně do této
problematiky a přiblížit tak historii sportu nebo rekreačních aktivit a tím i historii
umění.

2.1 Umění pravěku
Náměty sportovní tématiky můžeme nalézt již ve skalních kresbách a
malbách pravěkého umění. Pravěcí lovci jsou představeni v jeskyních jihozápadní Francie a severního Španělska. Zobrazování lovené zvěře mělo mít magickou funkci a mělo zajišťovat úspěšný lov. Své zastoupení v zobrazování měly i ženy a to v soškách tzv. Venuší, které měly předimenzované partie spojované s plodností.
V šestém tisíciletí se mění funkce pravěkého umění z funkce magické na
výtvarnou. Šlo více o kmenové společenství, tudíž se více objevují lidské postavy a záznamy jejich činností, nejčastěji lov, dále tanec, oslavy a sběr potravy.
Tento lovecký umělecký styl se stěhuje z tmavých jeskyň ven na denní světlo,
odkud se snáze pozorovalo. Již jsem zmiňovala pravěkou stylizaci těla, která se
vyvinula z původního zvěrného umění. Týká se hlavně těch částí, které jsou na
příklad při lovu nezbytné, rychlost běhu je znázorněna rozkročenýma nohama,
zvětšením stehen a zúžením lýtek. Můžeme také pozorovat zdokonalení
v použití nástroje, oštěp se mění v luk. Kresebná zkratka vyústila až do jednoduchých symbolů připomínajících písmo.
S tvorbou pravěkých lovců se setkáváme na Pyrenejském poloostrově,
Skandinávii, Africe, Sibiři a Dálném východě, odtud pravděpodobně do Ameriky.
Jejich umění nám připomíná výjevy dnešních primitivních národů, jako jsou australští domorodci, jihoafričtí křováci atd.

2.2 Umění starověkých kultur
Neolit přichází se změnou životního stylu. Z lovců a sběračů se stávají
zemědělci a pastevci tam kde to dovolují dobré klimatické podmínky. Závislost
na úrodné půdě vedla k usazení kmenů a vytváření sídlišť a měst se specific16

kou organizací a hiearchických vztahů. Pracující obyvatelstvo a váleční zajatci
vedle nevýrobní vrstvy kněžích a bojovníků. Na místech s nejlepšími přírodními
podmínkami vznikají městské zemědělské státy s vyspělou kulturou a civilizací
na území dnešního Egypta, Přední Asie, Indie a Číny.
Umělci začali být ovlivňováni potřebami vládnoucích vrstev. Reprezentativní funkce uměleckých děl měla ukázat osobní kvality panovníka, jeho moc,
bohatství a přepych královského dvora.
Umělecká tvorba starověké kultury se uskutečňovala v rozdílných ekologických podmínkách, díky kterým dospěla k velmi rozdílným formám a stylům.
Mezopotámské umění je ovlivňováno větším množstvím národů. Umělecký vývoj je ale typický pro výjevy zápasícího, bojujícího, či lovícího panovníka.
Sumerští umělci vytváří scény stylizovaného zápasu na válečkovitých
pečetidlech 3000 př. n. l. Z toho období
je i mozaika plná pohybu nazvaná Urská
standarta. (viz. obrázek č. 1)5
Asyrské

umění

se

vyznačuje

hlavně reliéfem, který se rozvinul při výstavbě královských paláců. Technické
mistrovství reliéfů dokazují světově proslulé výjevy z lovu krále Ašurbanipala.
Lov vykazuje rysy sportu, zábavy i diva- Obrázek 1 Urská standarta
dla.
Z doby novobabylónské říše se zachovalo jen velmi málo památek.
Avšak v 7. století př. n. l. Vznikly Semiramidiny zahrady. Je to první příklad pokusu o vytvoření umělé přírody k rekreaci.
Egyptské nástěnné malby v hrobce v Kierakonpole (okolo 3200 př. n. l.)
anebo reliéf „Lovecká paleta“ (3100 př. n. l.) nesou vlivy mezopotámského
umění. Je zde podoba v námětech, odlišné jsou ovšem v zobrazení,
v egyptském umění chybí krutost. Je lépe technicky provedeno a figury jsou
podány s menší tvrdostí.

5

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pages/08-predni-vychod.html
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„Lov na divoké býky“ (okolo 1300 př. n. l.) v mladším egyptském umění je
příkladem smyslu pro harmonii a eleganci. Avšak setkáváme se zde se stále
tradičním kánonem. Faraon zpodobněný jako lovec několikanásobně převyšuje
ostatní lovce.
Sledujeme také rozšíření námětů mezi zábavou a sportem například lov
na hrochy, lov ptáků a ryb, projížďky na člunech a společenské pohybové hry.
Známe i záznam faraonova „tréninku“ střelby lukem do terče (2300- 1400
př. n. l.).
Větší množství sportovních výjevů nám přináší neoficiální umění vysokých úředníků. Nástěnná malba nahrazuje drahý reliéf, vyznačuje se pestrou
barevností. Námět sportovních aktivit již není spojen pouze s aristokracií.
Zajímavý je způsob zachycení pohybu, který umělci rozložili od jednotlivých
fází. Kresby na stěně hrobky v Bení Hasanu jsou ve „filmovém“ záběru, který
znázorňuje 122 chvatů zápasící dvojice a
výcvik v lukostřelbě. (viz. obrázek č. 2)6
Bohaté jsou malby s výjevy různých akrobatických cvičení, šplhu, plavání a her. Obrázek 2 Bení Hasan
Některé z aktivit jsou ztvárněny v drobných plastikách (akrobatka provádějící
most ze 13. století př. n. l.), anebo byli součástí užitého umění (například líčidla
v podobě lžíce s plavkyní 15. století př. n. l.).
V umění starých Indů nalezneme několik výjevů lovu na slonech. Zajímavé je vyobrazení skupinové hry (1. století př. n. l.), dále skalní malby v Adžantě
(5.- 6. století př. n. l.) zobrazují mimo jiné scény z Buddhova života, pro nás je
nejzajímavější částí doba kdy jako Sidharta, šlechtický syn, prochází výchovou
a s tím spojeným tělesným výcvikem.
Starověká Persie svým uměním opět dokazuje sílu, moc a dobro lovce
vladaře. Boj lovce se zvířetem, kdy je zvíře představeno v podobě zla jako
symbol a to i vizuálně. A lovec, kterého představuje vladař, vítězí nad obludou.
Nové téma vycházející z náboženské ideologie, stavící na boji dvou protikladných principů. Další změnou je to, že se pěší lovec či zápasník stává jezdcem.
6

http://www.wrestlingsbest.com/gifs/wrespictart01.html

18

Umění starověké Číny nám již v 1. století ukazuje lovecké výjevy vyskytované na cihlových reliéfech interiérů hrobů. V dalším století se již setkáváme
s čínskou keramikou, jsou na nich běžné náměty, ale i sportovní náměty (drobná plastika hráčky póla na koních). Četné terakotové figurky akrobatů jsou vytvářeny neznámými umělci ve 3. až 6. století.
Minojské umění vycházelo ze styků staré Kréty. Styky s rozličnou kulturou jim umožňovala jejich geografická poloha. Byla díky tomu jeden z prvních
států, které překonalo zemědělské vývojové stadium. Nové životní podmínky se
staly úrodnou půdou pro osobité a zcela nové svobodné umění.
Častým námětem se staly náboženské hry s býky. Mladí muži a ženy je
rozličným způsobem přeskakovali. Tyto výjevy se vyskytují na freskách, pečetidlech, prstenech a jiných předmětech, například v drobných plastikách (okolo
1500 př. n. l.). Zajímavým motivem je pro nás boxující dvojice v podobě barevné fresky.
Bohaté zastoupení sportovních námětů nacházíme na území Mexika.
Náboženské obřady s sebou nesly sportovní hry a atletické disciplíny původních
obyvatel (Mayů, Olmeků, Chimuů a dalších). Nejčastějším nálezem jsou drobné
figurky hráčů s míčem (800 až 300 př. n. l.). Jejich zobrazení se vyskytuje také
na kruhovém reliéfu, který byl pravděpodobně zasazen do středu stadionu určeného pro tuto hru (tlachli). Při jeho odkrývání se nalezli i další figurky akrobatů, většího formátu je kamenná soška sedícího zápasníka.

2.3 Umění antického Řecka
Zrod antického Řecka přináší ideál kalokagathia. Kalokagathia neboli
harmonická výchova jak duševní tak tělesná. Výcvik lidského těla se stává výchovou, ale také volnočasovou aktivitou. Jsme u zrodu sportu, který je sledován
diváky a má je pobavit. Vše ztvárněno různými technikami můžeme vidět právě
v umění antického Řecka.
Překvapivě největší pestrostí námětů má malba na keramice. Černofigurová technika (6. století př. n. l.) vázového malířství byla vystřídána červenofigurovou malbou. Červenofigurová malba pomohla umělcům k výstižnějšímu vyjádření anatomie těla a pohybu. Dále jednotlivé fáze činnosti, výraz emocí, hloubku
a prostor. Náměty se objevují formou přípravy sportovců, jejich závody, hygienu
19

a koupání. (viz. obrázek č. 3)7 Spodobňují se diváci i hry dětí a častým námětem jsou závody koňských spřežení.
V námětech se odrazila potřeba řeckých
městských států, středem je člověk jako občan.
Umění oslavuje jeho tělesnou zdatnost a krásu,
vlastenectví, hrdinství a obětavost. Samozřejmě se
opíralo o řeckou mytologii, ale brzy umění začalo
znázorňovat i prostého občana. Tělesná cvičení
zde hrála velice důležitou roli, proto se i se sportem promítla do námětů malířů, sochařů a keramiků a brzy i do písemnictví. Umělci se zabývali spí- Obrázek 3 Atlet se skokanským
závažím v rukou a s věncem vítěz-

še ztvárněním hmotné podoby lidského těla. Ne- ství na hlavě 510 př. n. l.
hleděli příliš na psychiku zobrazovaného, a proto na nás mohou díla svou dokonalostí působit někdy až chladně.
Jak jsme již zmínili, sportovní činnosti nacházíme nejen v keramice, ale
také v kamenném reliéfu. „Dochovaly se reliéfy znázorňující závody koňských
spřežení, zápasnický duel, hod oštěpaře, diskobola, ale i hru s míčem a buly při
pozemním hokeji. Vedle sportovce je často zachycen trenér s prutem a hudebníci. Sportovní výkon byl totiž v Řecku vždy spjat s hudbou, která měla - stejně
ovšem jako prut povzbudit sportovce k co největšímu výkonu.“8
Statická figurální socha zvaná kúros, která spodobňovala Boha, změnila
svou funkci a znázorňovala hrdinu, kterým byl vítěz všeřeckých sportovních her.
„Všeřecké hry, též panhellénské hry, byly slavnosti, jichž se účastnili zástupci
městských států z celého antického Řecka. Patřily k nim olympijské hry, pýthijské hry, isthmické hry a o něco méně významné nemejské hry. V římské době
byly do cyklu všeřeckých her jako páté zařazeny aktijské hry. Program her
zprvu tvořily kultovní obřady, které byly postupně rozšířeny o závody ve sportu,
hudbě a literatuře.“9 Vítěz těchto her měl právo nechat si postavit sochu na
svou oslavu. Podle Pausánia, což byl řecký zeměpisec a cestovatel, byly první
sochy olympijským vítězům postaveny na 59. a 69. hrách a to vítězi v boxu a

7

Olivová, V.; Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988
Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 55)
9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panhell%C3%A9nsk%C3%A9_hry
8
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pankratiu10 (544- 536 př. n. l.). Přímo v Olympii ale i jinde vznikaly sochařské
dílny. Místa konání všeřeckých ale i místních her byly ozdobeny stovkami soch
a řada z nich se sportovní tématikou.
Zajímavým zvykem jsou tzv. pokutové sochy. Tyto sochy, zvané zánés
museli na své útraty postavit ti sportovci, kteří byli přistiženi při podvodném jednání, které jim mělo zajistit vítězství. Kolem těchto ostudných soch museli sportovci vždy projít, když vcházeli na start.
Vývoj řeckého sochařství jde od terakoty a kamene k mramoru a bronzu.
Nejslavnější sochou je jistě Myrónova socha diskobola, která byla podle antických zpráv v životní velikosti a z bronzu. „František Janda- Suk11 odvodil na
základě rozboru této sochy techniku otáčky při hodu diskem.“12 Jeho dalším
dílem je socha vítězného atleta, běžce Ladase, který je zachycen v nejprudším
běhu.
Dalším umělcem, kterého musím zmínit, je Polykleitos, který dává na
rozdíl od Myróna přednost zachycení atleta před výkonem. Příkladem je socha
„Kyniska z Mantineie“ z 80. her. Dále „Diskoforos“ (mladík nesoucí disk) a „Doryforos“ (mladík nesoucí oštěp). Poslední zachovalé dílo je socha „Diadúmena“
(atlet zavazující si stužku) asi z let 430- 420 př. n. l.
Mezi oslavné sochy patří „Delfský vozataj“ (z první poloviny 5. století
př. n. l.), který byl součástí čtyřspřeží. Opět jde o mladého jinocha, jehož tělesná dokonalost je zvýrazněna šatem.
Sportovní náměty můžeme nalézat v podobě vlysů a soch na sportovištích a výchovných zařízení jako jsou hipodromy, paléstry, gymnázia i veřejnost.
Dále pronikly i na mince, šperky, bronzové a zlaté nádoby.
Díla s loveckým nebo s bojovým námětem jsou metopy parthénonského
vlysu, sochy bohyně Niké a Artemis, výzdoba šítů Diova chrámu v Olympii.

10

Pankration je antický sport a bojové umění představené na Olympijských hrách v Řecku ( 648 př. Kr.)
Pankration se dá přeložit jako „všechna síla“. Byl velmi populární a byl to první bojový systém v historii.
Kombinuje prvky boxu a zápasu. Vítězství bylo dosaženo znehybněním soupeře nebo neschopností protivníka dál bojovat. http://bojova-umeni.martial.cz/pankration.html
11
František Janda-Suk byl český atlet a vůbec první Čech, který se umístil na stupních vítězů na Olympijských hrách. Jako první člověk na světě v moderních dějinách při hodu diskem, použil otočku a tím
výrazně poznamenal vývoj techniky této sportovní disciplíny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Janda-Suk
12
Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 56)
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K dílům Lýsippa, tedy umělce, který se hlásí k Polykleitově Doryforovi a
tvoří hlavně z bronzu patří například socha „Apoxyomena“ (atlet seškrabující si
z těla olej a písek). Polykleitův kánon pozměnil Lýsippos tím, že své sochy pojímal štíhleji. Lýsippos uzavírá vývoj klasického řeckého sochařství a začíná s
helénismem.
Nejznámější sochou helénistického období je nejspíše odpočívající boxer. Je odlitá z bronzu v nadživotní velikosti a připisujeme ji Apollóniovi
(1. století př. n. l.).
Malířská díla se nedochovala, co ovšem můžeme počítat, jsou vázové
malby. Známe jich už tolik, že dílo Corpus vasorum antiquorum, které je obsahuje má již osmdesát svazků a to jistě nejsou všechny nálezy. Nejprve byli malíři neznámí, někdy napodobovali malířská díla z veřejných budov jako například
Polygnótovy fresky z athénské stoy poikilé, zachycující boj s Kentaury,
s Amazónkami a válku s Peršany. „Nejznámější z rozměrných mozaik z doby
helénistické a římské je Bitva u Issu, líčící vítězství Alexandra Velikého nad
perským králem Dareiem III. Byla objevena v pompejském Faunově domě. Pochází z roku 170 př. n. l. A je považována za kopii proslulého obrazu, který namaloval Filoxenos z Eretrie pro krále Kassandra Makedonského. Většinu pozůstalých nástěnných maleb však známe z Říma.“13
Vysokou uměleckou hodnotu nesou i sportovní zařízení. Příklady krásné
a účelné architektury jsou zbytky stadionu v Delfách, Epidauru. Olympie, Delfy,
ale i další místa jsou opravdovými sportovními a kulturními komplexy.
Literární památky nám dokládají nedílnou součást sportovních her
s řeckým společenským životem. Homérova Iliada je s trochou nadsázky příklad
sportovní reportáže. Sportem bylo inspirováno také mnoho básníků. Nejslavnější básník antického Řecka byl Pindaros (522/518- 440 př. n. l.), napsal celkem
sedmnáct sbírek, dochovaly se ovšem pouze čtyři, které obsahují 45 básní na
počest vítězů v celořeckých hrách. Básníků bylo ještě mnoho, příkladem jsou
Archilochos z Paru, Simónidés z Keu (556- 468 př. n. l.), slavný Euripidés (480406 př. n. l.) a další. Ovšem známe více, než sto epigramů, které od 5. století
př. n. l. převládají ve způsobu oslavy vítězů. Epigramy byly určené hlavně pro
sochy a pamětní desky, autory většinou neznáme.
13

Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 58)

22

V době kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonců a Římanů upadá
řecká tělesná kultura a s ní prestiž sportovců. Došlo k úpadku sportovní etiky,
sportovci se stávají profesionály a s tím se rozrůstá počet podvodů, úplatků a
brutality.

