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Abstrakt 
 

Název práce 

Historie a význam plavání v dějinách lidstva            

History and Importance of Swimming in the Development of Mankind 

 

TCíle práce 

Shromáždit dostupné informace o historickém vývoji plavání u nás a ve světě a 

pomocí rešerše převážně zahraniční literatury se zaměřit na počátky tohoto fenoménu  v 

předantickém a antickém období dějin lidstva. Dalším cílem bylo obohatit předkládaný 

textový materiál o obrázkovou dokumentaci, která by ho vhodnou formou znázornila a 

doplnila. 

 

 

TMetoda 

K zachycení vývoje plavání od jeho úplného počátku v chronologické posloupnosti je 

použita metoda historická. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních 

rysech tak, aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání, struktuře a 

vývojovým tendencím. 

 

TVýsledky 

TOsvětlují nejstarší kapitoly dějin plavání od jeho počátků a přináší podrobnější obraz o 

roli a významu tohoto fenoménu v době předantické a antické. T 

 

TKlíčová slova 

Doba antická, doba předantická, historie, plavání, vývoj. 
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I. ÚVOD 
 

Diplomová práce pojednává o historii jednoho z nejstarších sportů - plavání. Jeho 

historie je od počátků rozmanitá a vývoj velice zajímavý.  

Jakýmsi odrazovým můstkem pro plavání je již doba předantická a antická. Toto 

období, ve kterém lidé nacházejí smysl plavání, poznávají ho, seznamují se ním a postupně ho 

začínají také využívat, si zasluhuje zvláštní pozornost a povědomí lidí. Do dnešní doby je 

zachováno mnoho starověkých odkazů ve formě např. maleb, pozůstatků antických 

lázeňských zařízení a písemných pramenů, které pojednávají o vztahu lidí k vodě. 

U nás existující literární prameny, zabývající se plaveckou tématikou, shrnují kapitoly 

historie do obecných přehledů a výčet historických událostí, které předcházely plaveckému 

sportu, tak jak ho známe dnes, zmiňují povětšinou v úvodech. 

Práce má proto za cíl osvětlit ta období z historie plavání, která nejsou v běžně 

dostupné literatuře podrobněji popsána a na základě rešerše zahraniční literatury podat 

ucelený obraz o přístupu nejen k samotnému plavání, ale také informovat o využití vodního 

prostředí pro relaxaci a zakládání lázní v době předantické a antické.  

 

Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol. Po úvodu, který je doplněn o stručný 

přehled a zhodnocení prací vydaných k tomuto tématu, je zařazena kapitola stanovující cíle, 

úkoly a metody práce. Obecný přehled a nástin vývoje plaveckého sportu od jeho počátku 

spolu s vývojem plavecké výuky opírající se o literaturu u nás zpracovanou je obsahem 

následující kapitoly. Tato kapitola se zabývá zmíněným vývojem nejen na území naší země, 

ale současně také ve světě. Těžiště práce vychází z dosud u nás nepublikované, zahraniční 

literatury. Podrobně se zabývá plaváním ve starověku a členěno je na předantický a antický 

svět. V části, která pojednává o době předantické jsou popsány starověké civilizace, které 

pojímaly plavání jako životní nutnost. Velká pozornost je dále věnována Řecku, kde se 

plavání stalo již víceúčelovým. V části pojednávající o době antické je největší pozornost 

věnována antickému Římu, kde plavání bylo vyvýšeno na styl života. V závěru práce je 

zdůrazněna potřeba soustavného doplňování „světlých“ míst pro ucelení pohledu vývoje 

plaveckého sportu. Předložený text je doplněn o řadu zajímavých obrázků, které doplňují a 

podtrhují výjimečnost a ojedinělost Řecka a Říma při rozvoji plavání.  
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UStručný přehled o použité literatuře: 

Sledování historie vývoje plavání je velice obtížné, protože primární prameny 

(původní zdroje historických údajů) jsou většinou nedostupné. Proto byly použity prameny 

sekundární. Mnoho cenných informací bylo získáno z dostupných literárních pramenů 

pojednávajících o plaveckém sportu a zahrnujících tedy kapitoly jeho vývoje. Doplňující 

údaje byly čerpány také z publikovaných časopisů a z internetu. Výhradním zdrojem pro 

hlavní části této práce se stala literatura zahraniční. 

Obecná charakteristika historie plavání je popsána v řadě publikací. Pro sepsání 

obecné historie plavání od jeho počátků bylo použito převážně publikací autorů M. Hocha, M. 

Bubníka a Č. Holečka. Tyto literární prameny ve svých úvodních kapitolách popisují 

zmíněnou tématiku. Vývoj plaveckého sportu ve světě včetně plavání na Olympijských hrách 

podrobně zachycuje kniha S. Krajíčka. Naopak vývoj plaveckého sportu na území ČR byl 

čerpán převážně z díla J. Bělohlávka. Literární prameny zejména od autorů J. Koudelky, M. 

Hocha, T. Preislerové a J. Marka byly použity pro vytvoření kapitol, zabývající se vývojem 

plavecké výuky v českých zemích i ve světě. 

V dostupných literárních pramenech nebyla k dispozici žádná publikace, která by se 

z hlediska vztahu k vodě a plavání podrobněji věnovala pouze období předantického a 

antického světa. Pro získání těchto informací byla použita literatura zahraniční. Tyto odborné 

práce byly k dispozici zejména v italských knihovnách. Mnohé texty měly kromě italské 

verze textu k dispozici také text v anglické verzi. 

Nejstarší zmínky o plavání jsou získané převážně z prací Wilkieho a Goggioloho, 

kapitoly o mytologii z díla Granta a Hazela. Starověké sportovní příběhy barvitě líčí autor 

Franzioni a Grifi. Kniha, zabývající se řeckou literaturou a římskou říší, autora Whitmarsche 

byla velkou předlohou společně s Löweho ABC antiky. Mimořádnou inspiraci a cenné 

informace poskytlo dílo „Swimming from the Beginning to the Roman Empire“ italských 

autorů Maiella a Cuccioletty. 
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II. CÍLE, ÚKOLY A METODY PRÁCE 
 

UCíle práce: 

Cílem práce je shromáždit dostupné informace o historickém vývoji plavání u nás a ve 

světě a pomocí rešerše převážně zahraniční literatury se zaměřit na počátky tohoto fenoménu  

v předantickém a antickém období dějin lidstva. 

Dalším cílem je obohatit předkládaný textový materiál o obrázkovou dokumentaci, 

která ho vhodnou formou znázorní a doplní.  

 

UÚkoly práce: 

1) Shromáždit dostupnou literaturu týkající se historie plavání a plaveckého sportu. 

2) Z těchto pramenů sestavit obecný přehled historie plavání na našem území i ve světě. 

3) Shromáždit co nejvíce zahraničních, v ČR dosud nepublikovaných, písemných a 

obrazových pramenů a dokumentací pojednávajících o počátcích plavání v době 

předantické a antické. 

4) Na základě získaných pramenů sestavit detailní obraz o počátcích plavání v tomto 

období.  

5) Podrobný přehled doplnit o vhodnou obrazovou přílohu. 

 

U Metody práce: 

K zachycení vývoje plavání od jeho úplného počátku v chronologické posloupnosti je 

použita metoda historická. Podstata této metody spočívá v srovnávací analýze informací, 

případně obecných závěrů, ke kterým došly historické vědy, s účelem získat přehled o vývoji 

sledovaného celku. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, 

aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání, struktuře a vývojovým 

tendencím. 
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III. STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE PLAVÁNÍ 
 

1. PLAVÁNÍ V HISTORII 

Tato kapitola popisuje obecně vývoj vztahu lidstva k vodě od pravěku a prvních 

zmínek o významu plavání až do novověku a počátků formování moderního sportu. 

 

1.1 PRAVĚK 

Z období prvobytně pospolné společnosti nemáme žádné doklady o vztahu člověka 

k plavání. Přesto však na základě studia života kmenů, které ještě v současné době žijí na 

úrovni prvobytně pospolného člověka, se můžeme domnívat, že v této době patřilo plavání 

k základním tělesným dovednostem, jako chůze, běh, házení a překonávání překážek. Tyto 

dovednosti byly existenční nutností prvobytně pospolného člověka v jeho boji s přírodou. 

Člověk, aby zachoval svůj rod, musel často čelit dravé zvěři i přírodním katastrofám. Také při 

zaopatřování potravy, tj. při lovu a hlavně při rybolovu, se často dostal do situace, kdy 

potřeboval plavat.  

Znalost plavání se bezpochyby vyvinula jako životní nutnost při pobytu u vodních 

ploch, jichž člověk obvykle využíval ke svým přesunům a které mu též leckdy skýtaly 

ochranu před nepřítelem. Je rovněž nepochybné, že si ve vodě hledal i obživu, ať již to byly 

ryby nebo na mořských pobřežích měkkýši, jak o tom svědčí nálezy prehistorických 

odpadových jam. Svědectvím o pravděpodobnosti tohoto názoru je i skutečnost, že obyvatelé 

ostrovních a pobřežních oblastí, kteří ještě v historické době ze značné části žili na 

hospodářské úrovni společnosti prvobytně-pospolné, se vesměs výborně vyznali v plavání i 

v potápění (Austrálie, Melanésie, Polynésie).TPF

1
FPT 

Plavání je tak staré, jako lidstvo samo. Potřeba vody, snaha rozšířit oblast výživy vedla 

člověka k vodě. Proto se usazoval v povodí řek, na březích jezer a moří. Mnohdy si na vodě 

stavěl i svůj příbytek. Zpráv o plavání nemáme moc. Představu si můžeme udělat při srovnání 

života primitivních Indiánů žijících ještě před několika desetiletími v povodí horní 

Amazonky. Pro ně ryba a trochu kassavy (mouka z kořenů sušené manioky) znamenala 

                                                 
TP

1
PT HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987. s. 18. 
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v podstatě jedinou potravu. V době, kdy ryby táhly ve velkých množstvích proti proudu, lovili 

Indiáni tyto ryby, aby je pak konservovali pro zbývající část roku. 

Vztah člověka k vodě byl však v různých zemích rozdílný. Na příklad u lidí žijících 

v blízkosti řek, které byly plné zvířat nebezpečných člověku, existoval strach z vody. Naopak 

tam, kde voda pomáhala k jeho obživě, stávala se koupel v ní často součástí náboženských 

obřadů – díkůvzdání.TPF

2
FPT  

V těchto dobách plaval člověk pravděpodobně tak, že napodoboval pohyby zvířat 

(koně, psa a žáby), užíval jak střídavých, tak i současných pohybů končetin. Dosud tak plavou 

domorodci v nitru Afriky a jižní Ameriky. Příroda sama byla člověku školou a učitelem sám 

život.  

  

1.2 STAROVĚK 

Z tohoto období lidské společnosti máme již celou řadu výtvarných i písemných 

památek a dokladů, svědčících nejen o umění plavat, ale do jisté míry i o plaveckých 

způsobech, jichž se tehdy užívalo.  

Velkého rozmachu dosáhla tělesná výchova v období otrokářské společnosti, a to 

především v některých zemích Středomoří (v Egyptě, Babylóně, Řecku, Římě). Vládnoucí 

třída otrokářů již byla do značné míry osvobozena od existenčního boje s přírodou i od 

manuální práce. Tato skutečnost dala možnost rozkvětu umění a položení základů věd. 

Otrokáři, jako představitelé vládnoucí třídy, měli zájem, aby jejich děti, dědicové majetku a 

moci, dostaly co nejlepší vzdělání. Zvali proto do svých domů učitele, kteří vyučovali 

základům tehdejších věd, různým druhům umění a tělesné výchově.  

V otrokářské společnosti vládnoucí menšina musela věnovat velikou pozornost 

organizaci, jejímž prostřednictvím otroky ovládala, totiž vojsku. Proto výcvik ve vojenských 

dovednostech a upevňování tělesné zdatnosti – mezi jiným i plaváním – patří k běžnému 

zaměstnání vládnoucí třídy. U třídy vykořisťované jedině mládež, pokud nebyla zařazena 

v pracovním procesu, si mohla najít čas a příležitost k plavání, ovšem že ne cílevědomě 

zaměřenému.TPF

3
FPT 

 

                                                 
TP

2
PT BUBNÍK, M. a kol. Plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1959. s. 21. 

TP

3
PT HOLEČEK, Č. a kol. Plavání pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 1964.   

s. 14. 
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1.2.1 Předantické civilizace 

Ze starého Egypta máme několik dokladů, které ukazují na velkou oblíbenost plavání. 

Jsou to malby na vázách a četné sošky, které zobrazují plavajícího člověka. Na některých 

z nich najdeme i obrazy žen, což svědčí o tom, že plavání v tehdejších dobách bylo přístupné i 

ženám. V záznamech na papyrosech najdeme též zmínku o učiteli plavání, který vyučoval děti 

faraónů. O metodách výcviku se nám však nezachovaly žádné zprávy.TPF

4
FPT  

Nejstarší známý obraz na světě s plaveckým námětem je z Egypta ze 4.-5. tisíciletí 

před n. letopočtem. Je obdobný dnešnímu kraulu, znázorňuje zřetelně střídavý pohyb 

končetin. Také v hieroglyfickém písmu existují speciální znaky pro plavání, z nichž je možné 

usuzovat i na plavecký způsob, který byl podobný dnešnímu kraulu (viz. příloha obr. 1 a 2). 

Mezi početnými egyptskými božstvy existovala i zvláštní bohyně plavání – Vedjet. 

