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Anotace 

 

Cílem této diplomové práce je popsat vznik, vývoj a současný stav 

skotských her ve Skotsku, v České republice a ve světě, přičemž důraz je 

kladen na popis vzniku her v klanové společnosti, následné násilné 

potlačení horalských tradic a jejich opětovného znovunalezení. Práce se 

dále věnuje rozvoji moderních skotských her od konce 18. století do 

současnosti s popisem disciplín, které jsou k vidění na dnešních hrách. 

V závěru práce je pozornost zaměřena na definování kulturní identity, která 

je poté aplikována na fenomén skotských her.     

 

Klíčová slova: skotské hry, klany, Vysočina, disciplíny na skotských hrách, 

kulturní identita, tradice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

 

The aim of this master thesis is to describe the origin, development and 

current state of the highland games in Scotland, the Czech Republic and 

around the world. The emphasis is put on the description of the origin of the 

highland games within the clan society, subsequent marginalisation of the 

highland traditions and its “rebirth”. The work also deals with the 

development of the modern highland games from the end of the 18th century 

to the present. The description of the current highland games’ disciplines is 

also included. At the end of the thesis the culture identity is defined and it is 

applied on the phenomenon of the highland games. 

 

Key words: highland games, clans, the Highlands, disciplines at the 

highland games, cultural identity, traditions 
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Úvod  
 

Každý rok se po celém světě konají stovky skotských her – unikátních 

setkání naplněných sportem a kulturou. Setkání obvykle zahrnují 

těžkoatletické soutěže jako je hod kládou či kamenem, lehkoatletické 

soutěže jako je běh do vrchu či přetahování lanem, soutěže tanečníků a 

dudáků. Před dvěma lety jsem měla možnost jedny ze skotských her 

osobně shlédnout přímo v zemi, odkud pochází – ze Skotska. V roce 2011 

jsem poté navštívila skotské hry v České republice. Obě dvě návštěvy se mi 

staly inspirací pro napsání této diplomové práce.  

Tato práce si klade za cíl seznámit české čtenáře s tématikou skotských her 

a podat ucelený pohled na vznik her, jejich vývoj a současný stav her. Při 

popisu vývoje her se budu dotýkat skotské historie, která je pro pochopení 

této tradice nezbytná. Pokusím se ozřejmit, proč hry v polovině 18. století 

zanikly a proč se o necelé století později staly nesmírně populárními a 

ročně navštěvovanými sta tisíci diváky po celém Skotsku. Budu se dále 

soustředit na problémy her jakými jsou přílišná byrokracie a formalizace, 

které se objevily v druhé polovině 20. století. Zaměřím se také na problémy 

a rysy současných her, jakými jsou např. sponzoring a doping a popíši 

disciplíny, které jsou na hrách běžně k vidění. Na závěr této práce poté 

bude pozornost věnována pojmu kulturní identita a pokusím se odpovědět 

na otázku, jaký je vztah mezi kulturní identitou a skotskými hrami.  

S největší pravděpodobností se bude jednat o první publikaci zabývající se 

skotskými hrami v českém jazyce, v čemž spatřuji největší přínos této 

práce. Fakt, že v českém jazyce na toto téma nebylo doposud nic 

publikováno, mi potvrdil organizátor českých skotských her na zámku 

Sychrov Václav Rout a ke stejnému závěru jsem došla i na základě 

provedené rešerše v Národní knihovně v Praze. Tomuto tématu se pouze 

okrajově věnovaly celostátní deníky a televize (např. ČT1, Hospodářské 

noviny) ve spojitosti s českými skotskými hrami na zámku Sychrov. Krátké 
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články o skotských hrách ve Skotsku se vyskytly i v časopisech věnujících 

se cestování, např. Lidé a Země. 

Při psaní této práce budu vycházet z odborné anglicky psané literatury, 

která na téma skotských her byla publikována. Jelikož se jedná o velmi 

specifické téma, počet knih věnující se skotským hrám je omezený. Knihy 

odbornějšího rázu od autorů Davida Webstera a Granta Jarvieho, věnující 

se vzniku a vývoji her, byly naposledy vydané v sedmdesátých a 

devadesátých letech minulého století. V současné době sice vycházejí 

publikace věnující se hrám, ale jedná se spíše o populárně naučnou 

obrázkovou literaturu určenou dětem či jako propagační materiály. V rámci 

sítě knihoven v České republice ovšem jakýkoliv druh literatury, který by se 

věnoval i okrajově v jakémkoliv jazyce skotským hrám, chybí. Pro potřebu 

napsání diplomové práce bude tedy zapotřebí knihy objednat z Velké 

Británie či Spojených států amerických. Dále budu čerpat z webových 

stránek her, které přibližují současný stav her, informují o konání a program 

her, který je proměnlivý a proto nemůže být plně zachycen v literatuře. 

V neposlední řadě budu pro upřesnění a aktualizaci některých informací 

získaných z odborné literatury kontaktovat samotné organizátory 

současných skotských her ve Skotsku, v České republice a i v zahraničí (ve 

Spojených státech amerických, Japonsku, Švýcarsku, atd.) Při popisu 

současného stavu her budu pracovat i s články respektovaných britských a 

amerických médii jako je BBC či New York Times, které komentují 

především současný stav her, které odborné publikace vzhledem k datu 

svého vydání nemohou obsáhnout. 

Vydání obsáhlé publikace týkající se skotských her od Davida Webstera 

The World History of the Highland Games se očekává až na jaře roku 2012. 
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1. Problematika skotských her  
 

Na skotské hry se dá nahlížet několika způsoby. Tou první, pravděpodobně 

i snadnější cestou, je nahlížet na hry jako na výtečnou podívanou, jako na 

den plný zábavy pro malé i velké, spojené s občerstvením a pobavením. 

Druhou možností je vnímat hry jako důležitý aspekt skotské historie a 

poukázat na roli her v budování skotské identity.  

Sport, hry, nebo kultura obecně se nevytváří a nevyvíjí v sociálním vakuum, 

ale jsou utvářeny v kontextu dějin a sociálního vývoje. Z tohoto pohledu 

bude také nahlíženo na vznik, vývoj a současný stav skotských her.   

Vývoj her bude popsán ve čtyřech na sebe navazujících fázích. Následné 

rozdělení bylo vytvořeno s přilehnutí ke klasifikaci her podle Granta 

Jarvieho.1,2 

1. První období trvá zhruba od 11. století do roku 1746. Mnohé z rysů, 

které jsou přítomny na dnešních hrách, pochází z této doby, kdy na 

skotské Vysočině fungoval klanový systém se silnými patriarchálními 

pouty. Vznik skotských her se připisuje do tohoto období. 

2. Druhé období je vymezeno roky 1746-1840. V prvních třech 

dekádách tohoto období dochází k násilnému potlačení a zákazu 

horalských tradic, tedy i skotských her. Skotsko, především skotskou 

Vysočinu opouští desetitisíce lidí emigrujících do Severní Ameriky, 

Austrálie, atd. V průběhu tohoto období jsme ale také svědky vzniku 

prvních novodobých skotských her a jeho masivního rozvoje od 

dvacátých let 18. století, které probíhá paralelně s renesancí skotské 

Vysočiny, horalských tradic a zvyků. 

 
1 Grant Jarvie je sociolog, autor věnující se vztahu sportu a sociologických témat; k jeho významným 

publikacím patří Class, Race and Sport in South Africa’s Political Economy (1985), Sport, Racism and 

Ethnicity (1991) a Highland Games – The Making of the Myth (1991).  V poslední jmenované knize 

se  jako  první  autor  vůbec  pokouší  na  Skotské  hry  nahlédnout  ze  sociologického,  historického  a 

kulturního hlediska. 

2 Jarvie (1991), 11‐12. 
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3. Třetí stádium her probíhá přibližně od roku 1840 do první světové 

války. Hry se v tu doby stávají symbolem prestiže, majestátnosti – a 

to díky zájmu britských panovníku, kteří se pravidelně Skotských her 

účastnili a projevovali nebývalý zájem o skotskou kulturu. V tomto 

období dochází k ještě větší popularizaci skotské Vysočiny. 

4. Poslední čtvrté stádium začíná po první světové válce a trvá dodnes. 

V této době hry čelily a čelí problémům modernity – vzrůstající 

profesionalitě závodníků, byrokracii, závislosti na finančních darech 

sponzorů, dopingu, atd. 
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2. Vývoj her do roku 1746 

 

2.1. Počátek her opředený mýty 

Určit přesný počátek skotských her je prakticky nemožné. Autoři se shodují 

pouze na tom, že tradice scházet se a provozovat sportovní klání je 

záležitost stará stovky, spíše tisíce let. Proto se v některých publikacích 

dočteme, že Skotské hry jsou záležitostí starou 2 000 let, jiní autoři se raději 

drží doložitelných dat a za počátek považují až první novodobé hry konané 

v roce 1781. 

Grant Jarvie, jeden z nejvýraznějších autorů věnující se tématu skotských 

her, datuje vznik her do období existence ojedinělého klanového systému 

na území Skotska. Jarvie i mnozí další autoři se shodují na jméně Malcolma 

III (Malcolma CanMore), krále Skotska, vládnoucího pravděpodobně 

v letech 1058-1093.3 Podle středověkých legend Malcolm III. svolal klany a 

nechal organizovat soutěže, při kterých závodníci, výhradně muži, vybíhali 

na vrcholek hory Craig Choinnich nedaleko Braemaru v horách Cairngorn 

Mountains. Cílem těchto „sportovních“ klání bylo vybrat z klanu toho 

nejrychlejšího a nejzdatnějšího běžce, který se poté zařadil do královy 

družiny a stal se jeho poslem či kurýrem. Malcolm III. si mezi muži vybíral 

také nejsilnější vojáky, kteří se stali členy jeho družiny. Tvrdí se, že čekání 

na návrat běžců si někteří členové klanu krátili zápolením v hodu kamenů a 

závaží.4  

Malcolmu Canmorovi je také připisován vznik slavného sword dance – 

tance meče. Podle legendy Malcolm, poté co zabil v boji svého nepřítele, 

vzal jeho meč, položil ho na zem, na něj položil napříč svůj meč, utvořil tak 

 
3 Wormald (2007), 33. 

4 ROBINSON, Joshua. Www.nytimes.com [online]. 24.7. 2007 [cit. 2011‐10‐08]. When  It Comes To 

Scottish  Games,  Americans  Are  Plaid  to  the  Bone.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.nytimes.com/2007/07/24/sports/othersports/24highland.html>. 
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kříž. Poté oslavil svůj úspěch tancem – a právě Malcolmovi kroky a poskoky 

daly podle legendy základ dnešní podobě tance meče.5  

S jistotou můžeme říci pouze to, že Malcom III. žil a vládl Skotsku, původ 

her ovšem zůstává nejasný. Jak je patrné, Malcolm III. hry, potažmo běh do 

vrchu, nepořádal pro potěchu či zábavu, ale jako selekci nejlepších a 

nejsilnějších mužů. 

Pokud přijmeme tedy teorii, že první skotské hry se konaly již v 11. století, 

za možnou, pak se můžeme ptát, proč zrovna v Braemaru. Braemar se 

nachází uprostřed lesů, kde se hojně vyskytuje vysoká zvěř – to bylo 

důvodem, proč se po tisíciletí králové a panovníci uchylovali do těchto míst - 

aby zde mohli lovit zvěř.  Dalším důvodem je geografická poloha – Braemar 

se nachází na středu cest, které odtud vedou na východ, sever a jih 

Skotska.6  

 

2.2. Skotská Vysočina  

Skotsko se historicky dělí na dvě části – Vysočinu (Highland) a Nížinu 

(Lowlands). Vysočina zabírá zhruba polovinu severozápadního území 

Skotska. Nížina se nachází na jihu a jihovýchodě Skotska. Toto rozdělení 

není úředním rozdělením země; tyto termíny se používají, když se hovoří o 

historii Skotska, o klanovém systému, atd.  

Zhruba od začátku 15. století se rozdíly mezi způsobem života na Vysočině 

a Nížině začaly prohlubovat. Vysočina a Nížina se od sebe odlišovaly 

v několika ohledech: v používání rozdílného jazyka, oblečení, náboženství, 

v míře bohatství a v klanovém systému.7 Klanový systém existoval jak na 

Vysočině, tak v Nížině. Klany na Vysočině ale dokázaly odolávat vlivu 

 
5 Groves (1993), 17. 

6 Jarvie (1991), 20. 

7 Lynch (1994), xiv. 
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panovníka – a to především díky své geografické poloze – jednoduše byly 

od panovníka vzdáleny více, než klany v Nížině. Větší míra „spolupráce“ 

mezi klany a skotským panovníkem (od roku 1707 britským panovníkem) se 

projevovala právě v Nížině. Tam se také brzo rozvinul feudalismus, zatímco 

na Vysočině tomuto rozvoji bránily silné klany.8 

 

2.3. Klany 

Klany jsou obecně považovány za záležitost Vysočiny, ve skutečnosti 

existovaly i v Nížině. Slovo klan pochází z gaelského slova clann, které 

znamenalo děti, potomci či kmen.9 Klan byl jakýmsi typem rozšířené rodiny, 

připoutané ke svému náčelníkovi příbuzenským poutem.10 

Vznik klanového systému se nedá přesně určit. Velké množství klanů 

vyvozuje svůj původ z keltské mytologie. Příkladem může být klan Donald, 

který svůj původ odvozuje od bájného hrdiny Cuchulainna z Ulsteru.11 

Naproti tomu jiné klany mají tendenci vztahovat svůj původ k reálným 

postavám, příkladem mohou být klany McKinnon či McGregor, které 

odvozují svůj původ od skotské panovnické dynastie Alpinů. Jak ale uvádí 

Václav Rout, u většiny klanů lze vypátrat předky pouze do 11. století, 

přičemž ve většině případů se podařilo najít historické kořeny až mezi 13. a 

14. stoletím. Za výjimku může být považováno několik klanů (např. MacLey, 

MacNeil, atd.), které, jak Václav Rout uvádí, prokazatelně odvazují svůj 

původ od Nialla, krále Irska v 5. století.12  

                                                            
8 Grant (2000), 7.  

9 Innes of Learney (1964), 26. 

10 Harris (2000), 54. 

11 ROUT, Václav. Www.skotsko.net [online]. 6.3. 2007 [cit. 2011‐10‐30]. Skotský klanový systém ‐ 1. 

část. Dostupné z WWW: <http://skotsko.net/view.php?cisloclanku=2007030601>. 

12 ROUT, Václav. Www.skotsko.net [online]. 6.3. 2007 [cit. 2011‐10‐30]. Skotský klanový systém ‐ 1. 

část. Dostupné z WWW: <http://skotsko.net/view.php?cisloclanku=2007030601>. 
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Důležitým milníkem v historickém vývoji klanového systému se jeví přelom 

13. a 14. století a probíhající boje Skotů o nezávislost. V této době se 

prosadil feudální způsob držení půdy. Skotský král Robert I. Bruce v té době 

propůjčoval půdu jednotlivým náčelníkům klanů. Od nich pak očekával 

věrnost, loajálnost a válečnickou podporu. Pochopitelně klany, které byly 

panovníku více nakloněny a udržovaly s ním dobré vztahy, získaly více 

půdy a tím pádem i více moci.13 

 

Struktura klanů byla pevně daná. Nejdůležitějším mužem klanu byl náčelník 

klanu (chief), jinými slovy otec klanu a také ten, kdo určoval podobu práva 

(on byl právo). Náčelník klanu měl absolutní moc nad životy všech členů, 

byl jakousi spojnicí mezi lidem a Bohem. Náčelníku klanu se dostávalo 

nesmírného respektu a oddanosti od členů klanu.14  

Půda patřila klanu, náčelníku ji spravoval a propůjčoval ji k užívání svým 

příbuzným a ostatním členům klanu. Nejcennějším vlastnictvím celého 

klanu byl dobytek. Dobytek byl nejenom hlavním zdrojem obživy, ale také 

znakem jakési „sociální úrovně klanu a v neposlední řadě i předmětem 

neustálých sporů a hádek.15  

Členové klanu přebírali jméno po svém náčelníkovi, některé klany přidaly 

slovo „Mac“ nebo „Mc“ na začátek svého jména. Mac znamenalo „syn koho“ 

(son of) a příklady můžeme najít u většího počtu názvů klanů: the 

MacDonalds, the MacLods, the Macleans, the MacGregors, the 

MacKenzies, atd.16  

                                                            
13 ROUT, Václav. Www.skotsko.net [online]. 6.3. 2007 [cit. 2011‐10‐30]. Skotský klanový systém ‐ 1. 

část. Dostupné z WWW: <http://skotsko.net/view.php?cisloclanku=2007030601>. 

14 Jarvie (1991), 32. 

15 Maclean (1993), 67. 

16 Fry (1982), 33. 
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Rozvoj klanů podpořil fakt, že na Vysočině chyběl soudní dvůr, který by řešil 

případné rozbroje – obyvatelé severní části Skotska si proto museli vytvořit 

jiný způsob, jak se ochránit. Silnější klany samozřejmě napadaly klany 

slabší a rozšiřovaly tak svůj vliv. Klany pořádaly nájezdy (tzv. „creach“) do 

Nížiny (případně napadaly slabší klany na Vysočině), kde kradly dobytek. 

Takovéto nájezdy ve většině případů zahrnovaly i vypálení vesnic a zničení 

zásob potravy.17    

Není proto překvapující, že obyvatelé Vysočiny byly obyvateli Nížiny a 

Angličany vnímány jako krutí, nevyzpytatelní a necivilizovaní barbaři. 

Z konce 14. století se dochovala sbírka, ve které obyvatel Nížiny popisoval 

rozdíl mezi Vysočinou a Nížinou takto: „lidé z Nížiny mají civilizované zvyky, 

jsou důvěryhodní, trpěliví a zdvořilí…lidé z Vysočiny a ostrovů, naproti 

tomu, jsou divoký a nezkrotný národ, primitivní, nespoutaný a neobyčejně 

krutý“.18 Tento pohled přetrvával dokonce i v 18. století – i v tomto období 

byla Vysočina a její obyvatelé vnímáni jako „nebezpečná a primitivní 

periferie, která působí vzrůstající potíže a nepříjemnosti britskému 

národu“.19   

Obyvatelé Vysočiny se oproti obyvatelům Nížiny odlišovali také oděvem. 

Oděv se vyznačoval specifickým nápaditým kostkovaným vzorem 

s kontrastujícími barvami - tartanem. Podle tradice měl každý klan svůj 

vlastní charakteristický vzor.20 Muži nosili suknice (kilt), tedy tartanovou 

vlněnou látku dlouhou až několik metrů, kterou si omotávali kolem pasu a 

na ni uvazovali kožené brašny, tzv. sporran.21 Jak tartan, tak kiltová suknice 

dnes neodmyslitelně patří ke kulturní identitě Skotska. Otázkou ale zůstává, 

nakolik jsou tyto tradice skutečné a nakolik vymyšlené. Skutečností je, že 

význam tartanu a kiltů nabyl na důležitosti především ke konci 18. století, tj. 
 

17 Jarvie (1991), 27. 

18 Harris (2000), 54. 

19 Jarvie (1991), 23. 

20 Room (1986), 297. 

21 Room (1986), 150. 
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s renesancí tradic, zvyků a symbolů Vysočiny. Někteří autoři, jako např. Neil 

Grant ve své knize Scottish Clans and Tartans, zpochybňují, že před 

zlomovým rokem 1746 existovaly různé typy tartanu, které by symbolizovaly 

jednotlivé klany. Grant připouští, že se tartan používal, ale většinou jako 

jednotný vzor, který používalo více klanů; tartan tedy neodlišoval jednotlivé 

klany mezi sebou.22 Toto tvrzení potvrzují i mnohé malby, zachycující 

vojáky z Vysočiny při bitvě u Cullodenu roku 1746. Jednotlivý horalští vojáci 

jsou zde vyobrazeni v několika typech tartanu, ne v jednotném vzoru, který 

by reprezentoval konkrétní klan.23 I nošení kiltu se nejeví jako jednoznačné. 

Někteří autoři připouští, že obyvatelé Vysočiny kilty nosili mnohem dříve než 

před 18. stoletím, John Keay ovšem upozorňuje, že slovo kilt bylo poprvé 

použito až v 18. století a slovo samo není skotského nebo keltského 

původu.24 Podle Nathaniela Harrise můžeme s jistotou říci pouze to, že 

obyvatelé Vysočiny nosili plédy či přehozy, které si omotali kolem těla. 