2.4 Umění Etrusků a antického Říma
Římské umění navazovalo na etruské a poněkud s odporem na řecké
umění.

Etruské umění se zpočátku považovalo za umění pouze rozvíjející

umění řecké. Postupem času však oceňujeme stylizaci a dynamismus, se kterým etruské umění pracovalo. Nejvýraznějším projevem Etrusků byla malba
typická svou živou barevností. V sochařství jsou patrné vlivy archaického řeckého ionského stylu. Etruské umění je nám hlavním zdrojem informací o tomto
národě.
Různé sportovní činnosti a akce byli objeveny v hrobech z 6. století. Zde
máme důkaz velmi živé barevnosti, objevy jsou nejvýraznější v tzv. Olympijských tombách. Realisticky jsou zde zachyceni zápasníci, atleti (diskaři, běžci,
skokani, oštěpaři aj.) jsou zobrazeni v akci, ale i u odpočinku.
Námětem jsou rozličné dramatické scény, přípravy na závod, vášnivý
tanec nebo osobní hygiena závodníka. Závodníci jsou od rozhodčích a jejich
pomocníků odlišení oděvem. Na rozdíl od řeckého obecenstva tady nechybí
ženy, jsou zachyceni ve chvíli vzrušení, zaujetí, úleku.
Zachované jsou drobné bronzové sošky akrobatů, zápasníků, jezdců na
koních a bojových vozíků tažených spřežením a další. Jsou velmi zjednodušené, ale výstižně zachycují pohyb.
„Od konce 4. století př. n. l. se řecké umění začalo šířit po celém Středomoří a začalo ovlivňovat jak Etrusky, tak i Římany.“14 Když se Řím stal velmocí (od poloviny 2. století) přizpůsobilo se helénistické tradici. I když si Řím
řecké podněty přepracovával nelze odepřít řecký původ. Řecké umění známe
hlavně díky římským kopiím.
Od Etrusků přejali Římané gladiátorské zápasy. Po oproštění od náboženského vlivu se staly součástí oslav politických a válečných úspěchů a postupem času diváckou zábavou. Dochovalo se spoustu památek s tímto námě14
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tem, například řada vlysů ze stěn cirků a amfiteátrů, náhrobních stél
s ukázkami gladiátorského boje, ozbrojení bojovníci, mozaiky zejména se scénami boje se zvířaty, drobné sošky gladiátorů i přilby a štíty.
Válečné náměty byly využívány k zpodobnění Říma jako nepřemožitelného. Zobrazení modelu ztrácí řeckou vyrovnanost a do popředí se dostává
realistický až naturalistický pohled. Dokazují to terakotové sošky zohavených a
fyzicky postižených lidí.
Účelnost a racionalitu Římanů vidíme v architektuře. Colosseum je nejznámějším amfiteátrem a bylo schopné pojmout až 80 000 diváků. Nejslavnějším cirkem byl Circus Maximus s kapacitou prý až 150 000 diváků. Stejnou kapacitou se chlubí stadion v Severní Koree 1. května má kapacitu 150 000 sedadel, čímž se řadí absolutně nejvýš v žebříčku dosud fungujících stadionů
světa.15 Česká republika se může pochlubit Velkým strahovským stadionem,
který je dle některých zdrojů stadion s největší rozlohou na světě. Jeho kapacita činí více než 240 000 míst, z toho 50 000 k sezení.16
Stavby s vysokou úrovní byly i římské lázně vybavené veškerým přepychem. Největšími byly lázně Diokleciánovy z roku 305 n. l. Dalšími jsou lázně
Caracallovy, Trajánovy a Titovy.
V některých římských, ale hlavně v pompejských domech se dochovaly
nástěnné malby, které svou barevností navazují na etruské umění a zároveň
předjímají impresionistické obrazy. Mění se charakter rekreace Římanů, kteří
vyjíždějí za město, kde hrají míčové hry, jezdí na zdobených lodích.
Umění pozdní antiky upadá. Odklon od realistické antické tradice se projevuje nejvíce v malbě a sochařství. Odstupuje od snahy ztvárnit lidské tělo,
zdůrazňována je dekorativnost.
Kočovné barbarské kmeny a národy svými nájezdy ze Střední Asie a i
severní Evropy měli svůj podíl na zániku římského impéria. Kočovníci přebírali
z různých kultur různé prvky a využívali jich ve svém typu umění. Způsobem
kočovného života u nich nebyla rozšířena ani architektura, sochařství nebo malířství. Umělecká tvorba se tedy zúžila na užité umění, jako jsou jezdecké výstroje, zbraně. U žen šperky doplňky na textiliích, kůži a kovu. Náměty jsou lo15
16
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vecké a válečné nebo rostlinného, zvířecího či geometrického dekoru. Nejhodnotnější je umění Skytů, Franků, Vikingů a Keltů.

2.5 Starokřesťanské a byzantské umění
Vlivem křesťanství, které se stává státním náboženstvím, končí náměty
společné s fyzičností. Do ústraní odchází světská témata.
Starokřesťanské umění navazuje a přebírá prvky z antického Řecka a
Říma. Inspirací je i Blízký východ, hlavně umění Egypta, Sýrie a Íránu. Přejímání bylo viditelné, lišil se však námět, příkladem je Krist zpodobený jako Apollón (4. století n. l.). Heraldický znak pozorujeme od Sumeru přes Parthy do řeckého a římského umění. Hrdinou starokřesťanského a byzantského umění se
stává David, který je zachycen v boji s Goliášem. Hrdinové se však rozrůstají i
o další postavy.
Ze začátku křesťanství umění znevažuje, postupem času však umění
využije jako znak či symbol duchovna. Lidské tělo je zobrazováno ve značně
statické pozici, odlišná je pouze hlava, která je realisticky modelovaná a upřeně
pozoruje diváka.
Světské umění nalézáme už jen v soukromých vilách například na mozaikách loveckých výjevů v Konstantinově vile v Antiochii. Dále také v užitém
umění ze slonoviny například závody vozatajů (2. století) a lovy jelenů v aréně
(5. století). Řezba do kosti byla mistrovská, co se týče kompozice a detailů.
Dalším typem umění je tzv. koptské. Vyskytuje se na látkách a je ornamentálního typu, nalezneme i dekorativní lidskou postavu.
V Byzantském umění už téměř úplně mizí světské umění. Ikonograficky
je již absolutně oddané církvi. Soustředí se na malování ikon, které vytvářejí
dílny s přísnými pravidly. Pohybové činnosti jako jsou zápas, plavání, jízda na
koni nacházíme ve výjevech na okraji portrétů svatých.
Co se týče monumentálního umění, objevuje se mimo hranici byzantské
říše. Známým dílem jsou nástěnné malby na schodišti chrámu svaté Sofie
v Kyjevě (11. století).
Umění Velké Moravy přináší parohový terčík s lučištníkem a reliéf se sokolníkem na koni.
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2.6 Raný středověk v mimoevropském umění
Musíme si uvědomit, že vedle starořímského a helénského umění jsou i
jiné kultury a národy s hodnotným uměním.
Přibližme si pro nás důležité a to umění Íránu v období Parthů a Levánců (3. až 7. století n. l.). „Parthové jsou v užším slova smyslu název etnika,
obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře, v širším
smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l.- 224 n. l.),
jednoho z nejvýznamnějších státních útvarů ve starověku. Jako etnikum byli
Parthové národem íránského původu s příbuzenskými vazbami k Peršanům,
Médům a Skythům.“17 Zmíníme tedy reliéf výrazný svou velikostí. Je na něm
zobrazen král na lovu, postava krále je podtržena hieratickou perspektivou. Král
je statický na rozdíl od dynamicky pojaté zvěře.
Oproti románské době, která je ovlivněna církevní dogmatikou, umění
vzniká v Indii styl Urísa. Tento styl, který vychází z myšlenky plození z lásky je
značně erotického charakteru. Literárně je Urísa zpracovaná v Kámasutře.
Na území Turkestánu byly objeveny značně dekorativní nástěnné malby,
které byly ovlivněny rozmachem budhistického umění. Nazýváme je Kyzybské
a nalezneme mezi nimi plavce z 6. století.
Nakonec nesmíme opomenout čínské umění, známé svými kresbami
krajin tuší. V evropském umění zatím není krajina příliš zobrazována. V 10.
a 11. století se v krajinách začínají objevovat lidé, například rybáři.

2.7 Umění islámu
Vedle křesťanství se rozmáhá i jiné náboženství a to islám. Arabové se
od 7. století dostávají přes Blízký východ, severní Afriku až do Evropy.
Islámu na rozdíl od křesťanství nesloužilo umění k šíření víry. Umění bylo shovívavé pro dobyté země a nechalo je rozvíjet své národní umění. Na rozdíl od řeckolatinských tradic, islám sjednocuje asijské umění. Myšlenka islámu
zakazuje zobrazování živých bytostí. Dodržují ho jen ortodoxní věřící, ale je
respektován také při stavbě mešit.
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Parthov%C3%A9

26

Lidské postavy můžeme vidět ve stavbách světských. Vyznačují se
zvláštním, pro Evropu neznámým vyjádřením pohybu. Mozaiky a nástěnné
malby můžeme vidět v palácích „kalifů, což jsou Mohamedovi náměstci.“18 Jsou
zde lovecké a zápasnické výjevy, také hygienické očisty a koupání, kde jsou i
ženy (druhá polovina 8. století).
V 10. století se náměty objevují na hedvábí a keramice. „Vedle obvyklých loveckých scén je stále častěji motiv ze sportovních utkání v pólu na koních. Zastoupeni jsou také akrobaté a kejklíři, kteří předvádějí své umění na
dvorských slavnostech.“19
Život šlechty nalezneme v knižní malbě. Na Firdusiho Knihu králů navazují pro nás zajímavé knižní miniatury z 15. a 16. století, zobrazují utkání dvou
družstev hráčů póla na koních, lov šlechticů. Poznáváme perské a indické vlivy.

2.8 Románské umění
Románské umění je doba, kdy církev upevňuje svou moc. Architektura
byla základním prvkem pro shromažďování lidí, díky tomu je na prvním místě
mezi ostatními typy umění. Církev se mimo jiné stává hlavním objednavatelem
uměleckých děl.
Dekorativní umění (Byzanc a umění barbarů) se spojuje s uměním figurálním navazujícím na antiku. Toto propojení je patrné na sochařství, které je
nedílnou součástí architektury. Ornamentální požadavky udávají styl figurálnímu zobrazení. Hlavice sloupu se světskými náměty jsou například „Samsonův
zápas se lvem“ a figura akrobata (Francie 11. století). Postava je součástí složitého dekoru. Na dřevořezu z gloucesterské katedrály je scénka dvou fotbalistů.
Téma lidského těla bylo církví zakázáno, umělci vybírají scény ze starého zákona a obnovují tak kult lidského těla. Námětem byli Adam a Eva a poslední soud. Nejlepšími díly jsou reliéfy na dveřích dómu v Řezně a Hildesheimu (začátek 11. století) a dveře dómu v Novogorodě (třetí čtvrtina 12. století).
Nástěnné malbě se ve 12. století díky smělejším konstrukcím chrámu dostává
více prostoru. Výjevy nahrazují psaný text bible. Knižní malba je na světské
18
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téma bohatší. Zprvu se náměty do knih dostávají pomocí iniciál. Ve Winchesterské bibli (1160- 1170) je do iniciály „H“ vpleten souboj dvou mužů a do „S“
boj lovce se zvířetem. A také výjevy ze života Davidova. „K nejvzácnějším patří
koberec z Bayeux (11. století). Sedmdesát metrů dlouhá a zhruba půl metru
široká tapisérie zachycuje bitvu u Hastingsu (1066).“20 Kdysi šlo o velice výjimečný příklad mobilního památníku během jednoho roku byla tapisérie složena
a jen jednou ročně se vystavovala v lodi katedrály v Bayeux. Nyní je trvale vystavena ve speciálním muzeu v tomto severofrancouzském městě21(viz. obrázek č. 4)22
Sportovní výjevy, hry a zábavu můžeme vidět na užitém umění.
V literatuře se objevuje hrdinská epika jednou z prvních je „Beowulf“
(10. století). Později cykly skladeb
„Píseň o činech“. Na scénu přichází i

Obrázek 4 koberec z Bayeux

divadlo, jakožto představení artistů, herců, zpěváků a hudebníků. „Vystoupení
žakéřů (české označení pro tento druh artistů) byla pořádána již od 7. století a
vykazovala vysoké „sportovní“ výkony.23

2.9 Gotika
Gotika je spojena s předcházejícím uměním a tak společnou epochu nazýváme středověkým uměním. Gotické umění je vrcholem středověkého umění. Se sílící mocí měšťanstva se upřednostňují realistické tendence v umění.
Církevní monopol umělecké tvorby je díky dílnám a cechům obohaceno o nové
pohledy. Náboženské obrazy podávají příběhy z bible, čímž stoupá jeho estetická funkce.
„Nové tvarové cítění a myšlení dokládá skicář (hutní kniha) V. de Honnecourta z poloviny 13. století. Člení a rozkládá lidskou postavu do základních
stereometrických tvarů, které jsou značně vzdáleny románským představám.
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Podobně pojímá i figury zápasníků a jezdce na koni."24 Podobných skicářů bylo
nejspíše více. Tento skicář obsahující 33 pergamenových listů se 250 kresbami
světských i duchovních motivů nejspíše sloužil i k ulehčení práce kameníků.
Světské náměty se rozšířily a pronikají i do misálů (liturgická kniha používaná v katolické církvi), kde nacházíme hru s opeřeným míčem a pálkou, ale i
druhy zápasů v podobě drobných obrázků (rané 14. století).
Probíhá změna ve ztvárnění lidských postav, realismus se promítá do
základních tělesných proporcí. Lidské postavy se odpoutaly od architektury.
Dramatický prvek především ve výjevech Posledního soudu a Zmrtvýchvstání (tympanon chrámu v
Bourget z druhé poloviny 13. století, průčelí chrámu
svatého Víta v Praze ze 70. let 14. století).
Socha „Bamberského jezdce“ (okolo roku
1235) (viz. obrázek č. 5)25 představuje nový typ
rytíře, který vykazuje rysy kulturnosti a oduševnělosti. Jezdecké sochy se objevují stále častěji u
reprezentantů vyšší šlechty a vladařů. Rytíř na koni
se často objevuje na vladařských pečetích. Na ry- Obrázek 5 socha Bamberského
tířské výzbroji neboli na pavézách se uplatňuje

jezdce

středověká malba (bílinská pavéza se zápasem Davida a Goliáše). Ve 13. století se válečnické umění přibližuje ke sportu. Šlechta nostalgicky vzpomíná na
slávu rytířstva, dále se objevují šlechtické zábavy a hry. Tento dvorský styl přináší nový kánon lidské postavy.
Knižní texty oživené knižní malbou byly původně pouze náboženské. Ilustrované knihy však sloužili ke vzdělávacím účelům šlechty. Obliba knih bohatou šlechtou vedla k proniknutí světské tématiky do ilustrace. Jedna ze zajímavých ilustrací je v knize Cantigas de Santa Maria Alfonse X. (druhá třetina 13.
století), je na ní zobrazen muž, který se potápí a plave pod vodou, aby čekajícím lovcům přinesl zastřeleného opeřence. I u nás máme s jistým opožděním
světské motivy. Příkladem jsou lovecké výjevy z Evangeliáře z roku 1505, v Žitavském a Ostřihomském graduálu jsou lidové hry a zápasy sedláků a konečně
24
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artisti profesionálové, kejklíři a akrobati jsou v Bibli královského podkoního Viléma z Landštejna.
Zmínit musíme i knihy hodinek a přednostně knihy Hodinek Jeana de
Berry od bratří Limburgových (1412- 1415). (viz. obrázek č. 6)26 Tyto miniatury
malované na pergamen jsou věnovány činnostem každého měsíce v roce. Srpen je zobrazen lovem jezdců se sokoly, v pozadí jsou
venkované a v říčce dva plavci. V Hodinkách vévodkyně
de Bourgogne (15. století) jsou kolektivní hry jako hra s
koulemi nebo házení šipkami.
V jedné z loveckých knih máme lovce zachyceného z ptačí perspektivy.
Na vrcholu středověké knižní malby vzniká zajímavý jev
nazvaný drolerie. Tento možný předchůdce karikatury
vtipně zdobí okraj listu knihy. Na Liber viaticus Jana ze
Středy můžeme nalézt středověkého atleta natahujícího
se po ornamentu ilustrace jakoby po vítězné trofeji.

Obrázek 6 Hodinky vévody z Berry

Vlámská malba je vrcholem realismu gotiky. J. van Eyck objevitel olejomalby a malíř i několika světských témat. Neobvyklé dílo stojící na pomezí středověku a novověku je od H. Bosche. Do sportovní tématiky můžeme zařadit
„Kejklíře“ (1475- 1480) a triptych „Rajská zahrada“ (kolem 1500), kdy střední
deska ukazuje různé pohybové činnosti jako hry, plavání, koupání, jízda na koni
a další.
V první třetině 15. století již známe jeden ze zbrojních tanců nazvaný moreska. Dvě řady tanečníků stojících proti sobě jsou ve zbroji a provádějí taneční
figury, které připomínají bojové akce.
Moresku ztvárnil skulpturálně E. Grasser (dřevo, okolo 1480). V renesanci se moreska dočkala i zhudebněné podoby. Ve středověku byly i další
druhy zbrojních tanců, byly součástí cechovních tanců.

2.10 Renesance
Renesance je nový sloh, který se vrací k antickým ideálům. Obrození,
které přehodnocuje vztahy k člověku a je humanisticky zaměřené.
26
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Nové vědecké objevy mění pohled na svět, který se stává realistický.
Šlechta mění hrady za zámky a vily, řešené pro kulturní zábavy a hry. Stěny
salónů uvolňují místo pro výtvarné umění.
Náboženské motivy jsou nahrazovány náměty z antické mytologie a tím
přichází i sportovní tematika.
Renesance střídala Gotiku pozvolna, někde nastoupila až v 16. století.
Cestopis Václava Šaška z Biříkova se stal předlohou pro A. Jiráska, který ve
svém díle „Z Čech až na konec světa“ popisuje různé pojetí sportovních disciplín u nás a v cizině. Rytířský souboj vychází ze středověkého pojetí, dále ukazuje býčí zápasy ve Španělsku a bruslení v Nizozemsku.
Malba G. De Fabriana je dílo rané italské renesance. Vedle hlavního motivu si všímáme mnoha dalších scén z běžného života. Nástěnné malby šlechticů jsou často alegorickými zpracováními měsíců v roku. Měsíc leden je ve dvou
pásech, v zadním pásu probíhá lov a v předním po sobě šlechtická společnost
hází sněhovými koulemi. Ženy mají oblíbené míčové hry, jak dokazuje freska
z poloviny 14. století „Dáma při hře“. Je zde šlechtična chystající se odpálit míček.
Jako další fresky zmíníme nástěnné malby v paláci Schifanoia ve Ferraře (1470 C. Tura a F. Del Cossa). V dolním pásu jsou pohybové aktivity, jsou
opět charakteristické pro daný měsíc. Vidíme zde společenské hry a zábavy,
ale také sportovní činnosti třeba závody v běhu, štafetový běh, lov a závody na
oslech a koních.
Na hradě ve Ferraře jsou herní salónky. Nástropní malba od rodiny Fillipi
z poloviny 16. století zobrazuje sportovní aktivity různého druhu. Příkladem
míčové hry, hod diskem, hra s obručemi, hod těžkými kameny (alteristice), zápas ve volném stylu (pancraitu volutatotiu) a koňský závod. Další dva sály obnovují antické hry, širší pás sportovních činností, lemuje obvod sálu. Nazí muži
jsou zachyceni při těžké atletice, dalšími motivy jsou gladiátoři, hry dětí, plavání
a tanec.
Počátky manýrismu nalezneme ve výjevech plavání, potápění a skoků do
vody ve freskové malbě v Mantově od G. Romana (před 1534).
Měšťanstvo zejména benátské napodobovalo rekreační aktivity venkovanů. Rekreace se posouvá za město. Architektem, který vytvářel rekreační
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vily, byl Palladio. V rekreačních činnostech převažoval lov, zmíníme „Lov na
kachny“ od Carpaccia, dále „Noční lov“ P. Uccella (1465), toto dílo je hodnotné
hlavně svým zobrazením perspektivy. Další výjev lovu, můžeme říci sportu pro
muže je na flanderské tapisérii „Lov na kance s medvědy“ (1425- 1450).
Pořádání honosných slavností se pro větší města stalo jakousi soutěží.
Při slavnostech jsme svědky výkonů žonglérů, kejklířů, tance a divadla. Příkladem je v 15. století závod gondol v Benátkách. Zmínky máme i o slavnostech
ve Florencii.
Sport byl oblíbenou zábavou všech společenských vrstev, o souboji dvou
panovníků víme díky obrazu „Setkání Jindřicha VIII. s Františkem I.“ Další zápas je na nástěnném koberci z 16. století z města Bayonne.
Znovuobjevený kult nahého těla, zkoumají umělci, jako jsou L. B. Alberti,
Leonardo da Vinci, A. Dürer. K tělu nepřistupují jako k nehybnému objektu, ale
zabývají se jeho pohybem. Příkladem jsou dveře baptisteria ve Florencii od
L. Ghibertiho (1425- 1452), nebo „Padající tělo Ikarovo“. V grafice „Bitva nahých
mužů“ od A. del Pollaiola je jasně čitelné, že jde umělci o zobrazení pohybu
těla. Umělci se snaží pomocí náčrtků a studií nalézt nejlepší variantu. Těmito
metodami se zabývají L. Signorelli, Michelangelo Buonarroti a Leonardo da
Vinci. Měla bych zmínit také kresby pro učebnici šermu od Michelangela.
Nahá lidská těla se objevují i v církevním umění jak to dokazuje freska od
L. Signorelliho „Zavržení“ (1503- 1504). Spousta rozličných a rozmanitých pohybů lidského těla, lidí padajících z nebes. Z hrdinů je nejoblíbenější Herkules a
David. Stávají se typem hrdinů, kteří se také zobrazovali nazí. Pro hrdiny je nejlepším námětem boj pro ukázání jejich ctností. Ten střídá námět lovu. Příkladem je sousoší od A. Pollaiola, ztvárňuje „Herkula v boji s obrem Antaem“
(1475). Dramatičnost scény dovoluje vyjádřit úsilí s napětím svalů. Herkules je
námětem i pro B. Bandinelliho a B. Ammannatiho. Začíná se prosazovat individualismus každého umělce, což nám dokazuje různé pojetí „Davida“. Rys Michelangelova „Davida“ se stal pro umělce 16. století inspirací pro vytvoření těžkého až příliš svalnatého typu pozdní renesance a manýrismu. Příkladem
pslouží „Neptun“ od B. Ammannatiho (1563- 1573), „Perseus“ B. Celliniho.
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(viz. obrázek č. 7)27 Ženské tělo se také obnažuje a
má podobný vývoj. Evu zobrazují častěji němečtí autoři, ale výrazněji se objevuje římská bohyně krásy
Venuše. Nejtypičtějším pojetím je renesanční Venuše
od S. Botticelliho. Ta se přeměňuje do ženštějšího
typu Tiziana a Giorgiona a potom do tvarů baroka.
Pozvolně začínají atleticky působit i křesťanské postavy. Malíři mění statické pojetí za náměty
dramatického rázu.