Z doby Nové říše (kolem roku 1500 př. n. l.) známe plastiky, připomínající plavání 

způsobem prsa. Reliéfy a rytiny v kameni z Ninive kolem roku 1000 př.n.l. nám ukazují 

plavce babylónské a staroasyrské. Známe řadu příhod, tlumočených nám helénskými historiky 

a svědčících o znamenité plavecké vyspělosti starověkých národů.  

 Féničtí mořeplavci najímali na své lodi vybrané plavce, kteří zjišťovali hloubku vody 

při vjezdech do přístavů, kde vznikaly nebezpečné náplavy. 

 Plavání bylo rozšířeno u Indů, jak o tom píše řecký spisovatel Filostratos 

(2.stol.př.n.l.) ve svém díle „Život Apollonia z Tyany“. Indický král Fraotes zřídil plavecký 

bazén vedle cvičiště. „…Když skončil cvičení ve vrhu oštěpem a koulí, skočil do vody a cvičil 

se v plavání“.TPF

5
FPT Indické „Kamasutram“ předpokládá plavecké umění jak u dívek, tak u mužů. 

 

1.2.2 Antické Řecko 

Největšího rozmachu dosáhla tělesná výchova ve starém Řecku. Přispívala k tomu již 

sama skutečnost, že moře bylo hlavní komunikační tepnou spojující mateřské Řecko 

s početnými osadami v dnešní Francii, jižní Itálii, na Sicílii, na egejských ostrovech, na 

maloasijském pobřeží i v Černomoří. Moře, tajuplná říše boha Poseidóna, bylo spojnicí, která 

stmelovala tuto rozsáhlou oblast tvořící antické Řecko. Umět plavat bylo proto nezbytným 

předpokladem pro řecké námořníky, obchodníky, pro poutníky, putující do delfské věštírny, 

pro atlety sjíždějící se z celého světa k olympijským a dalším všeřeckým hrám. 

                                                 
TP

4
PT BUBNÍK, M. a kol. Plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1959. s. 22. 

TP

5
PT KRAJÍČEK, S. Po stopách vývoje plaveckého sportu. Česká Lípa: Ministerstvo školství a osvěty, 1947. s. 8. 
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Nemáme sice zprávy o tom, že výuka plavání byla součástí fyzického výcviku řecké 

mládeže, ale umět plavat patřilo – spolu s gramotností – k základnímu znaku obecného 

vzdělání. Svědčí o tom úsloví charakterizující s despektem člověka, který neumí „ani plavat, 

ani číst“. Takovému nevzdělanému člověku nemohl být podle Platónových Zákonů svěřen 

žádný veřejný úřad.  

Je zajímavé, že Řekové, kteří tak rádi měřili své síly ve sportovním zápolení, 

nezařadili plavání mezi závodní sportovní disciplíny. Přesto učinili z plavání vyučovací 

předmět, který byl považován za jeden z nejdůležitějších předmětů na gymnáziích.  

V některých městech se příležitostně pořádaly soutěže ve zpěvu, plavání a skocích do 

vody. Slavnosti, v jejichž rámci se závody konaly, souvisely s oslavou boha Apollóna. 

Bohužel se nám nezachovaly zprávy, jakým způsobem bylo plavání hodnoceno.TPF

6
FPT 

Plavání hrálo také velkou roli v tělesné přípravě řeckého vojáka a toto umění 

zachránilo životy mnoha řeckých bojovníků. Významnou úlohu v námořních bitvách měla 

skupina speciálně vycvičených plavců, jejichž úkolem bylo přiblížit se pod vodou 

k nepřátelským lodím a tam způsobit paniku ještě před zahájením boje. Plavání bylo 

samozřejmou součástí jejich předvojenské přípravy a máme celou řadu výtvarných i 

písemných památek, dosvědčujících nám toto umění.  

Za prvního plavce vytrvalce je všeobecně považován Leander, který každý večer 

plaval přes Dardanelskou úžinu za svou manželkou Hérou (asi 1400m) (viz. příloha obr. 3). 

Vynikajícím plaveckým uměním se honosili jak někteří z řeckých bohů, tak i přední 

hrdinové opěvovaní v řeckých bájích. Řada zmínek o různých způsobech plavání (znak, prsa, 

splývání, kraul), o skákání do vody či o potápění je zachována v literárních pramenech. 

V žánrových obrázcích zdobících řecké vázy jsou mnohokrát zachyceni muži připravující se 

ke skoku do moře z lodi či ze skalního útesu i plovoucí muži a ženy. Obdobné scény jsou 

námětem plastik, mincí i scén na nástěnných malbách (viz. příloha obr. 4 a 5). 

 

1.2.3 Řím 

Římané oceňovali především význam plavání ve vojenství. Na Martově poli na 

březích Tibery se vojáci učili plavat v šatech i zbroji (viz. příloha obr. 6). Vegetius, který ve 

4. stol.n.l. popsal ve své práci věnované vojenskému umění (Epitomia rei militaris) formy 

vojenského výcviku římského námezdního vojska, uvedl i speciální trénink v plavání. 

                                                 
TP

6
PT BUBNÍK, M. a kol. Plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1959. s. 21-22. 
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Zdůrazňoval, že „každý nováček bez výjimky se musí v letních měsících naučit plavat. Řeky se 

nepřekračují vždy jen po mostech a vojsko – ať je na ústupu, nebo při pronásledování – musí 

často překonat řeku plaváním“. TPF

7
FPT Existence zvláštního římského spolku potápěčů z povolání 

– urinatores – naznačuje, že šlo o zvláštní vojenský oddíl potápěčský. Nejlepší plavci byli 

najímáni, aby se spouštěli do potopených lodí, odkud vynášeli drahocenné předměty. 

 Z císařské doby (1.-5. stol.n.l.) byly všechny rozsáhlé římské veřejné lázně vybaveny i 

plaveckými bazény, které nechyběly ani v lázních soukromých vil. V té době bylo plavání 

zařazeno i jako zajímavá a oblíbená podívaná do amfiteátrů, jejichž arény byly přeměňovány 

ve vodní nádrže. Skupiny profesionálních plavců a především plavkyň – oděných jen do 

lehkých bederních pásek či zcela nahých – v nich předváděly různé plavecké scény, při nichž 

vytvářely geometrické obrazce – jednoduché i dvojité hvězdice, kotvy, lodě s osádkou apod. 

 Jsou známy dokonce takové kousky, jako jízda na ovci přes rozvodněnou řeku, 

brodění divoké řeky na koni, hra na flétnu při šlapání vody, různé kouzelnické triky např. 

zavázání plavce do pytle a jeho svržení do hluboké vody, načež se plavec naučenými pohyby 

osvobodil k velkému obdivu obecenstva. Dále se předváděly akrobatické prvky. Šlo o 

nejrůznější obraty a kotrmelce ve dvojicích i skupinách. Plavecká vystoupení patřila v té době 

k oblíbeným masivním zábavám, přičemž se zde zdůrazňoval i pozitivní zdravotní vliv 

plavání na lidský organismus.TPF

8
FPT 

 Poslední část císařské epochy je charakterizována úpadkem tělesné výchovy. Roku 

394 n.l. zakázal císař Theodosius Velký Olympijské hry. Místo zdravého soutěžení nastoupila 

éra gladiátorských zápasů, které obvykle končily smrtí jednoho ze zápasníků. Obdobou 

gladiátorských zápasů ve vodě byly tzv. naumachie, při kterých se jeden zápasník snažil 

utopit druhého.  

 

1.3 STŘEDOVĚK 

Z prací středověkých spisovatelů se dozvídáme o plaveckém umění starých germánů a 

zvláště Vikingů, což je u národa trávícího ze značné části svůj život na moři, pochopitelné 

(viz. příloha obr. 7). V nejstarší západogermánské básni „Beowulf“ (kolem roku 700 n.l.) je 

líčení sedmidenní plavecké soutěže mezi Beowulfem a Breccou (plavali způsobem 

                                                 
TP

7
PT HOCH, M., ČERNUŠÁK, V. a kol. Plavání. Praha: SPN, 1968. s. 14. 

TP

8
PT BĚLOHLÁVEK, J. Stručné dějiny plaveckého sportu. In Sborník ÚV ČSTV sekce plavání. Praha, 1963. s. 11. 
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připomínajícím kraul). V islandských a starogermánských ságách je celá řada míst, svědčících 

o výborné znalosti plavání.TPF

9
FPT 

Ranný středověk je přesto charakteristický úpadkem tělesné výchovy vůbec. Zásluhu 

na tom mělo rozšíření křesťanské ideologie, která zavrhovala jakoukoliv péči o lidské tělo. 

Koupání a mytí bylo považováno za něco proti bohu. Sv. Hieronymus (450 n.l.) říká: „Čistá 

pokožka ukazuje na špinavou duši“.TPF

10
FPT 

Přestože prostí lidé zcela nedodržovali tato dogmata, bylo toto období charakteristické 

vznikem epidemií ze špíny. Hrdinské zpěvy jsou samozřejmě odrazem celého tehdejšího 

života. 

V období vrcholného středověku se rytířstvo, opora feudálního státu věnuje plavání 

pouze z branných důvodů (7 rytířských ctností). Ostatní lid pod vlivem křesťanské mystiky 

odmítá starost o tělesné zdraví a krásu. V zemích severovýchodní Evropy přežívají sauna, 

baňa a jiné lidové lázně ve všeobecné oblibě a vážnosti a to u všech vrstev obyvatelstva. 

Již v 15. století se vlivem humanismu a renesance začaly měnit názory na tělesnou 

výchovu, tedy i na plavání. Pod vlivem studia starověké vzdělanosti se objevuje požadavek 

svobodného rozvoje všech lidských schopností. Požadavek tělesné výchovy - i plavání -

vyslovuje Francois Rabelais i Jean Jacques Rousseau. J.Á. Komenský plavání nepodporoval, 

neboť se obával jeho nebezpečí. Patrně tu spolupůsobil i jeho náboženský názor.TPF

11
FPT Přesto 

máme v jeho díle Orbis Pictus možnost vidět obrázek plavce (viz. příloha obr. 8). 

 

1.4 NOVOVĚK 

Zásadní obrat nastal až v kapitalistické společnosti, kdy mladá nastupující třída – 

buržoasie – vytyčila nové úkoly i pro pedagogiku. Rozvoj výrobních sil vyžadoval stále 

hlubší vzdělání. Proto byly zakládány pedagogické ústavy, kde byla mládež buržoasie 

vychovávána podle nejnovějších metod. V Dessavě vzniklo Bassedowovo Filantropinum, kde 

se vyučovalo tělesné výchově v nejrozmanitějších formách; mezi jiným se vyučovalo též 

plavání. Absolventi tohoto ústavu pak zakládali ve větších evropských městech své školy. 

                                                 
TP

9
PT HOLEČEK, Č. a kol. Plavání pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 1964.  

s. 9. 

TP

10
PT HOCH, M. a kol. Základy sportovního plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1963. s. 17. 

TP

11
PT BĚLOHLÁVEK, J. Stručné dějiny plaveckého sportu v ČSR. In Sborník ÚV ČSTV sekce plavání. Praha, 1963. 

s. 14-15. 
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Například Pauli založil školu v Petrohradě a pořádal v ní od roku 1834 kursy plavání, kterých 

se zúčastnilo přes 4000 lidí.  

V 19. století nastal velký rozvoj tělesné výchovy. Do většiny vojenských škol 

evropských armád bylo zavedeno jako vyučovací předmět také plavání. Roku 1810 založil 

německý generál Pfuel plaveckou školu v Praze a o 7 let později v Berlíně, kde vyučoval 

podle své metody s použitím závěsu na provazu. Tuto metodu později zlepšil francouzský 

generál D´Argy, který před nácvikem ve vodě prováděl přípravu na suchu.  

Roku 1810 přeplaval anglický básník lord Byron, velký obdivovatel staré řecké 

kultury, Dardanelskou úžinu, aby si ověřil pravdivost báje o Leandrovi. Jeho čin můžeme 

kvalifikovat jako první sportovní výkon v historii plavectví. V Byronových šlépějích kráčelo 

mnoho následovníků. Roku 1877 přeplaval americký kapitán Webb jako první kanál La 

Manche za 21 hod 45 min. Později se podařilo tento rekord několikráte překonat, při čemž 

však několik pokusů skončilo tragicky. V roce 1971 přijal výzvu a kanál přeplaval i náš 

František Venclovský. 

V polovině šedesátých let 19. století se zakládaly v Londýně první společnosti přátel 

plavání – plavecké kluby. Tím byl dán základ pro soutěžení mezi kluby, studentskými 

kolejemi i jednotlivci. Zájem o plavání neustále stoupal. Ctižádostí každého plavce bylo 

plavat co nejrychleji. Proto se největší zájem soustředil na objevení nového, rychlejšího 

způsobu. V tehdejší době bylo známé plavání na prsou, na boku, na znaku a tzv. trudgeon. 

Tento způsob byl předchůdcem kraulu. Paže pracovaly střídavě a vytahovaly se nad hladinu, 

dolní končetiny střídaly střih podobný prsařskému s dvojitým bočným hmitem v době vdechu. 

Nelze přesně zjistit, kde tyto plavecké způsoby vznikly, protože se vyvíjely v různých zemích 

nezávisle na sobě. Nejrychlejším způsobem v té době byl trudgeon, kterým plavci dokázali 

zaplavat 100m asi za 1:30 min. Australan Healy později nahradil nůžkovitý střih nohou 

kopáním nahoru a dolů, při čemž kop vycházel z kolenního kloubu. Tento způsob se nazýval 

australský kraul. 