Plédy byly pravděpodobně kostkované, je tedy vysoce pravděpodobné, že 

se jedná o jakýsi prazáklad tartanu. Kilt se poté vyvinul jako zkrácená verze 

plédu.25 

  

2.4. Klanové shromáždění a odkaz tradic této doby 

Jak bylo řečeno, klany tvořily až do poloviny 18. století hlavní strukturu 

uspořádání obyvatel na Vysočině.  V této době docházelo k tzv. „highland 

gatherings“, volně přeloženo setkáním na Vysočině. Náčelníci jednotlivých 

klanů svolávali obyvatelstvo klanu k setkání. Takovéto setkání se mohlo 

uskutečnit jako oslava podzimní sklizně, či například jako příprava na další 

tažení do Nížiny.    

 
22 Grant (2000), 8. 

23 Bowditch (2009), 51. 

24 Keay (2004), 577. 

25 Harris (2000), 78. 
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Setkání, jak ho Grant Jarvie popisuje, bylo ohlášeno hořícím křížem, tzv. 

fiery cross či Crann-tara, který byl nesen nejrychlejšími klanovými běžci po 

teritoriu daného klanu. Kříž byl utvořen ze dvou kmenů svázaných k sobě. 

Jedna strana kříže hořela, zatímco druhá strana kříže byla potažena látkou 

namočenou v krvi. Toto pro členy klanu pravděpodobně mělo symbolizovat 

dvě věci: jednak, že nadchází čas setkání a také varování – každý, kdo by 

neuposlechl svolání klanu, by byl potrestán ohněm a mečem.26  

Mnoho autorů se domnívá, že právě při těchto setkáváních docházelo ke 

sportovním kláním mezi jednotlivými členy klanu. Soutěžilo se jednoduše 

s tím, co „bylo po ruce“, tedy např. s kládou či s kusem velkého kamene, 

které posloužilo jako závaží, s kladivem, atd.27  

Disciplína hod kládou pravděpodobně vznikla v 16. století. Horalové, kteří 

se věnovali kácení stromů, byli také známí jako „voraři“, jelikož část jejich 

práce obnášela plavení klád řekami. Schopnost správného vhození či 

umístění klády do řeky se ukázala jako nezbytně nutný požadavek jejich 

práce. Odtud pravděpodobně vznikla jedna z fyzicky i technicky 

nejnáročnějších sportovních disciplín her.28 

Snad v každém údolí na Vysočině, jak píše Michael Brander ve své knize 

Highland Games, byla kovářská dílna, kde bylo k nalezení několik kladiv. I 

ty horalové využili při sportovním klání. Cílem bylo mrštit kladivo co 

nejdále.29 

Hraní na dudy či piobaireachd (keltské slovo pro jeden ze způsobů hraní na 

dudy)30 má své počátky také v klanovém systému. „Jaký to musel být chudý 

 
26 Jarvie (2001), 29. 

27 Jarvie (1986), 346. 

28 Brander (1992), 20. 

29 Brander (1992), 21. 

30 Keay (1994), 777. 
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náčelník, který si nemohl dovolit oslavit činy svého klanu zvukem dud“31 

píše Grant Jarvie své knize Highland Games – The making of the Myth. 

Dudy v rámci klanů sloužily pro vyjádření stavů radosti a smutku. Tak se 

dudy rozléhaly při pohřbu náčelníka klanu či při vítání družiny z úspěšné 

výpravy. Dudy se také využívaly jako nástroj, který podněcoval bojovníky do 

bitvy.32 Uvádí se, že minimálně od 16. století měli náčelníci klanů svého 

dědičného dudáka. Zvláště pozoruhodný je v tomto směru klan 

MacCrimons. Udává se, že tento klan založil v 16. století školu dudáků na 

ostrově Sky. Mnoho náčelníků potom posílalo své dudáky do této školy, aby 

zde získali zkušenosti. Jak je tedy patrné, jednou ze základních složek 

dnešních skotských her po celém světě, hraní na dudy, má své počátky 

daleko před polovinou 18. století.33  

S dudy je pak spojen také tanec. O tanci meče již bylo pojednáno, legendy 

jeho vznik připisují králi Malcolmovi III. žijícím v 11. století. Náčelníci 

jednotlivých klanů tanec vždy velmi podporovali a považovali ho za 

důležitou průpravu pro boj. Michael Brander popisuje postoj náčelníků 

k tanci takto „čím jednodušeji a ladněji se muži dokázali pohybovat, tím 

mrštnější a hbitější pak byli, když se pohybovali v močálech či na 

kamenitých cestách, po kterých tak často museli putovat a na kterých také 

bojovali se svými nepřáteli“.34 Jiný, neméně zajímavý pohled na výhody 

tance může být ten, že tanec promrzlé horaly zahříval a přitom neměl 

vedlejší účinky, které by měla whisky.35   

 

 
31 Jarvie (1991), 36. 

32 Rout (2011), 10. 

33  Dudy  se  v  Evropě  poprvé  objevují  ve  12.  století,  do  Anglie  se  dostávají  ve  století  13. 

V konzervativním prostředí keltských oblastí Skotska nejsou ihned přijaty. První dudy ve Skotsku se 

objevují  kolem  poloviny  15.  století.  Na  rozdíl  od  jiných  koutů  Evropy  se  Skotští  dudáci  těšili 

mnohem větší úctě. To bylo dáno staletou keltskou tradicí bardů, na kterou tito dudáci navazovali. 

Rout (2011), 11.    

34 Brander (1992), 18. 

35 Brander (1992), 19. 
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2.5. Zánik klanů a násilné potlačení tradic 

Klany a způsob života v nich přetrvával až do poloviny 18. století. Násilně 

byl ukončen po bitvě u Cullodenu roku 1746 a s tím spojeným zákonem o 

proskripcích, o kterých bude dále pojednáno. Již od 17. století se ale daly 

vypozorovat změny uvnitř klanové společnosti.36 Důvody byly především 

sociálně-ekonomického rázu. Někteří klanoví náčelníci přestali „brát ohledy 

na rodovou spřízněnost“37 a začali půdu pronajímat podobně, jak tomu bylo 

např. v Nížině – za účelem vyššího zisku. Někteří náčelníci poté co zjistili, 

že chov ovcí vynáší více, skončili s tradičním chovem dobytka.38 Mnoho 

náčelníků a potažmo klanů se začalo více identifikovat s kosmopolitní 

společností Nížiny, s jejich hodnotami a ideologií, která v některých 

ohledech byla v přímém rozporu s jejich vlastními zásadami.39 Tvrdé 

represe po roce 1746 zánik klanového systému urychlily a dokonaly.  

 

2.6. Bitva u Cullodenu a život poté 

Než se dostaneme ke zlomovému roku 1746, který dokonal zánik klanového 

systému na Vysočině, ovlivnil skotskou kulturu a v neposlední řadě i vývoj 

skotských her, je třeba alespoň krátce nastínit události, které tomuto roku 

předcházely. Významným datem je rok 1688, kdy byl Jakub II. (Jakub VII. 

skotský) zbaven trůnu a odešel do francouzského exilu. Na jeho podporu 

vzniklo jakobitské hnutí, o kterém bude pojednáno níže. Dalším zlomovým 

datem je rok 1707. V tomto roce byla podepsána Smlouva o unii; tímto 

aktem se Skotsko a Anglie spojili v unii. Byl uzavřen Skotský parlament 

v Edinburghu, skotští zástupci a šlechtici vstoupili do nového Parlamentu 

Velké Británie ve Westminsteru, který, jak uvádí Jenny Wormaldová, byl 

prakticky ten starý Parlament ve Westminsteru, jen v novém hávu. Poměr 
 

36 Nichol (1975), 98. 

37 Frank (2007), 99.  

38 Somerset Fry (1982), 198. 

39 Jarvie (1986), 349. 
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zástupců Skotska oproti zástupcům Anglie a Walesu byl velmi nevyvážený 

a neodpovídal počtu obyvatel. Hlavním měřítkem zde byla „hospodářská a 

politická moc“40. Nevyvážený počet sil v Parlamentu ve Westminsteru dobře 

odrážel podružný stav, ve kterém se Skotsko v unii nacházelo. 

Sami Skotové připojení k Anglii nevítali s nadšením. Ihned po uzavření 

smlouvy propukla povstání v Edinburghu a Glasgow. Lidé se domnívali, že 

se „národ vzdal své státní integrity a politické nezávislosti ve prospěch 

nejistého a nezaručeného snu o ekonomické prosperitě“41. Skotové se 

jinými slovy obávali o suverenitu své země a také stále vzrůstající anglické 

dominance nereflektující jejich potřeby.  

Poměrně brzo se ukázalo, že města v Nížině poměrně dobře prosperovaly. 

To samé se ovšem nedalo říci o Vysočině. Vysočina se neblaze potýkala se 

stále rostoucím ekonomickým a sociálním tlakem. Postupně docházelo 

k narušení tradičního systému pronájmu a vlastnění půdy. Cena za 

pronájem půdy se stále neúměrně zvyšovala, což donutilo některé 

obyvatele Vysočiny k emigraci.  

Sedm let po vzniku unie v roce 1714 se do popředí dostávají Jakobité, 

příznivci skotského stuartovského rodu, kteří usilovali o návrat stuartovců na 

skotský a anglický trůn. Jakobité s podporou významného počtu 

nespokojených klanů z Vysočiny a Francouzů organizovali množství 

povstání a bitev. Vrchol jejich neustávajícího snažení nastal v roce 1746 

bitvou u Cullodenu. 

Bitva u Cullodenu začala jakobitským povstáním v roce 1745. Tehdy se do 

popředí dostal Karel Eduard Stuart (známý pod jménem Bonnie Prince 

Charlie), vnuk sesazeného krále Jakuba II.  K jeho povstání se velmi brzo 

připojilo velké množství klanů z Vysočiny (např. MacGregors, MacDonalds, 

MacPhersons, atd.).42 Předpokládá se, že početná, až šesti tisícová armáda 

                                                            
40 Wormaldová (2007), 147. 

41 Wormaldová (2007), 148. 

42 Donnachie (1989), 43. 
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byla ze 67% tvořena muži z klanů.43 Jakobitské oddíly poměrně snadno 

obsadily Perth i nechráněný Edinburgh a postupovaly dále na jih. Ve svém 

tažení se Jakobité dostali až k městu Derby vzdáleného pouhých 130 mil od 

Londýna. Povstání se zdálo velmi úspěšné a vše nasvědčovala tomu, že 

stuartovci opět ovládnou královský trůn.  Z neznámých důvodů se ovšem 

armáda pod vedením Bonnie Prince Charlieho otočila a začala ustupovat 

zpět na sever do Skotska pronásledována armádou mladšího syna krále 

Jiřího II. vévodou z Cumberlandu. Armády se nakonec střetly 16. dubna 

1746 u Cullodenu, nedaleko skotského Inverness44. Vyhladovělá a 

vyčerpaná jakobitská armáda katastrofálně podlehla armádě vévody z 

Cumberlandu. Zhruba 1 300 jakobitských vojáků bylo zabito v boji, stovky 

dalších zraněných vojáků byli na pokyn vévody z Cumberlandu ubiti na 

bitevním poli. Okolo 400 vojáků bylo uvězněno, mučeno, mnozí z nich byli 

popraveni, či deportováni do kolonií. Na druhé straně armáda vedená 

vévodou z Cumberlandu ztratila pouze 50 mužů.45  

Po bitvě následovaly mnohé represe. Bylo popraveno 120 lidí, kteří 

podporovali Jakobity a jejich povstání, přes 1000 lidí bylo deportováno na 

plantáže, přes 600 jich bylo uvězněno. Mnoho příbytků na Vysočině bylo 

vypáleno, obyvatelům byl zabaven dobytek a zkonfiskován veškerý 

majetek.46 

Bitva u Cullodenu byla poslední bitvou, která se odehrála na britské půdě a 

také poslední bitvou jakobitského povstání. Jak uvádí Lyndsey Bowditch ve 

své knize Cuil Lodair – Culloden, ačkoliv bitva trvala pouhou jednu hodinu, 

její následky ovlivnily život několika generací na Vysočině.47 Hlavní změnou 

byl zákon o proskripcích přijatých těsně po bitvě u Cullodenu. Jeho cílem, 

jak uvádí Caroline Bingham bylo „zlikvidovat dosavadní způsob života na 
                                                            
43 Bowditch (2009), 13. 

44 Mackie (1991), 278. 

45 Bowditch (2009), 55. 

46 Glover (1977), 180. 

47 Bowditch (2009), 5. 
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Vysočině“48. Grant Jarvie se v podobném duchu domnívá, že cílem tohoto 

zákona bylo „zničit nejen klanový systém, ale také širokou škálu kulturních 

zvyků spojených s životem na Vysočině“49. A mezi ně se bezesporu počítají 

i skotské hry. 

 

2.7. Zákon o proskripcích 

Zákon o proskripcích (Act of Proscription), byl přijat britským Parlamentem 

po bitvě u Cullodenu a začal platit 1. srpna 1746. Na skotskou kulturu měl 

neblahé následky. Tento zákon, jak již bylo řečeno, prakticky zničil kulturní 

tradice a způsob života, který na Vysočině existoval minimálně již od 14. 

století. S konečnou platností zrušil klanový systém – náčelníci jednotlivých 

klanů ztratili svoji „soudní“ moc nad svým lidem – náčelníci již dále nemohli 

ochraňovat svůj klan a ani po svém lidu nemohli požadovat 

bezpodmínečnou loajalitu. Plantagenet Somerset Fry ve své knize The 

History of Scotland přesně zachytil situaci klanových náčelníku, když říká, 

že náčelníci byli zbaveni „moci a hrdosti“50. Byli téměř zbaveni smyslu 

svého života.  

                                                           

Zákon dále zakazoval mj. nošení zbraní, používání keltštiny, hraní na dudy 

(a jiné způsoby zábavy tradiční pro oblast Vysočiny), shromažďování se a 

v neposlední řadě i zákaz nošení oblečení typického pro Vysočinu. To bylo 

dále specifikováno takto: 

 „Od prvního dne měsíce srpna roku 1746 žádný muž ani chlapec obývající 

část Velké Británie nazývanou Skotsko, vyjma těch případů, kdy slouží jako 

důstojník či voják v armádě Jeho Veličenstva51, nesmí za žádných okolností 

 
48 Bingham (1976), 133. 

49 Jarvie (1991), 44. 

50 Somerset Fry (1982), 197. 

51  Zákaz  nošení  tartanu,  kiltu,  atd.  se  netýkal  důstojníků  a  vojáků  skotských  jednotek  sloužící 

britskému králi. Václav Rout  se domnívá,  že právě díky  tomu  „přežil  tartan a  skotský kilt období 

zákazu  a  dochoval  se  nám  až  do  dnešních  dnů“.  ROUT,  Václav  .  Www.skotsko.net  [online]. 
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oblékat oděv zvaný horalský oblek, tedy pléd, philebeg či malý kilt, 

tartanové šortky, tartanový přehoz ani žádnou jinou část, která je součástí 

horalského obleku; nebude ani používat tartan či podobné různobarevné 

látky pro výrobu svrchníků či kalhot, jakož i jiných oděvních doplňků. Kdokoli 

se po 1. srpnu opováží nosit výše zmíněný oděv, či jakoukoli část tohoto 

oděvu, pak každý takový člověk by si měl být vědom, …, že bude uvězněn 

bez možnosti kauce po dobu 6 měsíců; a pokud bude podruhé uznán 

vinným, bude poté transportován na královské plantáže v koloniích Impéria, 

a tam zůstane po dobu 7 let“.52  

 

Zákon silně zasáhl do každodenního života klanové společnosti a postupně 

dokonal zánik klanové společnosti. Je tedy zcela jasné, že v době po 

Cullodenu se v rámci rozpadajících se klanů žádné hry nekonaly. Prakticky 

ani nemohly, jelikož by se tím porušil zákon o proskripcích (zákaz 

shromažďování, hraní na dudy, nošení horalského obleku, atd.). Navíc 

přítomná hrozba přísných trestů kohokoliv od porušení tohoto zákona 

odrazovala. Klany byly pokořeny, jejich kultura také. Britskému Parlamentu 

se s konečnou platností podařilo podrobit Vysočinu a její obyvatele.53 Jak 

píše Grant Jarvie, je s podivem, že i přes takovouto nepříznivou situaci se 

podařilo některé tradice uchovat.54 

 

2.8. Klanový systém a jeho odkaz skotským hrám 

Cílem této kapitoly bylo přiblížit život ve Skotsku a to především na skotské 

Vysočině od zhruba 5. století, kdy se začaly formovat první klany, až do 

 
2.12.2005  [cit.  2011‐10‐29].  Tartan  ‐  2.část.  Dostupné  z  WWW: 

<http://skotsko.net/view.php?cisloclanku=2005120201>. 

52 Donaldson (1986), 11. (překlad autorky diplomové práce) 

53 Prebble (1973), 13. 

54 Donaldson (1986), 12. 
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násilného zákazu klanů, klanových tradic, zvyků a symbolů v polovině 18. 

století. Prvotní fáze vývoje skotských her pak může být datována od krále 

Malcolma III. v 11. století až po samotný zánik klanů po bitvě u Cullodenu. 

Bez pochyb můžeme říci, že v tomto období vzniklo velké množství aktivit, 

tradic a zvyků, které jsou spojovány s novodobými skotskými hrami, které 

jsou datovány od roku 1781. Z aktivit, které jsou dnes běžně viděny na 

skotských hrách po celém světě má své kořeny v klanovém systému zvyky 

jako hraní na dudy, tance, hod kládou, hod kladivem či běh do vrchu.55 

 
55 Jarvie (1986), 346. 
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3. Skotské hry v letech 1746-1840 
 

Další období, které je vymezeno daty 1746 až 1840, se vyznačuje velkými 

sociálními a kulturními změnami, které velmi ovlivnily vývoj skotských her. 

Je to období, ve kterém hry, stejně jako jiné horalské tradice byly 

poznamenány zákonem z 1. srpna roku 1746 – zákonem o proskripcích. 

Tato fáze úpadku kulturních hodnot byla ještě umocněna emigrací obyvatel 

Vysočiny spojenou s procesem násilného odsunu obyvatel Vysočiny. 

Paradoxně v času velikého kulturního úpadku Vysočiny se od 70. let 18. 

století objevují první snahy o záchranu kulturních tradic. Vzniká velké 

množství tzv. horalských spolků, které znovuobjevují staré horalské tradice 

a zvyky. Pohled na Vysočinu se mění – Vysočina se stává populární a 

vyhledávanou. V této době se konají i první skotské hry. 

 

3.1. Život na Vysočině po Cullodenu 

Nejprve bude nutné nastínit situaci na Vysočině po bitvě u Cullodenu. Ti, 

kteří na Vysočině po roce 1746 zůstali, se museli přizpůsobit tvrdému 

zákonu o proskripcích a i stále složitějšímu životu s narůstajícími rentami za 

pronájem půdy a se změnou stylu hospodaření.   

Není proto nikterak udivující, že se horalská společnost pod vlivem nových 

událostí změnila. O tom přinesl zprávu anglický spisovatel Samuel Johnson, 

který v 70. letech 18. století podnikl výpravu na Vysočinu. Domníval se, že 

se mu podaří zachytit pozůstatky klanového systému či alespoň náznaky 

způsobu života pokořené klanové společnosti, lidi „neobvyklého zjevu a 

zastaralého způsobu života“56. Z jeho pozorování ovšem vyplývá, že změna 

uvnitř společnosti na Vysočině, která po bitvě u Cullodenu nastala, byla 

 
56 Jarvie (1986), 347. 
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výraznějšího charakteru. Johnson popisuje obyvatele Vysočiny jako 

umírněnější, poslušnější, s ochablejší potřebou nezávislosti.57  

 

3.2. „Vyčištění“ či „vyklizení“ Vysočiny a emigrace 

V druhé polovině 18. století, především v 60. a 70. letech a v průběhu první 

poloviny 19. století byla Vysočina svědkem sociálních a demografických 

zvratů. Desítky tisíc lidí Vysočinu opustily či byly vysídleny ze svých 

domovů, kde jejich předci žili po staletí. Tradiční chov dobytka, který 

v tamních údolích a horách klany provozovaly, totiž déle nevynášel a hledal 

se způsob, jak maximalizovat výnos půdy a zisk vlastníka půdy.  Majitelé 

půdy si brzo uvědomili, že ovce, které se chovaly jak pro vlnu, tak pro maso, 

by mohly přinést větší zisk než dobytek. Chov ovcí se tak stal pohromou pro 

horalské rolníky. Pro ně a pro jejich dobytek již na stráních nezbylo místo. 