Obrázek 7 „Perseus“ B. Cellini

Krása antického umění si podmanila všechny přední evropské dvory. Ve
Fontainebleau se soustředí renesanční umění Francie, vzniká tu i stejnojmenná
výtvarná škola. V porovnání s Itálií, se zde tvoří s větší elegancí, intimitou a dekorativností. Z jejich tvorby je obraz A. Carona „Triumf zimy“ (druhá polovina 16.
století). Nás zajímají především bruslaři v pozadí v popředí je alegorie zimy.
Převládá však námět lovu, sport je součástí antické mytologie. Volba při výběru
hrdinek padla a to ne náhodou na Dianu (Artemis). Nejen, že je Diana bohyní
lovu, ale její krása se vyznačuje sportovním typem postavy. Mužskou postavou
byl pak Aktaión, vášnivý lovec ze starořeckých bájí. V literatuře vzniká dílo
F. Rabelaia „Gargantua a Pantagruel“.
Vliv gotiky se pevně držel v německé renesanci, což nám prozrazuje
ženská postava s typicky gotickým pojetím, příkladem je „Venuše v krajině“
(1529) od L. Cranacha. Ten také vytvořil dva dřevořezy z prostředí rytířského
turnaje, které nám lecco vypovídají o tomto sportu. Dále vytvořil několik dřevořezů, které byly jakousi instruktáží provádění chvatů pro knihu o zápasnickém
umění.
Jeho vrstevník A. Dürer inspirován renesanční Itálií vytváří pozdně renesanční typ ženské krásy. V grafice „Adam a Eva“ jsou obě postavy atletické typy. Dále postihl základní soubojové situace v šermířství, také popisné kresby
obranných chvatů. (viz. obrázek č. 8)28
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Německý umělec H. S. Beham nás zajímá svým grafickým cyklem o pohybu planet, kde zobrazuje cvičení žoldnéřů, běh, zápas, cvičení se sečnou
zbraní, házení kamenů (1531). Dále dřevořez „Sedlácké zápasy“ (okolo 1530).
Dalším dřevořezem, který popisuje rytířské klání je od J. Ammana.
Většina sportovních aktivit se konala pod širým nebem. Ale zájem a pravidelnost sportovních disciplín šlechty Obrázek 8 A. Dürer
vedla k výstavbě sportovišť, tedy funkční architektury. Příkladem jsou míčovny,
jízdárny anebo šermírny. Jednu z míčoven vystavil na Pražském hradě B. Wohlmut ve třetí čtvrtině 16. století.

2.11 Manýrismus
Manýrismus je známý jako přechodné období mezi renesancí a barokem.
Ovšem jeho specifické rysy ukazují na to, že může stát jako samostatné slohové období.
Mužská postava navazující na Michelangela, se stává svou robustní, siláckou formou typem svalnatých titánů. Dokazuje to nejvýznamnější sochař italského manýrismu G. da Bologniho. Výjimku tvoří „Merkur“, antický Bůh je výjimečný svou štíhlou postavou běžce v pohybu.
Ženské figuře se protahují údy a krk. Je otočeno po šroubovici, kdy jakoby zakrývá své obnažené partie. Vytváří se nový stylizovaný typ smyslné ženské krásy s jemnou, až eroticky zabarvenou povahou.
Malíři volí často námět koupání. Malířství stupňuje barevnost spolu se
světelnými efekty. Z plochy obrazu se ztrácí stín a tvary těl jsou uvolněnější.
Všechny použité prostředky zdůrazňují svébytnost umění. Tělo je bráno ve
smyslu výtvarných možností a tvarových variant. Některé varianty jsou spíše k
ornamentálním cílům. P. Flotner využil těchto variant k vytvoření tzv. antropomorfní abecedy (1534). (viz. obrázek č. 9)29 J. de Justo zpracoval ornamentální
kompozici z pyramidy šesti nahých akrobatů (okolo 1542). Někteří umělci se
29
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zabývají rozborem lidského pohybu. L. Cambiaso kreslí skupiny těl, kde někteří
předvádějí tělocvičné úkony. Tyto myšlenky jsou později uplatněny v tvorbě kubistů 20. století.
Díky zásluhám Rudolfa II. je náš
bohatě rozvinutý manýrismus především
dílem cizinců. A. de Vries je jedním z
předních umělců, vytvořil sochu „Běžce“
(první desetiletí 17. století). A díky malíři
H. V. de Vries můžeme nahlédnout do Obrázek 9 „Antropomorfní abeceda“ P. Flotner
trávení volného času šlechty.

2.12 Baroko
V barokním umění, nacházíme velmi málo sportovních námětů.
K diferenciaci společenských objednávek přispívá rozmach šlechty, ale také
církve. Náboženství umocňuje umění iluzivními účinky a ohromuje tak širokou
lidovou vrstvu.
Hlavním předmětem ztvárňování je lidské tělo, není pojaté staticky. Pro
zobrazení vnitřního boje jsou vybírány náměty alegorické a symbolické, čerpají
z biblických a mytologických příběhů. Dokonce i sport šlechty, kterým je lov, se
odehrává v antickém podtextu a lovci jsou v podobě antických postav.
Architektura vytváří velkolepé stavby, často celé komplexy. Více se objevují i
stavby pro zábavu a hry.
Baroko není pouze jedním slohovým směrem. Vedle baroka radikálního
(střední a částečně jižní Evropa) se rozvíjí klasicistní tendence, (nejvíce ve
Francii). Buržoazie dává nejvíce přednost realismu.
Typickým barokním umělcem je G. L. Bernini, jeho socha „Davida“
(1623) působí značně dramaticky. Podporuje to i námět, kdy chce David vystřelit z praku. Plný soustředění, jak je to znát z tváře i z celého těla, se šroubovitě
natáčí směrem k divákovi.
Odlišně modeluje S. Maderno vítězného „Herkula“ (1620), stojícím nad
ležícím Cacusem.
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Velice dynamicky pojímá příběhy Herakla a Odyssea A. Carracchio,
dobře zde vystihuje pohyb.
Klasicistní tendencí maluje
Q. Reni, zmíním nám nebližší námět
„Závod Atlanty a Hippomena“. (viz. obrázek č. 10)30 Autor maluje postavy
velice chladně, volí scénu kdy Atlanta
(výborná běžkyně) sbírá zlaté jablko,
které Hippomedón upustil.

Obrázek 10 „Závod Atlanty a Hoppomena“
Q. Reni

M. Sweerts namaloval „Zápas“
(polovina 17. století), který je v duchu barokního realismu. Dva zápasníci bojují
při hojném publiku a třetí zápasník se připravuje. Na zápasníky dopadá „ateliérové“ světlo, tím vystupují do popředí.
Vliv rokoka působí na A. Canala, zvaného Canaletto. Obraz „Regata na
Canale Grande“ nám přibližuje život kolem řeky a dokazuje dlouhotrvající závody gondol. Benátské rokoko vrcholí dílem G. B. Tiepola, světelné a barevné
efekty, stavěné do dynamické kompozice. Dokladem je „Herkules a Antaios“
(druhá polovina 18. století).
V Nizozemsku zmíníme P. P. Rubense, kterému dává malba svalnatých,
robustních mužů a kyprých žen v rozličných situacích, možnost zobrazit je
v pohybu. Používá barevně kontrastní osvětlení. Nejbližší jsou nám díla „Bitva
Amazonek“ (okolo 1618), „Lov na kance“ (1618- 1620), „Zámecký park“ (okolo
1630), „Turnaj“ (1635- 1640), zde hrdiny šlechtického sportu poněkud idealizuje. Z prostředí lidu a zábav jeho „Selský tanec“ a „Posvícení“ (30. léta 17. století).
České umění na dlouho poznamenala bělohorská bitva a násilná rekatolizace země. Naše umělecká tvorba utrpěla kvůli zchudnutí šlechty, omezení
objednávek vedlo umělce do ciziny.
Světské barokní umění se soustředí na portréty. K tomuto námětu zmíním jen „Lov knížete Oldřicha“ od K. Dittmanna z Lavesteinu.
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Tvorbu obohatil v 18. století V. V. Reiner, proslulý freskař maluje gigantomachické

postavy na schodišti Černínského paláce (1718). A obrazy

s loveckými výjevy pro frýdlantský zámek.
V uměleckém ztvárnění pohybu, spolu s výrazovými možnostmi těla je
mistr v barokním sochařství M. B. Braun. Uveďme postavy antických lovců „Meleagra a Diany“ (okolo 1730) a „Merkura“ (po 1715). Herkula zachytil ve čtyřech
rozdílných dílech. Nejdříve jako nosiče kladí portálu, potom ve třech reliéfech při
zápasu se lvem, kentaurem a obrem Kakem.
Při vstupu do Pražského hradu si můžeme všimnout „Zápasících gigantů“
(1768) od J. F. Platzera.
Umění severního Nizozemska se vrací k realistickým tendencím. Pohybové činnosti vidíme v „Dětských hrách na návsi“ (1560) od P. Brueghela staršího. Pro některé umělce je přírodní prostředí vhodné pro ztvárnění lidových
sportů.
Zimní sporty ztvárňuje H. Avercamp. Setkáváme se zde s „kolfem“, což
je sportovní hra, která je předchůdcem hokeje a golfu. Obraz „Hra
s koulemi na ledě“ nám dokazuje
oblíbenost tohoto sportu, jelikož se
s tímto námětem setkáváme častěji i
u

jiných

umělců.

(viz.

obrázek Obrázek 11 „Hra s koulemi na ledě“ H. Avercamp

č. 11)31 Tento námět se stává jakýmsi doplňkem a oživením krajiny. Příkladem
nám může být E. van de Velde a jeho „Zimní krajina s bruslaři“ (1612- 1618),
„Zábavy na ledě na městských hradbách“ (1618), dále A. Lijtens „Zimní krajina“
(první polovina 17. Století) a další. V námětech se však neupouští ani od loveckých výjevů.
Z děl anglických realistů baroka musíme jmenovat „Hráče golfu“ (konec
18. století) od L. M. Abbotta. Rostoucí obliba profesionálního sportu ovšem nepřilákalo jejich pozornost. Známe obrazy a grafiky výjevů z boxu, veslování,
bruslení apod. Dále zmíníme vývěsní štít pro J. Figga, mistra v šermu a boxu
od W. Hogartha.
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Ke slovu se začíná dostávat Francie, která udává módu a vkus celé Evropy. Rekreační aktivity dvorské šlechty si vyžádají výstavbu architektonických
objektů pro míčové hry, šerm, jízdu na koni. A upravuje se i přírodní prostředí.
Oblíbenost míčových her se neprosadila do obrazů, ale obohatila design
a nejvíce malbu na keramické nádobí. Například tenisová hra na fajánsovém
talíři.
Klasicistní estetické názory nedali moc možností k ztvárnění pohybu.
Přednost má krajina a portrét. Pohybové aktivity jsou pouze vedlejším motivem.
Z obrazů s náznaky rokoka jmenujme pouze obraz „Hra na slepou bábu“
(1775) od J. H. Fragonarda.
„Nejblíže naší problematice má reliéf C. Michela, zvaného Clodion, který
postihuje Bakchantské hry (poslední čtvrtina 18. století). Autor na něm zobrazil
se značnou věrností rozličné pohybové aktivity gymnastické povahy, překroty,
průskoky plavmo, přeskoky „přes kozu“ apod., vše s velkým smyslem pro přesnost zachycení motorických dovedností a výkonů.“32
Pohyb lidského těla se stává nejčastějším námětem a uplatňuje se
v oblasti grotesky. Fantaskní ornament uvnitř jeskyní inspiroval francouzskou
dekorativní malbu. Divadelní náměty se uplatnily v tvorbě předních designérů
J. Béraina a C. Audrana. Objevuje se zde vystoupení šašků, mimů, komediantů
a akrobatů. Jejich seskupení například pyramidy akrobatů, inspirovali vytváření
ornamentálních vzorů i dekorativních kompozic.
J. B. S. Chadrin se zaměřuje na francouzského měšťana, jeho zátiší a figurální výjevy prozrazují vliv nizozemských mistrů příklad díla portrét „Dívky
s raketou“ (1741).
Vznikají grafické dílny, ke konci 18. století jsou oblíbené cestopisy doplněné o ilustrace. Rozkvět má i divadlo v „Králi Learovi“ a „Komedii plné omylů“
od W. Shakespeara zaznamenáváme fotbalistu a míčovou hru.
Předchůdcem krasojezdectví je u tzv. koňských baletů, kde se spojuje
sport se složitou choreografií. Označení karusel vidíme u Královského karuselu
od L. Pareta (1770).
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Začátek 18. století nám přináší i předchůdce tenisu. Jde o zmínku
v knize tanečního choreografa aneb tanec s míčem a raketou. Autor G. Lambranzi připojuje grafický list, na kterém je jedna z tanečních pozic.
Sport proniká i do hudby.

2.13 Klasicismus
Návrat k antice nebyl podnícen jen archeologickými objevy nástěnných
maleb v Herkulaneu a Pompejích, městech pohřbených r. 79 n. l. výbuchem
sopky Vesuv. Dalším vlivem byl přísně rozumový přístup ke skutečnosti, který
měl být protikladem neuvážené hravosti rokoka. Osvícenství se stává novým
postojem měšťanstva.33
Klasická ornamentika se projevuje v pojetí zahrady, kde se uplatnil francouzský klasicismus. Le Notre na upraveném přírodním terénu umístil umělé
architektonické objekty i přírodní celky, tak jak je tomu ve Verssaillích.
Výtvarné umění se zabývá portrétem a historickou malbou. Pro nás se
tyto náměty příliš nehodí. Můžeme zmínit práce C. Verneta zaměřené na drezúru koní.
Větší škálu námětů nám přináší tapisérie, uplatnily se zde výjevy z lovu,
jízdy na koni, rekreace a také první lety balónem. Nejkvalitnější návrhy jsou od
J. B. Heuta (okolo roku 1780).
Sochařství je zaujaté kultem lidských postav. Klasická vyrovnanost a estetické pojetí pozbývá dramatičnosti a dravosti, které sportovní výjevy potřebují.
Italský sochař a neoklasicista A. Canova ztvárňuje v sousoší dva řecké pěstní
zápasníky „Kreugase a Damoxena“ (1802).
Americké malířství, dlouho inspirované Evropou představuje klasicky pojatý portrét bruslícího muže „Bruslař“ (1782) od G. Stuarta.
Malé množství sportovních námětů ve výtvarném umění je nahrazeno
tanečním a hudebním uměním. V baletu „Vestálka“ (1818) se objevuje výjev
gladiátorských zápasů.
Kromě hudby a tance našel sport své místo v literatuře a to především
v německé osvícenské tvorbě.

33
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Sportovní náměty nám však přináší umění Japonska. Přelom 17. a 18.
století je významným obdobím japonského dřevorytu. K našemu tématu se nejvíce hodí zápasníci tradičního sportu sumo, kteří zůstávají námětem po dvě
století a dočkají se mnoha proměn. Od expresionistického pojetí po jednoduchost s důrazem na detail a volnější použití barvy (Kacukawa Šunšo v 18. století) a realistické portréty přes celý formát obrazu (Kacukawa Šun´ei přelom 18. A
19. století).
Kitawaga Atamaro vytváří vzor idealizované ženské postavy, kde nacházíme lovkyni pod vodou, která se potápí pro mušli.
Kucušika Hokusai nám přibližuje japonskou kulturu 19. století a v jeho díle nalezneme i výjevy z národních turnajů kendo. Je jedním z nejznámějších
umělců Japonska.
Zmíníme také malíře T. Toki, který kaligrafickou technikou zobrazuje
„Skok o tyči“ (1962). Značná stylizace zde přesně vystihuje typické stránky pohybu.

2.14 Romantismus
„Zatímco 18. století, století osvícenství, bylo ve znamení víry v rozum,
v řád a spořádanost světa a lidské společnosti, romantismus první poloviny 19.
století kladl důraz na city, vášně, dobrodružství, fantazii, silné a výjimečné zážitky.“34
Umělci prosazují právo na svobodu tvorby a individuálnost výrazu. Vyznačuje se historismem zejména pak středověkem. Kladně se staví k přírodě.
Do sporu se dostává klasicismus a romantismus v pojetí přírody a její
krásy. Různé pojetí architektonického ztvárnění přírody je příkladem francouzský a anglický park. Anglický park je počátkem objevování přírodních krás a
dává vzniku turistice. Zde můžeme nalézt i počátky sportovní motivace, být prvním, dosáhnout cíle novým způsobem, dosažení rekordu.
S nástupem romantismu pozvolna nastupuje moderní sport. Nejvznešenějším anglickým sportem je kriket, který má své místo ve větším počtu obrazů.
„Utkání v kriketu“ (1748) od C. Griguina je jednou z prvních grafik. Dále Kriketový zápas v Canterbury (poslední třetina 18. Století) od irského divadelního malí34
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ře a krajináře. Kriketem se zabývá ještě Ch. Hunt, J. C. Anderson, Ch. Deane a
F. Hayman. Ostatní sporty kromě veslařství již nenalezli své uplatnění.
Anglické malířství nám přináší označení „sportovní malířství“. Vzniklo počátkem 18. Století a zabývalo se aristokratickými sporty, kterými bylo jezdectví
a lov. Patří sem například P. Tilleman, G. Stubbs, B. Marshall a další. Překážkovými závody se zabývají F. Mason a J. Bentleye.
Olejomalba byla nahrazená koloritem a sportovními tisky, které převzaly
funkci sportovní reportáže.
Anglický romantismus je odlišný od německého romantismu, kde je příroda prioritní. Zde zmíníme obraz „Na plachetnici“ (první čtvrtina 19. století) od
C. D. Friedricha.
Ve francouzském romantismu zmíníme díla „Závod berberských koní
v Římě“ (1817) a „Boxeři“ (1818) od J. L.
T. Géricaulta. (viz. obrázek č. 12)35
Zmíníme také E. Delacroixe, který
svým „Lovem na lva v Maroku“ předznamenává moderní umění.
Zajímavé jsou pro nás obrázky
z moderního sportu od G. Dorého, vytvořil rytiny „Kriketový zápas“ a „Závody veslic“ v šedesátých letech 19. století.