V druhé polovině 19. století nastal velký rozvoj míčových her. Jejich aplikací ve vodě 

vzniklo vodní pólo. První utkání bylo sehráno roku 1869 v Anglii. Soutěže ve větším měřítku 

však nebylo možno pořádat, protože nebyla jednotná pravidla. Ta byla vydána až roku 1876. 

Velké oblibě se tehdy těšilo potápění. Pořádaly se závody v plavání pod vodou na 

vzdálenost, rychlost i délku pobytu pod vodou. Tím dostalo potápění sportovní charakter. 

V 19. a následujícím století se začíná oddělovat od plavání jako takového plavání 

sportovní a rekreační. Současně je plavecký výcvik podřízen potřebám společnosti. Existuje 
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výcvik pro práci ve vodním prostředí, záchranářství a velká pozornost je věnována přípravě 

pro armádu. Příkladem plavecké školy tohoto typu je Japonsko. 

 Za dynastie Tokugawa (1603-1867) vznikalo mnoho válečných škol, z nichž každá 

pěstovala jiný druh plavání, přizpůsobující se plaveckým potřebám toho či onoho kraje. 

Škola Kwankai v kraji Jeddo (okolí dnešního Tokia) pěstovala speciální způsob, který 

nazývala Hira – Oyogi. Tomuto způsobu se velmi podobá německý prsařský styl. Japonští 

plavci jej využívali ke zdolání velkých vzdáleností. 

Samurajská škola Mito Suitu učila své žáky plavat způsobem na boku. Samurajská 

škola Mukai – Sensu – Morogaeshi – válečníci odpočívají na znaku (základní znak s použitím 

paží).TPF

12
FPT 

 

2. VÝVOJ PLAVECKÉHO SPORTU 

 V této kapitole popisujeme vývoj plaveckého sportu ve světě a na našem území, 

zmíníme se o organizacích v plavání a zvlášť vyčleníme stručný přehled historie plavání na 

Olympijských hrách. 

 

2.1. VÝVOJ PLAVECKÉHO SPORTU VE SVĚTĚ 

Počátky sportovního plavání klademe do poloviny šedesátých let 19. století, kdy byly 

v Anglii zakládány první plavecké kluby. Kolébkou sportovního plavání se tak stala Anglie, 

největší koloniální velmoc a nejvyspělejší průmyslová země té doby. Z Anglie se mokrý sport 

rozšířil i do dalších částí světa, především kolonií. V australském Melbourne byl v roce 1858 

organizován závod v plavání na 100 yardů označený dokonce za mistrovství světa. 

Historický čin lorda Byrona ovlivnil na dlouhá léta vývoj světového plavectví. Muži a 

ženy různého věku překonávali mořské průlivy ve snaze dosáhnout nejlepšího výkonu. Kromě 

Dardanelské úžiny a kanálu La Mance to byl například Mesinský průliv či Oresund v blízkosti 

Hamletova Elsinoru. Tam, kde neměli moře, musela stačit řeka. Zvlášť velkému zájmu diváků 

se těšily distanční závody ve městech. Za všechny jmenujme slavný závod „Napříč Paříží“.TPF

13
FPT  

Od těchto dob se plavecký sport stále vyvíjel. Úsilí plavců a trenérů se soustřeďovalo 

na hledání nejrychlejšího plaveckého způsobu a nejúčinnější techniky. Tak se postupem času 
                                                 
TP

12
PT KRAJÍČEK, S. Po stopách vývoje plaveckého sportu. Česká Lípa: Ministerstvo školství a osvěty, 1947. s. 9. 

TP

13
PT MOTYČKA, J. Teorie plaveckých sportů. Brno: MU, 2001. s. 23. 
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vyvinul kraul až do dnešní podoby a aplikací vznikl i kraul znak (1910-12). I když rozvoj 

techniky nejrychlejšího plaveckého způsobu byl všestranně podporován, snažili se plavečtí 

odborníci o zachování klasického způsobu prsa. Plavci ve snaze o zrychlení tohoto způsobu 

hledali jeho účelnější techniku, ale vždy se dostali do rozporu s pravidly. Postupně vznikl 

nový plavecký způsob – motýlek a bylo zakázáno plavání pod vodou. Pravidla se tedy stala u 

plavání na prsou příčinou stagnace tohoto plaveckého způsobu. 

Každá nová technika či nový plavecký způsob kladou zvýšené nároky na funkční i 

pohybovou úroveň plavce. Ovšem současně přinášejí i nové tréninkové metody, které 

umožňují neustálé zvyšování rychlosti. Kvantita tréninkových jednotek se stále zvyšovala 

stejně jako jejich frekvence. Od příležitostného a nepravidelného tréninku se přešlo až 

k dnešnímu dvoufázovému tréninku. Tento vývoj však nemohl pokračovat do nekonečna. 

Proto se musela změnit i kvalita tréninku, jejímž výrazem jsou různé formy intervalového 

tréninku vypracované na vědeckém základě. Je však třeba přiznat, že u nás věda a výzkum 

v současné době zatím pouze registrují a vysvětlují poznatky získané zkušeností z praxe a 

nedovedou v plné míře plnit svou avantgardní funkci v hledání nových cest tréninkové praxe. 

Nová technika i nové tréninkové metody bývají spjaty se jmény závodníků, kteří je 

začali první uplatňovat. Jako je intervalová metoda tréninku v lehké atletice spjata se jménem 

Emila Zátopka, tak v historii plavání vynikají světoví kraulaři Weismüller, Borg, Czik, 

Furuhashi, Rose, Konrads, Fraserová, prsaři Rademacher, Skelton, Hamuro, Furukawa, 

Jastremský, znakaři Kiefer, Stock, Moneton a motýlkáři Bojčenko, Měškov, Tumpek, Troy a 

Larson.Všichni tito plavci dosahovali vrcholných výkonů své doby, vítězili na olympijských 

hrách a zasloužili se podstatnou měrou o zlepšování světových rekordů.TPF

14
FPT 

Často se nám naskýtá otázka, kde jsou hranice lidských možností. Neustálým 

zvyšováním rychlosti roste odpor vody, který musí plavec překonávat, což klade stále větší 

nároky na organismus. Přesto však přírůstky rychlosti dnes a před třiceti – čtyřiceti lety jsou 

výjimkou plavání na prsou přibližně stejné (tabulka 2 a 3). Tuto skutečnost je možno vysvětlit 

tím, že současně s růstem náročnosti tréninku se v souvislosti s neustálým prohlubováním 

lidského poznání vyvíjejí tréninkové metody. 

Tabulka 2 a 3 ukazuje celkovou stagnaci plavectví, způsobenou druhou světovou 

válkou. Přírůstky rychlosti však začaly relativně klesat nejen v poválečných letech, ale již od 

třicátých let. Je to pravděpodobně následek světové hospodářské krize.  

                                                 
TP

14
PT HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987. s. 24. 
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Velký rozvoj plaveckého sportu nastal  po první světové válce, kdy v čele světového 

plavectví stanuli plavci ze zámořských států. Přehled vítězů mužů na olympijských hrách 

v letech 1920-60 (viz tabulka 1) ukazuje jasnou převahu plavců USA, která byla narušena jen 

v roce 1932 a 1936 Japonci a v roce 1956 a 1960 Australany. Od roku 1920 s výjimkou 

Malmrotha (Švédsko 1920 - 200m prsa), Borga (Švédsko 1928 – 1500m v. zp.), Csika 

(Maďarsko 1936 – 100m v. zp.) a Boitaeauxa (Francie 1952 – 400m v. zp.) zvítězili na 

olympijských hrách vždy zámořští plavci. Evropští plavci, i když se podíleli na světových 

rekordech (200m prsa, 100m znak), neprokázali na olympijských hrách své kvality ani v tzv. 

evropské disciplíně, tj. v závodu na 200m prsa.TPF

15
FPT 

V ženských disciplínách zasahovaly do bojů o vítězství plavkyně Evropy (Dánky, 

Holanďanky, Maďarky, Angličanky) častěji, zejména před druhou světovou válkou a po ní 

(tabulka 1). V tomto období držely evropské ženy celou řadu světových rekordů a úroveň 

mistrovství Evropy byla v některých disciplínách vyšší než na olympijských hrách.  

Ženy zaujímají v plaveckém sportu vůbec zvláštní postavení, neboť rozdíl mezi 

výkonností mužů a žen je v podstatě menší než v jiných sportech. Výkonnost žen na 

olympijských hrách v roce 1960 byla např. v závodu na 400m volný způsob, 200m prsa a 

100m znak stejná nebo vyšší než u mužů na olympijských hrách v roce 1928. Dnešní 

špičkové plavkyně v závodu na 400m volný způsob by zvítězily ještě v roce 1950 na 

mistrovství Evropy mezi muži. Příčinou této dobré výkonnosti žen v plavání je 

pravděpodobně jejich schopnost lépe zvládnou technickou stránku výkonu. Pouze v závodu 

na 100m volný způsob se nemohou ženy srovnávat s muži, protože tato disciplína má 

vyloženě silový charakter.  

Také mimořádné úspěchy „zázračných dětí“ na olympijských hrách a mistrovstvích 

Evropy, které byly před druhou světovou válkou výjimkou, staly se v současnosti běžné. Tuto 

vysokou výkonnost, které jsme svědky ještě před obdobím dozrání největších schopností 

organismu, lze vysvětlit podobně jako u žen.TPF

16
FPT 
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PT HOCH, M. a kol. Základy sportovního plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1963. s. 23. 
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16
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Tabulka 1 

Přehled vítězů v plavání na olympijských hrách 1920 – 60 (podle státní příslušnosti) 

Muži Ženy 

- 1920 USA 5, Švédsko 1 - 1920 USA 2 

- 1924 USA 5, Austrálie 1 - 1924 USA 4, Velká Británie 1 

- 1928 USA 3, Švédsko 1, Japonsko 1,  
    Argentina 1 - 1928 USA 3, Holandsko 1, Německo 1 

- 1932 Japonsko 5, USA 1 - 1932 USA 4, Austrálie 1 

- 1936 Japonsko 3, USA 2, Maďarsko 1 - 1936 Holandsko 4, Japonsko 1 

- 1948 USA 6 - 1948 USA 2, Dánsko 2, Holandsko 1 

- 1952 USA 4, Austrálie 1, Francie 1 - 1952 Maďarsko 4, Jižní Afrika 1 

- 1956 Austrálie 5, USA 1, Japonsko 1 - 1956 Austrálie 3, USA 1, Německo 1, Velká  
Británie 1 

- 1960 Austrálie 4, USA 4 - 1960 USA 5, Austrálie 1,Velká Británie 1 
 

 

Tabulka 2 

Rozdíly mezi průměrnými časy prvních tří závodníků - mužů na olympijských hrách v letech 1920 – 60 (časy 

z roku 1920 jsou základem, uvedené hodnoty v ostatních letech vyjadřují zlepšení, popř. zhoršení)                         

V O L N Ý      Z P Ů S O B Z N A K 

Muži                         100m     400m      1500m 100m   200m 

1920                          --             --                -- --            -- 

1924                          1,2         23,2          109,9 1,4       9,7 

1928                          1,3           2,2            44,3 5,4       7,0 

1932                          0,9           3,5            45,7 0,6       5,8 

1936                          0,7           4,0            -6,7 2,1       2,9 

1948                          0,1           1,7            -2,7 0,4         + 

1952                          0,1          11,6           50,0 0,9        + 

1960                          0,7            9,5           38,5 1,2       4,9 
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Tabulka 3 

Rozdíly mezi průměrnými časy prvních tří závodníků - žen na olympijských hrách v letech 1920 – 60 (časy 

z roku 1920 jsou základem, uvedené hodnoty v ostatních letech vyjadřují zlepšení, popř. zhoršení)                         

V O L N Ý      Z P Ů S O B Z N A K 

     Ženy                       100m     400m      1500m       100m   200m  

1920                          --              --                -- --           -- 

1924                          2,8           --                 -- --          -- 

1928                          1,1          10,0              -- 3,9        19,1 

1932                          4,4          13,8              -- 1,3          8,5 

1936                          1,3            7,2              -- 1,8          1,4 

1948                         -0,6           7,2               -- 2,5          6,9 

1952                          0,0            7,0              -- 0,9           + 

1956                          3,8          12,0              -- 1,8          4,0 

1960                          0,8            7,6              -- 2,5          3,3 
+ hodnocení vynecháno vzhledem k změněné technice plavání na prsou 

 

2.2 VÝVOJ PLAVECKÉHO SPORTU NA ÚZEMÍ ČR 

Éra československého plavectví začala v devadesátých letech 19. století, kdy nejstarší 

český sportovní klub AC Praha uspořádal velké plavecké závody v Praze mezi Střeleckým a 

Slovanským ostrovem (r. 1895). Naše plavání mělo dobrou tradici, neboť země bývalého 

Rakousko – Uherska byly kolébkou světového plavectví.  

Před první světovou válkou se pořádala v Praze celá řada plaveckých závodů 

s mezinárodní účastí (Napříč Prahou, mezinárodní mistrovství zemi koruny české). Již tehdy 

se projevovaly snahy uspořádat mistrovství Evropy, omezily se však na země Rakousko – 

Uherska a částečně i Německa, protože neexistoval ústřední řídící orgán.  