Často nucené opuštění půdy na Vysočině je v literatuře známé jako 

„clearances“ - tedy vyčištění či vyklizení, jinými slovy nucený odchod 

místního obyvatelstva.58 

Někteří horalové přesídlili k pobřeží. Zemědělský potenciál zde byl nízký, 

jedinou možnou obživou zde byl rybolov nebo zpracování chaluh. Jiní odešli 

do velkých měst v Nížině, do Glasgow či Edinburghu. Někteří se rozhodli 

odjet do zámoří, do Kanady, Ameriky, Austrálie či na Nový Zéland.59 Jak 

uvádí Grant Jarvie, pro mnoho horalů emigrace představovala jediný možný 

způsob jak si uchovat zvyky a pokračovat ve tradičním způsobu života.60 

Mnozí z potomků těch, kteří emigrovali za oceán, stáli později u vzniku 

 
57 Jarvie (1986), 347. 

58 Keay (1994), 166. 

59 Jarvie (1986), 348. 

60 Tamtéž, 348. 
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skotských her na odlehlých kontinentech. Proto se dnes hry úspěšně konají 

ve všech zmíněných lokalitách, kam se Skoti uchýlili.61    

V některých případech horalové nechtěli z Vysočiny odejít. V těchto 

případech byl odsun obyvatel velmi násilný, některými autory označován za 

brutální.62 Jedno z nejkrutějších odsunů se konalo v oblastech Sutherland a 

Ross. Z této nehostinné oblasti bylo násilně vystěhováno na 15 000 

obyvatel63. 

Obecně lze říci, že proces odsunu obyvatel z Vysočiny přispěl k dalšímu 

kulturnímu úpadku dané oblasti, která již byla silně narušena zákonem o 

proskripcích. 

 

3.3. Změna pohledu na Vysočinu 

Ruku v ruce s drsným vystěhováváním obyvatel z jejich rodné Vysočiny se 

začaly objevovat první pokusy o záchranu alespoň některých aspektů 

skotské kultury, jako např. tance a hudby. Život horalů a horalové samotní 

již nebyli považováni za nebezpečí a jejich život, zvyky a tradice se 

postupně staly zájmem široké veřejnosti. K oblibě Vysočiny s velkou 

pravděpodobností přispěly i horalské vojenské jednotky, hrdinsky bojující 

pod britskou vlajkou v Evropě a severní Americe, které byly často 

vychvalovány dobovým tiskem pro své zásluhy.64  

 

                                                            
61 NOBLE, Ross. Www.bbc.co.uk  [online].  17.2.2011  [cit.  2011‐10‐26].  The Cultural  Impact  of 
the  Highland  Clearances.  Dostupné  z  WWW: 
<http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/scotland_clearances_01.shtml>. 

62 Donnachie (1989), 45. 

63 Pittlock (2001), 78. 

64 Brander (1992), 28. 
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ěla takto: 

                                                           

Svůj velký význam při obnově horalských tradic sehrály ale především tzv. 

horalské spolky (Highland Societies). Tyto spolky byly tvořeny lidmi, kteří 

Vysočinu opustili a přesídlili to velkých britských měst.65 Nejdůležitějšími 

spolky byly Londýnský horalský spolek (Highland Society of London) 

založený v roce 1778 a Edinburghský horalský spolek (Highland Society of 

Edinburgh) fungující od roku 1780.66 Společnosti se zasadily o obnovu 

některých tradic, např. hraní na dudy či nošení horalského oblečení. 

Michael Brander zdůrazňuje roli Londýnského horalského spolku, který se 

svým lobbingem v roce 1782 zasloužil o zrušení zákona o proskripcích 

(Repeal of Proclamation).67 Brander považuje zrušení zákona o 

proskripcích za velmi důležitý krok. Domnívá se, že kilt, tartan, hraní na 

dudy a jiné zvyky, tradice a symboly zakázané v roce 1746 byli i po 35 

letech pro mnohé obyvatele Vysočiny velmi důležité.68 Část odvolání 

(Repeal of Proclamation) zn

 „Slyšte lidé! Tato zpráva je pro všechny keltské syny, že Král a Parlament 

Británie navždy zrušili zákon proti horalskému oblečení, které bylo součástí 

klanů od vzniku světa až do roku 1746. Toto musí potěšit každé horalské 

srdce. Již dále nemusíte nosit zženštělé oblečení skotské Nížiny. Toto 

oznámení je určeno každému muži, mladému či starému, prostému či 

vznešenému, že nyní může opět nosit tartanové šortky, malý kilt, kabátek, 

pruhované podkolenky, dále také kostkovaný přehoz a to bez obav 

z královského zákona či z nevraživosti odpůrců“.69 

Toto Branderovo pojetí se ovšem zdá být příliš idylické. Nesmíme 

zapomenout, že v této době byl pro mnohé obyvatele Vysočiny život 

nesmírně obtížný; mnoho z nich živořilo v rybářských osadách, další byli 

násilně odsunuti ze svých obydlí kvůli chovu ovcí. Ti, kteří dále hospodařili 
 

65 Brander(1992), 25. 

66 Jarvie (1991), 57. 

67 Brander(1992), 25. 

68 Brander (1992), 27.  

69 Donaldson (1986), 10. (překlad autorky diplomové práce) 
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na půdě svých předků, se velmi těžko vyrovnávali se stále se zvyšujícími 

rentami za pronájem půdy.  

Grant Jarvie také upozorňuje na zajímavý paradox. Netvrdí, tak jako 

Michael Brander, že členy spolků Vysočiny byli pouze její původní obyvatelé 

emigrující do měst v Nížině či Anglii. Naopak se domnívá, že někteří ze 

členů spolků byli potomci těch, kteří byli odpovědni za zničení kulturních 

tradic po bitvě u Cullodenu. A tito členové se prohlašovali za strážce kultury 

Vysočiny, tak skotské kulturní identity obecně. Jinými slovy potomci těch, 

kteří vnímali horaly jako nezvladatelný a krutý barbarský národ, považovali 

takové artefakty jako kilt, tartan za symbol nejen Vysočiny, ale celého 

Skotska.70  

Grant Jarvie a Micheal Brander se však plně shodují v jedné věci. Všímají 

si, že horalské spolky, které se nejvíce zasadily o návrat tradic, byly 

povětšinou tvořeny Skoty, kteří již dále ve Skotsku nežili, a právě tito lidé se 

nejvíce zasloužili o návrat tradic. Brander dodává, že je to „zajímavá 

národní charakteristika, že nikdo neprojevuje větší nadšení pro Skotsko a 

vše skotské, než skotští emigranti, kteří byli nuceni Skotsko opustit“.71 

 

3.4. Zromantizování Vysočiny 

K „zromantizovaní“ Vysočiny přispěli asi největší měrou skotští spisovatelé 

a básníci. Dvacet let po Cullodenu James Macpherson vydal sbírku básní 

The Works of Ossian, což dle jeho slov byla přepracovaná sbírka keltských 

básní.72 Dílo bylo vydáno ve 25 zemích a přispělo k nebývalému zájmu o 

Vysočinu po celém světě.73 Dílo Jamese Macphersona se stalo inspirací i 

 
70 Jarvie (1991), 57. 

71 Brander (1991), 27. 

72 Scott (1993), 138. 

73 Bowditch (2009), 68. 
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pro neznámějšího skotské spisovatele, který proslavil Skotsko po celém 

světě – siru Walterovi Scottovi.  

Jak Macpherson, Scott, Burns a další spisovatelé přispěli k tomu, že kulturní 

rysy Vysočiny, umlčené po Cullodenu a emigraci desítek tisíců Skotů se 

nyní začaly dostávat do širšího podvědomí nejen Skotů žijících v Nížině, ale 

i Angličanů a zbytku Evropy. Především Walterovi Scottovi se svými díly a 

společenskou aktivitou podařilo vytvořit nový pohled na Skotsko a Skoty, 

který se ale ne vždy podobal realitě. Fitzroy Maclean si všímá toho, jak se 

Scottovi podařilo z horalů, po staletí považovaných za barbary, vytvořit 

„neohrožené hrdiny a bystrý, veselý, čestný a pohostinný národ se srdcem 

na správném místě“74.  

Je poměrně zajímavé, že kulturní identita Vysočiny se začala považovat za 

celonárodní skotskou identitu, zatímco zvyky a tradice skotské Nížiny 

zůstaly upozaděny.75 T.M. Devine označuje tento proces za „mýtus“, který 

si společnost hledající svoji identitu vymyslela, aby se vymezila proti 

hrozícímu kulturnímu vlivu svého mocného souseda – Anglie.76 Tuto 

myšlenku podporuje i Grant Jarvie, který si všímá, že typické artefakty 

spojené s kulturou Vysočiny, jako je např. kilt, tartan či kožená kiltová 

brašna sporran, se začaly považovat za hlavní symboly nejen specifické 

horalské kulturní identity, ale jako symboly představující Skotsko jako 

celek.77 V podobném duchu mluví i Michael Lynch, který říká, že se Skoti, a 

to jak obyvatelé Vysočiny, tak Nížiny, stali národem horalů.78  

 

 
74 Maclean (1970), 202. 

75 Basu (2006), 18. 

76 Devine (1999), 245. 

77 Jarvie (1991), 57. 

78 Lynch (1992), 355. 
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3.5. Obnovení Skotských her 

První novodobé skotské hry se začaly konat v době, kdy na Vysočinu již 

bylo nahlíženo silně zúženým romantickým pohledem; v době, kdy se 

horalské tradice postupně stávaly skotskými symboly. Autoři věnující se 

tématu skotských her se většinou shodují na tom, že první novodobé hry se 

konaly na dobytčím trhu ve Falkirku v roce 1781.79 Velmi zajímavý je rok i 

místo konání těchto prvních her. V roce 1781 stále ještě totiž platil zákon 

z 1. srpna 1746 – zákon o proskripcích, zakazující mnohé horalské 

symboly, ale také např. i zákaz shromažďování. Lze tedy usuzovat, že tento 

zákon již nebyl přísně dodržován, protože se v žádné literatuře neuvádí, že 

by byli účastníci her souzeni, vězněni či dokonce transportováni do kolonií, 

což by jim dle zákona reálně hrozilo. Další zajímavostí je i místo konání. 

Falkirk se totiž nenachází na Vysočině, ale v samém srdci Nížiny. Ani na 

tuto skutečnost žádný z odborníků na skotské hry neupozorňuje. Je možné, 

že první hry byly pořádány bývalými horaly, kteří Vysočinu opustili a vydali 

se hledat lepší živobytí do prosperující Nížiny. Zatímco lidé na Vysočině 

bojovali o holé přežití, obyvatelé Nížiny si našli čas i na trochu zábavy 

v podobě her.  

Lze tedy konstatovat, že autoři se prvním hrám ve Falkirku věnují velmi 

málo a pouze uvádějí, že hry proběhly. Nepojednávají ale o jejich průběhu, 

účastnících, a co je nejdůležitější, o typech sportovních aktivit, které 

probíhaly. David Webster se ve své publikaci Scottish Highland Games o 

Falkirku zmiňuje pouze letmo a konstatuje, že hry se staly jakýmsi 

„povzbuzením“ a inspirací pro konání dalších her.80 

Některé publikace ale Falkirk opomínají úplně. Příkladem takových publikací 

je např. kniha Nathaniela Harrise Heritage of Scotland či Encyclopedia of 

British Sport (kolektiv autorů) a jiné. V těchto publikacích se uvádí, že první 

oficiální novodobé hry se konaly až o 40 let později ve 20. letech 19. 

 
79 Webster (1973), 11. 

80 Tamtéž, 11. 
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století.81 Důvodem pro opomínání Falkirku je tedy pravděpodobně 

nedostatek informací a pramenů o těchto prvních hrách. Faktem je, že od 

20. let 19. století začaly hry být masovou záležitostí, které se dostávalo 

velké publicity. Oproti tomu hry ve Falkirku, či jiné, o kterých neexistují 

vůbec žádné záznamy, se konaly na velmi lokální úrovni, v zapomenutých 

vesnicích, bez zájmu tisku či vyšších sociálních vrstev, které by hrám 

zajistily publicitu.  

 

3.6. Masivní rozvoj her 

Jedním z důvodů, proč mnozí autoři považují začátek novodobých her až ve 

20. letech 19. století, může být tedy fakt, že v té době byly již hry 

“organizované a konaly se opakovaně každý rok“82. V mnoha případech 

nepřetržitě s výjimkou světových válek.83 

Za konání prvních her mají největší zásluhu již zmiňované horalské spolky. 

Ty byly, především v odlehlých oblastech, zakládány lokálními vlastníky 

půdy, tedy lidmi, kteří se těšili úctě a respektu a měli i dostatek finančních 

zdrojů. Spolky nejdříve pořádaly sešlosti, taneční večery či bály. Cílem 

těchto spolků bylo, jak uvádí Grant Jarvie „podpora sociálních a přátelských 

vazeb mezi obyvateli dané oblasti“84 a uchování horalských tradic, 

především horalského stylu odívání. Teprve o několik let později začaly 

spolky pořádat první hry. Takovým příkladem může být spolek Lonach 

Highland Friendly Society, který byl založen v roce 1923 Sirem Johnem 

Forbesem, poprvé hry pořádal až ve 30. letech. Dalším příkladem je spolek 

 
81 Harris (2000), 88. 

82 Keay (1994), 515. 

83 Carney (2006), 2. 

84 Jarvie (1991), 59. 
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Inverness Society, založený již v roce 1788, první hry se ovšem konaly 

v Inverness až o 50 let později.85 

Poněkud atypický vznik skotských her lze vysledovat u her v Braemaru. 

Spolek, který v Braemeru vznikl, se neopíral o žádného vlivného či vážené 

člena, jak tomu bylo u výše zmíněných spolků. Tento spolek známý pod 

jménem Wrights‘ Walk, volně přeloženo Řemeslnický spolek, byl založen 

v roce 1800 třemi dřevorubci.86 Spolek provozoval každý rok procesí, jehož 

cílem bylo upozornit na existenci spolku.  Wrights‘ Walk byl jakýmsi 

předchůdcem dnešních odborů – staral se o členy spolku a jejich příbuzné, 

kteří se nejrůznějších důvodů ocitli v nesnázích. Podporoval sirotky a vdovy, 

ujal se starých a nemocných.87 A zatímco podpora chudých a 

znevýhodněných dále zůstávala hlavní náplní práce organizace, postupně 

se členové spolku začali zaměřovat i na ochranu horalského úboru, jazyka a 

kulturních artefaktů, mimo jiné i skotských her. 

 

Masivní vznik her ve 20. letech bezesporu podpořila i návštěva krále Jiřího 

IV. v roce 1822 zorganizována spisovatelem sirem Walterem Scottem. 

Jednalo se o první návštěvu britského monarchy po dlouhých 170 letech.88  

Příjezd krále do Edinburghu způsobil senzaci – král byl oděn do  horalského 

obleku, tedy kiltu, kostkovaných podkolenek, horalského kabátku atd. Jak 

píše David Webster, některými Edinburghčany byl tento králův krok přijat 

poněkud jízlivě: „král si asi myslel, že celá tato země je Vysočina“89. To, že 

se král objevil oblečen v horalském oblečení, by se dalo považovat za jakési 

potvrzení platnosti určitých artefaktů, považovaných v té době za skotské 

kulturní symboly. Jeho výstup podpořil ještě větší zájem o vše „skotské“. 

 
85 Jarvie (1991), 57. 

86 Webster (1973), 15. 

87 Jarvie (1991), 58. 

88 Brander (1992), 30. 

89 Jarvie (1991), 59. 
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Tartan a kiltová suknice se po návštěvě krále staly nedostatkovým 

zbožím.90  

 

3.7. Vznik prvních her ve 20. letech 19. století 

K prvním oficiálním hrách patřily hry v Invergarry (1820), Lonachu (1823) či 

nejslavnější hry v Braemaru (1826).91 V mnoha případech se hry svým 

průběhem a disciplínami podobaly současným skotským hrám. Hry se 

skládaly z těžkoatletických soutěží, soutěžích v tancích a v hraní na dudy. 

V málo zalidněném Skotsku, především v odlehlých rurálních oblastech, 

byla každá událost typu skotských her vítána. Alespoň na chvíli daly hry 

zapomenout na jednotvárný a často složitý život. Do her se zapojil každý, 

kdo mohl. David Webster to popisuje takto: „(…) pokud někdo nebyl 

vysloveně sportovec, mohl tancovat, pokud neuměl tancovat, tak mohl hrát 

na dudy, a pokud ani toho nebyl schopen, mohl zasednout v porotě a 

některou z disciplín hodnotit – každý se mohl nějak účastnit“92. 

Najít místo a nástroje pro konání her nebylo nikterak složité a především to 

nestálo skoro žádné peníze. Hry se konaly v blízkosti vesnic či měst. Vždy 

se našlo kladivo pro disciplínu „hod kladivem“, dobře zakulacený kámen se 

vyzvedl ze dna řeky pro disciplínu „hod kamenem“, lesníci poskytly dobře 

ohoblovaný kmen stromu po disciplínu „hod kládou“. Pokud se hry konaly 

v hornaté oblasti Skotska, mohl proběhnout tradiční běh do vrchu, pokud to 

bylo v rovinaté oblasti, pak si závodníci vystačili s klasickým během. 

Soutěžilo se samozřejmě v tanci, dále také ve zpěvu keltských písní či ve 

skládání básní v keltštině.93  

 
90 Jarvie (1991), 59. 

91 Carney (2006), 2. 

92 Webster (1973), 11. 

93 Tamtéž, 11. 
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Hry v této době postrádaly jakákoliv psaná pravidla a obešly se bez 

jakékoliv administrativy či byrokracie. Hry, jak připomíná Grant Jarvie, se 

konaly spontánně a samotné soutěže a disciplíny byly organizovány bez 

přítomností závazných pravidel.94   

John Keay popisuje průběh jedněch z mnohých her konaných v tomto 

období v Ivergarry v roce 1820. Závodníci se tam utkali v následujících 

disciplínách: v tanci, hraní na dudy, zvedání těžkého kamene, v běhu 

z ostrova do Ivergarry a zpět (6 mil). K vidění byla ale i jedna poněkud 

surová disciplína, která se do dnešní doby nezachovala a není pochopitelně 

na dnešních hrách k vidění. Jednalo se o „vykroucení čtyř nohou krávy, za 

kterou byla tlustá ovce nabídnuta jako výhra“95. 

Z roku 1826 se dochoval program her ve St. Fillans. Hry se (stejně jako 

většina her dnes) konaly v létě - 30. srpna.  Podle programu byli porotci 

vyzváni, aby se sešli v 8 hodin ráno a vykonali nezbytné technické přípravy. 

Ostatní účastníci se měli dostavit v 10 hodin, oblečeni v horalském obleku. 

Z programu lze vyčíst, jaké disciplíny se konaly a jaké ceny byly udělovány 

vítězům jednotlivých disciplín. Soutěžilo se v hraní na dudy, vítěz obdržel 

novou dýmku, druhý v pořadí dostal básnickou sbírku Ossian, třetí byl 

obdarován horalskou dýkou. Dále se soutěžilo např. ve skládání básní či 

zpěvu keltských písní, vítěz dostal básnickou sbírku Ossian. Dále probíhaly 

klasické disciplíny jako např. jako hod kladivem (vítěz dostal velkou 

stříbrnou brož), hod kamenem (vítěz získal šňupátko z rohoviny s uzávěrem 

ze stříbra se vsazeným Cairngornským kamínkem), atd.96  

 
94 Jarvie (1991), 87. 

95 Keay (1994), 515. 

96 Webster (1973), 13. 
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4. Vývoj her v letech 1840-1914 

Dalším obdobím ve vývoji skotských her, kterému bude věnována 

pozornost, je vymezeno daty 1840-1914. V tomto časovém období, které je 

ohraničeno nástupem královny Viktorie na britský trůn a první světovou 

válkou, se hry staly, především díky zájmu královny Viktorie vysoce 

renomovanou a prestižní záležitostí. Hry se staly synonymem pro 

monarchismus a královskou oddanost. V průběhu tohoto období vznikly 

desítky her, které se od té doby konají dodnes. Oproti období před rokem 

1840 se objevili první profesionální závodníci, kteří se závoděním živili.  