Obrázek 12 „Boxeři“ J. L. T. Géricault

Nejznámějším americkým umělcem nezávislého umění je W. Homer, který vytvořil nám blízká díla „Scéna kroketu“, „Kánoe v peřejích“ (1897).
Z baletních představení této doby zmíníme představení „Sport“ od
L. Manzottiho, jsou zde zastoupeny oblíbené sporty.
Španělský malíř Goya nabývá realistických tendencí a ve svých cyklech
se zabývá dětskou a lidovou pohybovou hrou a zábavou.
Český romantismus nám sportovní náměty nepřináší. Opět převládá krajinomalba spolu se zachycením turistů a lovem. Můžeme upozornit jen Cyklus
nástěnných maleb v Praze a Jirnech od J. Navrátila. Zde se setkáváme
s rekreanty, turisty a sportovními rybáři.

35
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2.15 Moderní umělecké směry
V druhé polovině 19. století vzniká nový způsob malby. Umělci už nechtějí pracovat s temnosvitem a s historickými a mytologickými tématy
s alegorickým podtextem. Přichází téma běžného občana v jeho záznamu současného života. Impresionisté používají čisté barvy, které kladou vedle sebe a
vytvářejí tak pocit chvění. V jejich hlavním motivu tedy krajinomalbě nacházíme
často pohybové aktivity, jako jsou plavání, koupání, člunkování (veslování) a
plachtění.
Lákavá pro impresionisty byla vodní hladina. Sportovní náměty nalezneme v dílech F. Bazzille, „Letní přátelé při koupání“ (1869) a G. Caillebotta „Plavec“ který se v pruhovaných plavkách
chystá skočit po hlavě do vody (třetí čtvrtina 19. století) (viz. obrázek č. 13).36
C. Monet a A. Renoire ve svých dílech
uplatnili celkem častý námět veslování a
plachtění. U Moneta jsou to obrazy „Čluny v Argenteuil“, „Plachtění“ (oba 1874).
Oba tito autoři zachycují sportovní atmo- Obrázek 13 „Plavec“ G. Caillebotte
sféru závodů veslic. Hru kriket zachytil E. Manet (1871 a 1873), (scény kriketu
maluje C. Pissarro za pobytu v Anglii).
Ze zimních sportů jmenujeme „Bruslení“ (1877) Maneta a Renoira, u kterého jsou to spíše zimní scenérie.
Oblíbenou zábavou ale i námětem jsou koňské dostihy. Nejvíce se mu
věnoval E. Degas, který postihuje nejen samotné závody ale také činnosti žokejů. Zajímal ho i tanec, pro nás jsou velice zajímavé plastiky tanečnic, jejichž fáze pohybu jsou velice podobné gymnastice.
V roce 1885, byla v Paříži uspořádaná výstava Sport ve výtvarném umění, což dokládá zájem o tento žánr.
Německý impresionista M. Liebermann má více děl se sportovní tématikou, například „Hráči póla v Jenischově parku“ (1902- 1903) nebo „Hráči tenisu
u moře“ (1903).
36
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Českými představiteli jsou A. Chittussi, A. Slavíček a V. Hynais, u kterých
jsou sportovní náměty spíše součástí obrazu přírody.
„Plakety O. Španiela Diskobolos, Fotbalista a Skokan (1906 až 1907)
v sobě spojují jemnou, impresionistickou modelaci těla atletů s některými vlivy
secese.“37
Na impresionistickou tvorbu navazují další dvě tendence ve vývoji moderního umění, jednou je dílo Cézannovo a neoimpresionistů, navazují na ně
kubisté, konstruktivisté a neoplastické hnutí až po geometrickou abstrakci. A
druhý směr přivádí V. van Gogh a P. Gaugin, navazují na ně fauvisté a expresionisté, také symbolisté a lyrické abstrakcionisty. Vedle těchto tendencí se rozvíjí proud realistických tendencí.
Cézannovi obrazy s námětem koupání přinesly nové podněty modernímu
výtvarnému umění.
Neoimpresionista Seurat na svém plátně „Nedělní odpoledne na ostrově
Grande Jatte“ (1884- 1886), kde v pozadí ztvárňuje pohybové aktivity plachtění,
veslování, koupání. P. Signak přináší svou kresbou uhlem sportovní námět
„Plachty bez větru“ (1902).
I u P. Gaugina často vidíme výjevy koupání. Pro naše téma jsou zajímavá díla „Tahiťanky na pláži“ (1891), „Radosti“ (1892), „Tahitské pastorále“
(1893) a „Jezdci na pláži“ (1902).
Malíř, který se nedotýká vývojových trendů
má prvenství v oblasti uměleckého sportovního
plakátu. H. de Toulose- Lautrec vytvořil plakát
„Cyklistický peleton“ (1896). Čitelná je v nich tradice čínského dřevořezu.
Ve

výtvarném

symbolismu

je

jeden

z hlavních představitelů O. Redon, známe dílo, je
litografie „Balón- oko“ (1882).
Dalším umělcem, který stojí stranou proudu Obrázek 14 „Hráči s míčem“
H. Rousseau

je H. Rousseau. Hlavní je pro nás dílo „Hráči
s míčem“ (1908). Je malován pohledem laika na hru. (viz. obrázek č. 14)38
37
38
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Plodný je pro nás umělec C. Bomboise maluje artisty, krasojezdce a jiné
cirkusové umělce, na díle „Jarmareční atlet“ (1930), je vzpěrač s obrovskou činkou. (viz. obrázek č. 15)39
Poslední všeobecně zaměřený sloh, tedy secese, nám přináší proslulého výtvarníka A. Muchu. Maluje plakáty pro Českou obec sokolskou (1916), VI. A
VIII. slet (1912- 1926) a další pro YMCA (1922). Secesní náměty jsou hlavně ženská nahá těla. Předznamenávání ženské emancipace se objevilo v prvních
obrázcích sportujících žen, příkladem je „Cyklistka“ od
R. Casase.
Důležitým fauvistou je pro nás H. Matisse. Ob- Obrázek 15 „Jarmareční atraz „Bazén“, s náznaky plavců, dále „Černý boxer“

let“ C. Bombois

formou koláže (1947). R. Dufyho námětem jsou koňské dostihy, později regaty
a plachtění na moři (první polovina 20. let). Nizozemec K. van Dongen přispívá
boxerskými zápasy.
Z německého expresionismu je zakladatelem E. Munch. Jeden z jeho
chmurných obrazů je „Koupající se v moři“ (1907 až 1909). Německý expresionismus se vůbec nadchl pro sportovní náměty. Umělec M. Schlevogt maluje
„Závodníky“ (1907) a „Přestávka při boxerském utkání“ (1923). M. Beckmann
zachytil lidské pudy a sílu v postavách „Bruslařů“ a „Hráčů rugby“ (1929). Odlišně maloval E. L. Kirchner jeho tvorba působí uklidňujícím dojmem i díky jemné
barevnosti.
Belgický expresionista maluje temným rukopisem „Veslaře“ (1929).
Důležitou roli hrála výtvarná škola Bauhausu (1919 až 1933). Jeden
z učitelů O. Schlemmer, vytváří nový typ baletní postavy. Postavy s vejčitou
hlavou, vázovitým tělem, kuželovitými pažemi a nohama a kulovitým tvarem
kloubů. Tyto figury jsou zachyceny v gymnastickém rozcvičení v obraze „Vchod
na stadión“ (1930).
Další učitel Paul Klee ovlivněn dětskou tvořivostí, vytváří kresbu,“ Akrobati cvičí“ (1938).

39
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Americký malíř Ch. Demuth, ovlivněn expresionismem namaloval dvojici
„Akrobatů na kole“ (1919).
Další směr, je pro nás zajímavý svým výtvarným zachycením pohybu.
Zde jistě zmíníme obraz C. Carry „Plavkyně“ (1910) a „Boxera“ (1913), kde je
čitelný vliv kubismu. U. Boccioni se zabývá často sportovními náměty a charakteristiku díla nám ukazuje již název těchto děl. „Dynamismus cyklisty“ (1912),
„Dynamismus fotbalisty“ (1912) Jeho sochařské dílo se přiklání k realismu, pohyb je zde zobrazen pomocí zešikmených vlnovek připojených k tělu sportovce.
Zajímavý je i futurický fotodynamismus příkladem je A. G. Bragaglia,
v jeho dílech je sportovec rozložen do jednotlivých fází pohybu dílem je „Hráč
golfu“ a „Hráč baseballu“ (oba 1913).
V duchu rayonismu maluje N. Gončarová „Cyklistu“ (1912- 1913).
Kubismus prochází mnoha proměnami u jednoho ze zakladatelů
G. Braqua nacházíme pouze jeden námět ze sportovního prostředí, kterým je
práce „Hráči tenisu“ (1932). Druhý zakladatel P. Picasso se sportovním námětům věnuje více, zmíníme jen ty skutečně sportovní činnosti. V raném kubismu
maluje několik obrazů artistů, kubistickou malbou je „Černý boxer“ (1913), známé jsou výjevy z býčích zápasů. V neoklasicistním období má litografie „Zápasníci“.
Ruský umělec El Lisický ve své litografii „Sportovci“ dokládá výrazně kubistickou inspiraci.
Tvorba R. Delaunyho nám přináší obraz „Mužstvo z Cardiffu“ (19121913) také akvarely „Kopaná“ (1917), v obrazu „Běžci“ již opouští tvar kruhu.
Jinak řeší své obrazy další učitel z již zmíněného Bauhausu L. Feininger.
Jeho konstruktivistické pojetí přináší „Velocipedisty“ (1910) a „Závody na kole“
(1912), šipkovité tvary těl navozují představu pohybu.
U zrodu kubismu stál i umělec F. Léger, dílo „Krásné družstvo“ (19431948) zachycuje tým cyklistů, pohyb těla ve vodě ztvárňuje v díle „Potápěči“
(1944).
Pro kubistické sochaře bylo ztvárnění pohybu velice složité. Prvním
umělcem, který zvládl tuto výzvu, byl A. Archipenko a vytváří „Boxery“ (1914).
J. Lipchitz je autorem plastiky „Akrobat na koni“ (1926). Modernější dílo
H. Moora, který ovlivněn mimoevropskou kulturou vytváří „Lučištníka“ (1978).
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Námětově je pro nás bohatý W. Baumeister, „Gymnasta“ (1928), „Běžkyně“ (1927), kde si všímáme vysoké stylizace. Jeho grafický cyklus „Sport a
stroj“ se dostal do zvrhlého umění.
Z českých umělců jistě jmenujeme J. Čapka, pro nás hlavním je dílo
„Sportovec“ (1915) a ilustrace ke knize „Klapzubova jedenáctka“ od E. Basse.
Důležitou osobností je také O. Guttfreund, nám přispěl dílem „Rváči a
soupeř“ (desátá léta 20. století).
Směr dadaismus pro nás není příliš plodný. Samozřejmě můžeme zmínit
ready made kdy je kolo byciklu připevněno na barové židličce, ale dále se nemusíme tímto směrem zabývat.
Surrealismus nám představuje S. Dalího, který ztvární neobvyklé téma
„Hrůzy sportu“ (1929), dochází k zranění soupeře dýkou. Dalším umělcem imaginativních maleb je M. Chagall, patří sem díky svým výjevům z cirkusu. J. Miró
nám přispěl hlavně plakátem klubu FC Barcelona, k jejich 70. výročí.
Poetismus je velice ovlivněn sportem, ale spíše ve filmu a divadle.
Z obrazů poetistů můžeme zmínit A. Hoffmeistra s jeho dílem „Dívka s míčem“
(1922). Dále opět výjevy z cirkusového prostředí a motivy koupání. Zasloužili se
o nové výtvarné pojetí obrazovou báseň, ta se promítla do fotomontáže (například „Zápasník“ (1941) od J. Štýrského).
Z českého výtvarného směru arteficialismu zmíním pouze „Potápěče od
Toyen“.
V abstraktní tvorbě se sport projevil až později. Jeden z prvních námětů
byli „Boxeři“ (1939) J. Villona, který vychází z Delaunyho. N. de Stäel malíř ruského původu se svým dílem „Maratón“ (1948) zasloužil o uznání nejlepšího díla
nepředmětného umění, zajímavé jsou pro nás i „Velcí fotbalisté“ (1952).
V abstraktní české tvorbě je zastupitelem pouze F. Kupka, u kterého musíme zmínit „Fugu“ (1912). Pro nás je Fuga zajímavá svým motorickým nábojem.
Představitelé amerického pop artu reagují na tlak masových sdělovacích
prostředků. Sportovní tématiky se dotýká R. Rauschenberg „Zpěv XXXI.
z Dantova Pekla“ (hlavní scéna tří těžkých atletů) a R. Hamilton.
Sport se často objevuje v divadle, tanci a baletu.
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Architektura se sportovišti příliš nezabývala, avšak dnes již má samostatný obor.

2.16 Realismus
Představitelé výtvarného realismu jako jsou G. Courbet a H. Daumier,
mají k tématice blízko zápasnickými výjevy. Stejné téma uplatňuje i sochař
J. P. Molin.
Sporting prints se zdokonalili až s druhou polovinou 19. století a se zlepšením techniky. Tento grafický žánr zpodobnil snad všechny sporty.
V polovině 19. století se sport stává populární součástí života anglického
občana, což ovlivnila i školní tělesná výchova.
S rozšířeným cestováním se zobrazují motivy turistiky a další cestou je
vztah

k přírodě

barbizonské

školy.

Jejich

způsob

malby

vyústil

v impresionismus.
J. Laverly svou „Výměnu míčků“ (1885) maluje technikou plenérové malby.
Sportovními výjevy v realismu přispívá H. B. Wollen obrazem „Rugby“
(1879). Malíř, který má více obrazů s těmito výjevy je T. Eakins převažují však
záběry z veslařských závodů a tréninku. Zachycuje první sportovní portréty.
Český malířský realismus zastupuje J. Mánes maluje hlavně krajinomalby, námět výletu aj. Generace Národního divadla je nám blízká M. Alšem a jeho
kresbami dětských her. V sochařství se hlavní osobnost J. V. Myslbeka, nedotýká naší tématiky.
Na přelomu 20. století je umělecká tvorba obohacena o film, který se
sportem zabývá.
Hojnější je sportovní tématika v realismu 20. století. Sochař A. Rodin vystihuje

charakter

osobnosti

prostřednictvím

výrazu

těla

a

pohybu.

E. A. Bourdelle k tomu využívá pohyby a gesta příkladem je „Herakles lukostřelec“ (1908- 1909). A. Maillol sice dává přednost ženským postavám, ale v jeho
rané tvorbě máme terakotové sousoší „Dvou zápasících“ (1900) a „Cyklista“
(1907).
Z umělecké skupiny, která nese název Osma, zmíníme G. W. Bellowse
s velice živou a dramatickou malbou „Stag at Sharkey’s“ (1907). (viz. obrázek
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č. 16)40 Další obraz stejného námětu od tohoto umělce je litografie „Dempsey a
Firpe“ (1909).
Když se vrátíme opět do
Anglie,

vyčleníme

„Vodní

pólo“

W. Robertse a „Jiu jitsu“ D. Bomberga.
Z ruského umění nemáme
přímo sportovní náměty, jsou zde
zachycovány spíše chvíle rekreace
a zábav.

Obrázek 16 „Stag at Sharkey’s“ G. W. Bellows

Pro sport nastává chvíle rozkvětu po první světové válce, kdy lidé touží
po odreagování a zapomenutí na hrůzy války. „Sport se stává jednou
z masových zábav širokého okruhu diváků. Nelze přehlédnout ani zvyšující se
zastoupení tělesné výchovy v základním vzdělání lidí, které kultivuje jejich postoje ke sportu.“41 Zde se rodí moderní hrdina sportovec. Sportovci vystupují
z anonymity, dočkávají se uznání a jejich disciplíny lákají masy fanoušků. Stávají se novým vzorem a ideálem.
Hlavním hrdinou je boxer, nejčastěji spodobňovaným boxerem je
Schmelling. R. Sintenisová vytváří několik jeho portrétů ovlivněné impresionismem. Dalšími sochaři jsou R. Belling, C. Berend, E. de Fioriho a další.
Další populární hvězdou je běžec Nurmi. Je zpodobněn V. Aaltonen a
R. Sintenisovou, která vytváří i další dílo „Fotbalista“ (1927) a „Hráč póla na koni“ (1928- 1929). Běžec je i v díle „Předávka štafety“ (1932) od J. Karsche.
V této době se ke slovu dostávají i další sochaři jako jsou H. Lederer,
G. Marcksov, Ch. Malfray, C. Milles.
Mnoho grafických listů z boxerského prostředí (1911- 1925) vytvořil
A. Dunoyer de Segonzac, zpracoval i „Veslaře“ (1914). Hodnotu jeho díla nám
dokládá cena P. de Coubertina, kterou získal v roce 1968.
Velké zastoupení mají ve sportovní tématice poláci. W. Piotrowski maluje
portrét „Kostrzewski nad překážkou“ (1928), F. S. Kowarski „Veslaře“ (1931),

40
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Hohler, V.;Kössl, J.; Sport v umění. Praha: Olympia, 1989 (strana 161)

48

A. Karny má plastiku „Skokanky“ (1930), za kamenný reliéf fotbalistů má zásluhy J. Klukowski.
První světová válka vyprovokovala umělce k vytvoření směru Nové věcnosti. G. Grosz tvoří dílo plné ironie „Nový člověk a Boxer“ (1920). Také zachycuje portrét M. Schmellinga. A. Räderscheidt maluje nahou „Tenistku“ (1926).
Realisticky zaměřená tvorba našla uplatnění v uměleckých soutěžích
olympijských her. Z mnoha umělců musíme zmínit P. Landowskiho se sochou
„Boxera“ (1. cena 1928) a H. Yencesse se skulpturou „Plavkyně“ (3. cena
1948), R. Sintenisová s palstikou „Fotbalisty“ (3. cena 1928), S. Blomberg se
sousoším „Zápasících chlapců“ (3. cena 1936) a W. Skoczylas za plakátové
návrhy získal třetí cenu na OH 1928. Olympijské soutěže však nenabyly na takovém významu, který do nich vkládal jejich zakladatel P. de Coubertin.
Velká říjnová a socialistická revoluce dala za vznik socialistickému realismu. Umění ultramodernistických skupin vede k odloučení potřeb lidových vrstev. Konec dvacátých let se díky revoluci v umění stává společensky srozumitelným. Program budovatelského nadšení, osvobozené osobnosti atd.
Pro nás zajímavá je tvorba A. A. Dejneka, který
vytváří mnoho akvarelů pro časopisy, kde zkouší výtvarné zachycení pohybu. V časopisech se objevují
náměty jako kopaná, běh na lyžích, tenis, gymnastika
nebo míčové hry. Až ve třicátých letech věnuje sportovním námětům velká plátna „Běžci na lyžích“
(1931), „Závod v běhu“ (1933), „Brankář“ (1934),
„Fotbalista“ (1931) a další, na svém kontě má i plastiky „Hlava atleta“ (1940), postava „Boxera“ (1947) a
další. V tomto směru uvedeme ještě G. K. Rodčenka
a jeho „Zápasníka“ (1919). A. N. Samochvalov zachy- Obrázek 17 „Dívka ve fotbalocuje nástup dívčí generace „Členkou spartakovců“ vém dresu“A. N. Samochvalov
(1928) a „Dívkou ve fotbalovém dresu“ (1932) (viz. obrázek č. 17)42 a další.
Ze sochařů z této doby zmíníme M. M. Trubeckého, který se spolu
s M. G. Manizerem zabývá postavami historických osobností.