Tento orgán (LEN – Ligue Européenne de Natation) byl založen až roku 1927. Jeho 

základy, právě tak jako základy mistrovství Evropy, byly položeny na kongresu FINA 

(Fédération Internationale de Natation Amateur) roku 1925 v Praze. Na práci této organizace 

se významným podílem zúčastňovali i naši pracovníci, zejména ing. Hauptman. LEN se ujala 

pořádání mistrovství Evropy, která se konala obvykle jednou za 4 roky, a to v období mezi 

olympijskými hrami (1926 – Budapešť, 1927 – Bologna, 1931 – Paříž, 1934 – Magdeburk, 

1938 – Londýn, 1947 – Monako, 1950 – Vídeň, 1954 – Turín, 1958 – Budapešť). Mistrovství 

Evropy měla obvykle velmi dobrou úroveň, v některých disciplínách dokonce lepší než na 
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olympijských hrách (ženy Londýn, Monako). V celkové klasifikaci mužů dosahovali 

největších úspěchů Němci (zvítězili 4x, Maďarsko 3x, Francie a Sovětský Svaz 1x). 

V ženských disciplínách měly převahu Holanďanky (zvítězily 5x, Dánky 2x, Maďarky 

1x). Naši plavci obsazovali v celkové klasifikaci páté až desáté místo.TPF

17
FPT 

  Po některých úspěších na mistrovství Evropy začalo československé plavectví po 

první světové válce zaostávat za světovou i evropskou úrovní. Toto zaostávání se zvětšovalo 

úměrně tomu, jak se tréninkový proces stával celoroční záležitostí. V jiných zemích totiž 

počet zimních bazénů neustále vzrůstal, kdežto naši plavci byli odkázáni na propust u mostu 

Legií v Praze, kde se do roku  1930 konala převážná část mistrovství republiky.  

Náš první regulérní krytý 25-ti metrový bazén (v Klimentské ulici v Praze) byl otevřen 

až roku 1927. Po desetiletém provozu byl však opět zrušen. Další bazény vyrůstaly jen 

poskrovnu, v roce 1938 bylo na území ČSR pouze sedm krytých 25-ti metrových bazénů.  

Rovněž stav trenérských kádrů byl neuspokojivý. Placení trenéři neexistovali a 

dobrovolní pracovníci neměli možnost odborného vzdělání. Proto plavci trénovali až na 

nepatrné výjimky sami a pouze si navzájem sdělovali zkušenosti. Dosažené výkony našich 

plavců je proto třeba hodnotit s přihlédnutím k těmto podmínkám. Na stupních vítězů 

mistrovství Evropy stanul v roce 1927 Antoš (400m v. zp. – 3. místo za 5:16,2 min.) a v roce 

1931 Steiner (100m v. zp. – 3. místo za 1:03,0 min.). Na úspěších našeho plavectví se dále 

podíleli Getreuer, Schrámková, a Müllerová, která se stala v roce 1924 časem 1:35 min. 

držitelkou světového rekordu na 100m znak.TPF

18
FPT  

Po druhé světové válce se situace nezlepšila, spíše naopak. Pro poválečné potíže byla 

celá řada bazénů zavřena. Pražští plavci jezdili například trénovat až do Ústí nad Labem. 

Přesto se  však Bartůšek umístil na prvním poválečném mistrovství Evropy na třetím místě 

(400m za 4:51 min.).TPF

19
FPT 

Podstatné zlepšení nastalo až po sjednocení tělesné výchovy v roce 1951. Výstavba 

bazénů sice nepokračovala žádoucím tempem, nicméně se začalo alespoň lépe využívat 

existujícího zařízeni.  

Velká péče byla věnována odbornému růstu trenérů. Byly pořádány krátkodobé 

semináře i dlouhodobé kursy pro trenéry. Na nově založeném Institutu pro tělesnou výchovu a 

                                                 
TP
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PT BĚLOHLÁVEK, J. Stručné dějiny plaveckého sportu v ČSR. In Sborník ÚV ČSTV sekce plavání. Praha, 1963. 

s. 26-27. 
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PT HOCH, M. a kol. Základy sportovního plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1963. s. 20. 
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PT MAREK, J. Dějiny Československé tělesné kultury. Praha: UK, 1983. s. 86. 
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sport proběhla jednoroční trenérská škola pro trenéry z povolání. Pro závodníky byla před 

důležitými utkáními organizována krátkodobá i dlouhodobá soustředění.  

Velká péče byla věnována také mládeži. Ve sportovních školách mládeže byly 

uplatňovány nové progresivní formy. Věková hranice pro ranou specializaci se neustále 

snižovala, takže bylo nutno zřídit další kategorie žactva (A, B, C). V průběhu několika let se 

začaly ukazovat výsledky dobré práce. Žactvo a dorost dosahovali postupně stejné výkonnosti 

jako dospělí. Proto byl od roku 1956 s přihlédnutím ke specifičnosti plavání povolen start 

vyspělých žáků v kategori dospělých. Přestože v letech 1949 – 50 byla snaha vytvořit další 

kategorii mládeže – juniory, protože starší dorost po přechodu do členstva výkonnostně 

nestačil, bylo nutno o 10 let později řešit situaci opačnou, tj. zrušit kategorii staršího dorostu 

jako zbytečnou. Raná specializace však měla i své stinné stránky. Opomíjela se všestranná 

příprava, takže specializace sice vedla k vysoké výkonnosti žactva a mladšího dorostu, ale 

tato výkonnost neměla předpokládanou gradaci v dalších letech. Například žactvo A patřilo 

v roce 1960 k nejlepším v Evropě, ale další zvyšování výkonnosti naráželo na nedostatky 

v základním všestranném rozvoji.TPF

20
FPT 

Jednou ze stěžejních otázek se tedy stala plavecká všestrannost. Byl nově zaveden 

plavecký pětiboj (dospělí od r. 1954, starší dorost od r. 1955, mladší dorost od r. 1956), který 

měl zabezpečit všestrannou plaveckou přípravu v zimním období a připravit tak základ pro 

dosažení nejvyšších výkonů v letním období. Předpokládané výsledky se však bohužel 

nedostavily, neboť značná část plavců se začala připravovat výhradně jen na pětiboj. Proto byl 

pětiboj opět zrušen (dospělí a starší dorost r. 1957, mladší dorost r. 1961). I tak však tato 

soutěž alespoň částečně přispěla k všestrannosti plavecké přípravy. 

Lepší využívání zařízení a odborný růst trenérů se nakonec projevil ve zlepšené úrovni 

našeho plavání. V letech 1955–57 bylo překonáno 591 čs. rekordů. Vítězslav Svozil v r. 1957 

překonal světový rekord na 100m prsa časem 1:12,7 min. Největšího úspěchu dosáhli naši 

motýlkáři na mistrovství Evropy v roce 1958 v Budapešti, kde Pazdírek získal na 200m časem 

2:22,6 min. stříbrnou a Skupilová na 100m časem 1:14,3 min. bronzovou medaili. V roce 

1961 překonal Hopka na 100m motýlek časem 1:01 min. evropský rekord.TPF

21
FPT  
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2.3 ORGANIZACE V PLAVÁNÍ 

 Rozvoj plaveckého sportu si vyžádal vznik národních a posléze mezinárodních 

organizací. 

 Ještě před první světovou válkou dal významný propagátor plavectví Vilém 

Makovička popud k vytvoření samostatného plaveckého svazu, avšak mezinárodní situace 

tomu zabránila. Jeho myšlenka se uskutečnila až 19. ledna 1919, kdy byl založen 

Československý amatérský plavecký svaz – ČsAPS. Prvním předsedou byl zvolen sám Vilém 

Makovička. 

Mezinárodní plavecká federace FINA (Fédération Internationale de Nation Amateur) 

byla založena roku 1908. Vznikem plavecké federace byly vytvořeny předpoklady pro 

vytyčení jednotných směrnic a pravidel a tím byl dán základ soutěžení v mezinárodním 

měřítku.   

V rámci FINA byly zřízeny komise řídící jednotlivá odvětví plaveckých sportů. 

Komise skoků do vody byla zřízena v roce 1925, komise vodního póla roku 1928  a komise 

synchronizovaného plavání roku 1956. Rozvoj plaveckých sportů po první světové válce si 

vyžádal zřízení dalších územních organizací, které podléhaly FINA. V Evropě byla založena 

roku 1927 evropská plavecká liga LEN (Ligue Europeiene de Nation). Prvním předsedou byl 

zvolen československý zástupce ing. Hauptman, který byl roku 1954 jmenován čestným 

předsedou FINA. Podobné organizace byly později založeny v Severní a Jižní Americe a ve 

Skandinávii.TPF

22
FPT 

 

2.4 PLAVÁNÍ NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 

Nejvýznamnější a nejsledovanější soutěží a událostí pro plavce byly a stále jsou 

olympijské hry (OH). Byly obnoveny roku 1896. Plavání bylo zařazeno do programu prvních 

olympijských her, které se konaly v Aténách. Vypsána byla pouze disciplína „plavání“ a délka 

trati, kterou měli závodníci překonat. Každý plaval jak uměl. V průběhu dalších let se 

ukázalo, že jednotlivé plavecké způsoby nejsou stejně „rychlé“, a proto se přistoupilo k jejich 

oddělení. Na druhých olympijských hrách v Paříži roku 1900 se soutěžilo také ve znaku, 

v roce 1904 v Saint Louis bylo i plavání na prsou. „Klíčovou roli při vývoji nejúčinnější 

plavecké techniky sehrála disciplína volný způsob. Aby tento úkol mohla plnit i 
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v budoucnosti, zůstane zřejmě zachována v pravidlech i přes to, že absolutně nejrychlejší 

plavci plavou kraulem“.  

Program olympijských her se vyvíjel a progresivně měnil. Jako kuriózní se nám dnes 

zdají některé disciplíny, dříve řazené do programu. Například do programu her v roce 1900 

bylo zařazeno plavání pod vodou. Cílem bylo překonat tímto způsobem co možná nejdelší 

vzdálenost. Vítěz dosáhl 60metrů. Další zvláštností hned následujících olympijských her 

konaných roku 1904 byla disciplína „startovní skok se splýváním“.  

Ženské plavání se objevilo poprvé na olympijských hrách ve Stockholmu roku 1912, 

ženy závodily v disciplíně „volný způsob“. Plavání na prsou a na znaku v ženském podání 

bylo do programu zařazeno až roku 1924. V šedesátých letech byl pořad her obohacen o další 

disciplíny a plavání se tak zařadilo mezi sporty s největším množstvím udělovaných 

medailí.TPF

23
FPT  

Nejvýznamnější plavecké soutěže, jako jsou olympijské hry a mistrovství světa, se 

často nazývají „festivaly světových rekordů“. Tempo růstu plavecké výkonnosti a množství 

stále překonávaných rekordů vykazují v této oblasti vzestupnou tendenci a prozrazují, že stále 

nebylo dosaženo tzv. hranic lidských možností. Světové plavání je zatím stále ještě v oblasti 

výkonového růstu, a to dává sportovcům, trenérům a pedagogům velkou perspektivu. 

 

3. VÝVOJ PLAVECKÉ VÝUKY 

 V této kapitole jsme shrnuli vývoj plavecké výuky ve světě, jeho jednotlivá období a 

metody, a podrobněji vývoj výuky na území ČR až do současnosti. 

 

3.1  VÝVOJ PLAVECKÉ VÝUKY VE SVĚTĚ 

Je velmi zajímavé, že postavení plavání v dějinách nebylo vždy stejné. Platilo-li 

například plavání u starých Řeků jako samozřejmá dovednost a nevzdělaný člověk byl 

charakterizován potupným výrokem: „Neumí plavat ani číst“, v programu antických 

Olympijských her plavání nebylo zařazeno a středověk plavání zcela zamítá. Koupání a 

plavání ve školním vyučování bylo po staletí pod pokutou zakázáno.TPF
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3.1.1 Období samouků 

V roce 1538 v Augsburku totiž humanista Nikolas Wynmann uveřejnil pod titulem 

„Colymbetes sive de arte natandi“ nejstarší učebnici plavání, což bylo důležité, protože se 

ukazuje, že utonutí není dáno osudem, ale uměním plavat.  

V roce 1750 napsal vynálezce hromosvodu  B. Franklin: „Všichni lidé mohou plavat 

jako zvířata, ale přijde na to zda mají odvahu uvést se do náležité polohy a dělat pohyby 

rukama a nohama,  které se podobají pohybům plovoucí žáby.“ TPF
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Mnich Diakon Oronzio de Bernardi z Itálie demonstruje v roce 1792 na vlastním 

experimentu s vodou naplněným sudem, že „tělo žijícího člověka plave samo a bez sebemenší  

dopomoci při správné poloze zůstane hlava zcela nad vodou a lze dýchat“.TPF
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Znovuobjevení přírody jako životního prostoru a přirozenosti jako formy života 

člověka francouzským filozofem J.J. Rousseau (1712-1778) ovlivňuje i vývoj plavání. 

Plavání bylo od této doby zkoumáno v početných spisech a ústních debatách nejen jako 

prostředek otužování těla, ale také rozvoje přirozené pohybové aktivity člověka, která snižuje 

riziko utonutí. 

Z uvedeného vyplývá, že do této doby neexistovala organizovaná výuka plavání.  Lidé 

se učili plavat nahodile. 

 

3.1.2 Metoda individuální (povrchová - metoda „bidla“)   

Otcem organizované plavecké výuky byl až německý filantrop J.F.Guts Muths, který 

byl  považován za tvůrce „metody bidla“. 

V roce 1798 napsal ve své učebnici plavání „Kleines Lehrbuch der Swimmkunst“:  

„Kolik tisíc Evropanů spadne každoročně do vody a ztratí svůj život v boji s tímto hrozivým 

živlem. Co za prostředek vymysleli Evropané, aby zabránili tomuto nebezpečí a s jakým 

úspěchem? Vymysleli korkové kabátky, plovací kruhy a jiné věci, které bránily utonutí pokud 

je měl člověk na těle když padal do vody…“ TPF

27
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Vypisovaly se odměny za záchranu, ale co bylo platné když jejich pomoc spočívala 

v tom, že na břehu křičeli o pomoc a hledali bidla, či plavidla, která by jim v záchraně 
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pomohla. A tak je nutné vyžadovat zcela jasně. Plavání se musí stát důležitou součástí 

výchovy!    