Tento velmi příznivý vývojový trend her přerušilo až vypuknutí první světové 

války, během které se hry nekonaly. 

 

4.1. Vývoj Vysočiny od 40. let 19. století 

Vysočina ve 40. letech 19. století byla svědkem dvou protichůdných jevů. 

Drobní farmáři, kteří na Vysočině hospodařili, museli stále čelit možnosti 

nuceného odsunu, zvyšujícím se rentám za pronájem půdy a prohlubující se 

chudobě. Těžký život farmářů umocňoval fakt, že se mnozí z nich upínali na 

jeden produkt, konkrétně brambory. Když v roce 1846 a v 50. letech udeřil 

bramborový mor, byli farmáři nuceni Vysočinu opustit. Většina z nich 

emigrovala do zámoří.97 

Přibližně ve stejnou dobu, tedy v polovině 19. století, se začala profilovat 

nová společenská vrstva, tzv. sporting landlords, neboli sportovní 

velkostatkáři. Tato zámožná třída se zasadila o to, že se ovčí farmy 

postupně začali proměňovat v osady pro divokou zvěř. Bohatí velkostatkáři 

a aristokracie si půdu pronajímali za účelem lovu. Vysočina se tak postupně 

stávala cílem bohatých rekreantů - aristokratů, především z jihu Anglie. Jak 

uvádí Grant Jarvie, lov jelenů a jiné zvěře byl běžnou součástí života na 

Vysočině po staletí, novinkou bylo ale systematické zakládání jeleních osad 

 
97 Jarvie (1991), 63. 
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a lesů jako soukromých sportovních panství, které přinášelo zisk vlastníkům 

těchto loveckých panství.98  V roce 1912 zabíraly jelení osady jednu pětinu 

Skotska, což je přibližně 15 000 km2.99    

V době, kdy se prudce vzrůstal zájem bohatých vrstev o Vysočinu, se na 

Vysočinu upřela i královská pozornost. Královna Viktorie, která se do 

historie zapsala jako nejdéle vládnoucí Britský panovník (1837-1901), si 

Vysočinu velmi oblíbila.100  

 

4.2. Druhá vlna popularizace Vysočiny  

Jak uvádí Michael Brander ve své knize Highland Games, náklonnost 

královny Viktorie a jejího manžela prince Alberta ke Skotsku dramaticky 

změnila povědomí nejen o skotské Vysočině, Skotsku, ale i o hrách 

samotných.101 Královna hned od první oficiální návštěvy Skotska v roce 

1842 projevovala nesmírné nadšení pro skotskou kulturu a zvyky. 

Především díky jejímu zájmu se Vysočina a potažmo celé Skotsko staly 

ještě více módní záležitostí. Tartan, kilt, horalské tance, dudy a 

v neposlední řadě i skotské hry se dostaly do popředí zájmu po celé 

Británii.102  

Královna Viktorie si s manželem Albertem zakoupili v roce 1953 hrad 

Balmoral, kde pravidelně trávili každé léto a podnikali výlety po Skotsku.103 

Každá taková královnina cesta z Londýna do Balmoralu byla pochopitelně 

sledována dobovým tiskem a přispívala k popularizaci Skotska. Od 

královského hradu Balmoral je odvozen proces zvaný „balmoralizace 
 

98 Jarvie (1991), 64. 

99 Tamtéž, 64. 

100 Williamson (2002), 152. 

101 Brander (1992), 32. 

102 Tamtéž, 32. 

103 Keay (1994), 961. 
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Skotska“104. Balmoralizace označuje období vlády královny Viktorie, kdy 

královna neskrývala svůj obdiv pro skotskou kulturu a přispěla k romantizaci 

skotské Vysočiny ve stejném duchu jako např. Walter Scott. Proces 

balmoralizace se dále vyznačuje přílivem bohatých anglických 

průmyslových magnátů, kteří po vzoru královny Viktorie, začali trávit ve 

Skotsku letní měsíce a velké množství z nich si na Vysočině pořídilo 

lovecké osady. I oni projevovali nadšení pro skotské tradice. Největšímu 

zájmu se těšil tartan a kilt, který král Albert a mnozí další mužští 

představitelé královské rodiny i bohaté aristokracie začali nosit při 

slavnostních událostech.105  

Proces balmoralizace ale nebyl jediným faktorem, který přispěl k masivnímu 

rozvoji her v druhé polovině 19. století. Jak David Webster, tak Grant Jarvie 

se domnívají, že k větší popularizaci her přispěl i rozvoj železnice a 

vybudování nových komunikací i v těch nejodlehlejších koutech Vysočiny.106 

Jen v letech 1835 až 1866 byly ve Skotsku zprovozněny 3 železniční dráhy, 

přičemž ta z Aberdeenu do Ballateru  ročně obsloužila 10 000 lidí, a výrazně 

přispěla k rozvoji města Ballateru a nepochybně se zasloužila o vyšší 

návštěvnost na Ballaterských skotských hrách, které byly založeny dva roky 

před zprovozněním železnice.107 Rozvoj železnice umožnil obyvatelům 

měst vypravit se na hry, které se většinou odehrávaly na venkově či na 

periferii měst, kde k tomu bylo dostatek prostoru. Jednodušší doprava po 

Skotsku přispěla i k tomu, že se špičkoví sportovci, závodící na skotských 

hrách, mohli dopravovat i do více vzdálených měst, aby zde poměřili své 

síly s místními přeborníky

K popularizaci skotských her a skotské kulturní identity, stejně jak tomu bylo 

o půl století dříve, přispěli také spisovatelé tzv. „kailayrd school“, neboli 
 

104 Warren (2002), 42. 

105 Mackay, (2002), 299. 

106 Donaldson (1986), 14. 

107 Jarvie (1991), 71. 

108 Donaldson (1986), 14. 
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„kapustového hnutí“. Tento pejorativní název jim přiřadil akademik J.H. 

Millar v roce 1895, pochybujíc o kvalitě děl těchto spisovatelů.109 

Spisovatelé tohoto hnutí se dostali do popředí v posledních dvou dekádách 

19. století a jejich knihy se vyznačovaly stejnou tematikou -  silně 

zromantizovaným nerealistickým pohledem na život ve Skotsku, především 

na Vysočině v době daleko před průmyslovou revolucí. Skotsko v knihách 

Johna Watsona, Jamese Barrieho či jiných bylo vykresleno jako země kiltů, 

tartanu, dud, hlubokých údolí a nezlomných lidí.110 Tito spisovatelé se 

dočkali mnohé a do jisté míry i oprávněné kritiky. Bylo jim vyčítáno, že jejich 

popis Vysočiny a života horalů hrubě nekoresponduje s tím, jak život na 

Vysočině vypadal. Do jisté míry svými příběhy přispívali k utváření falešných 

kulturních artefaktů.111 Knihy byly přesto nesmírně oblíbené nejen ve 

Skotsku, ale např. i ve Spojených státech amerických, Kanadě či v Austrálii 

– tedy ve státech s vysokým počtem skotských emigrantů.  

 

4.3. Královské Braemarské hry 

O Braemarských hrách již bylo pojednáno v první kapitole, která se věnuje 

vzniku her v klanovém systému. S Braemarem je pevně spjat král Malcolm 

III., který zde v 11. století, jak praví legendy, uspořádal první skotské hry. 

V 19. století pak došlo k obnovení her a za několik desítek let poté se tyto 

hry staly nejprestižnějšími skotskými hrami na světě díky přízni královské 

rodiny. 

Královna Viktorie poprvé navštívila skotské hry v Braemaru v roce 1848.112 

Od té doby tyto hry navštěvovala pravidelně každý rok a převzala nad nimi 

patronát.113 O oblíbenosti a královnině náklonnosti bezesporu svědčí i fakt, 

 
109 Keay (1994), 565. 

110 Scott (1993), 115. 
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že v roce 1866 udělila Braemarským hrám přídomek „royal“, tedy 

„královský“. Od té doby je oficiální název her The Braemar Royal Highland 

Society Gathering.114  

Jak píše Gant Jarvie, Braemarské hry se díky královně Viktorii staly 

významnou společenskou událostí pro mnohé zámožné velkostatkáře a 

aristokraty trávící léto ve Skotsku. Důkaz o tom podává sama královna 

Viktorie, která průběh her zachytila ve své knize Scottish Diaries:115 

 „Obědvali jsme brzo a půl třetí jsme s dětmi a celou naší družinou jeli na 

hry do Braemaru, stejně jako tomu bylo minulý rok. Rodiny Duffsových, 

Farquharsonsových, Leedsových, jejich společníci a také kapitán Forbes 

tam již byli…K vidění byly klasické disciplíny jako hod kamenem, hod 

kladivem, hod kládou, běh na vrchol hory Craig Cheunnich… Běhu se 

zúčastnilo asi osmnáct či devatenáct běžců a bylo velmi hezké sledovat, jak 

v těch barevných kiltech utíkají pryč“116. 

Královně Viktorii byl na Braemarských hrách propůjčován titul „horalský 

náčelník Braemarských her“. Tento titul symbolicky odpovídal postavení 

náčelníka v klanovém systému. Jak bylo zmíněno v první kapitole věnující 

se klanům, náčelník se mezi svým lidem těšil veliké úctě, respektu a 

oddanosti. Titul propůjčený královně tedy v sobě nesl i odkaz doby, kdy 

skotské hry vznikly, tedy v době fungování klanového systému. Titul 

„horalský náčelník Braemarských her“ se po Viktoriině smrti v roce 1901dělil 

v královské rodině dále. To je zachyceno v knize Annual Book of the 

Braemar Gathering z roku 1980 popisující přítomnost Alžběty II. na hrách:  

„Její výsost (Alžběta II.) jasně ukázala, že se velmi zasazuje o zachování 

tradic klanů, horalské kultury a tamních lidí a její každoroční přítomnost na 

 
114  Www.braemargathering.org  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐10].  History.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.braemargathering.org/history.htm>. 

115 Jarvie (1991), 67. 

116 Tamtéž, 67. (překlad autorky diplomové práce) 
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hrách potvrzuje její zájem o hry, který byl typický pro její rodinu už od dob 

její praprababičky královny Viktorie, která první poctila hry svojí návštěvou 

v roce 1848“.117 

Je ovšem nutno podotknout, že každoroční přítomnost britské panovnice 

nepřinesla prestiž pouze Braemarským hrám, ale i skotským hrám obecně.  

 

4.4. Vznik nových her v druhé polovině 19. století 

V druhé polovině 19. století se ve Skotsku objevily desítky nových her. 

K jejich vzniku přispěly faktory, které již byly zmíněny na začátku této 

kapitoly. Především je ale důležité zdůraznit roli velkostatkářů, kteří díky 

svým finančním prostředkům a vlastnictví půdy měli největší vliv na vznik 

nových her, které často vznikaly pod jejich záštitou a patronátem.  Mezi 

největší hry patřily Pitlochry Highland Games (1852), Glenisla Highland 

Gathering (1852), Ballater Highland Games (1864), Aboyne Highland 

Games (1867), Nairn Highland Games (1867), Argyllshire Highland Games 

(1871), Cowal Highland Gathering (1871), Airth Highland Games (1871), 

Halkirk Higland Games (1884), Invercharron Highland Games (1888) a 

Assynth Highland Games (1904).118 Z výše zmíněných her se všechny 

konají i v současné době, přičemž ty Cowalské dnes patří mezi největší na 

světě.119  

V druhé polovině 19. století již bylo běžné vydávat programy her, 

ze kterých, pokud se dochovaly, lze vyčíst, jaké disciplíny se konaly. 

Příkladem může být program z Gleniských her, ve kterém se dovídáme, že 

se soutěžilo v běhu do vrchu, v hodu kamenem, v hodu kládou a ve hře na 

dudy. Na hrách v Aboyne, založených v roce 1867, probíhaly ty samé 

 
117 Jarvie (1991), 67. (překlad autorky diplomové práce) 

118 Tamtéž, 72. 

119 Www.cowalgathering.com [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐17]. Cowal Highland Gatherin. Dostupné 

z WWW: <http://www.cowalgathering.com/default.aspx>. 
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disciplíny jako na Gleninských hrách a dále byl k vidění hod kladivem a 

skok. Zajímavý je i fakt, že od třetího ročníku her v Aboyne se vybíralo 

vstupné. Hry v Ballateru, založené v roce 1864, nabízely mimo výše 

zmíněné disciplíny i méně tradiční, avšak divácky atraktivní, závody v běhu 

s trakařem a závod ve skákání v pytli.120  

Konání Invercharronských her v roce 1902 přibližuje dobové periodikum 

Ross-shire Journal, jehož část je uveřejněné na webových stánkách her. 

Podle tohoto časopisu se hry těšily veliké oblibě a přilákaly na několik tisíc 

návštěvníků. Ti byli sváženi z okolí speciálními vlaky, vypravenými jen pro 

tuto událost. Článek přináší informace i o místní „smetánce“, která hry také 

navštívila, ovšem v menším počtu než v minulých letech. Program her byl 

pisatelem označen jako „odvážný a lákavý“. Soutěžilo se ve hře na dudy, 

v tanci a v některých sportovních disciplínách. Co se ovšem setkalo 

s ohromným nadšením, byl ukázkový let balónem s následným seskokem 

parašutisty. Pisatel to komentuje slovy: “vystoupání balónu a seskok 

parašutisty proběhlo úspěšně a vzbudilo nebývalý zájem všech diváků. 

Většina z nich něco takového viděla poprvé“.121  

Na tomto příkladu lze ovšem ukázat, že některé praktiky, které se na hrách 

odehrávaly, vůbec neodpovídaly původní náplní her a klanových 

shromáždění. Z dnešního pohledu lze říci, že ze strany pořadatelů se 

jednalo o velmi dobrý marketingový trik, jak na hry přilákat co nejvíce 

diváků. 

Na závěr této podkapitoly o vývoji her v letech 1840 až 1914 by bylo vhodné 

se zmínit o divácké návštěvnosti her. Jak již bylo řečeno, hry se těšily 

nebývalému zájmu veřejnosti. Nesmíme také zapomenout, že v této době, 

ještě neexistovala televize, internet a další formy zábavy a proto hry 

prakticky neměly konkurenci. Návštěvnost na hrách ještě zvyšoval masivní 

rozvoj železnice a budování nových cest. Je pochopitelné, že na malých a 
 

120 Jarvie (1991), 75. 

121 Www.invercharrongames.co.uk  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐16].  History.  Dostupné  z WWW: 

<http://www.invercharrongames.co.uk/find_us.asp>. 



lokálních hrách byla návštěvnost okolo několik set návštěvníků.122 

Návštěvnost na některých velkých hrách oproti tomu dosahovala až 

několika tisíců. Většinou se jednalo o hry, na kterých soutěžili nejlepší 

sportovci, a bylo pravděpodobné, že se některému z nich povede překonat 

dosavadní rekord. K takovým hrám patřily např. Nairnské hry s návštěvností 

okolo 8 000 lidí.123 Největšímu zájmu návštěvníků se ale klasicky těšily 

královské Braemarské hry a taky hry v Cowalu, kde se návštěvnost běžně 

pohybovala okolo 50 000 lidí.124   

 

 

 

Obrázek č.  1 Na obrázku je zachycen soutěžící v hodu kladivem na Invercharronských hrách v roce 

1902. 125    V  té  době  ještě  nebylo  pravidlem,  že  by  soutěžící museli  být  oblečeni  v  klasickém 

horalském obleku. 

                                                            
122 Scott (1993), 199. 

123 Www.nairnhighlandgames.co.uk [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐13]. History & Origins. Dostupné z 

WWW: <http://www.nairnhighlandgames.co.uk/?page_id=2>. 

124 Jarvie (1991), 82. 

125 Www.invercharrongames.co.uk [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐16]. History. Dostupné z WWW: 

<http://www.invercharrongames.co.uk/find_us.asp>. 
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4.5. První pravidla na skotských hrách 

V druhé polovině 18. století se začaly objevovat na hrách první pravidla. Na 

jejich dodržování dohlížela komise stanovená z pořadatelského spolku. 

Neexistovala ovšem žádná univerzální pravidla, jelikož v té době ještě 

nefungovala organizace, která by pravidla stanovila a posléze i kontrolovala. 

Pravidla se tedy na jednotlivých hrách mírně lišila. Tak např. klády pro 

disciplínu hod kládou se na různých hrách odlišovaly jak v délce, tak ve 

váze. Kámen pro disciplínu hod kamenem byl např. na hrách v Inverness 

hladký, zatímco na hrách v Aboyne měl zářezy pro prsty.126 J.W. McCombie 

Smith si ale ve své publikaci The Athletes and Athletic Sports of Scotland, 

která byla vydaná v roce 1892, všimá, že se váha kamenů na jednotlivých 

hrách nelišila. Váha kamenů činila 7,2 kg nebo 9,9 kg (16 či 22 liber).127  

Dochovaná pravidla z her v Aboyne přibližují snahu pořadatelů, aby 

závodění probíhalo v duchu „fair play“. Na Aboynských hrách závodníkům 

hrozilo vyloučení v případě, že by při běhu do vrchu podrazili nohy soupeři 

či ho srazili.128 Zatímco dnes můžeme takovéto pravidlo považovat za 

úsměvné, jak uvádí David Webster, v druhé polovině 19. století bylo běžné, 

že si závodníci pomáhali k výhře ne vždy čistým způsobem.129 

Na Ballaterských hrách, kde se stejně jako na královských Braemarské 

hrách objevovalo větší množství lidí z královské či vyšší společnosti, bylo od 

závodníků a účastníků her vyžadováno slušné chování. Tak každý, kdo by 

se projevil jako „hašteřivý či nesnášenlivý“, by byl okamžitě vyloučen z her. 

Hry by musel opustit i ten, kdo by „urážel rozhodčího či komisi“.130 

 
126 Brander (1992), 35. 

127 Tamtéž, 35. 

128 Webster (1973), 18. 

129 Tamtéž, 18. 

130 Jarvie (1991), 75. 
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4.6. První profesionální sportovci na skotských hrách 

V 70. letech 19. století se v novinách začaly objevovat první nespokojené 

dopisy čtenářů (pravděpodobně zhrzených amatérských sportovců), 

všímajících si, že profesionální sportovci cestují z jedněch her na druhé, 

obsazují první místa a odvážejí si finanční odměny. V této době již bylo 

běžné, že hlavní cenou v jednotlivých disciplínách nebyla básnická sbírka 

Ossian či stříbrná brož, ale peníze.131 Pořadatelé skotských her ovšem 

návštěvu profesionálních sportovců na hrách vítali. Dobře si uvědomovali, 

že diváci mají zájem o mimořádné výkony a nové rekordy, kterých místní 

sportovci-amatéři nebyli schopni. Organizátoři her se proto snažili na své 

hry zajistit účast nejlepších skotských sportovců té doby. Těm platili i za to, 

že se her účastnili. Nejzářivější sportovní hvězdou skotských her 60., 70. a 

80. let 19. století byl Donald Dinnie (1837-1916), někdy označován za „první 

světovou sportovní superstar“132. Dinnie se skotských her zúčastnil poprvé 

v šestnácti letech, ve třiceti se poté rozhodl pojmout závodění na hrách jako 

svoje zaměstnání. Za padesát let své profesionální kariéry vyhrál v deseti 

tisících kláních.133 Příkladem mohou být dva tisíce vítězství v hodu 

kladivem, tisíc pět set vítězství v hodu kládou či tisíc osm set vítězství 

v hodu kamenem. Dinnie se pochopitelně zaměřoval na ty skotské hry, 

které poskytovaly nejvyšší finanční odměny. Jeho výdělky byly ve své době 

fenomenální. Publikace neuvádí, kolik si za svoji kariéru vydělal, David 

Webster ovšem přináší zajímavé srovnání, když odhaduje, že sumu peněz, 

kterou si Dinnie vydělal,  přibližně odpovídala výdělku skotského farmáře za 

dobu 400 let.134 S reputací „krále skotských her“ byl Dinnie  v 70. letech 

 
131 Finanční odměny byly na některých hrách zavedeny velmi brzy, příkladem jsou Braemarské hry, 

kde se peněžité odměny vyplácely od  roku 1832. Www.braemargathering.org  [online]. 2011  [cit. 