42
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Bohužel nemohu zmínit všechny umělce tohoto směru bohatého na témata sportu. Četná je nejen šíře sportovních námětů, ale také zachycení přípravy na ně. Rozšířil se výběr sportovních disciplín, ale i portrétní tvorba všech
sportovců.
Konstruktivisté přinášejí moderní programy výstavby měst, zmíníme
V. Tatlinův „Pomník II. internacionály“ a El Lisického plán na sportovní stadión
(1925). Z mnoha projektů se uskutečnila jen část.
Z architektonického

sportovních

řešení

objektů

jmenujeme

A. G. Kurdianiho stadión Dynama (1932). Nejvýznamnějším architektem SSSR
je M. V. Provozin.
Vztahy mezi uměním a sportem upevňuje NDR svými výstavami Umění a
sportu. Ze starší malířské generace uvedeme B. Hellera a H. H. Wagnera. A
z mladé generace výtvarníků P. Schnürpela, A. Wunscha a L. Zitzmanna.
Ze skulpturální tvorby NDR jsou H. Burschikovy plastiky klidové a soustředěné (Dívka na kladině). S. Schreiber vyjadřuje spíše akci. Dalšími umělci
jsou U. Holland a H. J. Förster a další.
Literatura je v optimistickém přístupu ke sportu, sport se vyskytuje i
v hudbě a choreografii hlavně baletu.
Dalším proudem je italský neorealismus M. Marini v rané tvorbě vytváří
dřevěnou skulpturu „Boxera“ (1935) v okamžiku celkového vyčerpání, „Zápasník v ringu“ (1947) se naopak plně soustředí na nadcházející utkání. E. Greko
vytváří nový typ sportující ženy. Dílo „Velká plavkyně“ (1956) a „Olympijské vítězství“ (1962), to je umístěno ve Velkém paláci sportu v Římě. Nejvýznačnějším je malíř R. Guttuso jeho tvorba se vyznačuje vlivy expresionismu a kubismu. Tím se vyznačuje plátno „Pláž“ (1955- 1956), pro jednotlivé skupinky lidí
volí různé úhly pohledu.
Ráda bych zmínila ještě mexického malíře R. Riveru, který tzv. murální
tvorbou (nástěnná malba spojená s mozaikou a reliéfem) vytvořil v kompozici
„Spor“t průčelí mexického olympijského stadiónu.
Díla fotografického jinak superrealismu se vyznačují až naturalistickou
kopií. Na první pohled nerozeznáme díla superrealistů od fotografie. Příkladem
je A. Colvilleův „Bruslař“ (1964). Lehkou stylizaci vidíme u „Plavce“ D. Ullricha
(1970).
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Skulpturální formou naturalismu je environments u tohoto odnoží máme
představitele G. Segala, vytvářel sádrové postavy reálné podobné živému modelu. Dílem je kompozice „Fotbalistů“ (1969).
Body- art nebo Process- art jejich umění využívá přímo lidské tělo a často sportovní činnosti.
Někteří umělci se snaží o návrat k Merzbilder, jímž dal základ
K. Schwitters.
Kubismus propojený s realismem nalézáme v bronzové plastice „Derby“
(1960) od F. Königa.
V českém umění přelomu 19. a 20. století není příliš místa pro sportovní
náměty. Za malíře sportovních námětů můžeme označit M. Jiránka, nejblíže
jsou nám „Fotbalové hřiště“ a „Fotbal“ (nedokončeno). Další výtvarníci se zabývají spíše tématem rekreace. Významným směrem je sociální umění, jejím
mluvčím byl K. Holan (obraz Fotbalové hřiště). Dalším umělcem je J. Rambousek s litografií „Zápas“ (1929), dřevoryt „Sportovní fanoušek“ (1935- 1936). Sochař L. Beneš a jeho sochy „Běžec“, „Boxer“ a „Start“ (vše 1924). Dalšími sochaři jsou O. Švec, J. Obrovský, který za vrhače oštěpu získal třetí cenu na OH
(1932). Také J. Nušl, W. Novak, A. Pelc. J. Lada vytváří národní umění, ve kterém se setkáváme se sportováním venkovské mládeže. K. Slovinský kreslí
„Hráčku tenisu“ (1924). B. Hofstädter je autorem obrazu „Boxera“ (1942).
J. Brychta vytváří novým technickým způsobem drobné skleněné postavičky,
zajímavý je celý soubor hokejového utkání ČSR- Švédsko. K. Lhoták věnuje
sportu větší pozornost. Maluje mototuristiku, cyklistiku, ale i „Tenis“ (1941) a
další. Jeho dílo ve světě ojedinělé svou až básnickou představivostí. F. Tichý zachycuje výjevy
z cirkusu, z artistických výkonů zmíníme „Přemet
na laně“ a „Provazochodce“ (oba kvaš 1931).
Po socialistické revoluci vzniká v Praze
1971 výstava Sport v zrcadle umění. Představiteli
jsou O. Oplt zabývá se gymnastkami (viz. obrázek
č. 18)43 stejně jako M. Med, který svou tvorbu Obrázek 18 O. Oplt
gymnastkám a tanečnicím přímo zasvětil. Grafické cykly K. Hrušky působí vy43
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soce estetickým dojmem dílem je „Box“ (1973), „Brankáři“ (1973) a „Kopaná“
(1974). K. Němečková používá vystřihovanou grafiku k tvorbě námětů
s gymnastkami, lyžaři, hokejisty apod. Dílo je plné poezie a humoru. Dílo „Sportovní stadión“ od J. Mikuli nese silné politické téma zneužití stadiónu na koncentrační tábor. M. Šoltészová v obraze „Reportáž“ (přelom 70. let) kritizuje
moderní společnost. Dalšími umělci, kteří příležitostně použijí sportovní motiv,
jsou T. Bíma, V. Fedkovičová, A. Kolář, J. Salajka, O. Synáček, J. Šebek,
V. Turek, P. Zlámal a další.
Sportovní skulptura dominuje u umělce Z. Němečka. Od drobných plastik
po sochy v životní velikosti. Jeho sousoší jsou zařazená do prostorů sportovišť,
příkladem je „Hokejový brankář“ (1959), „Hokejista“ (1972), „Basketbalista“
(1977, 1983), „Gymnasta“ (1978, 1979). Na svém kontě má i plastiky, které byly
vytvořeny na objednávku pro olympijské hry anebo slouží jako památník. Neztvárňuje jen sportovce, ale i psychologické rysy postavy.
Stylizovaný „Motocyklista“, „Artistka“ a „Na kladině“ (vše 1958) R. Svobody, kladou důraz na tvarovou zkratku. Dalšími díly umělců jsou „Boxer“
(1971) V. Koštovala, „Odpočívající závodník“ M. Axmana, „Poslední metry“
(1973) L. Janoucha, „Běžci“ Z. Hoška a mnoho dalších.
Rychle se zvyšuje počet tělovýchovných a sportovních objektů, uveďme
alespoň některé, hala v Bratislavě (1955) J. Chovance a J. Poštoly, plavecký
stadión v pražském Podolí (1955) R. Podzemského a G. Kuchaře.
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3 Pedagogická část
3.1 Historie tělesné výchovy
Tělesná výchova se stejně jako sport objevuje již v pravěké civilizaci. Postavení člověka na nohy a stále obratnější ruce mu pomohly změnit sběračskou
komunitu v loveckou. Postupem času se zrodily starověké civilizace. Zvyšující
nároky se kladly na fyzickou přípravu, která probíhala v dětství. Formou výcviku
byla hra, postupně se hra stala výcvikem řízeným dospělými. Zejména chlapci
se cvičili do funkce bojovníků a lovců.44
Jak řekl starověký Řek a historik Xenofón: „Žádný občan nemá právo být
amatérem v oblasti tělesného cvičení, být v dobré fyzické kondici je součástí
jeho povolání jako občana.“ 45
Tělesnou výchovu a její důležitost ve vývoji člověka zdůrazňoval český filozof a matematik Bernard Bolzano (1781- 1848). V Knize „O nejlepším státě“
napsal, že v nové společnosti bude tělesná výchova nezbytným předmětem na
školách. Tělesná výchova měla obsahovat: tělocvik, běh, chůzi po kladinách,
plování, šplhání, lezení na žebřících, skoky přes příkop atd.
V první polovině 19. století byl tělocvik v Rakousku výsadou pouze šlechty a zámožného měšťanstva.
Budečské učitelské porady vedené Karlem Slavomilem Amerlingem
(1807- 1884) usilovali o začlenění tělesné výchovy do výchovného procesu
škol. Vyústili v roce 1848 a tělocvik byl zaveden jako nepovinný předmět do
gymnázií a reálek.
Úsilí o zavedení tělocviku do škol nepřekazil ani Bachův absolutismus
ani tzv. konkordát. K této snaze velice přispěl Jan Evangelista Purkyně (17871869), zdůrazňoval, že je tělesná výchova nedílnou součástí vlastní zdravovědy.
Do obsahu školní tělesné výchovy se prosazovaly hlavně tělovýchovné
směry. V polovině 19. století se začala na Slovensku vyučovat tělesná výchova
a to po německém Spiessově vzoru.46 Zde ve Spišském Podhradí se začala
44

Olivová, V.; Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988
Douillard, J.; Tělo, mysl a sport. Praha: PRAGMA, 1994
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A. Spiess formoval Jahn Eiselenův systém nářaďového tělocviku do podmínek škol.
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poprvé vyučovat tělesná výchova jako povinný předmět. Bylo to v letech 18481849, na gymnáziu v Rožnavě (1857) a ve Spišské Nové Vsi (1861). Průkopníkem tělesné výchovy v Bratislavě byl Ferdinand Martinengo (1821- 1895).47
Další osobnost, kterou bych měla zmínit je Prof. MUDr. Karel Weigner
(1874- 1937), ředitel vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních
školách a čelný představitel vědecké fronty naší tělovýchovy.
Většina zemí Evropy v programech školní tělesné výchovy vycházela
z upřednostnění

zdatnosti

a

národnostních

principů.

Systémy

směřují

k stylistickým cvičením a formální rutině. Pouze anglické postoje byly emotivnější. Tento rekreační pohled na tělesnou výchovu dal základ netradičním tělovýchovným programům, které se rozšířili i ve Spojených státech.48

3.2 Školní tělesná výchova
Zavedení tělesné výchovy jako povinného předmětu do obecných a měšťanských škol bylo i přes zákonná opatření velice složité. Největší překážkou
byl nedostatek kvalifikovaných učitelů, materiálně technické zabezpečení, ale i
odpor veřejnosti.
Pro zkvalitnění výuky byly zpracovány osnovy podle již zmíněných osnov
Spiessových.49 Adolf Spiess (1810-1858) pracoval ve Švýcarsku a je považován za zakladatele školní tělesné výchovy. Žádal, aby tělesná výchova byla nedílnou součástí školní výuky. Dovršil proces tvorby cvičení prostných, když spojil Pestalozziho kloubová cvičení s pojetím německým. Pro školu zavedl systém
prostných a pořadových, které vypracoval do nejmenších podrobností, a i jednoduché cviky nacvičoval v metodických řadách. Cvičilo se hromadně i na nářadí a vždy na povel. Spiess požadoval, aby po skončení školní docházky pokračovali dospělí v tělocvičných spolcích.
Pro školní tělesnou výchovu je důležitá jeho dvousvazková Tělocvičná
kniha pro školy (Das Turnbuch für Schulen) z r. 1847 a 1851, která obsahuje v
1. svazku cvičení pro chlapce a dívky ve věku od 6 do 10 let a v druhém svazku
od 10 do 16 let. Spiess žádal, aby každá škola měla dobře vybavenou tělocvičnu a hřiště a alespoň jednoho odborně připraveného učitele. Proto podporoval a
47
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osobně organizoval odbornou přípravu na učitelských ústavech a univerzitách.
Jím vypracované osnovy jsou pak používány na většině škol v německých státech a po roce 1874 i v Rakousku. Později však modernizovány A. Maulem.50

3.3 Zavádění tělesné výchovy do škol v českých zemích
Čeští následovníci Herbarta, tedy herbartovci se přikláněli k učení Komenského. Školní tělesná výchova byla vyučována již v roce 1813 jako nepovinný předmět v Táboře, později v Jindřichově Hradci, České Lípě, Plzni, Jihlavě a v Praze. O teoretickou propagaci zavedení tělocviku do škol se postaral
propagátor Herbarta F. Čupr (1821- 1882). Ten však oproti Herbartovi doporučoval zařadit tělesnou výchovu mezi řádně vyučovací předměty.
V druhé polovině 19. století byl vývoj tělesné výchovy v Evropě velice odlišný. V Čechách se prohlubuje vliv Komenského ve školských reformách. Svými návrhy na úpravu vyučování tělocviku přispěli K. Amerling (1807- 1884) a
J. E. Purkyně (1787- 1869).
V 50. letech 19. Století byl díky tomu tělocvik zaveden jako nepovinný
předmět na gymnáziích a reálkách v Praze, Litoměřicích, České Lípě, Hradci
Králové, Jičíně, Chebu, Jindřichově Hradci, Plzni a v Lokti.
V polovině 19. století se školní tělocvik děvčat prováděl většinou pouze
v soukromých tělocvičných ústavech. To se daří změnit pedagogovi G. Steinackerovi, který v roce 1842 vydává práci „Zkušenosti a napomínání na poli ženské
výchovy.“ Zde popisuje potřebu školní tělesné výchovy děvčat. Tvůrcem školního tělocviku pro děvčata byl již zmíněný A. Spiess. Porážka Rakouska ve válce
s Pruskem vedla k reformě školské soustavy. Součástí reformy bylo, zavedení
tělesné výchovy jako povinného předmětu do obecných škol v roce 1869. O dva
roky dříve, se již učitelé na učitelských ústavech připravovali na tuto skutečnost.
Základ curricula byl v roce 1870 stanoven školním a vyučovacím řádem. Zavedena zde byla tři cvičení pořadová51, prostná a nářaďová.
První osnovy od autorů A. Spiesse a A. Maula (1828- 1907) nebyly příliš
účinné. Vycházely z přílišné analýzy pohybů a přemírou málo účinných meto-
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dických řad. Cíle tělocviku byly zaměřeny na rozvoj síly obratnosti, jistoty, odvahy a sebedůvěry. Obsah vyučování vedl uzavření tělocviku do tělocvičen,
přecenění průpravných cviků a pořadových cvičení a šablonovitost v organizaci.
Musíme brát ve zřetel kontext doby, tato cvičení vedla k prevenci úrazů, které
by tělesnou výchovu mohli ve větší míře ohrozit.
Zákon z roku 1869 ovšem nezavedl tělocvik povinně na reálkách a gymnáziích. Byl zde ale veden „Tělocvičný ústav pro chlapce a dívky v Praze“ 18661884 Dr. Miroslavem Tyršem. Ten spolu s Žofií Podlipskou zavádí roku 1869
„Tělocvičný spolek paní a dívek pražských.“ Roku 1883 byl tělocvik na dívčích
školách zrušen.
Již neaktuální osnovy byly v roce 1911 pro chlapce a 1913 pro dívky
přepracovány. Rozsah dvou povinných hodin týdně zůstává, ale přibývají tzv.
nepovinné hry.
Vznikem samostatné Československé republiky byla školní tělesná výchova ovlivněna nejvíce národními tradicemi spolkového tělocviku sokolského,
jejímž základem byla Tyršova soustava. Základ curricula byl doplněn o sezónní
cvičení a sporty v přírodě. To se projevilo v odklonu od statického cvičení. Ministerstvo školství upravilo v roce 1919 výuku tělocviku děvčat, které je zavedeno při vyšším počtu, než dvacet děvčat.
Velké změny přinesly principy novorakouské školy, představitelé tohoto
směru jsou K. Gaulhofer a M. Treicherová. Přináší pedocentrické pedagogické
koncepce, s poznatky pedagogické psychologie. Zdůrazňují subjektivní role žáka, uplatnění zdravotních cílů a hlubší metodičnost.
V období druhé světové války měla tělesná výchova čtyři vyučovací hodiny, pod vlivem německým s důrazem na branný obsah.
Po druhé světové válce byly v tělocviku formulovány cíle a úkoly zdravotní, vzdělávací a výchovné. Byly zvýšeny požadavky na výkonnost žáků. Je
zde patrný odklon od novorakouského pojetí, tendence se přiklání ke sportovnímu zaměření. Dívčí školní tělesná výchova zde nachází plnou rovnoprávnost,
v roce 1948 je již zavedena ve všech typech škol. Roku 1954 byly zřízeny vysoké školy pedagogické spolu s přípravou středoškolských profesorek tělocviku.
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Základem curricula byla gymnastika, sportovní příprava v atletice a hry,
bylo doplněno i o teorii. Byly zde zavedeny výkonnostní normativy, které byly
díky negativním ohlasům 1957 zrušeny.
Roku 1960 byla provedena úprava curricula, cílem bylo sjednotit osnovy
tělocviku pro chlapce i dívky od 6- 19let, a propojit je s tělovýchovnou činností
zájmovou. Učivo bylo rozloženo do tří výkonnostních stupňů. Zájmová a školní
tělesná výchova se však dostali do konkurenčního vztahu. Školní tělesná výchova nemohla materiálně konkurovat zájmové, tak se zaměřují na sebepojetí,
stimulaci rozvoje pohybu atd.
Společenské změny roku 1989 nesou změny v celém školství. Na učitele
i žáky tělesné výchovy se kladou nové nároky. Jsou vyšší nároky na přípravu
obsahu vyučování, optimálního rozsahu a materiální vybavení. Počet povinných
vyučovacích hodin zůstává na 2- 3 hodiny týdně. Větší prostor mají ovšem samotné školy, volí optimální varianty vzhledem k možnostem školy.