Guts Muths ve svém působišti ve filantropinu ve Schneefenthalu od r.1790 vedl výuku 

plavání. Zabýval se rozpracováním metodických postupů při nácviku pohybů plaveckého 

způsobu prsa. Ve své metodice částečně vycházel z návodu mnicha Bernardiho, jenž se 

věnoval výuce plavání ve vertikální poloze. Guts Muths se jako jeden z prvních zabýval 

didaktickými problémy výuky plavání, ale přeceňoval nácvik mechanických pohybů na suchu 

a za tím účelem sestrojoval různá  plavecká zařízení a pomůcky instalované na suchu.  

V důsledku této základní orientace nebyla doceněna nutnost adaptace lidského 

organizmu na vodní prostředí. Metoda individuální byla nejdříve zavedena v armádě pro 

účely vojenského výcviku. S příznačnou důkladností byla rozpracována především 

v Německu počátkem 19. století. 

  V této oblasti na sebe upozornil zejména generál Ernest von Pfuel, který r.1810 

v Praze a r.1817 v Berlíně nechal postavit tzv. pontonové (vorové) plovárny na řekách. 

Metoda  se zaměřovala výhradně na  nácvik plaveckého způsobu prsa v zavěšení neplavce 

v pevném bodě. Později, pro zvýšení efektivity výuky, byla sestrojována další zařízení, např. 

pojízdné kladky, tzv. kolotoč apod. Pro běžné civilní podmínky byla tato zařízení příliš 

nákladná.TPF
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Pro zájemce o výuku plavání z řad veřejnosti se později vyvinul způsob výuky „na 

bidle“. Neplavec byl zavěšen v řemenu („lanši“) a lanem připevněn k dřevěnému bidlu, které 

bylo opřeno o hrazení vorové plovárny. Sklonem bidla reguloval učitel hloubku ponoru 

neplavce. Ve většině případů jej udržoval ve značně vysoké poloze. Tím bránil přímému 

kontaktu neplavce s vodou a zaměřoval se výlučně na mechanický nácvik plaveckých pohybů 

a to výhradně způsobem prsa. 

Metoda, kdy na jednoho neplavce připadal jeden instruktor byla značně 

neekonomická. Nácvik však zejména opomíjel psychickou stránku procesu. Neodstraňoval 

nedůvěru k vodě, vyhýbal se seznámení s jejími vlastnostmi. Zároveň neodpovídal ani 

požadavkům pedagogického procesu. Šlo v podstatě o dril, při němž instruktor usměrňoval 

pohyby neplavce a to často v chybném technickém pojetí. Důraz byl jednoznačně kladen na 

nácvik vnější formální struktury pohybů, které byly nacvičovány formou analogickou 

gymnastickým prostným, tj. na doby a postrádaly tak pro plavání charakteristickou plynulost 

a dynamiku.  
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Výsledným produktem byl nedokonalý plavec – poloplavec, který se na vodě dokázal 

pohybovat, ale samo vodní prostředí pro něho zůstalo neznámým a často i nepřátelským 

živlem. Byl to plavec, který neuměl dýchat do vody, nedokázal se vyrovnat s dočasným 

pobytem pod vodou. Postrádal schopnost adaptovat se na vodní prostředí, což mělo často 

tragické následky. 

Zásadním legislativním potvrzením významu plavání jako prevenci proti smrti 

utonutím se stává v roce 1811 pruský ministerský výnos, který kromě jiného říká:  

 

„Plavání je znamenité tělesné cvičení a mělo by se stát všeobecným, žádné jiné 

udržování a posilování tělesné síly a zdraví není tak dobročinné. Plavec má dvojnásobně 

příjemný požitek z koupání, protože jej provází jistota. Nešikovným a  zbabělým, kteří se 

plavat nenaučili zůstává voda nebezpečnou po celý život. Výhody, ochrana proti utonutí a 

myšlenka na možnost, že člověk může zachránit život druhému musí v srdcích mladých mužů 

zplodit touhu po co možná nejdokonalejších poznatcích o cvičeních v oblasti plaveckých 

dovedností….“ TPF
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3.1.3 Metoda nadlehčování 

Pokrokem ve výuce plavání byla tzv. metoda nadlehčování. Metoda se vyznačovala 

vyšší ekonomičností, efektivitou i aktivitou plavce. Pozitivní bylo především zařazení úvodní 

lekce seznámení s vodou. Nadlehčení pomocí korkového pásu (později dalších pomůcek) 

provázelo však neplavce po celou dobu  nácviku, způsob nadlehčení nevedl ještě k osvojení si 

správné polohy a stále se ještě obcházela nutnost souběžného nácviku plaveckého dýchání. 

Často se tato metoda kombinovala s předchozí.  

 

3.1.4 Kolektivní metoda důvěry a sebedůvěry 

Kolektivní metoda důvěry a sebedůvěry vznikla v USA a byla zavedena z vojenských 

důvodů. V I.světové válce  bylo třeba naučit rychle velké množství amerických vojáků plavat. 

Do Evropy se rozšířila v polovině dvacátých let. U nás převládá až do konce čtyřicátých let 

(do té doby přetrvávala tradice metody na „bidle“). 
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Jako reakce na individuální metodu odmítá nový přístup analyzování pohybu na dílčí 

pohybové akty a mechanickou stylizaci pohybu. Vychází z požadavků všestranné adaptace 

člověka na vodní prostředí, plně tak respektuje psychickou složku plavecké výuky a řídící roli 

pedagoga.  

Zaměřuje se na přirozené pohyby, proto jako první plavecký způsob preferuje kraul. 

Metoda diferencuje rozdílný přístup ve výuce dospělých a dětí. Na základě znalosti dětské 

mentality vychází z přirozeného smyslu dětí pro hry a napodobivá cvičení. Jako negace 

předchozích metod se však tato staví velmi důrazně i proti používání jakýchkoli 

nadlehčovacích pomůcek.  

Zároveň se též objevují tendence k vytváření přesně vymezených metodických řad 

výuky, jejichž striktní dodržování vedlo ve svých důsledcích opět k mechanické činnosti 

plaveckých pedagogů.  

 

3.1.5 Současná kolektivní metoda plavecké výuky 

Přejímá pozitivní zkušenosti předcházejícího vývoje a obohacuje je novými poznatky. 

Vychází především z poslední jmenované metody, ale na rozdíl od ni se brání ustrnulým a 

dogmatickým metodickým řadám. Přihlíží ještě důsledněji k věkovým zvláštnostem neplavců, 

jejich individuálním schopnostem a materiálním podmínkám realizace PV. Dbá však, aby 

herní činnost dětí byla chápána jako metoda a nevěnovalo se jí příliš široké časové období na 

úkor nácviku plavecké techniky. Doporučuje se též používání vhodných nadlehčovacích 

pomůcek v případě, že je to účelné a věci prospěšné.  

Výuka plavání je chápána především jako pedagogický proces. Z hlediska 

motorického učení pak jako proces senzomotorické adaptace, jež prochází několika 

vývojovými etapami.  

 

3.2 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV PLAVECKÉ VÝUKY V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Jako jiné oblasti společenského života, tak i metodický vývoj plavecké výuky (dále 

PV) probíhal dlouho výlučně pod bezprostředním vlivem německým. Snahy po organizování 

PV v českých zemích se projevují od poloviny 19.století, a to nejdříve po linii školské, 

později též po linii klubové. 

  S rozmachem politického a kulturního života po pádu Metternichovy vlády se 

projevuje úsilí prosadit „tělocvik“ do školního vyučování. Úsilí o reformu elementárního 
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školství vyplývalo ze snahy o praktické vzdělání, které mělo směřovat k tomu, aby se 

z drobných českých řemeslníků a živnostníků rekrutovali průmyslníci a obchodníci, kteří by 

byli s to vytlačit německou elitu z jejich hospodářských pozic. Do popředí výchovně 

vzdělávacích snah vstoupil požadavek, aby dosavadní málo praktický obsah vyučování  byl 

nahrazen bohatší a životnější náplní a aby proto školy pečovaly také o tělesný rozvoj mládeže. 

Součástí výuky na základní škole měl být proto i tělocvik a plavání. Obdobné tendence se 

v zápětí objevily i na gymnáziích. V seznamu požadovaných předmětů se i zde objevuje 

plavání. V bouřlivém roce 1848, pod vlivem vídeňských událostí, poslali studenti Univerzity 

Karlovy císaři petici, kde mimo jiné kladli požadavek, aby v rámci občanských svobod  stát 

zřizoval na vysokých školách tělocvičné ústavy a rovněž plovárny.TPF
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Autorem první české učebnice plavání „Nauka o plování“ byl J. Weselý (1874).  

Vznikla z potřeby informovat obrovskou většinu neplavců o postupu při nácviku plavání. 

V této době se totiž zřizovaly veřejné vorové plovárny, ale nebyla odborná literatura, která by 

veřejnost informovala o postupu při nácviku plavání. Příručka byla určena samoukům. Popis 

techniky byl ještě velmi nepřesný.  

Koncem 19. století dochází skutečně k rozvoji tělesné výchovy. „Tělocvik“ byl 

povinně zaveden nejdříve na školy nižšího stupně (obecné a měšťanské) a později na 

gymnázia.  

I ministerstvo školství přálo tělesné výchově a za prostředky vhodné k rozvíjení 

tělesné výchovy studující mládeže označilo mimo jiné i plavání. Zároveň uložilo středním 

školám zřizovat ve svém okolí koupaliště. Počátkem 20. století se na školách začalo na těchto 

koupalištích vyučovat plavání v širším měřítku. V roce 1922 však vešly v platnost nové 

osnovy pro obecné a měšťanské školy, kde bylo opět plavání zatlačeno do pozadí. Bylo 

zařazeno do tzv. sezónních cvičení, která nebyla v osnovách zastoupena. Pro systematickou 

celoroční PV však v této době a ještě dlouho po ní nebyly dosud vhodné podmínky.  

V roce 1923 vychází příručka „Plavání“ autorů Očenáška a Kožíška. Obsahuje popis 

jednotlivých plaveckých způsobů a zmínku o záchraně tonoucích. Zejména Očenášek se 

zasloužil o rozvoj metodiky školního plavání,  když od roce 1922 organizoval  plavecké kurzy 

pro učitele a prosadil do jejich přípravy požadavek prokázat zkouškami znalost plavání. 

V roce 1923 vydává H. Schwab, který působil jako učitel plavání u válečného námořnictva, 

publikaci „Plavec-samouk“ a v ní uvádí návod na plavecký výcvik v krytých lázních i 

v přírodních podmínkách, zásady záchrany tonoucích a první pomoci.  
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Ve stejném roce vychází ještě „Plavání přirozenou metodou“ od F. Majdy . Úvodní 

část učebnice obsahuje vysvětlení některých fyzikálních zákonitostí, které mají působnost při 

plavání. Nacházíme v ní již odbornou  terminologii, např. dělení plaveckých pohybů 

z hlediska jejich účinků na kladné a záporné.  

Roku 1926 vychází „Plavání“ autorů V. Staňka a M. Nováka. Uvádějí ještě možnost 

naučit se plavat tzv. přirozeným způsobem („hrabáním“) nebo umělým, kdy se neplavec 

uváže.  

Úvod od MUDr. J. Krále obsahuje hodnocení plavání z hlediska fyziologického 

účinku na organizmus.  Obsahuje též stať o závodním plavání, skocích do vody a záchraně 

tonoucích. Nacházíme zde též první informaci o vodním  pólu a přípravě na závody včetně 

popisu startovního skoku a obrátek.  

Autoři Vojta a Kubíček v příručce „Crawl“(1928) vyzdvihují již přednosti kolektivní 

metody důvěry a sebedůvěry i plaveckého způsobu kraul.  

V rozšíření kolektivní metody sehrála pozitivní úlohu organizace YMCA, která ji 

zavedla do plaveckého výcviku na letních táborech dětí. Odtud se přenesla i do praxe Sokola. 

Kolektivní metoda získala školské pracovníky nejen pro svoji vyšší efektivitu, ale i pro 

výchovný význam. 

Roku 1931 vydal ředitel organizace YMCA Marek příručku „Plavání pro pokročilé“ 

jako návod ke zdokonalení plavecké výkonnosti. Uvádí zde pokyny  pro zdokonalování 

techniky i trénovanosti plavců, seznamuje s používáním stopek, organizací plaveckých 

závodů, obsahuje též poznámky z oblasti psychologie.  

Roku 1935 vydal Wiedermann příručku „Plavání pro sokolské cvičitele“. Současně 

vydal Mencl knihu „Plavecká zdravoděda“, ve které rozebírá účinky  plavání na lidské zdraví 

a zásady životosprávy plavce.  

Z dalších pedagogů, kteří se zasloužili o rozvoj plavecké výuky i její realizaci, je třeba 

jmenovat F. Grafnettera (1890-1949), pražského učitele a vytrvalého propagátora plavání. 

Organizoval kurzy plavání pro děti pražských škol, v nichž používal kolektivní výuky, která 

se právě jeho zásluhou uplatnila a rozšířila ve státních plaveckých kurzech. Jeho ideálem bylo 

naučit všechny děti ve školách plavat. Zavedl též plavecké kurzy pro pražské učitele a 

vyškolil v nich řadu plaveckých instruktorů. V příručce pro účastníky těchto kurzů „Plavání a 

zábavy dětí ve vodě“ uvádí metodický postup plavecké výuky dětí.  