2011‐11‐10]. History. Dostupné z WWW: <http://www.braemargathering.org/history.htm>. 

132 Donaldson (1986), 15. 

133  Http://www.bbc.co.uk  [online].  2005  [cit.  2011‐11‐11].  Donald  Dinnie.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.bbc.co.uk/scotland/sportscotland/asportingnation/article/0015/index.shtml>. 

134 Donaldson (1986), 15. 
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pozván i na mnohé skotské hry do Spojených států amerických, kde mu 

pořadatelé platili okolo 100 liber pouze za jeho účast. V jednom dni pak 

Dinnie dokázal vydělat až 320 liber, což na tu dobu byla nevídaná suma 

peněz.135 Po „turné“ po Americe byl Dinnie pozván na hry do Kanady, 

Austrálie, Nového Zélandu a Jihoafrické republiky. To vše svědčí o jeho 

mimořádné popularitě nejenom ve Skotsku, ale po celém světě.   

 

 
135 Webster (1973), 84. 
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5. Vývoj her po první světové válce do současnosti 

 

Poslední fáze vývoje skotských her, které se budeme věnovat, je 

ohraničena koncem první světové války až současným stavem. V této době 

dochází ke vzniku organizace Scottish Highland Games Association, která 

se postarala o standardizaci her, ustanovení a kodifikaci pravidel. Stále více 

sportovců v této době se stává „profesionály“ či „polo-profesionály“, kteří se 

účastní skotských her s viděnou vysokých výher. S tím je také spojováno 

užívání nedovolených látek - dopingu. 

Konání her se během 20. století postupně stalo velkou marketingovou 

událostí, byznysem.  Hry jsou stále více odkázány na finanční podporu ze 

strany sponzorů. Konání her bylo vážně ohroženo v době světové 

hospodářské krize v letech 2008-2009, kdy firmy již nemohly vůbec či ve 

stejném rozsahu přispívat na provoz her.  

Hry zcela ztratily onu spontánnost, kterou se plně vyznačovaly v době 

klanového systému, částečně i v době konání prvních her na přelomu 18. a 

19. století. Hry se konají pravidelně, s pevně danými daty na roky dopředu.  

Na hrách je k vidění nepřeberné množství doprovodných programů, které 

do jisté míry odvádí pozornost od toho původního. Cílem her je pobavit 

diváka a to za každou cenu, i když to nebude zcela souviset s tím, co nám 

odkázaly klany a jejich způsob života. 

 

5.1. Vývoj her v letech 1918-2011 

Konání her se opět rozběhlo po konci první světové války v roce 1918. 

Dalším přerušením her byla druhá světová válka, ani v tomto období se hry 

nekonaly. Z literatury či z webových stránek současných skotských her 

věnujících se historii, nelze zjistit mnoho informací o průběhu her v první 

polovině 20. století. 
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Přesto se zachovaly některé reakce na konání her ve 20. letech. Mary 

Donaldson si ve své knize Further Wanderings Mainly in Argyll všímá, že 

skotské hry ztratily svůj původní ráz a staly se jakýmsi cirkusem. Dodává, 

že hry nejen že již nepoutaly pozornost mladých lidí žijících na Vysočině, co 

se ale jeví jako horší, hry už nebyly schopné reflektovat původní život lidí na 

daném území. Hry se podle Donaldson staly „groteskní pantomimou“.136 Na 

jedné straně hry dále nabízely klasické disciplíny, jako byl tanec, 

těžkoatletické soutěže (hod kládou, hod kamene, atd.). Pořadatelé, 

pravděpodobně s cílem vyšší návštěvnosti, začali na hry umísťovat prodejní 

stánky a do skotských her začaly pronikat aktivity, disciplíny a soutěže, 

které do té doby nebyly součástí her. Jednalo se např. o závody v jízdě na 

kole, psí závody, dámský turnaj ve fotbale, atd.137   

 

Podle Granta Jarvieho lze dvacátá a třicátá léta 20. století označit za „zlaté 

roky“ skotských her. Hry se těšily velkému zájmu diváků. Průměrná 

návštěvnost i na lokálních hrách dosahovala deseti tisíců diváků. Stále 

zvyšující se finanční odměny pro vítěze her motivovaly závodníky k lepším 

výsledkům.138 Nárůst finančních odměn lze doložit na odměnách pro vítěze 

Cowalských her. Zatímco v roce 1910 bylo mezi vítěze rozděleno 160 liber, 

v roce 1932 to bylo téměř třináctkrát více.139 Hry, především do druhé 

světové války, stále ještě byly hojně navštěvovány lidmi z vyšší společnosti. 

Pořadatelé jednotlivých her se snažili zajistit účast takových lidí, jelikož to 

dodávalo hrám prestiž a noviny poté uveřejňovaly jména lidí, kteří se her 

účastnili.  

Po druhé světové válce návštěvnost na hrách upadla, stejně jako zájem o 

hry ze strany vyšší společnosti. Hry musely soupeřit o pozornost veřejnosti 

 
136 Jarvie (1991), 81. 

137 Jarvie (1991), 83. 

138 Jarvie (1991), 82. 

139 Tamtéž, 82. 
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s nově vznikajícími druhy masových médií – rádiem, kinem, televizí. Do 

popředí se v tu dobu dostaly i sporty jako fotbal, rugby, kriket, aj.140 Skotské 

hry prožívaly útlum až zhruba do osmdesátých let. V té době se díky 

zvýšenému zájmu sponzorů a tím pádem i většího množství financí 

proudících pořadatelům, hry dostaly do popředí zájmu. Skotské hry začaly 

hostit i sportovce ze zahraničí, především ze Spojených států Amerických, 

Kanady a Austrálie, kde se skotské hry pravidelně konaly a konají. 141 

 

5.2. Formalizace her  

Grant Jarvie ve své knize Highland Games: The Making of the myth uvádí, 

že hlavním rysem skotských her od druhé poloviny 20. století je přílišná 

formalita a byrokracie. Za tu, podle jeho názoru, mohou organizace, které 

vznikly, aby dohlížely na konání her či jednotlivých disciplín.142  

Nejdůležitější z nich je organizace The Scottish Highland Games 

Association (SHGA), v češtině Asociace skotských her, která vznikla v roce 

1947 s cílem propagovat povědomí o hrách, podporovat jejich rozvoj a 

v neposlední řadě i kodifikovat pravidla a dohlížet na konání her.143 SHGA 

hned od počátku svého fungování byla uznána vládou Spojeného království 

a později i vládou Skotska jako oficiální reprezentant her. 

Organizace se skládá z volených členů, kteří reprezentují jednotlivé oblasti 

Skotska. Pod patronací SHGA se ročně koná okolo šedesáti skotských her 

ve Skotsku a dále deset her mimo území Skotska: např. ve Švýcarsku, 

Japonsku, Norsku, Nizozemí, atd. Členský poplatek SHGA činí 75 liber 

 
140 Jarvie (1991), 88. 

141 Brander (1992), 43. 

142 Jarvie (1991), 83. 

143 Další organizací, která dohlíží na konání her je Scottish Amateur Athletic Association, která 

ovšem zaštituje malé množství her a oproti SHGA  nedosahuje velkého významu. Brander (1992), 

44. 
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ročně, což je pro pořadatele jednotlivých her zanedbatelná částka 

v porovnaná s tím, jaké výhody členství přináší. 

Pro pořadatele jednotlivých her je nejdůležitější dobrá reklama. Právě tu jim 

SHGA poskytuje. Zástupci SHGA jsou v pravidelném kontaktu s předními i 

lokálními médii a starají se o to, aby se o hrách informovalo.  Představitelé 

SHGA jsou také schopni pořadatelům her přilákat sponzory, a nakonec tím 

pádem i závodníky a diváky. Sponzoring je, především pro větší hry, stále 

důležitějším aspektem. Firmy většinou sponzorují odměny, které se vyplácí 

v hotovosti vítězům jednotlivých soutěží. Tyto odměny dosahují až stovky 

liber. V roce 2010 odměny hráčům (na všech hrách pod záštitou SHGA) 

přesáhly částku čtvrt milionů liber, což je přibližně sedm a půl milionů korun. 

Vysoké výhry jsou bezesporu dobrou motivací pro účastníky her, což 

potvrzuje i tajemník Braemarských her William Meston.144  

Skotských her se pravidelně každý rok účastní okolo 500 sportovců. Drtivá 

většina z nich jsou amatérští sportovci, kteří poměřují síly na lokálních 

úrovních. Tajemník SHGA Ian Grieve přesto připouští, že do jisté míry se 

her pod patronátem SHGA účastní i polo-profesionální sportovci, kteří jsou 

motivováni poměrně vysokými finančními odměnami v případě vítězství.145  

Zástupci SHGA se účastní každých her v počtu tří kontrolorů. Ti mají za 

úkol dohlížet na dodržování pravidel stanovených SHGA a podle potřeby 

mohou provést dopingový test. Podle Ian Grieva se v minulosti vyskytlo 

několik případů, kdy sportovci byli pozitivně testováni na užití nedovolených 

látek. Z tohoto důvodu se počet kontrol na hrách zvýšil. Kontroly jsou 

prováděny ve spolupráci s britskou národní organizací UK Anti-Doping, 

která provádí kontroly ve více než čtyřiceti sportech po celé zemi. Seznam 

zakázaných látek je pak k dispozici na webových stránkách organizace.146  

 
144 Viz příloha 2. Emailová korespondence s tajemníkem Braemarských her Williamem Mestonem 

145 Viz příloha 3. Emailová korespondence s tajemníkem SHGA Ianem Grievem 

146 Viz příloha 3. Emailová korespondence s tajemníkem SHGA Ianem Grievem 



Každý rok navštíví hry pod patronací SHGA zhruba 150 000 lidí, z čehož 

největší návštěvnost mají tradičně nejprestižnější hry v Braemaru a 

Cowalu.147 

 

Obrázek č.   2 Mapa Skotska se značenými místy konání skotských her pod patronací SHGA v roce 

2011. 148 

 

  

5.3. Skotské hry - současný stav: Skotsko 

Jak již bylo řečeno, od 80. let 20. století se výrazně neměnil počet her 

konaných každý rok. V současné době se ve Skotsku koná okolo 60 her 

                                                            
147  Www.shga.co.uk  [online].  2009  [cit.  2011‐11‐15].  Map.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.shga.co.uk/map.php>. 

148  Www.shga.co.uk  [online].  2009  [cit.  2011‐11‐15].  Map.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.shga.co.uk/map.php>. 
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ročně.149 První hry se konají na začátku května, poslední poté v polovině 

září. Jednotlivé hry jsou rovnoměrně rozloženy během těchto pěti měsíců, 

přesto je běžné, že se v jeden konají až tři hry. To je dáno tím, že hry se až 

na výjimky konají o víkendových dnech. Téměř naprostá většina her trvá 

jeden den, výjimkou jsou ale např. Cowalské hry trvající tři dny.150  

Hry by se daly rozdělit do dvou kategorií. Na velké a malé či lokální. Jak 

velké, tak malé hry téměř vždy zahrnují tři základní disciplíny: těžkoatletické 

soutěže, dudácké a taneční soutěže. Velké hry se potom od malých her 

vyznačují několika rysy: na velkých hrách je k vidění mnohem větší 

množství disciplín a doprovodných aktivit. S tím je spojena i vyšší účast jak 

závodníků, tak i diváků. Velké hry se obecně těší většímu zájmu sponzorů a 

mohou nabídnout soutěžícím poměrně velké výhry, které jsou vypláceny 

v hotovosti. K takovým hrám se řadí hry v Braemaru, Cowalu, Inverness či 

v Aboyne. 

K nejprestižnějším hrám stále patří královské Braemarské hry. Jak již bylo 

řečeno v minulé kapitole, je na těchto hrách od poloviny 19. století 

pravidelně přítomen britský panovník či člen královské rodiny. V současné 

době jsou hry každoročně navštěvovány královnou Alžbětou II. Tak tomu 

bylo i v roce 2011, kdy spolu s královnou na hry přijel i britský ministerský 

předseda David Cameron s chotí.151  

Cowalské hry jsou zase známé díky svým dudáckým soutěžím. Každoročně 

se do Cowalu sjíždí na sto třicet dudáckých kapel, což je přibližně dva a půl 

 
149  Informace  o  místech  konání  her  jsou  k dispozici  na  www.visitscotland.com  nebo 

www.shga.co.uk 

150 Www.visitscotland.com [online]. 2002‐2011 [cit. 2011‐11‐17]. Highland Games 2011. Dostupné z 

WWW:  <http://www.visitscotland.com/guide/see‐and‐do/events3/highlandgames/highland‐

games2011>. 

151 MEZZULO,  Amanda. Www.bbc.co.uk  [online].  http://www.bbc.co.uk/news/uk‐14776700  [cit. 

2011‐11‐16].  Queen  and  Cameron  at  Highland  Games.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.bbc.co.uk/news/uk‐14776700>. 

http://www.visitscotland.com/


  54

                                                           

tisíce dudáků a bubeníků. Největší podívanou je vystoupení všech sto třiceti 

kapel naráz při písni Highland Laddie, v překladu horalský mladík.152 

Hry nejsou otevřeny všem sportovním zájemcům. Na významnějších hrách, 

např. jako jsou hry v Cowalu, jsou závodníci vybíráni a následně přijíždějí 

na pozvání. Hry v Braemaru jsou v tomto směru otevřenější, přesto je velmi 

složité se na hry kvalifikovat. Zájemce v přihlášce musí uvést své dosavadní 

úspěchy v dané disciplíně. Porotci poté vyberou pouhých 20 závodníků, 

kteří se her mohou zúčastnit.153 

Pro sportovce-amatéry je mnohem jednodušší se kvalifikovat na hrách 

lokálního významu. U většiny her je na webových stránkách uveřejněno, jak 

se lze přihlásit, v jakých disciplínách lze soutěžit a jaká je dolní věková 

hranice. Závodník poté pošle přihlášku pořadatelům her a zaplatí registrační 

poplatek v řádu několika liber. Na lokálních hrách se neočekává, že by 

zájem převýšil kapacitu her. Přesto u některých her, např. u her v Ceresu, 

vyžadují od účastníků, pokud se ještě konkrétních her nezúčastnili, aby 

přiložili stručné shrnutí svých dosavadních sportovních úspěchů. V případě, 

že by se přihlásilo velké množství uchazečů, by byli ti s nejméně úspěchy 

vyřazeni.154  

Velké hry se oproti malým hrách liší i v ceně a způsobu nákupu vstupného. 

Na Braemarské či Cowalské hry lze vstupenka zakoupit několik měsíců 

dopředu po internetu. Divák si tak může zajistit místa k sezení a dobrý 

výhled, jednotlivé vstupné pak dosahuje částky až třiceti liber. Vstupné na 

hry menšího rozsahu lze zakoupit pouze na místě, v den konání her. 

 
152  Www.cowalgathering.com  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐17].  Cowal  Highland  Gathering. 

Dostupné z WWW: <http://www.cowalgathering.com/default.aspx>. 

153 Www.braemargathering.org [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐10]. Highland Dancing Entry. Dostupné 

z WWW: < http://www.braemargathering.org/pdf/Braemar%20Highland%20Dancing.pdf>. 

154 Www.ceresgames.co.uk [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐18]. Ceres Highland Games. Dostupné z 

WWW: < http://www.ceresgames.co.uk/ceres%20games%20entry%20form.pdf >. 
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Většinou se jedná o symbolické vstupné v ceně několika liber, některé hry, 

např. v Ceresu nabízejí volný vstup.155 

Velké hry se od malých téměř pravidelně odlišují i vyšší částkou peněz, 

která je rozdělena mezi vítěze jednotlivých soutěží, tzv. prize money. 

Zatímco na velkých hrách dosahují odměny pro výherce až stovky liber, na 

malých hrách, jako jsou např. hry v Blackfordu se výhry pohybují v rozmezí 

několika desítek liber.156 

Lze říci, že mezi velkými a malými hry existuje několik zásadních rozdílů. 

Domnívám se, že hlavním rozdílem je finanční zajištění her a s tím spojený 

sponzoring. Jak mi potvrdil tajemník Braemarských her, dobrý marketing a 

sponzoři tvoří podstatnou část úspěchu her. V době světové finanční krize, 

která svého vrcholu dosáhla v roce 2009, měly hry problémy s finančním 

zabezpečením a některé musely zkrátit program o některé disciplíny. Hry ve 

Stirlingu byly v roce 2009 dokonce zrušeny. O rok později, v roce 2010, byly 

opět obnoveny a to s jménem hlavního sponzora v oficiálním názvu her.157    

David Webster, odborník na skotské hry a pořadatel her od roku 1946, již 

v roce 2007 v rozhovoru pro The New York Times uvedl, že hry provází 

úpadek z důvodu slabší podpory ze strany sponzorů.158 Jeho slova poté 

v emailové korespondenci vyvrátil tajemník SHGA Ian Grieve slovy, že „k 

 
155 Www.ceresgames.co.uk  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐18]. Welcome  to Ceres Highland Games. 

Dostupné z WWW: <http://www.ceresgames.co.uk/>. 

156 Www.blackfordhighlandgames.co.uk  [online]. 2009  [cit. 2011‐11‐19]. Blackford Games Events 

Prizes. Dostupné z WWW: <http://blackfordhighlandgames.co.uk/competitorPrizes.html>. 

157  Www.bbc.co.uk  [online].  29.04.2009  [cit.  2011‐10‐22].  Credit  crunch  hits  Highland  Games. 

Dostupné  z  WWW: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/tayside_and_central/8025394.stm>. 

158 ROBINSON, Joshua. Www.nytimes.com [online]. 24.7. 2007 [cit. 2011‐10‐08]. When It Comes To 

Scottish  Games,  Americans  Are  Plaid  to  the  Bone.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.nytimes.com/2007/07/24/sports/othersports/24highland.html>. 
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žádnému úpadku nedochází. Hry si drží stabilní počet účastníků, a pokud 

ztratíme jednoho člena, objeví se jiný nový“159. 

 

 

5.4. Skotské hry - současný stav: svět 

Skotské hry jsou dnes k vidění téměř na všech kontinentech a to především 

díky skotským emigrantům, kteří si s sebou do nových vlastí, např. Kanady, 

Spojených států amerických, Austrálie, Jihoafrické republiky, aj., přinesli 

jedinečné zvyky a kulturu.160 Skotské hry dnes ale probíhají i v zemích, kam 

Skoti neemigrovali, přesto hry tamní obyvatele oslovují. Příkladem takových 

států by mohlo být Japonsko či Indonésie.  

Na zahraničních skotských hrách jsou běžně zahrnuty klasické soutěže a 

disciplíny, které jsou k vidění na hrách ve Skotsku: dudácké a taneční 

soutěže, těžkoatletické a lehkoatletické disciplíny. V některých případech 

jsou k vidění i neobvyklé soutěžní disciplíny, které jsou lokálního charakteru 

jako je např. rugby či volejbal na hrách v Jakartě v Indonésii.161    

Nejvíce her se tradičně koná ve Spojených státech amerických a Kanadě, 

tedy v zemích, kam emigrovalo nejvíce Skotů. Ačkoliv mnohé z amerických 

či kanadských skotských her byly založeny v druhé polovině 20. století, lze 

najít i takové hry, které se konají již více než sto let. Příkladem mohou být 

nejstarší hry amerického kontinentu Antigonish Highland Games, které 

v přespříštím roce oslaví 150 let od založení.162 Mezi v současnosti 

nejpopulárnější a největší hry ve Spojených státech amerických patří 

Grandfather Mountain Highland Games v Severní Karolíně, založené v roce 

 
159 Viz příloha 3. Emailová korespondence s tajemníkem SHGA Ianem Grievem. 

160 Marshall (2001), 267. 

161 Brander (1992), 104. 

162 Donaldson (1986), 27. 
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1956, které jsou díky svému rozsahu a prestiži přezdívané jako „America’s 

Braemar“.163 

V Evropě lze mimo Skotsko hry navštívit v Norsku, Nizozemí nebo ve 

Švýcarsku. Hrám v České republice je věnována samostatná kapitola. 