Je zde

umožněna forma soustředěného vyučování v rámci kurzů, táborů atd. jako náhrada za třetí vyučovací hodinu, kterou nešlo zajistit. Žáci základních i středních
škol mají možnost činnosti ve sportovních klubech přímo na školách. Hlavní
snahou je zde větší otevřenost curricula a humanistické principy.52

3.4 Tělesná výchova v současnosti
V pohledu na tělesnou výchovu dneška, se ztotožním, s názory Petra
Nejedla. Ve svém článku do učitelského zpravodaje se vyjadřuje k ignorování
tělesné výchovy na školách. Vezměme si fakt, že dítě projde základní školou,
kde se účastní minimálně jednou týdně fyzické přípravy v rámci tělesné výchovy. Dále pokračuje střední školou, kde je opět povinná tělesná výchova další
čtyři roky. Z jedné třídy těchto žáků kolik z nich by zvládlo kotrmelec, stoj na
rukou, kdo by skočil do dálky nebo předvedl sprint? Není tedy tělocvik pouhým
„zabitím“ času, aby děti nezlobily a zahrály si hry a to často ve velmi malém počtu? Stejně jako pan učitel tělocviku pan Nejedla i já si myslím, že vina není ani
tak v učitelích tělocviku jako spíše v systému. Vyjmenujme několik těchto příčin,
které práci učitelů tělocviku znesnadňují.
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Rychtecký,A., Fialová, L.; Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2000
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• Právní- Ve smyslu uvolňování žáků z tělesné výchovy. A to pod
záštitou lékařských potvrzení, omluvení rodiči, zapomenutí úboru
atd. Bylo by potřeba zajistit normy aktivnosti žáků a jejich klasifikace. Otazník je nad povinnou klasifikací.
• Materiální- Znamená využití sportovních her a moderních sportů.
Do tělocvičen a na hřiště se často musí dojíždět, tím se opět ztrácí
čas na aktivní cvičení.
• Formální- Žáci by se měli naučit, že je aktivní pohyb součástí
zdravého způsobu života a to nejen na hodinách tělesné výchovy.
Vzorem jim má být školní atmosféra, pedagog, rodič.
• Organizační- Problém nastává u již zmíněných necvičících žáků,
kteří vyžadují náhradní práci, odlišnou klasifikaci a odvádějí pozornost učitele od cvičících žáků, čímž mu organizaci hodiny tělesné výchovy značně znesnadňují.53
Modernizace a ulehčování každodenních činností je sice velice příjemné,
ale nese svá negativa a určité důsledky. Rychlost dnešní doby nás vede
k nepravidelnému a nezdravému stravování. Urychlené a pohodlnější cestování nám k pohybu příliš nepřispívá. Společnost konečně zjišťuje, že má tělesná
výchova nemalý význam. Sport se stává stále více populárním. Dokonce i novodobý typ hrdiny je sportovec.

3.5 Dotazník pro Mgr. Renatou Mošnovou
V dnešní době je tělesná výchova redukovaná rámcově vzdělávacím
programem. (viz. příloha CD) Zde jsou vypsány konkrétní body, kterých by se
tělesná výchova měla dotýkat. O přiblížení tělesné výchovy současnosti jsem
požádala učitelku tělocviku na ZŠ Mgr. Renatou Mošnovou, která je současně
trenérkou volnočasového gymnastického klubu s názvem Gym Club Reda, který spolu s Mgr. Danou Milátovou založila.
Bohužel se nám nepodařilo domluvit společné setkání, vyřešili jsme to
tedy dotazníkem, který jsem paní učitelce zaslala. Je třeba říci, že se s paní
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učitelkou dobře známe, já ji znám z pozice mé trenérky a můžu o ní říci, že je
výborný pedagog s vrozenou autoritou, přísností a s velkou dávkou empatie.
V Základní škole Ke Kateřinkám v Praze 4 se tělocviku účastní na prvním
stupni 24 – 30 dětí. Vždy spojeny 2 třídy. Na druhém stupni 15 žáků, ale i zde
jsou některé třídy spojeny jako na prvním stupni. Z tohoto počtu žáků jich průměrně necvičí na prvním stupni v průměru čtyři děti a na druhém stupni dvě až
tři děti na dělenou třídu 15 žáků. Pokud dojde k jejich absenci nejčastější omluvenkou je nachlazení, rodinné důvody, zapomínání úboru a po nemoci. Aby byli
klasifikováni, musí mít žáci splněnu 30% docházku, což znamená, že musí cvičit každou třetí výuku tělocviku. Tělesná výchova je zde vyučovaná jednou týdně dvě hodiny. Pokouší se dodržovat RVP. Paní učitelka se věnuje všem sportovním aktivitám. „Snažím se o to, aby každá hodina měla v sobě něco nového.“
Celková zdatnost žáků je ale bohužel stále horší. Jiných sportovních aktivit (kromě tancování), než je tělesná výchova, se účastní asi dvě dívky na třídu. Žáci mají v hodinách rádi hry, co naopak negují a dokonce se i bojí, jsou
vytrvalostní běhy a šplh. To, že fyzická zdatnost žáků klesá, dokládá i odhad
paní učitelky, že by v základech sportu obstálo asi 5 dětí z 30.54
Kdyby mohla paní Mgr. Mošnová něco změnit, přidala by ještě jednu hodinu tělocviku, kterou by věnovala plavání, zdravotnímu TV nebo návštěvě nějakého sportoviště-lanové aktivity, fitness, tanec atd.
Ne neposlední věc, která mě zajímá, jsou rozdíly mezi dvěma pedagogickými činnostmi, které paní Mgr. Mošnová zastupuje. Odpovídá: „Ve škole je
to těžší. Musím učit děti, které nechtějí mít s TV nic společného. Snažím se jim
ukázat, že sport je nedílnou součástí našeho života. V clubu jsou děti dobrovolně a chtějí se stále zlepšovat. Specializují se tam na sport, který si vybraly.“

3.6 Historie výtvarné výchovy
Kreslení bylo zařazené do škol již v rámci tereziánských reforem v roce
1774. Působilo jako vyučovací předmět 4. ročníku hlavních a normálních škol.
Slovensko roku 1777 nově zorganizovalo všechny stupně škol na základě Ratio
educationis. Ten kreslení zařazuje do nejvyšších ročníků měšťanských škol.
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V základech sportu máme na mysli pohybové hry, gymnastiku, atletiku, sportovní hry, plavání atd.
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Kreslení samozřejmě vypadalo úplně odlišně od výtvarné výchovy současnosti. Cílem kreslení bylo žáky připravit na povolání řemeslníků. Mělo rozvíjet zobrazovací schopnost a zručnost. Přibližovalo se rýsování, kreslilo se podle
ornamentálních předloh. Londýnská světová výstava ukázala naší nízkou úroveň kreslení na školách v roce 1851. Nejvyšší úroveň pak mělo kreslení francouzské.55

3.7 Školní výtvarná výchova
Školský zákon z roku 1869 stanovil kreslení povinným předmětem na
všech obecných, měšťanských i venkovských školách. V kresbě se uplatňovala
hlavně linie a tvar, barvy se používaly jen velmi málo a to ve vyšších ročnících.
Na sklonku 19. století k nám začíná pronikat vliv ciziny. Dílo Louise
Pranga s názvem „Základy umělecké výchovy“ vydané v Americe v roce 1903
bylo podnětem k novému vyučování. Při výtvarné činnosti se má žák zaměřit na
pozorování a analýzu skutečnosti. Prang tvrdí, že výtvarné umění rozvíjí osobnost, podněcuje obrazotvornost a zručnost žáka. Náměty se rozšířili na kreslení
figury člověka i zvířete, krajiny a další složitější předměty.
Vždy po čtyřech letech se konaly srazy pro uměleckou výchovu a kreslení různě po Evropě. Zde se projevovali reformní snahy ve výuce kreslení.
Díky sjezdu v r. 1912 začíná zájem o spontánní dětský výtvarný projev.
Následuje kongres v Paříži, který poukazuje na problémy dekorativního kreslení
a ornamentu. V roce 1928 v Praze bylo díky kontextu doby kreslení zařazeno
do oblasti naukově technické a psychologické. Pražský koncept kreslení můžeme rozdělit do tří proudů:
• naukově technický (realistické zobrazování a konstruktivismus)
• psychologický proud (volný výtvarný projev dítěte)
• tvořivá představivost a reprodukce viděného
Od r. 1928 se kreslení stává naukovým předmětem s jasnými cíli, vylepšit dítě v pozorování, představivosti, paměti atd.
Dnes je výtvarná výchova stejně jako tělesná výchova komplexně vymezená v rámcově vzdělávacím programu.56(viz. příloha CD)
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3.8 Důležitost tělesné a výtvarné výchovy na školách
(Proč cvičíme a kreslíme)
U tělesné výchovy můžeme s odůvodňováním začít u definice zdraví.
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Zdraví by mělo být hlavní prioritou základního vzdělání. Vyvážení těchto
tří složek vede k aktivitě, spokojenosti a pracovní výkonnosti. Ve výchově tedy
chceme dosahovat prevenci a rozvoj klíčových kompetencí ke zdraví. Žáci poznávají hodnotu svého zdraví, zároveň vážnost problémů spojených s nemocí,
získávají soubor poznatků a poučení o prevenci. Mají umět pomoci nejen sobě,
ale i ostatním v situaci nemoci a úrazu. Děti si mají osvojit praktické dovednosti
a to nejlépe v modelových situacích. Tělesná výchova (v té je obsažena i zdravotní tělesná výchova), je společně s Výchovou ke zdraví zahrnuta ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tato oblast respektuje věk žáků a prolíná se i dalšími vzdělávacími oblastmi.
Žáci nejdříve poznají své pohybové možnosti a naučí se, jaké pohybové
činnosti přispívají k rozvoji jejich tělesné zdatnosti. Cílem pohybového vzdělání
je to, aby si dítě utvořilo jakýsi vlastní pohybový plán a tím uspokojilo své potřeby, zájmy, zvýšení výkonnosti a regeneraci. Moderní doba je v mnohém snazší,
ale dětem přináší stále častější zdravotní oslabení a to již v raném věku.57
Výtvarná výchova vede žáky k tvořivé činnosti a sebevyjádření. Seznamují se s uměleckými díly, učí se je chápat a interpretovat. S nástupem druhého stupně nastupuje širší úhel pohledu na umění a kulturu. Žáci řeší historické a
společenské kontexty. Výtvarná výchova využívá výtvarných projektů, umožňují
osobitější a originálnější provedení.
Umění a kultura učí žáky dívat se na svět jinak, ne pouze racionálně.
V kultuře vidíme součást každodenního života, kulturu chování, oblékání, cestování a práce. Sledujeme zde historické kontexty a pomáhá nám pochopit
proměny společnosti. Umění potom chápeme jako způsob specifického poznání
a dorozumívání, v němž vystupují pouze umělecké prostředky. Tvořivé činnosti
57
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jako jsou Výtvarná a Hudební výchova rozvíjí schopnosti nonverbálního vyjadřování (tón, zvuk, linie, bod, tvar, barva, gesta, mimika).
Výtvarná výchova vede k rozvoji smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověření komunikačních účinků.58
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4 Propojení výtvarné a tělesné výchovy
V tělesné výchově nelze opisovat, napovídat a vytvářet kopie či plagiáty
originálu někoho druhého. Podobně není možné, aby za žáka úkol splnil spolužák, což mají společné s výtvarnou výchovou (může se to stát za určitých okolností v hodině kreslení nebo v pracovní výchově, ale pouze v případě špatného
vedení pedagoga). Žák při pohybovém výkonu v tělesné výchově musí spoléhat
jen na sebe. Podaný výkon je záležitostí pouze jeho samotného a je odrazem
jeho momentální pohybové gramotnosti. Na vlastní oči zjistí, co zvládne a co
ne. Žákovi může ve výkonu pomoci jen učitel nebo spolužák dopomocí nebo
slovní korekcí, spolužáci třeba povzbuzováním. To je opět podobné při hodinách výtvarné výchovy.

4.1 Výtvarný projekt: Výtvarné umění a sport
Věková hranice: 12let
Pedagogický záměr: Prohloubit vztah ke sportu. Přiblížit důležitost fyzického
pohybu. Seznámit se s kompozicí, stylizací, reliéfem a kaligrafií.
Použité techniky: Kresba, malba, modelace, kaligrafie, body art.
Časové rozložení: Osm týdnů.

4.1.1 dílčí téma: Studie sportovních potřeb
Motivace: Přibližme si sport tím, že si povíme naše zážitky ze sportu, řekněme
si, jaké druhy sportu známe a zaměřme se na moderní metody cvičení nebo
tance, které by nás bavili. Ukážeme si sportovní potřeby. Každý žák si přinese
sportovní potřebu, dle jeho koníčků, mimoškolních aktivit, nebo sportovních klubů, které navštěvuje. Například mohou přinést tenisový míč, tenisovou raketu,
pingpongovou pálku, fotbalový míč, kopačky, brusle, švihadlo a další. Žáci se
rozpovídají s ostatními o konkrétním sportu, který provozují, vysvětlí třídě základní pravidla, prostředí, ve kterém se sport odehrává, potřebnou výbavu atd.
Výtvarný problém: Mým úkolem je seznámit děti s různými typy sportu a „nalákat“ je na různé volnočasové aktivity. Žáci, kteří sportují, budou reprezentovat
jimi zvolený sport. Pedagog přednese moderní metody cvičení, do kterého se
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žáci mohou přihlásit i ve 12letech. V tomto věku je na začátek s některými sporty pozdě, pokud chce dítě dosáhnout kvalitních výsledků.
Úkol: Zpracujte kresebně vámi donesené pomůcky. Pro zatím nechte ležet
předmět před vámi a kreslete ho tužkou nebo perem a tuší z bezprostřední blízkosti.
Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: Kresba; tužka, pero, tuš,
čtvrtka A3, donesené sportovní potřeby.
Vazby: Sportovní utkání, deník Sportu, kresby Albrechta Dürrera, Václava Hollara, Vladimíra Kokolia, Jaroslava Šerého, Pabla Picassa, Edgara Degase, Václava Boštíka.
Hodnocení: Hodnocení se vztahuje na přesnost proporcí a zachycení detailu a
materiálu dané sportovní potřeby. Zachycení světla a stínu.
Vazba s tělocvikem: Donesené předměty v tělocviku využijeme k vytvoření tzv.
opičí dráhy. Tato na první pohled obyčejná zábavná aktivita je pro děti velice
užitečná například pro: rychlý běh, obratnost, postřeh, uchopování předmětů,
hod na cíl, reakce na signál, pohotový start, soutěživost.59

4.1.2 dílčí téma: Malba zátiší sportovních potřeb
Motivace: Nyní jsme již díky kresebné studii seznámeni s tvarem, materiálem a
funkcí sportovních potřeb. Na základě těchto poznatků se poučíme o kompozici
a perspektivě.
Výtvarný problém: Žáci jsou se sportem již seznámeni. V tomto tématu už se
nebudeme tolik zabývat sportem. Zaměříme se na výtvarné umění. Naučím žáky pořádně se dívat na věci kolem nás a zkoumat jak vypadají. Také je zde seznámím s kompozicí a perspektivou.
Úkol: Sestavte kompozici z donesených předmětů. Tuto „sportovní kompozici“
malujte temperami. Můžete dojít k určité stylizaci. Vyberte si a malujte buď celou kompozici, nebo její výsek. Zde jde hlavně o živou barevnost a výběr kompozice.
Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: Malba; tempery, štětce,
kelímek na vodu, čtvrtka A3, donesené sportovní potřeby.
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Vazby: Malby zátiší od: Caravaggio, „Koš ovoce“ (1596), Floris Claesz. van
Dyck, „Zátiší“ (1613), Willem Claesz. Heda, „Snídaně s ostružinovou paštikou“
(1633), William Michael Harnett, „Moje nejkrásnější věci“ (1888), Paul Cézane,
„Zátiší se závěsem“ (1898- 1899), Juan Gris, „Hrušky a hrozny na stole“ (1913),
Amédée Ozenfant, „Kompozice s lahvemi, kytarou a sklenicí na šedém stole“
(1920), Georges Braque, „Zátiší s mísou, ovoce, lahví a mandolínou“ (1930),
Moise Kisling, „Zátiší s ovocem“ (1935).60
Hodnocení: Hodnotíme hlavně barevnost a zvolenou kompozici.
Vazba s tělocvikem: Předměty využijeme stejně jako v předchozím tématu, ale
opičí dráhu obměníme a můžeme ji zaměřit například na posilování různých
partií těla.

4.1.3 dílčí téma: Pohyb (příprava na následující úkol)
Motivace: Co se děje s lidským tělem v pohybu, sportovním výkonu? Jakých
výkonů je tělo schopno dosáhnout? Příkladem nám bude atletika, kde budeme
mluvit o jednotlivých disciplínách a rekordech, které sportovci dosáhli. Jakou
funkci má trenér? Toto téma by bylo nejlepší začít až po vlastním prožitku žáka
na tělesné výchově. Ukázat dítěti, že trenér nebo ve školách učitel má funkci
záchranou, poradenskou a může se stát dětem i přítelem. Má k tomu možná
jednodušší cestu, než učitelé jiných předmětů.
Výtvarný problém: Zde se pokusím vysvětlit, proč má každý vrcholový sportovec svého trenéra a proč by se bez něj sportovec neobešel. Žáci druhých stupňů již začínají mít zájem o posilovny, aby měli pevná těla. Vysvětlím jim tedy, že
při špatně vedeném posilování mohou svému tělu ublížit. Musíme děti vést ke
správnému dýchání a další hygienu tělocviku. Využijeme i fotoaparáty a tím se
dotkneme základů fotografie. Snímky můžeme využít i v počítačové animaci.
Úkol: Nakreslete studii pohybu, vycházejte z fotografie.
Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: Kresba nebo malba; tužka, štětec, tempery, kelímek na vodu, čtvrtka minimálně A3, fotografický snímek.
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Vazby: Kresebné studie lidského těla od Michelangela, Henri Matisse, „Tanec“
(1909- 1910), Marcel Duchamp, „Akt sestupující se schodů II“ (1912), Umberto
Boccioni, „Dynamika fotbalisty“, (1913), Carlo Carrà, „Červený jezdec“ (1913).61
Hodnocení: Hodnotíme správnost proporcí, zvládnutí zvolené techniky.
Vazba s tělocvikem: V tomto případě se v hodině tělocviku na úkol ve výtvarné
výchově přímo připravujeme. Žáci cvičí a přitom se snaží navzájem zachytit
v pohybu, v letu, všímají si určité deformace těla díky rychlosti. Vidíme naběhlé
svaly a žíly, deformovaný výraz ve tváři ve chvíli soustředění.

4.1.4 dílčí téma: Váleček sportovního pohybu
Motivace: Po zvládnutí nelehké studie pohybu se pokusíme pohyb stylizovat.
Potřebujeme dojít k co nejjednoduššímu tvaru. Vysvětleme co stylizace je a čím
se zabývá a k čemu slouží. Také se naučíme míchat sádru. A seznámíme se, se sochařstvím. Jaký je rozdíl mezi
plastikou a skulpturou? Co je to reliéf?
Výtvarný problém: Zde žáky naučím základní funkce
fotoaparátu. Přiblíží se jim sekvenční fotografie a počítačové animace. Vytvoření reliéfu, ukázky reliéfů z historie,
kde se reliéf nejvíce uplatňuje. Ukázka ztvárnění pohybu
v historii.
Úkol: Do připraveného sádrového válečku vyryjte minimálně tři fáze pohybu. Například odraz, let, doskok. Následně válečkem projedete po rovnoměrně rozložené hlíně. Výstupem bude reliéf z hlíny. (viz. obrázek č. 19)62

Obrázek 19 Váleček pokušení

Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: Fotografie, reliéf; sádra,
forma na váleček, modelářská hlína.
Vazby: „Váleček pokušení“, kolem poloviny 3. tisíciletí př. n. l., pečetní váleček,
kámen, výška 3,2 cm, „Posezení u dobrého pití“, kolem roku 1750 př. n. l., otisk
reliéfu staroasyrského válečkovitého pečetítka, diorit, výška 2,7 cm, „Bohyně
pokořuje muže“, kolem roku 2200 př. n. l., otisk reliéfu staroakkadského váleč-
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kovitého pečetítka, výška 4 cm, „Odhalující se bohyně“, kolem roku 1750 př.
n. l., otisk reliéfu staroasyrského pečetítka, výška 5 cm63.
Hodnocení: Hodnotíme stylizované vystižení pohybu. Nadsazenou jednoduchost v provedení vybraného námětu.
Vazba s tělocvikem: V nelehkém úkolu stylizace budeme opět vycházet
z našich pohybových studií. Všímáme si nejdůležitějších částí těla, zkoušíme,
jaké prvky můžeme vynechat, tak aby stále šlo o lidské tělo a pohyb. Můžeme
v určitém pohybu vynechat třeba celou nohu? Snažíme se zkoušet a skicovat a
stále vycházíme z vlastních zkušeností z tělocviku.