V Brně podobnou úlohu sehrál již zmíněný F. Majda (1886-1960), který vedl plavecké 

kurzy pro brněnskou mládež a vydal celkem šest plaveckých publikací. 
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  Z pedagogů, kteří se významně podíleli na zpracování problematiky i praktické 

realizaci plavecké výuky po 2. světové válce  je třeba uvést tato jména neúnavných 

plaveckých činovníků:  

Krajíček a Záboj, oba z  Brna (první jmenovaný po prvé u nás charakterizoval 

synchronizované plavání a věnoval se jeho rozšíření), z Prahy potom Z. Jelínek, který se 

zasloužil o vypracování a uvedení do života organizačního systému PV na školách a 

především dlouholetý učitel pražské FTVS doc. M. Hoch, který se věnoval problematice 

plavecké výuky nejen v oblasti jejího masového rozvoje, ale i formou výzkumnou. Jako jeden 

z prvních se zabýval problematikou plavání kojenců a batolat. TPF
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Linie klubová se vesměs prolínala s předchozí, neboť školští pedagogové pracovali 

většinou i v tělovýchovných organizacích. První pokus o založení samostatného plaveckého 

svazu byl učiněn r.1914, ale pro válečný konflikt se nerealizoval. Bezprostředně po válce, 

19.1.1919 byl založen  ČsAPS (Československý amatérský plavecký svaz), který od svého 

vzniku usiloval o uskutečnění požadavku, aby na škole nižšího stupně byl prováděn povinný 

výcvik plavání.  

Od prosince 1929 pořádal ČsAPS  instruktorské kurzy. Plavecká příprava probíhala 

v krytých plovárnách AXA, Koruna, v Klimentské ulici a v letním období na říčních 

plovárnách na Vltavě. Od 15.12.1930 byl vyhlášen program „každého hocha a každou dívku 

naučit plavat“. Později probíhala akce „každý Čech plavcem“, naposledy vyhlášená 1939-

1940. Současně pokračovaly snahy učitelů i školských orgánů o zavedení povinného 

vyučování plavání na školách nižšího stupně. Avšak situace byla taková, že školní mládež se 

učila plavat většinou individuálně především zásluhou plaveckých klubů, později oddílů, a 

jejich dobrovolných pracovníků. Od roku 1926 začal vycházet odborný časopis „Vodní 

sport“, který se na svých stránkách zabýval rovněž otázkami výuky neplavců. Plavecké 

oddíly považovaly za svoji povinnost mimo přípravy závodníků orientovat se i na likvidaci 

plavecké negramotnosti. Organizovaly kurzy plavání rovněž jako základnu pro výběr 

talentovaných dětí do sportovních oddílů i jako příspěvek ke krytí nákladů své činnosti. Tento 

stav trval do konce šedesátých let. Jen na vysokých školách bylo plavání v roce 1948-1949 

zavedeno.TPF
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K rozvoji plavecké výuky na školách nižšího stupně došlo výrazně až v sedmdesátých 

letech, kdy také výrazně pokročila výstavba krytých bazénů, často pod tlakem požadavků 

samotných občanů. Zatímco v r.1970 bylo v ČR 26 krytých bazénů, v r.1976 jich byl téměř 

dvojnásobek a v r.1985 dosáhl počet čísla 91, z toho 9-ti padesátimetrových. Tak byly 

vytvořeny základní podmínky pro to, aby všechny děti na území ČR mohly absolvovat 

alespoň jednorázově základní kurz plavecké výuky.TPF
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 Od r.1972 byla Českým plaveckým svazem zřizována tzv. střediska plavecké výuky 

(SPV) především tam, kde byly otevírány nové kryté bazény a kde existovaly i další zejména 

personální podmínky. Střediska začala významně zasahovat do boje s plaveckou 

negramotností. Od r.1975 byla vyvíjena snaha po organizačním, metodickém a ekonomickém 

sjednocení jejich činnosti. Tak byly postupně vytvořeny předpoklady pro fungování celého 

systému organizace plavecké výuky pro žáky základních škol i pro plnění dalších 

nástavbových úkolů středisek.  

Úspěšné činnosti  střediska plavecké výuky pomohla především úzká spolupráce se 

školstvím a Českou státní spořitelnou, která celou akci významně dotovala finančně. V r.1986 

pracovalo na území ČR 104 těchto středisek.TPF
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Významným mezníkem tohoto vývoje se stala směrnice ministerstva školství, která 

vyšla v září 1980. Tímto dokumentem byla plavecká výuka žáků základních škol uzákoněna 

jako povinná. Od té doby prochází základní etapou plavecké výuky ročně průměrně kolem půl 

milionu dětí. Nejčastěji probíhá ve druhé nebo třetí třídě. Za její realizaci nejpozději ve čtvrté 

třídě ZŠ odpovídá sám ředitel školy. Plavecká výuka se realizuje jako součást povinné školní 

TV v rozsahu 16-20 lekcí. V místech s dobrými podmínkami a přístupem k plnění tohoto 

úkolu probíhá etapově s postupně narůstajícím rozsahem výuky plaveckým dovednostem. Po 

stránce územní je PV organizačně vyřešena v  rámci sítě okresních bazénů, kde pracují nyní 

tzv. plavecké školy (PŠ). PV je zabezpečována přímo školskými orgány.  

Až do roku 1989 byla plavecká výuka organizována v souladu se směrnicí MŠ ČR k 

plavecké výuce z r.1980 a Zákonem č. 29/84Sb. O soustavě základních a středních škol.TPF
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• Plavecká výuka byla organizována následovně:  

 

ČSTV, které mělo rozhodující investiční prostředky nejenom na výstavbu, ale i správu 

a provoz bazénů. Při nich se organizuje doposud neznámá masová výuka plavání pro potřeby 

základních škol. Ustanovují se skupiny – Střediska plavecké výuky, které jsou organizačně a 

metodicky podřízené ČSTV. Úhrada nákladů za školní plavání byla sjednávána po linii 

státních orgánů (Okresních národních výborů, ČSTV, České pojišťovny a od rodičů – 

zpravidla v různém poměru na každém okrese).TPF
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Řízení plavecké výuky řediteli základních škol. Organizace školního plavání byla 

součástí  řídící a organizátorské práce na škole. Výuku plavání zpravidla nezajišťovaly 

samostatné profesionální skupiny, ale učitelé daných škol v rámci svých úvazků. V menším 

rozsahu této práci to byli učitelé, kteří se věnovali jenom plavání, resp. pro tuto práci byly 

zaměstnáváni i nižší pedagogičtí pracovníci – vychovatele z družin, učitelky z mateřských 

škol. Úhrada nákladů byla jako u plaveckých škol po linii ČSTV.  

 

Od roku 1989 MŠMT ČR deklarovalo svoji potřebu po školní plavecké výuce 

zákonným opatřením ve vyhlášce o zákl.školách č.29/91Sb., § 9 odst. (4) - „základní škola 

organizuje plavecký výcvik žáků a program schvaluje ředitel školy“ (plavecká výuka se 

aplikuje ve smyslu  zákonů číslo 564/90 Sb. a 576/90 Sb.).  

Nové společenské poměry dávají podnět k transformaci na 3 druhy PŠ podle 

zřizovatelské organizace: 

Závislé plavecké školy, které jsou součástí organizace – provozovatele bazénu, které 

se řídí vlastními organizačními předpisy. Legislativně  jsou organizovány jako rozpočtové 

nebo příspěvkové organizace (provozovatelé majetku obce, města), nebo podle 

živnostenského zákona (provozovatelem je fyzická osoba), obchodního zákoníku jako 

soukromé společnosti (akciové společnosti, s.r.o.), nebo občanského zákoníku (občanská 

sdružení, TJ a nadace). Podstatné je, že i mezi těmito plaveckými školami jsou pro 

zaměstnance výrazně rozdílné pracovní podmínky, jiné pracovně právní vztahy, náhled na 

kvalifikaci a odměňování (tento typ škol je nejmasovější).  

Nezávislé plavecké školy, jejichž zřizovatelem je školský úřad. Toto legislativně 

upravuje zákon č.139/95 Sb., § 6, odst.(1), písmeno d) - postavení  plaveckých škol v rámci 

školské soustavy dostává institut školského zařízení služeb pro základní školy. Organizace 
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práce zaměstnanců v plaveckých školách je analogická školství, včetně pracovně právních 

podmínek, kvalifikace a odměňování (takto organizovaných škol je 1/3). Do tohoto typu lze 

přiřadit školní plaveckou výuku, kterou organizují ředitelé základních škol na vlastním 

bazénu vlastními učiteli.  

Nezávislé, soukromé plavecké školy, které provozují fyzické osoby ve smyslu 

živnostenského zákona. 

Mezi plaveckými školami výše zmíněných typů je od počátku zákonitá různorodost ve 

všech směrech řídící a organizátorské práce. MŠMT ČR přebírá nad školním plaváním gesci 

které v průběhu transformace hradí náklady. Školství se postupně etabluje v roli objednavatele 

služby – školního plavání. Plavecké školy se stávají službou školám.  

Jako poradní orgán plaveckých škol byla nejprve Rada plaveckých škol při MŠMT a 

později dobrovolné sdružení zástupců plaveckých škol Asociace plaveckých škol. 

Úsporná opatření v r.1996 znamenají pro MŠMT ČR určení přesných pravidel pro 

financování. Upřesňuje se výklad zákona číslo 564/90 Sb., vydáním oběžníků všem školským 

úřadům (čj.19062/96-50), ve kterém se vymezuje smluvní školní plavecká výuka mezi 

školstvím a PŠ je pouze pro 2  ročníky I.stupně v rozsahu 2x20 lekcí, pouze za tyto žáky je 

státem hrazena plavecká výuka po linii: 

• školství hradí mzdové náklady zaměstnanců PŠ a nákup plaveckých pomůcek (na 

smluvním základě podle občanského zákoníku),  

• zřizovatelé základních škol hradí provozní náklady  PŠ (rovněž na smluvním základě 

s PŠ),  

• rodiče hradí náklady na dopravu, resp. náklady na školní plaveckou výuku dalších 

ročníků (zpravidla  mimo organizaci PŠ), všem plaveckým školám je dán obsah výuky 

(osnovy základních škol ke školní plavecké výuce). 

 

Všechny PŠ a školské úřady zároveň obdržely vzory hospodářské smlouvy podle 

občanského zákoníku § 733 k uzavírání stanovené školní plavecké výuky. V roce 1997 byly 

PŠ zaslány osnovy ke školní plavecké výuce, Metodické pokyny k výuce plavání žáků I. 

stupně základních škol v rámci tělesné výchovy.  

Školní plavecká výuka se stává pevnou součástí legislativního usměrňování pouze po 

linii školství, které stanovuje smluvně ekonomické podmínky provozu PŠ. MŠMT ČR je 

v roli objednavatele a PŠ jsou službou školám.  

Pozice APŠ ČR (občanské sdružení) je v roli zástupce různých organizačních forem 

PŠ, prosazující  vliv směrem k MŠMT (prostřednictvím svého orgánu Rady plaveckých škol 
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při MŠMT ČR). Organizační vliv ČSTV se přemístil na plaveckých školách do sféry 

dobrovolných aktivit pro veřejnost (vlastní sportovní oddíly při plaveckých školách, účast 

zaměstnanců v oddílech na trenérských a cvičitelských funkcích). 
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IV. FENOMÉN PLAVÁNÍ VE STAROVĚKÉ SPOLEČNOSTI 
 

4. PLAVÁNÍ V OBDOBÍ PŘEDANTICKÉHO SVĚTA 

V následující části práce bude pozornost věnována úplným počátkům plavání, 

budování vztahu lidí k vodě, jejich pohybu a pobytu v ní a objasnění důvodů potřeby a touhy 

po plavání.  

 Pro získání většiny dat, následně v kapitolách rozdělených na předantické civilizace a 

antický svět,  byla přeložena a použita zahraniční literatura získaná z italských knihoven. 

 

4.1 PLAVÁNÍ VE STAROVĚKU 

Jakmile se člověk ocitne ve vodě, jeho přirozený instinkt mu velí pohybovat se tak, 

aby se udržel nad hladinou, napodobuje přitom jemu známé vodní živočichy. Jak dokazují 

jeskynní malby, babylonské reliéfy či asyrské kresby, příslušníci všech národů, které žili u 

moře či jezera, uměli plavat. 

Lidé se patrně učili plavat ze strachu, že by po smrti nebyli pohřbeni, jak o tom ve 

svém „Výzkumu o umění a plavání ve starověku“ píše opat Ameilhon.  

Existující písemná a výtvarná svědectví popisující plaveckou praxi ve starověkém 

světě jsou důkazem, že se tato činnost rozvíjela v průběhu celých dějin lidstva, a to zejména z 

praktických důvodů; dovednost plavat byla považována za základní a především přirozenou 

lidskou schopnost.  

Mezi nejstarší a nejznámější svědectví minulosti patří: nástěnné malby nalezené v 

pouštní jeskyni Kebir, které jsou 6000 let staré (podle Ortensiho je to však pouze 4000 let); 

reliéfy v Nagoda, jejichž stáří se odhaduje na 5000 let; pečeť vodního inspektora, který 

působil před 3000 lety; stříbrný hrnec, jenž byl ve vlastnictví kohosi v Tanis; a také reliéfy z 

Nimrudu, které vznikly také před 3000 lety.TPF
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Písemná svědectví jsou mnohem mladší. Nejstarší dochované záznamy byly napsány 

před necelými 3000 lety. Patří mezi ně texty z bible, Iliady, Odyssey a záznamy 

Thukydideovy (staré 2400 let).  
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Kresby pocházejí všechny z Apeninského poloostrova. Ty nejstarší vytvořila civilizace 

Etrusků (Tarquinie, hrobka s výjevy z lovu vodního ptactva a rybolovu) a vznikly před 2600 

lety. Dále jsou to kresby ze starověké Lukánie (Paestum, hrobka s výjevy z potápění), jejichž 

stáří se odhaduje na 2500 let.  