V Asii se velké popularitě těší hry v Tokiu v Japonsku, kde se v příštím roce 

bude konat již třicátý ročník.164 Oblíbené jsou i indonéské skotské hry, které 

se konají v hlavním městě Indonésie Jakartě. V Austrálii a na Novém 

Zélandu probíhá každoročně desítky skotských her, ty nejstarší již více než 

sto let. Hry jsou k vidění i na africkém kontinentě a to v Jihoafrické republice 

v Johannesburghu či Durbanu.165 

 

5.5. Nové rysy her 

Určité nové rysy her, které nereflektují původní hry, popsala již v roce 1926 

Mary Donaldson. Kritizovala přítomnost takových aktivit, které k hrám 

nepatří a činí z nich „groteskní pantomimu“166. Měla na mysli takové aktivity, 

jako byl např. turnaj žen ve fotbale, závod psů, či seskok parašutisty 

z balónu, aj. 

V dnešní době, je nabídka takovýchto aktivit pochopitelně vyšší.  Na 

skotských hrách je běžné, že se lidé baví i jinak než sledováním klasických 

sportovních soutěží a disciplín. Na hrách se nacházejí stánky 

s nejrůznějším zbožím, občerstvením, licencované stany s alkoholem, pivní 

stany, aj. 

 
163 Brander (1992), 131. 

164 Www.japanhighlandgames.com  [online]. 2007  [cit. 2011‐11‐16]. 29th  Japan Scottish Highland 

Games. Dostupné z WWW: <http://www.japanhighlandgames.com/>. 

165 Www.scotlandsa.co.za [online]. 2009 [cit. 2011‐11‐27]. 2010/11 Gathering Calendar. Dostupné z 

WWW: <http://www.scotlandsa.co.za/fcssa/2010‐gathering‐calendar/>. 

166 Jarvie (1991), 81. 
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I tak malé hry, jako hry v Invercharron, mají pro děti připravené skákací 

hrady, kolotoče, atd.  Hry v Cowalu mají pro děti nejen skákací hrady, ale i 

snowboardový simulátor či elektrického býka.  Dále dětem nabízejí možnost 

výtvarných kroužků, workshopů, možnosti zúčastnit se různých druhů show, 

atd.167 

Ve Stirlingu a Birnamu jsou zase k vidění závody v pojídání haggis, což je 

skotské národní jídlo – ovčí vnitřnosti vařené v ovčím žaludku. Na hrách 

v Aberfeldy se pak každoročně koná výstava a přehlídka ovcí, koní a krav, 

na hrách v Invergarry se naopak vystavují domácí mazlíčci. Na hrách 

v Auchenblae si návštěvníci mohou zúčastnit polštářové bitvy, atd.168   

 

Z výše zmíněného vyplívá, že skotské hry od konce 19. století prodělaly 

znatelné změny v programu. Jednotlivé hry se snaží nabídnout 

návštěvníkům něco speciálního a tím si získat jejich pozornost. Současní 

návštěvníci očekávají, že na skotských hrách naleznou nejen ukázky 

klasických disciplín, ale také zázemí odpovídající např. standardům 

fotbalových stadionů.  

 
167  Www.cowalgathering.com  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐10].  The  Kids.  Dostupné  z  WWW: 

<http://cowalgathering.com/what‐to‐do‐and‐see/for‐the‐kids.aspx>. 

168 Www.visitscotland.com [online]. 2002‐2011 [cit. 2011‐11‐17]. Highland Games 2011. Dostupné z 

WWW:  <http://www.visitscotland.com/guide/see‐and‐do/events3/highlandgames/highland‐

games2011>. 
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6. Klasické disciplíny na skotských hrách  

Při popisu klasických a nejběžnějších disciplín na skotských hrách budeme 

vycházet z vymezení, které poskytl tajemník SHGA Grant Jarvie. Podle 

něho jsou „jádrem“ skotských her těžkoatletické soutěže, dudácké a taneční 

soutěže. Naopak lehkoatletické soutěže nejsou považovány za povinnou 

součást her, přesto jsou běžně k vidění na téměř všech skotských hrách.169 

Výše zmíněné soutěže probíhají během celého dne, na většině her se 

překrývají. Divák si tak může vybrat, na co zaměří svoji pozornost. 

   

6.1. Těžkoatletické soutěže (The Heavy Events) 

Jak název napovídá, těžkoatletické soutěže jsou zkouškou síly. Tyto 

disciplíny se považují za hlavní rys her a disciplína hod kládou potom za 

jakýsi symbol her. Těžkoatletické soutěže se běžně skládají z pěti disciplín: 

z hodu kládou, hodu kamenem, hodu kladivem, hodu závažím do dálky a 

hodu závažím do výšky. Konání všech disciplín se řídí pravidly SHGA. 

Zástupci SHGA jsou přítomni na hrách a dohlíží na dodržování pravidel. 

Jedním ze základních pravidel je, že každý soutěžící má tři pokusy v každé 

disciplíně. Závodníci těžkoatletických disciplín jsou povinni nosit kilt.170 

 

6.1.1. Hod kládou (Tossing the Caber) 

Jak již bylo zmíněnou, disciplína, která je nejpevněji spjata se skotskými 

hrami, je hod kládou. Zajímavostí určitě je, že v rámci pravidel SHGA není 

určeno, kolik má kláda vážit a jak má být dlouhá. Délka a váha klády, jak 

 
169 Viz příloha 3. Emailová korespondence s tajemníkem SHGA Ianem Grievem 

170 Www.halkirkgames.co.uk [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐26]. HHG Rules of the Games. Dostupné z 

WWW: <http://halkirkgames.co.uk/rules.asp>. 



znějí pravidla, by měla odpovídat síle nejlepšího závodníka.171 Ačkoliv se 

tedy délka a váha liší na každých hrách, průměrná kláda dosahuje váhy 70 

kg a délky 5,5 metrů.172 Samotná disciplína má tento průběh: pořadatelé 

postaví kládu užší stranou kolmo k zemi. Závodník se skloní, uchopí kládu 

za spodní konec a opře si ji o rameno. Pak se rozeběhne s kládou dopředu 

a po několika libovolných metrech kládu vymrští do vzduchu. Cílem je 

odmrštit kládu takovým způsobem, aby užší konec klády, který závodník 

svíral, se přetočil dokola a kláda aby dopadla rovně před závodníka. 

Jakékoliv odchýlení od pomyslné osy je penalizováno a vítězem se stává 

ten, kdo dosáhne nejmenší odchylky.173  

 

Obrázek č.  3 Hod kládou. 174    

                                                            
171 Pravidla SHGA „The Scottish Games Association Limited – Byelaws“ zaslané emailovou poštou 

tajemníkem SHGA Ianem Grievem autorce diplomové práce dne 20.11.2011 

172 Brander (1992), 46. 

173 Tamtéž, 46. 

174  Www.invernesshighlandgames.com  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐22].  2012  Programme. 

Dostupné  z  WWW: 

<http://www.invernesshighlandgames.com/blogv2/static.php?page=2012_Programme>. 
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6.1.2. Hod kladivem (Throwing the Hammer) 

Kladivo, kterým se hází do dálky, je tvořeno kovovou hlavicí a rukojetí 

vyrobenou ze dřeva. Celková délka kladiva je 127 cm, standardní váha je 

buď 7,2 kg (16 lbs) nebo 9,9 kg (22 lbs). Závodník uchopí kladivo za 

rukojeť, zatočí s ním třikrát či čtyřikrát nad hlavou a odmrští. Pokud se hry 

konají na menším prostoru, stojí závodník v prostoru, který je ohraničen 

bezpečnostní sítí. Závodník se během hodu nesmí přetáčet, jinými slovy 

musí zůstat stát na místě. Naproti tomu při klasickém hodu kladivem (který 

je k vidění např. na olympijských hrách) se sportovec otáčí okolo své 

vertikální osy.175 

 

Obrázek č.  4 Hod kladivem. 176 

 

6.1.3. Hod závažím do dálky (Throwing the Weight for Distance) 

Závaží pro tuto disciplínu se skládá z koule, řetězu a rukojeti. Váha závaží 

by se měla pohybovat okolo 12,7 kg (28 liber) či 25,4 kg (56 liber).177 

                                                            
175 Carney (2006), 18. 

176 Www.nationalgeographic.com [online]. 1996‐2011 [cit. 2011‐11‐24]. Festival Photos. Dostupné 

z WWW: <http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/international‐festival‐photos/>. 

177 Pravidla SHGA „The Scottish Games Association Limited – Byelaws“ zaslané emailovou poštou 

tajemníkem SHGA Ianem Grievem autorce diplomové práce dne 20.11.2011 
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Závodník drží závaží v jedné ruce a ve vymezeném prostoru dlouhém 

necelé tři metry se třikrát rychle otočí dokola, zatímco se přibližuje 

k vyznačené linii. Po posledním otočení závaží vyhazuje. Závodník je 

diskvalifikován, pokud překročí vyznačenou linii. Vítězem se stává ten, který 

závažím dohodí nejdál. Ačkoliv tato disciplína vypadá jednoduše, jak uvádí 

Michael Brander, ve skutečnosti se jedná o velice složitý pohyb, který 

vyžaduje obratnost a hodiny nácviku.178   

 

6.1.4. Hod závažím do výšky (Throwing the Weight Over the Bar) 

Pro tuto disciplínu je potřeba závaží vážící přibližně 25,4 kg. Závodník toto 

závaží přehazuje přes laťku, která je nad ním. Každý soutěžící si může 

zvolit výšku, ve které bude laťka umístěna. V průběhu házení ovšem není 

možné výšku laťky snížit. Průběh hodu probíhá takto: závodník stojí pod 

laťkou a drží závaží pouze v jedné ruce. Rozkročí se, zhoupne závaží mezi 

nohama, vyhodí ho nad laťku a poodstoupí o krok dopředu, aby se vyhnul 

střetu s padajícím závažím. Pokud závaží laťku přeletí a neshodí ji, jedná se 

o platný pokus. Závodník má na překonání dané výšky tři pokusy. Vítězem 

se stává ten, komu se podaří hodem závažím překonat laťku v největší 

výšce.179  

 

 
178 Brander (1992), 45. 

179 Pravidla SHGA „The Scottish Games Association Limited – Byelaws“ zaslané emailovou poštou 

tajemníkem SHGA Ianem Grievem autorce diplomové práce dne 20.11.2011 



 

Obrázek č.  5 Hod závažím do výšky. 180 

 

6.1.5. Vrh kamenem (Putting the Stone) 

Kámen, který se při této disciplíně používá, se tradičně lovil z místní 

řeky. Na dnešních hrách je ale čím dál tím více běžné, že se místo 

kamenem hází kovovou koulí, která svoji váhou 7,3 kg či 9,9 kg plně 

odpovídá pravidlům SHGA. Závodník uchopí kouli či kámen jednou 

rukou a přiloží si ji k ramenu. Rozeběhne se a u břevna vrhne koulí či 

kamenem do dálky.  

 

6.2. Lehkoatletické soutěže (The Light Events) 

Některé lehkoatletické soutěže se řídí pravidly SHGA, jiné se řídí pravidly 

stanovené konkrétními pořadateli. Mezi oblíbené disciplíny patří běh, běh do 

vrchu, skok přes tyč, přetahování lanem a zápasnické souboje. Na rozdíl od 

těžkoatletických disciplín, které jsou určeny převážně statným mužům, 

lehkoatletických disciplín se zúčastňují i ženy a děti. Pro ně jsou určeny 

                                                            
180 Foto: autorka diplomové práce. Foceno na Invercharron Highland Games, Skotsko, 2009 
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speciální kategorie. Na rozdíl od těžkoatletických disciplín nevyžadují 

pravidla nošení kiltu. 

 

6.2.1. Přetahování lanem (Tug-of-war) 

Při disciplíně zvané přetahování lanem proti sobě nastupují dva týmy. 

Každý tým tvoří pět či osm závodníků a jeden trenér, který se přetahování 

přímo neúčastní, ale stojí v těsné blízkosti a tým hlasitě povzbuzuje. Před 

samotným startem se kontroluje obuv sportovců. Hřeby na podrážkách 

nejsou povoleny. Soutěží se pokud možno na rovném podloží. Na zemi je 

naznačena linie. Přes ni je položen provaz, od jehož středu je ve 

vzdálenosti 1,8 m na obou dvou stranách upevněn praporek. Závodníci 

uchopí provaz oběma rukama, pevně se zapřou nohama a nakloní se 

dozadu. Při přetahování není dovoleno „ručkování“. Závodníci se také 

nesmí rukama dotknout země. Výjimkou je poslední muž na každé straně, 

který se může podpírat. Tým, kterému se podaří přetáhnout lano až 

k protivníkovu fáborku nad naznačenou linii, vyhrává.181       

 

6.2.2. Skok (Jumping) 

Skokové disciplíny zahrnují skok do dálky, do výšky a skok o tyči. Při skoku 

do výšky a skoku o tyči si každý závodník sám určí výchozí výšku, na kterou 

bude laťka nastavena. Na každé výšce má závodník tři pokusy. Při skoku 

do dálky může závodník využít k rozběhu libovolně dlouhou vzdálenost. Na 

zemi je pochopitelně jasně vyznačeno odrazové břevno s linií, kterou 

závodník při skoku nesmí přešlápnout.182    

 

 
181 Pravidla SHGA „The Scottish Games Association Limited – Byelaws“ zaslané emailovou poštou 

tajemníkem SHGA Ianem Grievem autorce diplomové práce dne 20.11.2011 

182 Brander (1992), 48. 
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6.2.3. Běh a běh do vrchu (Run and Hill Race) 

Běh je jedna z nejklasičtějších disciplín, které se účastní i malé děti, mládež 

a ženy. Délka běhu závisí na pořadateli her, proto je běžné, že na různých 

hrách se závodí v různých délkách. Závodníci soutěží např. v běhu na 100 

m (děti do osmi let), 200 m, 300 m (děti do dvanácti let) a 400 m, 800 m, 

1600 m (dospělí).183 Běh do vrchu, který má velmi dlouhou tradici, se koná 

na těch hrách, které se nacházejí v hornaté části Skotska.  

 

6.2.4. Zápasnické soutěže (Wrestling) 

V rámci zápasnických soutěží se rozlišují dva hlavní styly. Tzv. 

cumberlandský styl (Cumberland Style) a „volný“ styl (Catch-as-catch-can-

style). V soutěži cumberlandského stylu se zápasníci postaví na těsno proti 

sobě, jeden uchopí druhého tak, že spojí své ruce za soupeřovými zády a 

bradou se vzájemně opřou o soupeřovo rameno. Cílem je shodit či 

podtrhnout soupeře tak, aby spadl na zem. Kopání do nohy soupeře není 

dovoleno. Všeobecně se dá říci, že čím větší a těžší zápasník je, tím 

jednodušší pro něj bude vyhrát. Cílem „volného“ stylu, který není na hrách 

často k vidění, je dostat soupeře na zem a držet ho na lopatkách po dobu tří 

sekund. V rámci pravidel je zakázáno kroutit soupeři prsty, tahat ho za 

vlasy, atd., tedy mu jakkoliv působit bolest.184   

 
183 Www.invercharrongames.co.uk [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐20]. Programme. Dostupné z WWW: 

<http://www.invercharrongames.co.uk/files/downloads/download1946.pdf>. 

184 Brander (1992), 50. 



 

Obrázek č.  6  Zápasnický styl Cumberland. 185 

 

 

6.3. Tanec (Dancing) 

Skotský tanec neodmyslitelně patří ke každým skotským hrám. Zatímco 

dříve byl tanec na hrách určen výhradně mužům, dnes je na tanečních 

soutěžích k vidění více žen a to především malých dívek, které s tancem 

začínají v útlém věku. Ačkoliv na pódiu za doprovodu dud vystupuje několik 

tanečníků či tanečnic, jedná se většinou o sólové vystoupení, kdy je každý 

soutěžící hodnocen individuálně. Členové komise se při hodnocení zaměřují 

na celkové provedení tance, načasování jednotlivých pohybů, techniku, 

preciznost a koordinovanost.  Ženy tanečnice nenosí klasický kilt, ale tzv. 

Aboyne oděv – jedná se o kostkovanou sukni a kabátek.186 Existuje několik 

typů tanců, které jsou na hrách k vidění, popsány budou ty nejznámější. 

 

                                                            
185  Www.gmhg.org  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐25].  Grandfather  Mountain  Highland  Games. 

Dostupné z WWW: <http://www.gmhg.org/highlandwrestling.htm>. 

186 Carney (2006), 11. 
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6.3.1. Highland Fling 

Tanec Highland Fling patří k nejslavnějším a nejoblíbenějším sólovým 

horalským tancům. Tanec je tančen na místě, osoba se tedy nepohybuje po 

pódiu. Poznávacím znamením tance jsou zdvižené ruce, které vzdáleně 

připomínají jelení parohy. Podle pověsti má tento tanec imitovat jelena na 

námluvách. Tanec je doprovázen hrou na dudy a začíná tanečníkovým 

úklonem. Poté následuje série výskoků a otoček, při kterých tanečník do 

rytmu zvedá ruce nad hlavu. Tanec se ukončuje mírným ukloněním.187   

 

Obrázek č.  7 Tanec Highland Fling 188 

 

6.3.2. Tanec meče (Sword Dance) 

Tanec meče, jak již bylo zmíněno ve druhé kapitole, má podle legendy svůj 

původ v 11. století a je spojován s panovníkem Malcolmem III. Říká se, že 

poté co Malcolm porazil v boji svého nepřítele, vzal jeho meč a přes něj do 

kříže položil svůj meč. Své vítězství pak oslavil tancem.  Stejně jako kdysi i 

dnes se tancuje mezi meči. Pokud by se tanečník při tanci dotkl jednoho 

z mečů, ztrácí body. Pokud by meč při tanci posunul, byl by 

diskvalifikován.189   

                                                            
187 Webster (1973), 27. 

188 Www.gmhg.org [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐25]. Highland Dance Photo Gallery 2011. Dostupné z 

 Brander (1992), 54. 

WWW: < http://www.gmhg.org/Highland%20Dance%20Photo%20Gallery%202011.htm>. 

189
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Obrázek č.  8 Tanec meče – detail 190  Obrázek č.  9 Tanec meče 191  

 

6.3.3. Hullachan 

čen čtyřmi muži či ženami. Podle legendy tento 

sících ve vesnici Tulloch, kdy se promrzlí věřící 

nemohli dočkat příchodu kněze do kostela. Aby jim nebyla zima, začali 

6.3.4. Shean Triubhs  

ehož název v keltštině znamená „staré kalhoty“, začíná 

pomalém tempu, které se postupně zrychluje. Tento tanec údajně vznikl 

                                                           

Tento tanec je obvykle tan

tanec vznikl v zimních mě

tancovat. Na dnešních hrách tanečníci začínají tanec v postavení 

připomínající čtverec. Postupně vždy dva tanečníci z každé strany čtverce 

jdou do pomyslného středu a točí se dokola v obou dvou směrech. Poté 

tancují s partnerem na stejné straně čtverce. Jedná se o poměrně složitou 

choreografii. Ačkoli tanečníci tančí po čtyřech, jsou porotou hodnoceni 

individuálně.192   

 

Tento ladný tanec, j

v 

 
190 Www.gmhg.org [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐25]. Highland Dance Photo Gallery 2011. Dostupné 

z WWW: < http://www.gmhg.org/Highland%20Dance%20Photo%20Gallery%202011.htm>. 

191 Www.gmhg.org [online]. 2011 [cit. 2011‐11‐25]. Highland Dance Photo Gallery 2011. Dostupné z 

WWW: < http://www.gmhg.org/Highland%20Dance%20Photo%20Gallery%202011.htm>. 