4.1.5 dílčí téma: Kaligrafie gymnastiky
Motivace: Jak se zapisují prvky sportovní gymnastiky do sestav? Latinka by nám k popsání prvku
nestačila nebo naopak? Psaní slov je v tomto případě příliš zdlouhavé. Rozhodčí potřebují rychle
vědět a přehledně kontrolovat předvedené prvky.
Proto se vynalezla symbolika gymnastických prvků.
Výtvarný problém: V tomto tématu žáky uvedu do
tématu kaligrafie a vyzkoušíme si netradiční oblast
kaligrafie, která je využívaná ve sportovním odvětví.
Ukážeme si symbolické znaky, které představují Obrázek 20 Vlastní vzorník symboliky gymnastiky

jednotlivé prvky v gymnastice.
Úkol: Vytvořte soubor ručně psaných znaků podle předlohy. (viz. obrázek č.
20)64
Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: Kaligrafie; tuš a čtvrtka
A3.
Vazby: Různé typy písma, užívané ve starověké Palestině, například Protosinajské písmo (asi 1600 př. Kr.), Kenaanské písmo (asi 1400- 1100 př. Kr),
Arabské písmo (asi 300 př. Kr.), podobnost vidím i ve Fénickém písmu (asi
1000 př. Kr.). Také raně hebrejské písmo Šíloam (asi 700 př. Kr.) a Lakiš (asi
600 př. Kr.) Aramejské písmo (450 př. Kr.), Hebrejské písmo (2. stol. po Kr.),
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rané řecké písmo (8. Stol př.
Kr.), klasické řecké (5. Stol. Př.
Kr.) (viz. obrázek č. 21)65
Hodnocení: Hodnotíme především čistotu práce, rozpal mezi
jednotlivými znaky.
Vazba s tělocvikem: Zde naopak s žáky reagujeme na hodinu výtvarné výchovy. To co
žáci na hodině vytvoří (kaligra- Obrázek 21 Písma ve starověké Palestině
fické symboly gymnastických prvků) si vyzkouší reálně předvést. Tato hodina je
přínosná

pro

tělocvičné

názvosloví.

Všímáme

si

podobnosti

symbolu

s gymnastickým prvkem.

4.1.6 dílčí téma: Body art
Motivace: Výtvarné umění jsou různé a stále nové techniky. Známe malbu, sochařství, architekturu a fotografii. Víte něco o tělovém umění neboli body artu?
Tento druh umění využívá vlastního těla. Výstupem tohoto umění je fotografie
nebo videozáznam.
Výtvarný problém: Výtvarné umění chci předvést z jiného úhlu pohledu. Seznámím žáky s alternativními přístupy k umění. Namátkou představíme neobvyklé směry například Dadaismus, Happening, kde můžeme vymyslet nějakou
akci v rámci třídy, dále Body art, kterým se budeme zabývat hlouběji.
Úkol: Skicujte ornamenty vytvořené z vašich těl z pohledu ptačí perspektivy.
Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: Fotografie; oblečení stejné barvy.
Vazby: Body art, Petr Štembera, „Štěpování dubem“ (1975), Jan Mlčoch, „Zavěšení- Velký spánek“ (1974), Chris Burden.66
Hodnocení: Hodnotíme aktivní účast při akci třídního Body artu a připravenost
na něj, v rámci skic.
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Vazba s tělocvikem: V tomto tématu je opět nutná příprava na výtvarné výchově. Tvoříme skici a snažíme se představit si ornament z ptačí perspektivy. Zde
si vysvětlíme a názorně si předvedeme, co znamená ptačí perspektiva. A vyzkoušíme pohybové možnosti, které nám naše těla umožňují.
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5 Reflexivní bilance
5.1 Deník mého projektu
Poslední část bakalářské práce povypráví o projektu, kterým jsem se zabývala. Můj projekt se skládá ze tří konceptů. V projektu využívám vlastních
zkušeností a vlastních prožitků. Celý projekt má vlastně shrnout a doložit to, co
doposud o sportu a umění píši. Probíhá zde proces, kdy se sport, konkrétně
gymnastika dostává z instituce tělocvičny a tím se vlastně oprošťuje od pravidel
gymnastiky. Dostává se mimo tento všední a pro gymnastiku typický prostor do
veřejného prostoru, nejdříve do přírody. Potom následuje hledání vhodného
místa v hlavním městě Praze. Druhá část druhého konceptu se nazývá Výtoň,
podle místa konání. Přes tento druhý koncept se gymnastika vrací zpět
z volného prostoru do uzavřeného, tím je fotografický ateliér. Zde má gymnastika opět úplně odlišnou funkci od předchozích dvou konceptů a tou je funkce
estetická. Budu se snažit vysvětlit dopodrobna jednotlivé koncepty. Budu hovořit o pocitech, které jsem při tom prožívala a přiblížím tak sportovní zážitky nesportovcům tedy laikům v tomto odvětví. A zároveň bych ráda dala popud sportovcům, aby se na chvilku ve velkém snažení po úspěchu zastavili a nad těmito
věcmi zamysleli. Mohou se mnou souhlasit, ale nemusejí. Názory a pocity budou z velké části subjektivní, ale budou prokonzultované s mými kolegyněmi,
abych podala širší výklad a různé stránky emocí, protože každý se s danou situací vyrovnává jiným způsobem, každý má jiné způsoby a rituály.

5.1.1 Koncept: Tělocvična
Už tento pojem má pro sportovce dva různé významy. Tělocvična je buď
naše, tudíž tréninková hala, kam jezdíme s klidným srdcem, maximálně se můžeme bát prvku, který se právě učíme, nemáme ho perfektně zvládnutý, a proto
cítíme respekt k danému prvku a příslušnému nářadí. Jiné je to, když se blížíte
k tělocvičně někoho jiného a to za účelem závodu. V tomto případě již bychom
měli mít všechny prvky perfektně zvládnuté, ale přes to máme srdce jako právě
vytržené závodnímu koni. Nemůžeme jíst, protože žaludek je stažený a krk sevřený. Jediné co jsme schopni sníst je trenérkou povinně donesená čokoláda.
Příchod závodu není jen otázka dne závodu, cítíme změny našeho těla již večer
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před závodem. Známá nespavost tím, že si neustále přemíláte v hlavě sestavu,
kterou máte předvést. A není to jednoduché, protože ve snu nebo v duchu, má
čas jinou dimenzi sestava, která v normálním čase trvá tři minuty má v duchu
dvacet sekund. Zkuste si například promítnout cestu do práce nebo do školy,
ale musíte si vybavit každý přechod, každý semafor, kde zdviháte nohu, abyste
nezakopli o obrubník, kde přeskakujete kanál. Vybavte si zvuky, protože gymnastická sestava je na hudbu, co když si na něco nemůžete vzpomenout? To je
konec, protože až tudy půjdete zítra, zakopnete o obrubník. Ale do důsledku
večer před závodem a den závodu je pro naše tělo nejhorší. Ale na psychice se
důležitý závod intenzivně promítá již měsíc dopředu i déle. Trenér je nervózní,
snaží se dohnat a vypilovat co se dá a nevědomky přenáší nervozitu na své
svěřenky.
Když tedy jedeme na trénink, jak trénink vypadá, co se s naším tělem děje. V průběhu jakéhokoliv těžšího koordinačního prvku, spoléháme se na mysl,
na psychiku? Je to zvláštní pochopit, ale musím říci, že ne. Mysl se naprosto
poddává tělu. Toto jsem si uvědomila po úraze, kdy jsem měla poměrně dlouhou pauzu a to celý rok bez cvičení. Myslím tím gymnastiku, protože není pohyb jako pohyb. Když jsem šla po této pauze poprvé na přeskok a měla jsem
předvést toporné salto s dvojným vrutem (tedy otočit se ve vzduchu o 360° po
jedné ose a dodržet při tom směr rotace i po druhé ose). Snažila jsem si vzpomenout na pohyby rukama, které pomáhají rotaci odraz, kam dát hlavu, ale nemohla jsem si vzpomenout. Říkala jsem trenérovi, že nevím jak, se to dělá a on
odpověděl, vůbec na nic nemysli, prostě se rozeběhni a skoč. Tak jsem přestala
přemýšlet, rozeběhla se a prvek jsem skočila. Na kole se jezdit nezapomíná.
Jak je to možné, vždyť jazyky se zapomínají, jména se zapomínají zapomínat je
lidské. Má tedy tělo vlastní druh inteligence, který ovšem na rozdíl od inteligence psychické zapomínat neumí.

Já tvrdím, že ano a můj názor dokládá i psy-

cholog Howard Gardner, který píše o specifické inteligenci nazvanou tělesněpohybová inteligence. Píše, že zejména sportovci ji mají skvěle vyvinutou. Dávno víme, že inteligence nespočívá jen v dovednosti matematické, logické, či
fyzikální. Proč by tedy nemohla existovat i inteligence tělesná.
V tréninku, prožíváme opravdu velkou škálu emocí. Již jsem zmínila jednu z nich strach. Strach nás však nesmí ovládnout, musíme ho chápat spíš jako
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respekt, který nás udržuje v soustředění. Další emocí je vztek, do jisté míry nám
může pomoci, agresivita pomůže vyprodukovat větší sílu, tím pádem větší odraz, rychlost. Důvěra je další součást tréninku, především věříme trenérovi, který svým svěřenkyním radí a hlavně je chytá, v nejistých prvcích jim dodává jistotu. Zažila jsem několik situací, z kterých bych jistě nevyvázla bez zranění, kdyby
trenér nezasáhl. Trénink, zvláště pak před blížícími se závody je dřina. Ale nedostatečná fyzická příprava vede velmi snadno ke zranění. Ano zranění a bolest jsou často provázané s tímto druhem sportu. Při gymnastických závodech
(konkrétně teamgymu) jsme bohužel svědky vždy několika zranění za závod.
Při závodě nám přibývá jeden velice důležitý fenomén, kterým je adrenalin. Tento hormon nazvu drogou, protože v důsledku tak opravdu funguje. Je to
vlastně doping, který nepovoláte, když chcete, přijde sám, je vyvolán stresovou
situací. Jako každá droga i adrenalin je nebezpečný. V závodě vám dovolí najednou vyšší odraz, na který nejste zvyklí to, může vést k přetočení salta a pádu. U odrazu je adrenalin asi nejvíce patrný. Adrenalin připravuje tělo na výkon
a je základním hormonem stresové reakce „útok nebo útěk“. Stres a nervozita
se u nás nejčastěji projevuje pocením rukou, pocitem staženého žaludku a neustálou potřebou na toaletu, kolegyně mě doplňují a zmiňují také třes nohou a
kousání nehtů, pokud k tomu má někdo sklony.
Závod přináší i další odlišnost od tréninku a tou jsou diváci, fanoušci, potlesk, povzbuzování a hlasitá hudba. To vše má na sportovce veliký vliv. Zajímavé je, že já osobně vše vnímám jakoby ztlumené. Při rozběhu dokonce vypínám do úplného ticha. Potlesk a tento celkový ruch přidá na hlasitosti až po
mém docvičení. Jiné cvičenky mé kolegyně naopak nechávají tyto vjemy působit a pomáhají jim k lepšímu výkonu. Tato skutečnost nás samotné velice překvapila. Vzpomínám si, že jako mladší gymnastka jsem na závodech ještě neuměla ovládnout toto „vypnutí smyslů“ a při sestavě jsem hledala rodiče
v publiku a chtěla jsem slyšet, jak mi fandí. To odvedlo mou pozornost, což vedlo k takzvanému „oknu“ a já sestavu zapomněla.
Co má ovšem trénink i závod společného je již zmíněné přepnutí na automat, jak tomu říkáme. Před rozběhem, když stojíte, na rozběhovém páse máte plnou hlavu toho, co vás čeká a co máte dělat, jakoby docházelo
k naprogramování cviku. Omíláte si rady trenéra a kolegyň, někdy to trvá i
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chvilku v běhu, ale jakmile se přiblížíte k nářadí, hlava se vyprazdňuje a v saltu
už je vše jenom na těle.67
Myslím si, že zajímavé je i dýchání. Napadlo vás někdy, jestli sportovci
při svém výkonu dýchají? Mě tato otázka napadla, ale sama jsem si na ní nedokázala odpovědět. Tak jsme se na dýchání zaměřili a teď už víme, že se před
tzv. řadou (na přeskoku nebo na akrobacii) zhluboka nadechneme a po zbytek
cvičení pouze vydechujeme. Přirozené je dýchat nosem. Je to doporučované i
při sportovním výkonu, nádech nosem, výdech pusou. Všimněme si, že přes to
mají sportovci při tréninku široce otevřenou pusu. To je dáno mimo jiné stresem
ze cvičení. Dýchání nosem má tu výhodu, že do plic neprojde tolik kyslíku a
nedojde tak k hyperoxygenaci, která může vést k závratím a mdlobám.68
V tomto konceptu jsem se snažila sport, konkrétně gymnastiku popsat a
přiblížit. Mluvila jsem tedy o gymnastice tak, jak ji známe.

5.1.2 Koncept: Volný prostor
a) Příroda
V druhém konceptu jsem chtěla gymnastice vzít něco, bez čeho by se
zdánlivě neobešla. Vzala jsem tedy gymnastce vlastně úplně vše, co ke svému
cvičení a ke své disciplíně potřebuje, tedy celou tělocvičnu. Jediné, co tedy zbylo, je sama cvičenka a její dres. Tělocvična je dá se říci institucí, která s sebou
nese konkrétní pravidla hygieny a provozu. Sport, který se v ní odehrává má
také svá pravidla, podle kterých jsou aktéři hodnoceni a vyhrávají nebo prohrávají. Takže bez tělocvičny neexistují pravidla, nejsou zde rozhodčí, kteří by výkon obodovali. Přítomný není ani trenér. Kam se tedy gymnastka, kterou zde
představuji já sama, vydá? Chci si přeci zacvičit, jsem bosa ve dresu, kde najdu
nářadí, které potřebuji? Když nevíte, ptejte se přírody. Vzpomněla jsem si, na
jedno místo na Zbraslavi, kde jsem od mala bydlela, nazýváme ho Borovičky.
Má první část druhého konceptu se tedy odehrává zde. Nejdříve mou pozornost
upoutá pařez v borovém lese, jako kdyby ten les potřeboval doplnit. Na pařezu
tedy dělám stojku a les se tak stává úplným. Jako bych tam chtěla zapadnout a
ten pařez mi dal tu možnost. Potom se vydáváme po cestě, která vede kolem
67
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paseky, jak se tak stáčí, nutí mě zde na té cestě dělat hvězdy. V tom mi samotná paseka připomíná gymnastické prostné a tak tu zkouším zacvičit gymnastickou řadu. Je to celkem náročné, paseka je čerstvě posekaná, takže mě usekané stonky bodají do rukou a nohou. Místo odrazové měkké plochy jsou zde výmoly a bodláčí.
Jsme tu zatím s mým fotografem sami. Zrovna mě napadlo, že místo,
kterému říkáme konec světa, jakoby se nabízelo pro soubor různých výskoků,
připomíná mi přeskok, kdy tělo také levituje ve vzduchu. Hned na dohled odtud
je krásná přírodní hrazda, na kterou hned vylézám a zkouším pouze jednoduchý prvek. Už jsem tedy cvičila na prostných, přeskoku, hrazdě. Vše přišlo
spontánně, aniž bych nářadí hledala, nyní bych si ale ráda zacvičila na kladině.
Po zdlouhavém hledání kladinu objevuji v podobě padlé úzké břízky. Je zvláštní, že i když mě zde nikdo nehodnotí a jediným mým divákem je fotograf, stejně
se snažím na mou improvizovanou kladinu přesně doskočit. Balancuji, abych
nespadla, když mi to dojde, musím se sama sobě smát, profesionální deformace říkám si.
V přírodě je cvičení úplně jiné. Je mi velice příjemný čistý vzduch, který
v tělocvičně chybí a nádherné je hřející slunce. Jsem zde uvolněná, líbí se mi
samota, která zde panuje. Ovšem když odcházím, bolí mě ruce a nohy, mám je
špinavé a otlačené od kamínků a jsem dost poštípaná od hmyzu.
b) Město
Po dokončení předchozího konceptu jsem chtěla provést ten samý princip ještě jednou ale tentokrát ne v přírodě. Chtěla jsem dokonce pravý opak a
tím mělo být rušné město. Vybrat místo již nebylo tak jednoduché. Ne všude lze
cvičit a tentokrát jsem už dopředu promýšlela nářadí, které mi dané místo nabízelo. Jako poslední navštívené místo, které mě napadlo, byla Výtoň. Výtoň je
místo v bývalém pražském Podskalí. Vybíralo se zde ve 14. století clo z připlaveného dřeva z horního toku Vltavy tzv. vytínáním. Toto místo na mě neuvěřitelně zapůsobilo a byla jsem velice překvapená, kolik možností mi nabízí.
Výtoň jsem již měla prošlou a tak jsem si dopředu rozplánovala, co za
nářadí mám k dispozici a co budu na daném nářadí předvádět. Nejdříve jsem
začala na výhradně pánské disciplíně, kterou jsou kruhy. Bylo příjemné, že
jsem se při cvičení dívala na řeku a její druhý břeh. Tím, že jsem cvičila ve dre74