Ze všech těchto svědectví můžeme usuzovat, že ve starověku se praktikovalo plavání, 

potápění i skoky do vody a že byly dokonce předváděny choreografické výstupy velmi 

podobné našemu dnešnímu synchronizovanému plavání. 

 

4.1.1 Nejstarší zmínky o plavání – na počátku byla voda 

Voda má prvořadý význam pro život na naší planetě: z celkového množství vody, 

která pokrývá více než 70% zemského povrchu, tvoří z 90% „slaná voda“ oceánů a 

vnitrozemských moří (o objemu 1 304 100 000 kubických kilometrů) a méně než 3% „sladká 

voda“, dosažitelná i nedosažitelná (o objemu 38 304 250 kubických kilometrů). 

Největší část sladkovodních zdrojů představují ledovce a podzemní vody, přičemž 

průměrný celkový objem vody, která za rok proteče všemi vodními toky tvoří 0,01 % (36 000 

kubických kilometrů).  

Část této vody se díky působení sluneční energie v podobě tepla odpaří z vodního 

povrchu do atmosféry (455 000 kubických kilometrů ročně). Další voda se odpařuje z 

vnitrozemských jezer a nádrží, zemského povrchu a transpirace rostlin (62 000 kubických 

kilometrů ročně). V praxi to znamená, že každý rok se ze zemského povrchu uvolní v podobě 

vodní páry obrovská vodní krychle o straně dlouhé 8 kilometrů. Tato voda se později vrátí do 

řek, jezer ledovců a moří.  

Život na naší planetě započal tehdy, kdy z kondenzovaných vodních par vznikla 

"zárodečná hmota", v níž se rodily a rozmnožovaly první živé organismy. Některé z nich 

později opustily vodní prostředí a začaly žít na souši; po dlouhém evolučním období pak 

vznikla vývojová větev, na jejímž konci se zrodilo lidstvo. Spolu se vznikem lidského rodu se 

objevují otázky přežití jedince a závislosti člověka na vodě. Vztah člověka a vody se datuje 

od nejzazšího dávnověku, a proto je starý jako sám čas.  

Aniž bychom zabíhali do podrobných historických a antropologických výzkumů, 

můžeme konstatovat, že je to nejméně pět miliónů let od doby, kdy došlo podle evolučního 

časového diagramu amerického vědce Linuse Dawlinga a rakušana Emile Zuckerlanda -     

k oddělení vývojové cesty člověka a šimpanze. Tentýž diagram nás opravňuje pokládat za 

správná dvě základní data týkající se vývoje hominidů a druhu Homo sapiens.  
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Již v roce 1758 označil Lynneus v desátém vydání své „Systema Naturae“ člověka za 

součást živé přírody a na základě jeho podobnosti s vyššími druhy opic, mezi které tehdy 

počítal šimpanze a orangutany, jej zařadil do řádu primátů. TPF
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Studie ze života zvířat zdůrazňují, že všechny druhy živočichů umějí plavat, protože si 

buď po příchodu na souš uchovaly svou schopnost pohybovat se ve vodě nebo se naučily 

plavat za účelem získávání potravy či snahy o přežití.  

Také opice, přestože jsou zvyklé žít a pohybovat se v korunách stromů, umějí plavat, i 

když ne příliš dobře. Kdykoliv jim to okolní prostředí umožňuje nebo je k tomu nutí, plavou 

opice buď pro vlastní potěšení či s cílem opatřit si potravu.  

Sám člověk musel patrně uspokojovat podobné potřeby. Jsou dvě možná vysvětlení, 

jak se člověk naučil plavat:  

• buď si uchoval motorickou schopnost šimpanzů, od kterých se před pěti miliony let 

vývojově oddělil  

• nebo se sám opětovně plavat naučil, protože ho k tomu přimělo okolní prostředí.  

Zatímco u zvířat je pravděpodobné, že jejich schopnost pohybovat se ve vodě je 

pouhou adaptací původní „schopnosti chodit a běhat“ a že k žádnému významnému 

vývojovému posunu u nich nedošlo, člověk, ačkoliv vyšel ze stejného bodu, si vypracoval 

nejrůznější techniky, díky kterým může lépe využívat potenciál svého těla, a tak rozvíjet své 

schopnosti jak ve smyslu zvyšování rychlosti plavání, tak překonávání velkých vzdáleností 

počítaných až na desítky kilometrů. Za to jistě vděčí své inteligenci a tvořivosti.  

Mezi nejpravděpodobnější důvody, proč by se člověk opětovně učil plavat, patří: 

zvídavost a snaha rozšiřovat své poznání, potřeba umět se volně pohybovat, získávat obživu, 

chránit se před divokými zvířaty, dosáhnout technického rozvoje a vést válku, snaha o přežití 

a sebezáchranu, hledání odpočinku, nabytí sebejistoty.  

 

Získávání obživy: než se člověk naučil pěstovat obilí a chovat dobytek, musel se 

věnovat každodennímu problému obstarávání potravy lovem, sběrem a rybařením.  

Jelikož získávání obživy úzce souviselo se změnami ročních období, které vyvolávaly 

více či méně trvalé přesuny člověka za potravou do míst, kde jí bylo dostatek, můžeme 

předpokládat, že ve snaze dostat se do slibnějších oblastí, musel člověk překonávat takové 

přírodní překážky, které od něj vyžadovaly schopnost plavat a potápět se.  
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Lov je založen na stopování, pronásledování, ulovení a dopravení kořisti; je proto více 

než pravděpodobné, že lovec, který se chtěl zmocnit své kořisti a donést ji zpět, byl zřejmě 

často nucen překračovat hluboké vodní toky a musel se tedy naučit plavat. Nesmíme 

zapomínat, že určité primitivnější formy lovu, které stále uplatňují některé africké a australské 

kmeny, spočívají v pronásledování oběti až do jejího vyčerpání, kdy se stane snadnou kořistí 

pronásledovatele.  

Ve své nekonečné pouti za potravou vyzkoušel člověk - vedený strachem z 

vyhladovění - poživatelnost veškerých rostlin a polapitelných živočichů buď přímo na sobě či 

na zvířatech. Musel tedy ochutnat také měkkýše přilepené na skalnatém pobřeží a poté, kdy 

sesbíral všechny snadno dostupné, mohl se naučit plavat nejen na povrchu, ale také pod vodou 

a dokonce se mohl i potápět pro ty, kteří se nacházeli ve větších hloubkách.  

Člověk se rovněž naučil rybařit a mohl se z něj stát plavec tehdy, když se chtěl dostat 

k rybám schovaných v hlubokých tůních. 

 

Válka: Dějiny nás bohužel učí, že člověk měl vždy snahu zabíjet své nepřátele: je 

proto nanejvýš pravděpodobné, že ve snaze uprchnout před svými nepřáteli, ale také při jejich 

pronásledování, byl nucen překonávat hluboké vodní překážky a naučit se plavat. 

 

Zvídavost: Lidská povaha se vyznačuje touhou po poznání. Můžeme tedy důvodně 

předpokládat, že při snaze prozkoumat vodní prostředí napodoboval divoká zvířata a naučil se 

tak plavat. 

 

Ochrana obydlí: Člověk se vždy snažil chránit se před nebezpečnými zvířaty. Jedním 

ze způsobů ochrany byla stavba obydlí na vysokých kůlech nad vodou. Pokud člověk věděl, 

jak plavat, neznamenal pro něj již pád do vody jisté utonutí.  

 

Pocit volnosti pohybu: Člověk vždy usiloval o překonání hranic omezujících jeho 

svobodu: a tak se naučil plavat, aby si zajistil přístup na veškeré území, které ho obklopovalo. 

 

Záchrana ztracených nástrojů: Není nemyslitelné si představit, že někteří lidé se 

naučili plavat proto, aby zachránili nástroje a jiné předměty, které se ocitly v hluboké vodě a 

které tito lidé považovali za důležité. 
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Osvěžení za horkých dnů: Člověk vždy vyhledával útočiště před nadměrným horkem 

a možnost příjemného osvěžení. Zatímco v zimních měsících se oblékal do teplých šatů a hřál 

se u ohně, v období horka se uchyloval do zeleně a stinných míst s možností vykoupat se. 

Koupání pochopitelně znamenalo naučit se plavat. 

 

Odpočinek: Vyhledávání chvil oddechu bylo vždy součástí nejvlastnější povahy 

člověka: je nanejvýš pravděpodobné, že se člověk naučil plavat v rámci aktivního odpočinku, 

kterému se oddával v čase, kdy nesháněl potravu ani se nevěnoval ochraně před nepřáteli. 

 

Boj o přežití: Všude existují vodní překážky, které jsou tak hluboké, že představují 

velké nebezpečí pro všechny, kteří neumějí plavat. Proto bylo nezbytné osvojit si různé 

plavecké techniky. 

 

Záchrana života: Mnohokrát ve svém životě se člověk ocitne v situaci, kdy potřebuje 

cizí pomoc nebo má příležitost někomu jinému pomoci: je proto možné, že se lidé naučili 

plavat, buď aby zachránili ostatní členy svého společenství nebo sami sebe. Nelze podceňovat 

ani emocionální aspekt ani pocit sounáležitosti, neboť obojí může člověka přimět k činu, o 

kterém nevěděl, že je ho schopen. 

 

Technický pokrok: Člověk se vždy snažil vylepšovat své životní i pracovní 

podmínky a využíval k tomu všeho, co mu příroda poskytovala. 

Jak všichni víme, na počátku svého pozemského dobrodružství využíval jako nástrojů mušlí, 

které vlny přinášely na břeh. Je nanejvýš pravděpodobné, že toužil po větších, odolnějších 

mušlích, které se nacházely na mořském dně; a to mohlo být dalším důvodem naučit se plavat 

a potápět. 

 

Zvyšování sebevědomí: Schopnost plavat a osvojit si různé plavecké techniky mohla 

vést k získání prominentního postavení ve společenství, především u mladších jedinců. 

 

Všechny tyto hypotézy mají svou platnost se stejným stupněm pravděpodobnosti 

vztahujícím se vždy ke konkrétnímu místu a času. Je maximálně pravděpodobné, že jedna či 

více z nich byla tím důvodem, který člověka přiměl, aby si nejprve osvojil plavecké 

schopnosti a později se naučil i do vody skákat a potápět se.  
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Mnohem obtížněji by se již prokazovala domněnka, že pouze jedna ze zmíněných 

hypotéz ovlivnila všechny lidi stejnou měrou. 

Vztah mezi člověkem a vodou musí být tedy přičítán stejně tak snaze o přežití jako 

snaze o pohodlnější způsob života i snaze o uspokojení potřeby rozvoje poznání. 

Jedním z nejnaléhavějších předmětů úvah, které od samého počátku provázely rozvoj 

lidské civilizace, byla otázka týkající se původu našeho světa: při zodpovídání této otázky 

hrála prvořadou úlohu právě voda.  

Jako příklad zde můžeme shrnout názory řeckého filozofa iónské školy Thaleta, který 

žil v 6. století před n. l.:  

 

„…voda, ze které pochází zemětřesení, větrné poryvy i pohyb hvězd, je podkladem 

všeho; všechny věci plují a jsou unášeny podle zákona Prvopříčiny jejich původu.“ TPF

39
FPT 

 

 Při hledání jediné pralátky dospěl k přesvědčení, že je jí voda. Podobnou myšlenku již 

před ním vyslovili představitelé babylónské školy a později také homérská kosmogonie, podle 

které byly všechny živé bytosti zrozeny z řeky Ocean, bájné řeky vytrvale proudící v kruhu, 

mající počátek v sobě a do sebe opět ústící, vytvářejíc objektivní hranice vymezující známý 

svět. Z této řeky měly pocházet nejen všechny živé bytosti, ale také bohové.  

Ve starověku byla voda považována za posvátný, neustále se pohybující prvek, který 

nevyžaduje žádné další vysvětlení či prvopříčinu.  

Nicméně výskyt zdánlivě nevysvětlitelných rozsáhlých přírodních jevů, jakými byly 

například velké záplavy na největších tehdy známých řekách (Ni1u, Eufratu, Tigridu a Indu), 

vyvolal otázky ohledně jejich příčiny.  

Sám Hérodotos věnoval těmto jevům značnou pozornost: ačkoli popisoval soudobé 

názory na vznik oceánského přílivu a odlivu, ostře je odsuzoval jako nesprávné. Tyto teorie 

většinou vznik záplav přičítaly efezským větrům, oceánskému přílivu (odkud by musela tato 

řeka pramenit) a tání sněhů. Řecký dějepisec pak pátral po "pramenech" řeky Nilu a opětovně 

shledal, jak mylné byly tehdejší názory, podle kterých se tyto prameny nacházely v odlehlých 

hlubinách vykotlaných mezi vysokými horami hluboko uprostřed kontinentu.  
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Pokus získat přesné informace o toku řeky Nilu se však ukázal marným a Hérodotos 

musel přiznat, že místo, odkud vyvěrá, není stále známo, neboť prameny se nacházejí ve 

„…skrytých, opuštěných místech, pro nezměrné horko nikým nepoznaných.“ TPF

40
FPT 

Tato otázka, na kterou se velký dějepisec snažil po dlouhá léta nalézt odpověď, byla 

natolik obtížná, že ještě dokonce v polovině 16. století Giovanni Leone African ve svém 

"Líčení Afriky" píše: 

 

 „Několikeré názory se objevují v souvislosti s prameny této řeky, z nichž ale žádný 

není pravdivý: někteří totiž tvrdí, že vytéká z Měsíčních hor, zatímco jiní uvádějí, že tryská z 

ohromného pramene na úpatí těchto již zmíněných hor... Obě tvrzení jsou nepravdivá a 

nikomu se doposud nepodařilo zjistit, kde se skutečný pramen nachází.“ TPF

41
FPT 

 

Původ vod této řeky byl po dlouhý čas neznámý a většinou se uvádělo, že pramení v 

dalekých hlubinách země.  