192 Brander (192), 54. 
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proskripcích v roce 1782. Rychlé pohyby a 

iping Competitions) 

Dudáci a dudácké soutěže taktéž neodmyslitelně patří ke skotským hrám a 

jsou to právě zvuky dud, které vytváří celkovou atmosféru her. Na větších 

ž je i ukončují 
194

kových kategorií (např. do 14-ti let, 14-18 let). Snahu přilákat 

                                                           

jako oslava zrušení zákona o 

poskoky mají symbolizovat snahu setřást „staré kalhoty“ a navrátit se 

k volnému a pohodlnému kiltu.193  

 

6.4. Dudácké soutěže (P

hrách je běžné, že dudácké soubory zahajují hry a takté

společným slavnostním vystoupením. Dudácké soubory  v rámci soutěží 

kapel vystupují v pěti až sedmi minutovém programu, během kterého hrají 

výběr melodií.195 Celkové výsledky umožňují souborům postup ve 

čtyřstupňovém hodnocení k vytouženému stupni Grade I.  Na programu 

jsou vždy i sólové vystoupení dudáků.196 Dohled na správný průběh 

dudáckých soutěží provádí organizace Competing Pipers Association a 

jednotlivý porotci jsou vybráni ze seznamu, který je schválen touto 

organizací.197 

Na mnohých skotských hrách se dává velký prostor mladým sólovým 

dudákům. Děti a mládež mohou soutěžit v několika disciplínách v rámci 

různých vě

mladé lidi k účasti na dudáckých soutěžích reflektují i finanční odměny, 

 
193 Donaldson (1986), 158. 

194 Členy dudáckých souborů jsou i bubeníci. Hlavní bubeník je klíčovou postavou každé dudácké 

kapely.  Carney (2006), 5. 

195 Brander (1992), 51. 

196 Carney (2006), 6. 

197 Viz příloha 2. Emailová korespondence s tajemníkem Braemarských her Williamem Mestonem 
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které jsou až čtyřnásobné oproti finančním odměnám v lehkoatletických 

disciplínách.198    

Níže popsány jsou tři základní typy sólových dudáckých disciplín. 

  

6.4.1. Piobaireachd 

Nejdůležitější disciplínou sólových dudáckých soutěží je Piobaireachd či 

pibroch (poangličtěný termín). Piobaireachd je název pro styl hudby, který 

vznikl pravděpodobně v 16. století v klanu MacCrimmons.199 Dudák se při 

hraní pohybuje dopředu velmi pomalými kroky, které ne vždy odpovídají 

rytmu hudby. Při dosažení kraje pódia se pomalu obrací a vrací se na 

druhou stranu. Piobaireachd trvá pět až dvacet minut. Hra je proto nesmírně 

náročná na zapamatování a vyžaduje hodně zručnosti.200 Vyhrát soutěž v 

Piobaireachdu  je snem každého dudáka a přestavuje vrchol sólových 

dudáckých soutěží.201 

 

6.4.2. March 

Slovo march v angličtině znamená pochodovat. Pochod je také hlavním 

rysem tohoto tance. Dudák při této válečnické melodii pochoduje po pódiu a 

pro neznalého diváka se jedná o zajímavější podívanou než technicky 

náročnější Piobaireachd. 

 

 
198 Www.lonach.org  [online].  2011  [cit.  2011‐11‐15].  Programme  of Games. Dostupné  z WWW: 

<http://www.lonach.org/images/stories/Programme/programme.pdf>. 

199 Macleod (2004), 301. 

200 Carney (2006), 8. 

201 Brander (1992), 52. 



6.4.3.  Strathspeys  

Posledním typem sólových dudáckých soutěží je Strathspeys. Při něm se 

dudák nepohybuje po pódiu, ale naopak zůstává stát na jednom místě a 

nohou si poklepává do rytmu.  

 

Obrázek č.  10 Dudák hrající Strathspeys 202 

                                                            
202 Foto: autorka diplomové práce. Foceno na Invercharron Highland Games, Skotsko, 2009 
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7. Skotské hry v České republice 
 

Skotské hry v České republice se konají od roku 2001 na zámku Sychrov 

v severních Čechách. Tyto hry u nás od svého počátku pořádá Václav Rout, 

který se mimo organizaci skotských her věnuje také výuce her na dudy. 

Cílem Skotských her na zámku Sychrov je seznámit českou veřejnost 

se skotskou kulturou,  tradicemi a zvyky. Jak uvedl Václav Rout 

v rozhovoru, důraz klade hlavně na to, aby se lidé bavili a prožili na 

Sychrově hezký den.203 

Na sychrovských skotských hrách může návštěvník shlédnout klasické 

těžkoatletické soutěže jako je hod kládou, vrh kamenem do dálky, hod 

závažím do výšky a hod závažím do dálky.204 

Divácky atraktivní je farmářský běh, kterého se mohou na místě spontánně 

zúčastnit všichni návštěvníci her. Jedná se o běh či chůzi s dvěma 

padesátikilovými kameny. 

Na hrách naopak chybí dudácké a taneční soutěže, které jsou přítomné na 

téměř každých hrách ve Skotsku. Důvod je jednoduchý. V České republice 

se hře na dudy či skotským tancům nevěnuje tolik lidí, aby se podařilo 

shromáždit dostatek soutěžících.  

Hry nicméně dobře seznámí návštěvníky se skotskou kulturou. Během 

celého dne se na hlavním podiu střídají hudební kapely ze Skotska, Irska, 

České republiky, Polska, atd. Všechny kapely hrají tzv. „skotskou či irskou 

hudbu“, ve které většinou dominují dudy. Po celý den také probíhají ukázky 

s následnou výukou skotských tanců, do kterých se návštěvníci mohou 

volně zapojit. V areálu sychrovského zámku jsou k vidění historické tábory, 

 
203 Viz příloha 1. Rozhovor s Václavem Routem 

204 Www.skotskehry.cz [online]. 18.10.2007 [cit. 2011‐11‐11]. Skotské hry Sychrov 2011. Dostupné z 

WWW: <http://www.skotskehry.cz/view.php?cisloclanku=2007100001>. 
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kde se konají hrané ukázky přibližující život Skotů. Pro děti jsou připravené 

soutěže, které v malém rozsahu kopírují těžkoatletické disciplíny. 

V areálu sychrovského zámku se během her nachází desítky prodejních 

stánků, kde se dají zakoupit klasické skotské pokrmy a nápoje, jako je např. 

haggis, typické skotské máslové sušenky, whisky, atd. Na místě se prodává 

literatura vztahující se ke Skotsku, skotským dějinám a kultuře, skotská či 

irská hudba.  

Diváckou atraktivitu her zvyšují i doprovodné akce. V roce 2011 se na hrách 

už po čtvrté konal sraz majitelů britských historických automobilů. Dále se 

pořadatelé a návštěvníci her pokusily o zápis do České knihy rekordů 

v počtu mužů ve skotských sukních (kiltech) na jednom místě.205 

Her se průměrně účastní šest až osm tisíc diváků. Nejvíc se her zúčastnilo 

deset tisíc diváků (v roce 2006). Jelikož se hry konají ve venkovních 

prostorách sychrovského zámku, je návštěvnost her významnou měrou 

ovlivněna počasím. Z důvodu nepříznivého počasí v roce 2008 byla účast 

méně než poloviční.206 Počet návštěvníků je přitom nejdůležitějším příjmem 

her (vstupenky se prodávají v cenové relaci 300-400 Kč). 

Výše popsané naznačuje, že skotské hry na zámku Sychrov balancují mezi 

festivalem skotské kultury (historické ukázky, ochutnávka whisky, skotské 

kapely) a ukázkou klasických skotských her (těžkoatletické soutěže 

s absencí dudáckých a tanečních soutěží). Jak ale uvedl v emailovém 

rozhovoru tajemník SHGA Ian Grieve, předpokládá se, že na skotských 

hrách se objeví tři základní disciplíny, a to jsou těžkoatletické soutěže, 

dudácké a taneční soutěže.207 Z tohoto pohledu se pak nejedná o klasické 

hry, spíše o festival. Jak ale uvádí Václav Rout v rozhovoru, cílem 

skotských her na zámku Sychrov není věrná replika her. Na to se v českých 

 
205 Www.skotskehry.cz [online]. 18.10.2007 [cit. 2011‐11‐11]. Skotské hry Sychrov 2011. Dostupné z 

WWW: <http://www.skotskehry.cz/view.php?cisloclanku=2007100001>. 

206 Viz příloha 1. Rozhovor s Václavem Routem 

207 Viz příloha 3. Emailová korespondence s tajemníkem SHGA Ianem Grievem 
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podmínkách nedostává financí (hry jsou financovány ze soukromých zdrojů 

pořadatele) a ani zámecký park plně neodpovídá požadovaným rozměrům. 

Hlavním smyslem her je, jak uvedl Václav Rout, představit českému 

návštěvníkovi skotskou kulturu a skotské tradice.208 Pokud ovšem 

návštěvník má zájem poznat klasické skotské hry, s tradičními dudáckými a 

tanečními soutěžemi, musí se vypravit do Skotska. V případě her na 

Sychrově je tedy název skotské hry poněkud zavádějící. Z důvodu 

chybějících dudáckých a tanečních soutěží, které jsou natolik typické a 

běžné, se domnívám, že název skotské hry není přesný. Název skotský 

festival by lépe vystihoval charakter akce.    

 
208 Viz příloha 1. Rozhovor s Václavem Routem 
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8. Skotské hry a kulturní identita 

V poslední kapitole této práce se nejprve budeme zabývat kulturní identitou 

- její definicí a vymezením a poté se zaměříme na reflexi kulturní identity na 

příkladu skotských her. 

 

8.1. Definice kulturní identity 

Při definování pojmu kulturní identita se nejdříve můžeme zvlášť zaměřit na 

jednotlivá slova tohoto slovního spojení. Kulturu bychom mohli definovat 

jako „souhrn postojů v dané společnosti, které jsou dalším generacím 

zprostředkovány symboly, získávají podobu v nástrojích a výrobcích a lidé 

si je uvědomují ve svých představách a idejích“209 či jako „systém artefaktů, 

sociokulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných členy určité 

společnosti“210. Identitu poté můžeme definovat jako „vědomí o vlastní 

specifičnosti, založené na určitých jasně definovaných rysech jedince nebo 

skupiny“211. Z výše uvedených definic, vzhledem ke specifičnosti skotských 

her, by bylo vhodné upozornit na dvě části těchto definic – a to vnímání 

kultury jako systém artefaktů a identitu jako vědomí o vlastní specifičnosti. 

Samotný termín kulturní identita je pak velmi složitě definovatelný. Zuzana 

Lehmannová ve své knize Paradigma kultur popisuje kulturní identitu jako   

„velmi složitý fenomén, který zakládá složitou síť vazeb mezi individuem a 

jeho širším společenstvím, mezi společenstvím a jeho kulturou a mezi 

individuem a kulturou, ke které patří“212. Lehmannová dále upozorňuje na 

blízký vztah kulturní identity a kulturního etnocentrismu. Kulturní 

etnocentrismus bývá definován jako stav, kdy jedinec či skupiny „interpretují 

 
209 Jandourek (2001), 136. 

210 Soukup (2011), 693. 

211  MALINA,  Jaroslav.  Www.is.muni.cz  [online].  2009  [cit.  2011‐11‐26].  Antropologický  slovník. 

Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/slovnik.html>. 

212 Lehmannová (2010), 42. 
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jevy prostřednictvím norem vlastní kultury“213 či kdy jedinec či skupina 

vnímají vlastní kulturu jako dokonalejší a progresivnější a dělí svět na my a 

oni.214  

Stejně jako Lehmannová, tak i norský antropolog Thomas Hylland Eriksen 

zdůrazňují, že kultura a kulturní identita může být jednoduše zneužita a stát 

se předmětem politické manipulace.215 Kultura a s ní spojený folklór může 

posloužit k vytváření nových národních identit a snaze vymezit se proti 

jinému národu či kultuře. Při hledání té pravé národní kultury se často mnozí 

uchýlili k „vynalézání tradic“, především těch, které „ctily národní dědictví a 

národního ducha“216. To je příklad skotské kulturní identity, která se zrcadlí 

na příkladu skotských her. 

 

8.2. Skotské hry jako projekce kulturní identity 

Nejdříve se vrátíme k definici kultury. Pokud kulturu definujeme jako systém 

artefaktů, pak ve spojitosti se skotskými hrami můžeme poukázat na takové 

artefakty, jakými jsou kilt, tartan, hraní na dudy, disciplíny her vycházející ze 

způsobu života klanů, aj. Pokud identitu definujeme jako vědomí o vlastní 

specifičnosti, pak, s poukázáním na skotské hry, si můžeme všimnout, že 

skotské hry byly pořádány Skoty a poukazovaly na skotskou jedinečnost a 

vymezovaly se proti kulturnímu vlivu Anglie.  

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 8.1, kulturní identita se často může stát 

předmětem politické manipulace a může být i opěrným bodem pro 

„vzkříšení potlačené národní identity“217. Skoti v 19. století byli spokojeni se 

svou rolí uvnitř konstituční monarchie. Neměli potřebu se od Anglie 

 
213 Soukup (2011), 690. 

214 Lehmannová (2010), 43. 

215 Eriksen (2007), 18. 

216 Thiessová (2007), 138. 

217 Wormaldová (2007), 189. 
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oddělovat politicky, přesto měli snahu se proti svému silnějšímu sousedu 

vymezit – a to kulturně. Svoji skotskou identitu dávali najevo skrz artefakty, 

které prohlásili za skotské (ač většina z nich byly původem horalská). Tyto 

artefakty byly nalezeny v klanovém systému, který byl násilně ukončen po 

bitvě u Cullodenu. Je ale nutno poznamenat, že tyto romantizované 

symboly, které jsou k vidění na skotských hrách, ne vždy odpovídají 

historické realitě. 

 

8.3. Otázka původu tradic  

Britský historik Hugh Trevor-Roper v knize Invention of Traditions píše, že 

skotské tradice, které jsou k vidění na skotských hrách, jsou vymyšlené. To, 

co dnes považujeme za skotskou kulturní tradici, tedy kilt, tartan a hraní na 

dudy, bylo všechno, jak uvádí Hugh Trevor-Roper dílo konce 18. a začátku 

19. století. V rámci utváření skotských tradic si Trevor-Roper všímá tří částí: 

první část by se dala charakterizovat jako skotská kulturní revolta proti Irsku 

a důraz na vymanění se z kulturní závisti na irských tradicích a zvycích. 

Druhé stádium je nám dobře známo, jednalo se o tradice, které byly 

označené za prastaré klanové tradice a ze kterých se vyvinuly novodobé 

skotské hry. Třetí stádium podle Trevora-Ropera  se vyznačovalo tím, že 

nejen Vysočina, ale i Nížina přijaly tyto vymyšlené horalské tradice za 

své.218 

Hugh Trevor-Roper dále zpochybňuje význam kiltu a tartanu. Popírá, že by 

tyto kulturní symboly Skotska měly počátek v prastaré klanové společnosti 

několik staletí před jejím násilným potlačením po bitvě u Cullodenu roku 

1746. Domnívá se, že kilt pochází z Anglie a to až z 18. století. Zároveň 

zpochybňuje, že by se jednotlivé klany odlišovaly tartanovými vzory. 

Nepopírá ale, že jak nošení kiltu tak tartanu bylo po Cullodenu zakázáno a 

„horský oblek nakonec zanikl mezi těmi, kteří ho původně nosili“219. Trevor-

 
218 Hobsbawm (2003), 16. 

219 Hobsbawm (2003), 17. 
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Roper upozorňuje na zajímavý fakt, který byl v této práci již zmíněn. Poté, 

co byl zákon o proskripcích v roce 1782 zrušen, nebyli to prostí rolníci, kteří 

začali opět nosit kilt či tartan, jako jejich předci. O kilt a tartan se začala 

zajímat vyšší třída, tedy ta skupina lidí, která vším horalským o necelých 

čtyřicet let dříve opovrhovala. Jejich zájem byl úzce spojen s romantickým 

hnutím, které v té době probíhalo. 

Grant Jarvie polemizuje s konstatováním Trevora-Ropera, že skotské 

tradice jsou vymyšlené. Jarvie se domnívá, že se nejedná o „vymyšlení 

tradic“, ale o „výběr z tradic“.220 Zdůrazňuje, že tartan, kilt a „horalský 

způsob života“ existovaly již před zlomovou bitvou u Cullodenu. A byla to 

poté vyšší třída či panovník, kteří z těchto původních tradic vybrali některé 

tradice, které interpretovali a dodali jim nový rozměr. 

Vzhledem ke znění zákona o proskripcích z roku 1746, ve kterém bylo 

výslovně zakázáno nosit kilt, hrát na dudy či se shromažďovat, atd., lze 

polemizovat s Trevorem-Roperem a jeho názorem, že dnešní tradice a 

kulturní symboly jsou zcela vymyšlené. Kdyby tyto tradice existovaly před 

Cullodenem pouze krátkou dobu, nedomnívám se, že by uvnitř klanové 

společnosti zakořenily natolik, aby byly britským Parlamentem a králem pod 

pohrůžkou žaláře zakázány. Z tohoto důvodu se jeví pravděpodobnější 

pohled Granta Jarvieho, že mnohé z tradic jsou původní a pocházejí 

z klanového systému.  

 

8.4. Skotská kulturní identita na dnešních skotských 
hrách 

Při návštěvě dnešních skotských her, či při pouhém čtení programu her, se 

mohou objevit pochybnosti, zdali skotské hry jsou schopny skotskou kulturní 

identitu (ač je vystavěná na vymyšlených či původních tradicích) reflektovat. 

Důvodem jsou atrakce jako skákací hrady, kolotoče, pivní stany, soutěže 

 
220 Jarvie (1991), 104. 
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v soubojích s polštáři, ukázky domácích mazlíčků, výstava britských 

veteránů. atd., tedy doprovodné programy, které do jisté míry odvádějí 

pozornost od toho původního. Jak ale uvedli všichni dotazovaní pořadatelé 

her, jádrem všem skotských her i nadále zůstávají klasické disciplíny a výše 

zmíněné atrakce jsou na hrách pouze okrajovou záležitostí. Oslovení skotští 

pořadatelé dále nepochybují o tom, že hry svým průběhem stále reflektují 

původní hry s jejich odkazem v klanové společnosti.221 

Jak uvádí Grant Jarvie, Skotsko se na své kulturní identitě stalo do jisté 

míry závislé. Výše zmíněné artefakty, jako kilt a tartan, Skotsku dělají 

reklamu a reprezentují tuto zemi po celém světě. Při pohledu na webové 

stránky skotských her konaných především mimo Skotsko si nelze 

nevšimnout, jak pořadatelé těchto her využívají tradic k propagaci her. 

Japonské skotské hry v Tokiu lákají návštěvníky na hry se slovy, že na 

hrách budou moci zažít „trochu Skotska“ a „skotské přívětivosti“, která se 

zrcadlí právě na zmíněných artefaktech.222  

 

Závěrem této kapitoly lze říci, že jak skotská kulturní identita, tak skotské 

hry jsou vystavěny na artefaktech, které se ustanovily v průběhu 19. století. 

Ač jsou tyto tradice mnohými považované za vymyšlené, kýčovité či umělé, 

nelze popřít, že některé z nich mají původ v klanové společnosti. Tyto 

artefakty skotské kulturní identity se poté ujaly nejen ve Skotsku, ale i po 

celém světě a staly plnohodnotnými symboly. Dnes jsou to právě skotské 

hry, které nejen ve Skotsku, ale i ve Spojených státech amerických, 

Kanadě, Jihoafrické republice, Austrálii, Indonésii či jiných zemích 

představují a reprezentují Skotsko a jeho kulturu. 

 
221 Viz příloha 2. Emailová korespondence s tajemníkem Braemarských her Williamem Mestonem a 

příloha 3. emailová korespondence s tajemníkem SHGA Ianem Grievem  

222 Www.japanhighlandgames.com  [online]. 2007  [cit. 2011‐11‐16]. 29th  Japan Scottish Highland 

Games. Dostupné z WWW: <http://www.japanhighlandgames.com/>. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit českému čtenáři vznik, vývoj a současný stav 

skotských her a zároveň uvést tyto hry do kontextu kulturní identity.  