su a opět bosa v centru Prahy jsem přiváděla pozornost kolemjdoucích. Tak
jsem se dívala na řeku, kde žádní lidé nebyli. Vltava byla takovou mou clonou,
do které když jsem se dívala, jako bych sama nebyla vidět. Po kruzích jsem šla
cvičit na lavičku. Na lavičce cvičí malé děti, před tím, než se dostanou na kladinu. Líbila se mi zde ta shoda názvů. Lavička přivedla obzvlášť pozornost lidí,
možná protože jsem na ní předváděla stoj na rukou. Někteří lidé se na chvilku
zastavili a dívali se. Nikdo nic neříkal, ale myslím si, že se dívali očima obdivu,
krásy, viděli něco neobvyklého, něco co sem přeci nepatří. Gymnastka patří do
tělocvičny, kde se připravuje na důležité závody. Bohužel tady na lavičce se stal
menší úraz, ale jak již jsem, psala na to jsme zvyklé a tak jsem chvilku poseděla
na sluníčku a pokračovala ve cvičení. Následujícím nářadím je hrazda. Na mé
provizorní hrazdě jsem zacvičila zášvih s odskokem. Odskok byl dost bolestivý.
Má dopadová plocha, kde jsem zvyklá na žíněnku byla nyní betonová. Nemohla
jsem to tedy mockrát opakovat, naštěstí měl můj fotograf úžasný postřeh tak
jsem ani nemusela. Potom jsem u kraje řeky našla tzv. hříbek, který používají
muži, nejčastěji jako nácvik na jejich disciplínu koně našíř.
Tím, čím jsem v přírodě začínala a to jakýmsi splynutím s prostředím,
jsem zde končila. Přitahovala mě zešikmená zeď, plocha, se kterou jsem chtěla
splynout.
Kdybych měla srovnat tyto dva koncepty, použila bych k tomu soubor
slov. Hlavní rozdíly naleznete díky slovům, v přírodě ticho, samota, klid, vůně,
měkkost, spousta živočichů na rozdíl od města ruch, exhibice, nervozita, pouhý
vzduch bez vůně, tvrdost, lidé. Doufám, že to při tomto způsobu srovnání dokážete pochopit, ale myslím si, že každé slovo s sebou nese širší škálu fantazie.
Nechtěla bych, aby byl můj výklad příliš popisný.
Při srovnání těchto konceptů s tělocvičnou docházím k závěru. Tělocvična je samozřejmě pohodlnější, nářadí je vždy na svém místě, nemusíte po něm
pátrat, je zabezpečené měkkými dopady. Ale všimněte si světla v tělocvičně,
jakési šerožluté světlo a vzduch smíšený s nánosy zvířeného prachu a magnézia. Venku mi svítilo slunce a vál příjemný vánek, v přírodě i ve městě. Když
jsme byli mladší, chtěli jsme gymnastickou halu, která by se pří hezkém počasí,
otevřela. Nyní jsem si to splnila.
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5.1.3 Koncept: Ateliér
Co musíme udělat pro to, aby se gymnastika stala uměním? Gymnastika
už je druh umění a je gymnastka umělkyní? Již z bakalářské práce vyplynulo,
že ne o sportovcích nemluvíme jako o umělcích. Když vytrhneme gymnastiku
z kontextu tělocvičny a vložíme jí do fotografického ateliéru, může se stát uměním? Výsledná fotografie má hlavně funkci estetickou, což by s uměním souhlasilo. Již nám nejde o zachycení pocitů, které při focení gymnastka cítila.
Hlavně zde ani příliš pocitů necítí. Nesnaží se vyhrát závod, nikdo ji neboduje,
není nervózní, protože fotografii lze vymazat nebo upravit.
Lidské tělo vždy umělce fascinovalo. Je i mnoho fotografů, kteří se lidským tělem v současnosti zabývají. Uvedu pár příkladů Ivan Pinkava69, jeho
tvorba se zabývá černobílou fotografií, je to fotograf s literární, teologickou a
uměleckohistorickou inspirací. Fotografuje nehezké lidi, když už jsou hezcí, cíleně je hyzdí. Nehezcí neznamená, že by jim něco scházelo, naopak něco přebývá, může to být vychrtlost nebo jizvy. Veronika Bromova70 je originální umělkyně, využívá barevné fotografie a zachycuje často až šokující záběry. Denis
Chotěnovský71 fotí černobílé i barevné snímky, velice se mi líbí jeho webové
stránky. Tomáš Rucker72,73 se zabývá fotografií i kresbou lidského těla. Fotografie bych nazvala jako akt spojený s land artem. Z některých fotografií je cítit
baletní nebo gymnastická průprava modelky. Tono Stano74 pochází z prostředí,
kde se vše děje přímočaře a bez okolků, kde vše má jednoznačně daný, tradiční směr. Jeho práce je však, paradoxně, velice rafinovaná a tajemná. Ovšem
jen na první pohled. Ve skutečnosti stojí na přirozenosti a chlapské poctivosti,
kterou provází nezávislá a až bujná představivost.75 Tomáš Raszka76má příjemné výhradně ženské akty v černobílé i barevné formě. Snímky z jeho tvorby
nejsou pojmenované. Václav Jirásek77se věnuje vedle inscenované, portrétní a
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krajinářské fotografii také fotografování architektury. Na posledním místě uvedu
jednu zajímavou webovou stránku. (viz. poznámka pod čarou)78
Na lidském těle jsou velice zajímavé proměny a polohy, kterých je tělo
schopno. Jen jakými změnami prochází tělo od mládí po stáří. Nádhera těla
těhotné ženy. A také těla sportovců, podle těla a vypracovaných svalů poznáte
tělo plavce, gymnasty, cyklisty. Možná tělesná variabilita jo to co nás na něm
přitahuje.
Jak jistě vyplývá, poslední koncept se odehrává ve fotografickém ateliéru. Mým fotografem již není Petr Mlejnek můj nynější přítel, ale Milan Mošna,
začínající fotograf. Nejde nám o co nejvyšší výkonnost, ale o pěkné provedení
prvku, eleganci, čistotu.

5.2 Reakce veřejnosti
V této kapitole bych chtěla reflektovat reakce veřejnosti na mé fotografie.
Jelikož není veřejnost jako veřejnost, rozdělím ji do třech skupin. Naprostí laici
v umění i sportu, lidé, kteří se uměním jakkoli zabývají nebo se o umění zajímají
a poslední skupinou jsou lidé sportovci.
Při ukázce mých fotografií se ptám na první věci, které je při pohledu na
fotografie napadnou. Tázaní, neboli respondenti jsou lidé blízcí v mém okolí,
jsou to kolegové z vysoké školy, přátelé, gymnastky z mého družstva.
První skupina, tedy laici v odvětví sportu a umění. U této skupiny je podle
mého očekávání nejširší okruh různých asociací. Lidé nepřemýšlí nad konceptem a píší slova, které je napadají. Překvapilo mě, že první koncept nevyšel
jako nejobsáhlejší. Myslela jsem si, že jeho konkrétní podoba bude pro veřejnost nejlépe vystižitelná. Jsou zde obsaženy klíčová slova koordinace, levitace.
Nejvíce asociací, přirovnání a slovních spojení má tedy druhý koncept, u
kterého jsem se bála opaku. Ale nakonec je to logické, druhý koncept dává největší prostor fantazii. Někdy pro mne až překvapivé reakce, které stále v mém
konceptu nevidím. Některé postřehy jsou dobré, ale nikdo z této skupiny nepřemýšlel nad tím, proč jsem v gymnastickém dresu, a proč předvádím gymnastické prvky. Dvakrát je zde odpovězen soulad s přírodou.
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Třetí koncept je v rámci umění, je zde opět spojitost s gymnastikou, ale
veřejnost si tyto fotografie mohou a dokonce mají vysvětlit dle svého uvážení.
Je zajímavé, že stejně jako umělci v tomto konceptu přirovnávají mé tělo
k písmu.
Skupina sportovců, konkrétně gymnastek, jako jediná skupina, pronikli do
celkového konceptu mého projektu a jelikož tento sport dobře znají, ihned viděli,
ve všech konceptech spojitost s gymnastikou. První koncept, tedy tělocvična
nedělala žádné skupině větší problémy.
S druhým konceptem si gymnastky poradili skutečně nejlépe. Gymnastiku zde prohlédli na první pohled a rozlišili i jednotlivé disciplíny, které jsem na
fotografiích předváděla. Jsou zde jednotlivé nářadí jako gymnastika na kladině,
na hrazdě.
Třetí koncept málokdo zvládl popsat. Podle rukopisu zde odpověděly
pouze dvě slečny, napsaly: váha, siluety a pohyb stínů. Opět zde děvčata viděly
gymnastický prvek.
Třetí skupina umělců na fotografie opět pohlížela zcela jinak, dle vlastních vědomostí a zkušeností. Většinou přiblížili fotografie k nějakému dalšímu
umělci nebo směru. V prvním konceptu popsali to co je na fotografiích viditelné
a jak jsem říkala, dochází zde k přirovnání například k Michelangelovi, body
artu nebo happeningu.
V druhém konceptu popisují opět to, co vidí, ale nespojují si celkový koncept v celek. Opravdu zde nebyl jediný respondent, který by ke konceptu gymnastiku přiřkl. Objevují se zde slova jako souznění, levitace a koncentrace.
Ve třetím konceptu si ovšem vedli nejlépe, jejich asociace a nápady jsou
trefné a originální. Zmínili například fazetaci, futurismus a kaligrafii.

78

6 Výtvarná část
Prvním konceptem je tělocvična, která je již popsaná v reflexivní bilanci.
Na přiložených fotografiích byste měli najít pocity a prožitky, které s sebou
gymnastika přináší. Jistě si povšimnete, že nejde o klasický druh sportovní
gymnastiky nýbrž o poměrně mladé gymnastické odvětví, kterým je Teamgym.
V tomto odvětví gymnastiky jsou prožitky o to intenzivnější, protože jde o kolektivní druh sportu.
Gymnastická soutěž TeamGym vznikla na půdě Evropské gymnastické
federace UEG v roce 1994, tehdy ještě pod názvem Euroteam. Tato nová soutěžní forma gymnastiky je určena pro družstva žen, mužů či družstva smíšená.
Od roku 1995 zaznamenává dynamický rozvoj ve všech evropských zemích.
Na fotografiích uvidíte 3 disciplíny. Pohybovou skladbu, ve které se představují všichni závodníci družstva. Dále akrobacii, kde 3x za sebou závodí vždy
6 nejlepších závodníků družstva na akrobatickém páse. Nakonec malou trampolínku, kdy se opět 6 nejlepších závodníků odráží z malé trampolínky a dopadá do duchen, to vše ve třech rychlých sériích. Družstvo s nejvyšším počtem
bodů ze všech třech disciplín se stává vítězem soutěže.79
1. tělocvična

Obrázek 22 rychlost
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Obrázek 23 pružnost

Obrázek 24 zranění

Druhý koncept s názvem příroda a město je vyjmutí gymnastiky z prostředí tělocvičny a vyhledávání jednotlivých disciplín v přírodě a městě. Sleduji zde, jak
se gymnastika ve svém novém prostředí chová. V souvislosti s fotografiemi,
které jsou v příloze na CD, bych ráda zmínila fotografie se sportovní tematikou
od Ottomara Anschütze (1846-1907), Étienne-Jules Mareyho (1830 - 1904), ale
především od Harolda Eugena Edgertona (1903- 1990). Podílel se na vývoji
nových metod sériového snímání, které sloužily k výzkumu jednotlivých fází
pohybu. Dvě vybrané fotografie, které jsme fotili sekvencí a které jsem následně
upravovala, mají s těmito umělci společný princip.
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2 a) příroda

Obrázek 25 kladina

Obrázek 26 hrazda
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Obrázek 27 roznožka

b)město

Obrázek 28 kruhy
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Obrázek 29 přednos

Obrázek 30 zášvih

V posledním konceptu nazvaném ateliér konečně dochází k posunu
gymnastického umění do umění výtvarného. V této části mi pomáhal fotograf
Milan Mošna. Fotografie jsou pořízené v jeho ateliéru a některé z fotografií i
upravoval.

83

3. ateliér

Obrázek 31 výdrž

Obrázek 32 skok

84

Obrázek 33 váhovka

85

Závěr
Minulost sportu a umění velmi často ukazuje, že zatímco bylo umění na
špičce kulturního žebříčku, sport klesl na dno. Tato skutečnost kolísala společně s kulturou a společenskými zájmy a potřebami. Existují však chvíle, kdy stanuli na společné úrovni.
Posledních padesát let našeho století pozorujeme renesanci sportu. Stává se druhem široce oblíbené podívané. Ne vždy ale sport počítal s diváky, pokud ano šlo pouze o vybranou společnost. V současnosti je sport určen právě
divákům a i aktéři s nimi počítají. Nechávají si pomoci hecováním a ze svého
závodiště s nimi často komunikují. Kvůli divákům se mění i pravidla, spád a estetická stránka sportu. Na sport mají veliký vliv masová média, spoustu přímých
přenosů a reklam. Pomocí médií lákají trenéři spolu s aktéry na zábavnou, především však dramatickou podívanou. Estetizace se uplatňuje v oblečení,
v tvarovém a barevném řešení náčiní a nářadí spolu s prostředím. Sport se stal
zajímavou investicí a proto je zájem o co nejvíce diváků. Diváci jdou za zábavou a vyžadují zajímavou, vzrušivou a esteticky kvalitní podívanou. Výtvarné
řešení tedy poslední dobou zasahuje do scény sportovišť. Vrcholným sportům
jsou dopřávány velkorysé stavby. Estetická stránka sportovních výkonů je stále
významnější v oblasti vizuální kultury. J. Honzl, náš pokrokový režisér vytušil již
před padesáti lety napínavý spád v herním utkání.
Hledala jsem momenty, kdy se sportovní umění stalo inspirací pro umění
výtvarné. Byli jsme svědky nemalého počtu výtvarných děl se sportovní tématikou a při tom je to jen zlomek z dějin výtvarné kultury.
Krásné je sledování posunu sportu do umění. Kdy se stává i obyčejný
předmět denní potřeby uměním? To co dělá z předmětu výtvarné dílo je kontext. Vytržením gymnastiky z kontextu sportovního prostředí jsem snad dokázala totéž.
Sportovní odvětví je stále populárnější a je využíváno televizní reklamou,
například deodorant Axe, T- mobile, Budvar, Česká spořitelna. Také mnoho
obchodů s módou uvedu obuv Mixer, Puma, Adidas, Nike a další. Motivační
aspekty a sport je všude kolem nás. Sport je v dnešní době velice oblíbené a
lukrativní odvětví. Tuto modernost a oblíbenost bychom se měli snažit přenést
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na žáky nejen základních škol. Žáci a všechny děti se na sport umějí dívat, naučme je tedy i jak sport skutečně provozovat. K tomu, že se lidé spokojí s rolí
diváka, vede možná fakt, že ve velice silné konkurenci sportovců je téměř nemožné dostat se na výsluní. Použijme tedy sice poněkud otřepané heslo, ale
stále pravdivé: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“
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Přílohy:
Příloha č. 1
Dotazník pro Mgr. Renatou Mošnovou
Renata Mošnová je učitelka tělesné výchovy na ZŠ Ke Kateřinkám a zároveň
trenérka gymnastiky v clubu Reda v Praze 5.

1. Kolik dětí se průměrně účastní hodiny tělesné výchovy?
„Na prvním stupni je to 24 – 30 dětí. Vždy spojeny 2 třídy. Na druhém stupni 15
žáků, ale i zde jsou některé třídy spojeny jako na prvním stupni.“

2. Kolik žáků v průměru necvičí?
„Na prvním stupni v průměru čtyři děti a na druhém stupni dvě až tři děti na dělenou třídu 15 žáků.“

3. Jaké mají děti omluvenky v případě, že necvičí?
„Většinou po nemoci, týden necvičí. Dále nachlazení, rodinné důvody nebo bez
důvodu. Zapomínání úboru.“

4. Jak řešíte jejich absenci v závěrečné klasifikaci?
„Musí mít splněnu 30% docházku. Jinak jsou neklasifikováni.“

5. Dodržujete RVP v hodinách tělesné výchovy? Lze to vůbec?
„Určitě se o to pokoušíme.“

6. Jaká je hodinová dotace tělesné výchovy na vaší ZŠ?
„Dvě hodiny týdně, žáci druhé a třetí třídy mají první půlrok plavání, následující
půlrok již obvyklou výuku v tělocvičně.“

7. Kolik času skutečně máte na výuku?
„Učím vždy 45 minut.“

8. Jaké aktivity nejčastěji děláte?
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„Věnuji se všem sportovním aktivitám. Snažím se o to, aby každá hodina měla
v sobě něco nového.“

9. Jaká je tělesná zdatnost žáků?
„Čím dál tím horší.“

10. Kolik žáků v průměru provozuje i jiný sport mimo školu?
„Tak 2 dívky na třídu. Když nepočítám tancování.“

11. Jakou aktivitu dělají žáci rádi a co naopak negují?
„Mají rádi hry. Nemají rádi vytrvalostní běhy.“

12. Je něco, čeho se žáci přímo bojí?
„Vytrvalostní běh a šplh.“

13. Jaké procento žáků, by odhadem bylo po absolvování základní devítileté
docházky schopno, obstát v základech sportu? (př.: pohybové hry, gymnastika, atletika, sportovní hry, plavání)
„Vůbec nevím. (možná 5 žáků z 30)“

14. Co byste změnila, jak by podle vás měla vypadat tělesná výchova na základních školách?
„Určitě bych přidala ještě 1 hod. (plavání, zdravotní TV nebo návštěva nějakého
sportoviště-lanové aktivity, fitness, tanec…)“

15. Jste učitelkou tělocviku na Základní škole a zároveň trenérkou gymnastiky v soukromém clubu Reda. Jaké vidíte v těchto pedagogických činnostech největší rozdíly?
„Ve škole je to těžší. Musím učit děti, které nechtějí mít s TV nic společného.
Snažím se jim ukázat, že sport je nedílnou součástí našeho života.
V clubu jsou děti dobrovolně a chtějí se stále zlepšovat. Specializují se tam na
sport, který si vybraly.“
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Příloha č. 2
Otázky pro gymnastky:
Čísla v tabulce znamenají počet respondentů, které odpověděli kladně ANO či
záporně NE na uvedené otázky. Dotazovaných bylo celkem 12, byly to mé kolegyně z gymnastiky

Je pravda, že nervozita se projevuje pocením rukou, staženým pocitem žaludku
a neustálou potřebou na toaletu?
ANO

NE

12

0

Dodatek: kousání nehtů, klepot nohou

Vnímáte při závodech hudbu/potlesk/fanoušky?
ANO

NE

5

7

Dodatek:

Vypínáte při cvičení „mysl“? Ovládá vás tedy tělo?
ANO

NE

11

1

Dodatek:

Dýcháte při cvičení? Je to tak že se před výkonem nadechnete a po zbytek „řady“ pouze vydechujete?
ANO

NE

11

1

Dodatek:

Díváte se při cvičení otevřenýma očima?
ANO

NE

9

3
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Dodatek: U těch, kteří zodpověděli, že se nedívají, jsme se shodli, že spíše nevnímají okolí. Což jsme poznali i na základě fotografií.

Myslíte si, že adrenalin může být nebezpečný? Může vést k úrazu? (příliš velký
odraz)
ANO

NE

12

0

Dodatek:
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Příloha č. 3
Reakce veřejnosti
1. Koncept : Tělocvična
laici

Salto, let, anatomie, koordinace, levitace, boj, bolestivý pád, konec
gravitace

sportovci

Salto, salto s vrutem, cukuhara, těla v pohybu, co vše se dá stihnout
za pár vteřin, Martina, trenér, vypilovanost

„umělci“

Dynamika, koncept, bez hranic, síla, Matrix, pohyb, námaha, dynamika těla, Michelangelo, body art, happening, pohyb, dynamika,
rotace, pohyb, dynamika

2. Koncept : a) příroda b)město
laici

Soulad s přírodou, volnost, nespoutanost, harmonie, krása, dřina,
dravec, urbanismus, kukačka, stojka, rovnováha, přístav, roh, pravý
úhel, padám!, letní rozcvička u řeky, soulad, soulad s přírodou

sportovci

Gymnastika na hrazdě, gymnastika na kladině, hrazda, kladina,
kruhy, hrazda a stojka, gymnastika vždy a všude, umění v přírodě,
Praha trochu jinak, síla, zdraví

„umělci“

Splynutí, statika, být součástí, a)utrpení, b) Reed Richards, nekonečnost, volnost, pták, písmo, levitace, propojení, souznění, rovnováha, koncentrace, klid, geometrie, symbol, řád

3. Koncept : Ateliér
laici

Tělesné možnosti, buddhismus, květina, váza, skok, rovnováha,
motýl, silueta, abeceda, svoboda, volnost

sportovci

Váha, siluety, pohyb stínů

„umělci“

Písmo, kaligrafie, rozfázování, pohyb, fáze, švih, let, fazetace, futurismus, kubismus, proměna, měňavka (améba), proměn pohybu,
linie, prolínání
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