V této práci jsem se nejdříve důkladně věnovala popisu skotské Vysočiny a 

klanového systému, ve kterém vznikly první hry. Popsány byly i některé 

disciplíny, jako je hod kládou, hod kladivem, hod kamenem, tanec meče, 

hraní na dudy, atd., které tvoří základ dnešních skotských her a mají svůj 

původ v klanovém systému. Dále jsem se věnovala násilnému potlačení 

horalských tradic po bitvě u Cullodenu v roce 1746 a nastínila jsem dopady 

zákona o proskripcích na horalskou kulturu. Pozornost byla dále věnována 

několika paralelně probíhajícím událostem: snaze o obnovu horalských 

tradic a skotských her, romantizování Vysočiny a násilné vysídlování 

původních obyvatel z Vysočiny. Popsány byly také první hry ve 20. letech 

19. století a bylo provedeno srovnání tehdejších a dnešních her. Věnovala 

jsem se i důvodům, proč se skotské hry staly v průběhu 19. století nesmírně 

vyhledávané a populární. Hlavním důvodem se jeví podpora a záštita nad 

skotskými hrami královnou Viktorií a zámožnými velkostatkáři. Při popisu 

her v průběhu 20. století jsem kladla důraz na vymezení problémů, se 

kterými se hry potýkaly a potýkají, jako je přílišná formalizace, sponzoring a 

doping. V této oblasti jsem vycházela především z informací a materiálů 

poskytnutých jednotlivými pořadateli her a představiteli skotských 

sportovních asociací.  

V závěru jsem definovala pojem kulturní identity a všímala jsem si, na čem 

byla skotská kulturní identita vystavěna. Zajímavé bylo zjištění, že tradice, 

které utváří tuto identitu, která je po celém světě vnímána jako typicky 

skotská, byly do jisté míry „vymyšlené“ či „upravené“ v průběhu 19. století.  

Emailové korespondence s pořadateli skotských her potvrdily mé 

domněnky, že i v dnešní době dokážou hry reflektovat skotskou kulturní 

identitu. A nakonec není důležité, na čem byla tato kulturní identita 

vystavěná. Podstatné je, že hry po staletí a stále i dnes přináší divákům 
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pobavení, radost ze setkávání a výkonů ve sportovních, dudáckých a 

tanečních klání.  

 

Při psaní této práce jsem velkou výhodu spatřovala v mých návštěvách 

skotských her ve Skotsku a v České republice. Při studování odborné 

literatury a především při popisu jednotlivých disciplín současných her jsem 

se mohla opřít o to, co jsem viděla a zažila. Přínosem byly i konzultace 

s Václavem Routem, organizátorem skotských her v České republice a 

četné emailové korespondence s pořadateli her nejen ve Skotsku, ale i ve 

Spojených státech amerických, Japonsku a Švýcarsku. 

Největší nesnáze při psaní této práce jsem naopak zažívala se získáváním 

odborné literatury. Jak již bylo zmíněno, doposud nebyla vydána žádná 

kniha věnující se tomuto tématu v českém jazyce a v rámci sítě knihoven 

v České republice se nedala vypůjčit žádná cizojazyčná literatura referující 

na toto téma. Výlučně anglicky psané odborné knihy jsme poté nalezla na 

britském a americkém internetovém obchodním portálu Amazon. Vedle 

vysoké ceny publikací se zásadním problémem ukázal být i samotný 

transport knih, jelikož v počáteční fázi psaní této práce nebylo možné z výše 

uvedeného portálu posílat knihy do České republiky. Využila jsem tedy 

pomoci přátel žijících v Anglii a Spojených státech amerických, kteří mi 

knihy přeposílali či vozili do České republiky. Zajistit jednotlivé odborné 

knihy nakonec trvalo několik měsíců.  

  

Práci by pochopitelně bylo nejlepší psát přímo ve Skotsku, kde by bylo 

možné v tamních knihovnách najít více odborné literatury. Bylo by možné se 

také zaměřit na vznik a vývoj konkrétních her a v místě konání zkoumat 

místní kroniky, hovořit se starousedlíky, atd. Domnívám se také, že by bylo 

přínosné mluvit s pořadateli skotských her osobně, jelikož některým 

organizátorům komunikace po emailu nevyhovovala a na odpovědi jsem 

musela čekat i několik týdnů. 
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V případě udělení grantu by bylo zajímavé navštívit skotské hry např. v Asii, 

Austrálii či Africe a provést komparaci s klasickými skotskými hrami ve 

Skotsku. Jelikož se žádná z anglicky psaných odborných knih tomuto 

tématu nevěnuje, pak by taková práce byla přínosem i pro skotskou či 

britskou veřejnost. 

Jsem si vědoma toho, že téma skotských her a skotské kulturní identity je 

natolik rozsáhlé, že ho tato diplomová práce nemůže celé obsáhnout. 

Přesto se domnívám, že se mi v práci podařilo popsat skotské hry i jako 

fenomén, na kterém se zrcadlí skotská kulturní identita. Zároveň doufám, že 

se mi podařilo zájemcům o Skotsko, skotskou kulturu a zvyky přiblížit jedny 

z nejkrásnějších skotských kulturních a sportovních událostí – skotské hry. 
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Přílohy 

 

Příloha 1 

Rozhovor s Václavem Routem, pořadatelem skotských her v České 

republice, ze dne 10.11. 2011. (vybrané části) 

 

Můžete představit Skotské hry na zámku Sychrov, které budete 

v příštím roce pořádat již 12. rok?  

Příští skotské hry se konají ve dnech 24. a 25. srpna 2012 na zámku 

Sychrov u Turnova. Schéma her zůstává prakticky totožné - hudební 

vystoupení českých i zahraničních interpretů hrajících skotskou tradiční či 

skotskými tradicemi ovlivněnou hudbu, vystoupení skotských dudáckých 

souborů, taneční ukázky s možností naučit se tradiční skotské tance, 

historické ukázky vztahující se k historii Keltů a skotské historii, výstava 

britských historických vozidel, tradiční skotské těžkoatletické soutěže, 

sokolnické ukázky, dětské soutěže a samozřejmě whisky festival. Program 

her probíhá na několika scénách, takže každý návštěvník má možnost si 

vybrat dle chuti. 

 

Jaký je hlavní cíl her? Proč hry pořádáte?  

Hlavním cílem skotských her je seznámit českého návštěvníka s historií a 

tradicemi Skotska, potažmo Velké Británie, ale hlavně dát možnost lidem se 

bavit, potkávat a prožít příjemný víkend. 

 

Jaké disciplíny se na Vašich hrách konají? Na co kladete důraz? 

Plánujete do budoucna zařadit i další soutěže či disciplíny? 
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Co se týká sportovních soutěží, součástí skotských her jsou tradiční skotské 

těžkoatletické soutěže. Jedná se o hod kládou, vrh kamenem do dálky, hod 

závažím do výšky, hod závažím do dálky a farmářský běh. Jedinou tradiční 

individuální soutěží, která na sychrovských skotských hrách chybí, je hod 

skotským kladivem. Ten je vynechán vzhledem k nevyhovujícímu prostoru 

pro tuto disciplínu.  

Na hrách jsou pouze těžkoatletické soutěže (chybí dudácké a taneční 

soutěže). Nemyslíte si, že název „skotské hry“ je do jisté míry 

zavádějící? Nebyl by název „skotský festival“ vhodnější? 

A co je vlastně definice skotských her? Je to setkávání lidí, kteří mají vztah 

ke skotské kultuře, setkávání se u zábavy, která je skotská, to znamená 

sportovní soutěže, skotské dudy, skotský tanec, skotská hudba, skotské 

jídlo a pití.  

Ne na všech skotských hrách jsou soutěže dudáků. Na některých hrách se 

zase nekonají taneční soutěže. Je to dáno dostupností. A u nás těžko můžu 

pořádat soutěže skotských dudáků, když je tady pět nebo šest dudáků, kteří 

jsou schopni na dudy zahrát. A kdo by to hodnotil? Musel bych pozvat 

porotce ze zahraničí, což není finančně dostupné. 

 

Jaké ceny lze v rámci soutěží vyhrát? 

Výhry nejsou peněžité. Jedná se např. o láhev kvalitní whisky či stříbrné 

šperky. Motivací pro závodníky tedy nejsou v žádném případě finance, jde 

jim o to se sejít a zasoutěžit si a pobavit se. 

 

Jakou máte návštěvnost od roku 2001? Jaké máte od návštěvníků 

ohlasy? Co podle Vás má vliv na návštěvnost? 
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Průměrná návštěvnost se ustálila na cca 6-8.000 návštěvníků ročně 

(nejvyšší návštěvnost byla v roce 2006, kdy hry navštívilo téměř 10.000 

návštěvníků). Velkým problémem se ukázalo počasí. Jen díky špatnému 

počasí v roce 2008, kdy celý den pršelo a teplota se vyšplhala maximálně 

na 15°C, hry oproti očekávání navštívilo pouze necelých 3.500 návštěvníků. 

Dalším faktorem je samozřejmě ekonomická situace, případně konkurence 

jiných lákadel (např. slavnostní zahájení olympijských her bylo velmi 

výrazným faktorem, který ovlivnil návštěvnost skotských her). 

 

S jakými hlavními problémy jste se za jedenáct let konání Skotských 

her nejvíce potýkal? 

Největšími problémy jsou vedle finanční náročnosti (hry po celou dobu 

pořádám z vlastních finančních zdrojů, což nese velké a pravidelné riziko 

prodělku) marnost přesvědčit státní a kulturní organizace o přínosu her. 

Nemyslím si, že festival, který každoročně přiláká 6-8.000 návštěvníků, je 

něčím okrajovým, co nestojí za podporu. O výjimečnosti tohoto festivalu 

svědčí i pravidelná účast televizních štábů, případně novinářů nejen z 

České republiky, ale prakticky z celého světa. Přeci jenom je to jistý 

fenomén, kdy v zemi, která se Skotskem má minimální historické vazby, se 

pořádá jeden z největších festivalů skotské kultury v Evropě. 

Dalším problémem je česká závist. Nikdy jsem netušil, kolik lidské závisti 

může být i v tak specifické oblasti, jako je pořádání skotských akcí.  

 

Můžete pohovořit o finanční stránce her - případné dotace, ne/podpora 

vesnic okolí Sychrova, sponzoring? 

Jak jsem již řekl, financování skotských her je realizováno zejména z mých 

soukromých zdrojů. Dotace či podpory ze strany státních institucí a orgánů 

jsou zřejmě určeny na významnější akce (mezi-osadní nohejbalový turnaj v 

Horní Dolní, výstavba hřiště pro gorodky na samotě u lesa pro veverky a 
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ježky, případně mapování výskytu hejkalů v brdských lesích). Na druhé 

straně musím poděkovat jednak vedení státního zámku Sychrov v čele s Dr. 

Miloslavem Kadlecem, bez jehož spolupráce by realizace skotských her 

byla prakticky nemožná, jednak Sboru dobrovolných hasičů obce 

Radimovice, kteří každoročně zabezpečují tábořiště pro všechny účastníky 

skotských her. Velkou pomocí je i spolupráce s vedením obou obcí 

(Radimovice a Sychrov) v jejichž katastru se hry pořádají, a státními orgány 

(Policie ČR a dopravní odbor Městského úřadu Turnov), bez jejichž 

spolupráce by zkolabovala doprava v místě konání akce. Souhrnně - 

spolupráce s orgány na místní úrovni je špičková, s orgány na vyšších 

úrovních nulová (vyjma období kolem voleb, kdy mnozí touží využít 

skotských her jako zajímavého média pro předvolební agitaci). 

 

Máte ohlas i ze zahraničí (Skotska, zbytku Evropy, světa)? 

Díky popularitě, které se skotské hry na zámku Sychrov těší, jsou známé jak 

ve Skotsku (např. televizní stanice BBC o nich natočila krátký dokument, 

pravidelně se jich účastní média jak z ČR, tak i ze zahraničí), tak i v jiných 

zemích. Díky jejich popularitě tak pro mne není problém domlouvat na hrách 

účast skutečných hvězd skotské hudby, které by jinak buď nepřijely, nebo 

by přijely za naprosto nepřijatelných finančních požadavků. 

 

Ve Skotsku jste navštívil nespočet Skotských her. Které Vás nejvíce 

zaujaly? Které byste doporučil navštívit? Inspiroval jste se u některých 

her při přípravě skotských her na zámku Sychrov? 

Asi nejzajímavější pro mne byly skotské hry vévody z Atholu, jejichž 

organizace je mi velmi blízká, či královské skotské hry v Balmoralu. Za 

zmínku samozřejmě stojí i Cowal Highland Gathering, jedna z 

nejslavnějších skotských akcí, kterou jsem opakovaně navštívil a se kterou 

Skotské hry na zámku Sychrov navázaly v roce 2006 spolupráci. 
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Domníváte se, že na skotských hrách ve Skotsku se vyskytují 

sportovci, kteří objíždějí hry za účelem výdělku? 

Ano, jsou takoví sportovci, tzv. „strongmeni“, často jsou to Poláci a Rusové. 

Začínají soutěžit už v květnu, jezdí například i na soutěže do Spojených 

států a Kanady. Takoví soutěžící zvládnou objet až patnáct her za sezónu, 

vydělat si až tři tisíce liber. 
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Příloha 2 

Emailová korespondence s tajemníkem Braemarských her Williamem 

Mestonem ze dne 18.11. 2011, 23.11. 2011, 25.11. 2011 (vybrané části). 

 

The Braemar Royal Highland Gathering is under the aegis of the 

SHGA. What benefits it brings?   

The SHGA have set out broad rules for all the disciplines of the Highland 

Games. Also as a body they gain support for drug testing, sponsorship and 

have a greater voice in advertising etc. 

 

Do you have a rough estimate of the attendance numbers this year? 

Would you be able to compare it with the attendance in the past 20 

years?  

The attendance this year was just over 15,000. During the time I have been 

Secretary the attendance has been as high as 22,000 and low as 11,000. 

The average is around 16,000. 

 

Grant Jarvie, the author of Highland Games: the making of the myth 

(1991), said that “the highland games continually have to struggle for 

popularity with numerous cultural products and alternative sporting 

forms such as football, rugby, etc.” Do you agree with him? Is it the 

“alternative sporting forms” the highland games have to struggle 

with? Or is it something else? 

It appears there are many more events to tempt spectators to than there 

were a number of years ago. However, with good marketing and enterprise 

it appears possible to maintain a good attendance. 
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Is it possible to enter any of the heavy events disciplines if I am an 

amateur athlete? 

The heavy events are open to all, amateurs and professionals. However, at 

present they are restricted to male competitors only. 

 

The heavy events are open to everyone (except women). Have you 

ever experienced an excessive interest in a participation of a particular 

discipline? If yes, how did you solve it? (I mean has it ever happened 

that dozens of men would like to compete in e.g. tossing the caber and 

you did not have space/time for all of them? Is there anything like a 

qualification? )  

Jana, some years there are a large number of competitors. The convener of 

the events and judges are given the right to restrict the number of attempts 

if necessary. E.g. Restrict the number of attempts to 2 instead of 3 for the 

competitors who do not reach particular distances or standards. Also if a 

competitor is deemed to be unfit to compete he would be barred from the 

competition. E.g. Some persons attempting the caber do not have the 

necessary ability and could prove dangerous. 

 

Heavy events and light events take place under the rules and 

supervision of the SHGA. What organizations do the same for 

dancing/piping? 

The dancing event rules are set by our Committee. The judges are from 

both the recognised dancing boards. The piping events are overseen by the 

Competing Pipers Association and judges are selected from their approved 

lists. 
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Do you think there are some athletes who are „professional highland 

games athletes“, whose occupation is to train and win (as any other 

professional athletes?) Have you met any of them at the Braemar 

Royal Highland Gathering? 

I am not aware of any of the UK athletes that compete at the Highland 

Games as full time professionals. They all appear to have other 

occupations. 

 

What do you think is the main motivation for the athletes at your 

games? Is it the prize money?  

I think the athletes enjoy the competitions and although they are competing 

for prize money I think they enjoy the event and exposure. 

 

How much is the prize money?  

 The prize money is normally £120 for firsts down to £20 for 8th.The 

Braemar Caber prize money is £400 for first down to £100 for 4th. 

 

Have you experienced any drug abuse at the Braemar Royal Highland 

Gathering since you have been working for the highland games? 

There have a number of tests carried out at Braemar over the time I have 

been Secretary and, to date, all have been negative. 

 

Who can become a member of the games' committee (for heavy 

events/dancing/piping)? 
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The committee is elected from our members at the Annual General Meeting 

and after that they are allocated positions as to their particular expertise. 

 

David Webster said in 2007 that the highland games have been on a 

steady decline due to difficulties to find sponsorship (New York Times, 

24/7/2007). Do you agree? Do you experience any problems with 

sponsorship? 

We have over the years found it difficult to get total sponsorship. However, 

at present we are not experiencing any problems. 

 

And the very last rather a peculiar question. Do you personally think 

the games still have the ability to reflect Scottish cultural identity or is 

it more or less a kind of „fun-packed day for children and adults“? 

I think that the traditional background of the Games in Scotland reflects the 

cultural identity - tartan, pipe music, dancing, foot races. 
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Příloha 3 

Emailová korespondence s tajemníkem SHGA Ianem Grievem ze dne 

15.11. 2011, 20.11. 2011 (vybrané části) 

 

In 1947 twenty professional Highland Games were affiliated.  How 

many Highland Games were under the aegis of the SHGA this year?  

Numbers vary but are stable around 60 Scottish members.  

 

Could you please also comment on the number of international 

Highland Games under the aegis of the SHGA? Which are the biggest 

ones? 

We have about ten overseas associate members with others keen to join, 

but because we are all volunteers with a small committee structure this may 

take some time. Some of the international games can be found in Japan, 

the Netherlands, Norway, Switzerland, etc. 

 

How much is the membership per year? 

Fees are: for members (i.e. the Games) £75, associates (Overseas and 

other associated organisations i.e. Highland Dancing) £50. 

  

Are any of the disciplines (heavy events, piping, dancing) compulsory 

in that sense that they must appear in the highland games otherwise 

the event could not be called the highland games? 

We would expect the disciplines you list to be included to be recognised as 

highland games, others would supplement this i.e. various jumps, running, 
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hill race, tug of war and possibly wrestling, but the ones you list are the core 

events. 

  

Could you comment on the SHGA rules? Have they been changed 

since the beginning?                 

They are changed as required but many of the traditional events are still 

very similar to how they were set up many years ago. 

 

How do you observe that the rules are adhered to? 

We appoint up to three SHGA representatives to attend each game to 

assist. 

 

Have you experienced any drug abuse at the highland games since 

you have been working for SHGA? How did you solve that? 

We have had a small amount of drug abuse and we have increased the 

number of test we do over recent years to combat this, we do this through 

the UK Anti-Doping organisation. 

 

Do you think that some athletes are becoming more and more 

professional? Do you think there are some athletes who are 

„professional highland games athletes“, whose occupation is to train 

and win (as any other professional athletes)? So they go from one 

highland games to another to compete?  

I am not aware of many if any who can make a living from Highland Games 

as the season is very short End of May to Mid-September, most athletes 
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have other jobs, although they do take their sport and training very 

seriously. And compete every weekend Saturday and Sunday’s during the 

season. 

 

SHGA also helps the organisers of the highland games find 

sponsorship. Could you comment on this?               

We do not directly support members in obtaining sponsorship as we also 

require sponsorship to run our various leagues etc. 

 

David Webster said in 2007 that the highland games have been on a 

steady decline (due to difficulties to find sponsorship) (New York 

Times, 24/7/2007). Do you agree? 

No, I do not agree our numbers are stable and sometime when we lose a 

member a new one appears, there is also a great interest in Highland 

Games in Europe, North America and Canada. One problem we have is 

getting younger members to go on to our games committees. 

 

To what extent did (do) the credit crunch influence the highland 

games? The Stirling Highland Games were closed due to the economic 

uncertainties in 2009. Were there more games closed for the same 

reason?  

I do not think we have lost any members for this reason, we have had 2 very 

bad summers and this has caused cancellations and some games are 

finding it necessary to adjust their programme until they are more stable 

financially. 
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I have read on your web pages that you organise Mini-Highland Games 

competitions in some regions. Could you briefly comment on this?          

It is still early days but some regions are organising these from Primary 

School Children.  

 

And the very last rather a peculiar question. Do you think the games 

still have the ability to reflect Scottish cultural identity or is it more or 

less a kind of „fun-packed day for children and adults“? 

The great thing about Highland Games is that it is a real mix, and different 

people take different experiences from the events and there is something for 

everyone from the competitors who take their events and training very 

seriously. Most games stay with the origins of the event to maintain their 

authenticity and origins and this is what appeals to the overseas visitors 

seeing these events in the surroundings they evolved from. There are also 

always items to keep youngsters involved both by spectating and getting 

involved in children’s races side shows and demonstrations. 



Příloha 4 

Mapa Skotska (Macleod (2004), 4.) 
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