Teprve v polovině 17. století byla vypracována systematická analýza existujících 

souvislostí mezi množstvím vody ve vodním toku a délkou či rozsahem srážek v povodí řeky 

a jejích přítoků, která prokázala přímý vztah mezi záplavami a obdobím dešťů. S cílem 

ozřejmit mechanismus těchto souvislostí vznikla na počátku 19. století nová vědní disciplína - 

hydrologie - která zkoumá způsob distribuce vody ve vnitrozemí, její cirkulaci a průvodní 

jevy. 

 

4.1.2 Mytologie a bible 

S vodou, kterou Thales a Hésiodos považovali za původ všech věcí, se pojí množství 

symbolů. Tyto symboly se většinou váží k mýtům a pověrám o vzniku života, očištění a 

obnově.. . 

Spolu se vzduchem, zemí a ohněm představuje voda jeden ze čtyř základních prvků 

tvořících vesmír. V Ráji se voda vyskytuje jako prvek míru, jako symbol úrodnosti, během 

Velké potopy pak jako prostředek Božího trestu i smíření. 
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Ve starověku byla mytologie velmi významným aspektem každodenního života i 

lidových představ. Mnohé z příběhů a legend se jasně vztahují k plavecké činnosti. Dříve než 

si Egypťané zbožnili zvířata, modlívali se k Nilu. Féničané podnikali poutě k pramenům 

řeky Adonis.  

V Persii byla například bohyně Anahita považována za dárkyni všech vod. Asprasus 

byla indická nymfa, která přebývala v nebeských vodách a o Laksmi, indické bohyni zdraví a 

krásy se říkalo, že se zrodila z mořských vln, a byla proto nazývána "Dcerou moře". 

Slavní "condottieri" i velcí muži starověkého Říma, stejně tak jako lidé helénistického 

období byli hrdí na své plavecké umění a plavání bylo vysoce oceňováno, mnohem více, než 

ostatní sportovní činnosti jako například běh, hod diskem, zápas či hod oštěpem; jak Caesar, 

tak Pompeje byli velmi zdatnými plavci a Vergilius pěl „...in balneis salus…“ (koupelí ke 

zdraví). Rozšíření mýtů a legend o plavání bylo tedy jen logickým důsledkem. Plavání se 

vysoce hodnotilo také v Athénách, takže kdykoli chtěl někdo určitého člověka označit za 

nešiku, vyjadřoval to slovy „neumí ani plavat, ani běhat“, zatímco v Římě by se na účet 

takovéhoto člověka vyjádřili, že „neumí ani plavat, ani číst“.TPF

42
FPT  

O vodě je zmínka v prvních dokumentech, které lidská mysl vytvořila v původních 

starověkých státech tvořících řeckou civilizaci. Oceán je Otec, řekl Homér.  

Řecké legendy jsou plné příběhů o "vodních" bohyních a nymfách. Hésiodos nám 

vypráví, že Afrodita, bohyně krásy a lásky, později označovaná jako římská Venuše, byla 

zrozena z mořských vln: její jméno, jak dějepisec praví, je totiž odvozeno od slova "afros", 

což znamená "mořská pěna", ze které se zrodila v podobě dospělé ženy někde v Pafoském 

moři poblíž Kypru, snad u místa zvaného Cytera, kde Kronos vykastroval svého vlastního 

otce Urana a jeho genitálie zahodil do moře. A právě z mořské pěny oplodněné Uranovými 

genitáliemi se zrodila bohyně Afrodita. Když vystoupila na břeh, kde ji přivítal Eros a snad i 

jiní bohové, rozkvétaly pod jejími kroky květiny. Bohyně dostala jméno"Anadyomenes" („ta, 

která přichází z moře“) a rovněž "Cypris" (odtud pak pochází název ostrova Kypru).TPF

43
FPT 

Všichni říční, jezerní a mořští bohové a nymfy, včetně 3000 Ókeanoven se narodili 

Ókeanovi a Téthii. Musíme se také zmínit o Nereidách,, mořských nymfách a rovněž o 

Poseidónovi (římském Neptunovi), nejvýznamnějším řeckém bohovi moří a vod, Tritónovi, 

synovi Poseidóna a Amfitríty, o Najádách, nymfách pramenů, a Sirénách. 
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Další řecká legenda vypráví o Alfeiovi, synovi Ókeana a Téthye, bohovi řeky tekoucí 

za Olympem, který se zamiloval do nymfy Arethúsy, když se koupala ve vodě. Převlečen za 

lovce ji pronásledoval. Arethúsa uprchla přes moře na Sicílii a nalezla útočiště na ostrově 

Ortygii, poblíž Syrakús. Později ji Artemida proměnila na pramen. Nicméně Alfeios nebyl ani 

trochu zklamán: jeho řeka začala proudit pod mořským dnem na Sicílii, pak se vynořila u 

Ortygie a smísila se s Arethúsiným pramenem. 

Měli bychom se rovněž zmínit o známém rozhovoru dvou mořských nymf: Dóris a 

Galateie. Dóris tvrdí, že Polyfémos je ošklivý, chlupatý a vůbec vypadá divně s tím svým 

jediným okem uprostřed čela... Tento Kyklop je zamilován do Galateie, která ovšem předstírá, 

že jeho lásku neopětuje, ačkoliv nesnese, kolika krutým urážkám je Polyfémos vystaven: snad 

to není bůh, ale má o ni zájem. Dóris a ostatní nymfy se mu posmívají ze závisti, že se o ně 

nikdo neuchází.TPF

44
FPT 

Také Hélios, bůh slunce, je zobrazen na řecké váze, jak vystupuje z moře a míří do 

nebes. Hvězdy na nočním nebi (vyobrazené jako děti) zaujímají postoj skokanů do vody, 

připraveny ponořit se do moře a očekávajíce poté západ slunce, kdy se na nebe opět vrátí, 

ozdobí je a ozáří.  

Podle další řecké legendy by se všichni, kteří trpí láskou, měli vydat na vysoké skály 

malého ostrůvku Levcas v Iónském moři a skočit odtud do vody: ovšem mnozí zde zemřeli, 

jako například básnířka Sapfó. Jiní ale přežili, mezi nimi jakýsi člověk z Epiru, který ze skály 

skočil čtyřikrát. 

Také ti, kteří byli odsouzeni k smrti, byli shazováni z těchto skal a těch několik málo, 

kteří unikli smrti, dostali milost. Na tomtéž útesu byl později vystavěn chrám zasvěcený 

Appolónovi. 

Řecké kultuře vděčíme za první písemné svědectví o plavecké praxi. Nacházíme je v 

16. knize Iliady (9. nebo 10. století před n.l.), kde se popisuje Caebrionova smrt. Caebrion byl 

vozatajem nejslavnějšího a nejproslulejšího bojovníka mezi trojskými vladaři a hrdiny: 

Hektora. V Iliadě se dočítáme, že poté, co Patroklos Caebriona probodl, posměvačně 

přirovnal jeho pád z vozu k střemhlavému skoku potápějícího se rybáře, který na mořském 

dně hledá mušle a mořské ježky, čímž nám potvrdil, že již v dobách trojské války uměli rybáři 

velmi dobře skákat po hlavě do vody.  

Jako k bohyni vod se v Řecku modlili k Artemis. V Řecku se také poprvé zrodila víra, 

že ponořením se do vody dochází k očištění a obnovení lidské duše. Rituální ponoření bohyně 
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Athény do vod Falerského přístavu pro Athéňany znamenalo posílení moci přisuzované jejímu 

obrazu, ke kterému dochází při kontaktu s mořskou hladinou. Po velké ztrátě nebo ničivé 

pohromě se Athéňané chodili koupat, aby ze sebe smyli pocit viny.  

Mezi nejstarší římské legendy patří ty, ve kterých se vypráví o panně Cloelii a jejích 

družkách (jejichž sportovní aktivity nelze přehlížet) a o Horatiovi Coclitovi. Cloelii a jejím 

přítelkyním, které držel v zajetí král Porsena, se podařilo na koni utéci z jeho tábora a poté 

přeplavat řeku Tiber. Horatius Cocles byl hrdina, který v roce 508 před n.l. bránil Sulpiciův 

most přes řeku Tiber před opakovanými útoky etruského krále Porseny, jenž chtěl opětovně 

dosadit na trůn rodinu Tarquinia Superba TPF

45
FPT (viz příloha obr. 9). Římský lid se snažil nalézt 

útočiště za hradbami města, ačkoliv již bylo zčásti Etrusky dobyto. Bylo proto nutné most 

zničit. Společně se Spuriem Lartiem a Titem Herminiem držel Horatius nepřítele v šachu, 

dokud všichni Římané nepřekročili most; pak poslal oba své spolubojovníky pryč. Ihned poté 

se most zbortil: když Horatius Cocles padal do řeky (se svými zbraněmi a brněním), pomodlil 

se k říčnímu bohu a podařilo se mu doplavat do bezpečí. Odměnou za jeho statečnost mu 

komicie zasvětila sochu a přidělila tolik půdy, kolik dokázal v jednom dni zorat.TPF

46
FPT  

Výše zmíněné příběhy o Horatiovi Coclitovi a Cloelii (ačkoliv se jedná o ničím 

nepodložené legendy) uvádí ve svém díle římský historik Livius.  

Co se Horatia týče, tentýž dějepisec vypráví, že během Královské války (509 – 506) 

bojoval proti Porsenovým vojákům. Aby se spasil útěkem, balancoval chvíli na mostě, pak 

skočil do vody a plaval poměrně daleko pod hladinou, Cloelia prý uprchla se svými družkami 

z Porsenova tábora na koňském hřbetě a pak přeplavala přes řeku do tábora Římanů. 

Neronova matka, Agripina, byla dobrou plavkyní; téměř ve svých čtyřiceti letech se jí 

prý podařilo zachránit vlastní život, když v rozbouřeném moři uplavala 405 mil.  

Ještě starší je legenda o jistém Glaukovi, proslulém plavci, který prý zval lidi, aby 

zavítali na jeho podívanou, při které skákal do vody z velmi vysoké skály a plaval pod vodou 

na tak velké vzdálenosti, že se lidé vraceli až za 3 nebo 4 dny, kdy se teprve vynořil.  

Glaukos, který byl velmi mazaný, trávil tyto dny na skrytém místě, kde jej nikdo 

nemohl zahlédnout; pak znovu vklouzl pod hladinu a vynořil se před zraky aplaudujících 

diváků. Poté vyprávěl, jak navštívil Neptunovu zemi a přátelil se s bohy a nymfami. 

Zamilovala se do něj Kirké, ale jemu se líbila Skylla (možná tatáž Skylla, o jejíchž skutcích 

vypráví Herodotos), která byla skvělou plavkyní. A tak Kirké uchystala pomstu a proměnila 
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Skyllu v mořskou příšeru a Glauka v jedovatý nápoj. Filostrátos zobrazil ve svých kresbách 

Glauka jako napůl člověka a napůl rybu.TPF
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Ovšem různí autoři vyprávěli různé příběhy. Zdá se, že Glaukos byl skutečně 

zamilován do Skylly a že jeho zase naopak milovala Kirké, která ze žárlivosti proměnila 

nymfu ve vysokou skálu (nebo mořskou příšeru) a přinutila Glauka vypít otrávený nápoj. 

Glaukos byl zřejmě opravdu vynikajícím potápěčem a hrál dvojí hru jak s Kirké, tak s 

nymfou. Aby se dostal od jedné milenky k druhé, musel napříč přeplavat celé moře u 

charybdského víru, kterého se všechny národy starověku obávaly.  

Různí autoři uvádějí, že mořské jméno Glaukos se odvozuje od staré boiotské legendy 

vyprávějící o mladíkovi, synovi rybáře, do jehož sítě se chytila umírající ryba, která, jak si 

všiml, si zachránila život tím, že pozřela určitý druh trávy. Bez meškání i on tuto trávu pojedl 

a okamžitě pocítil silnou touhu vrhnout se do vln. Ve vodě ho přivítali Ókeanos a Téthys, 

kteří ho proměnili na mořského boha: stal se patronem rybářů, ztroskotaných námořníků a 

mořeplavců. Byl zobrazován jako starý muž s rybím ocasem, dlouhými vousy a vlasy. 

Také mýtus o Romulovi se pojí s vodou. 

O plavání nacházíme zmínky také v bibli, ve Starém i Novém zákoně. Z rukopisů 

víme, že si již tehdy lidé uvědomovali, že vysoká koncentrace soli v Mrtvém moři přispívá ke 

schopnosti udržet se na hladině. Kniha Ezechiel obsahuje pasáž o jezeru, jehož voda proudila 

jako říční, takže jedinou možností, jak je překonat, bylo plavání:  

 

„Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřicí šňůru. Odměřil tisíc loket a 

provedl mě vodou; vody bylo po kotníky. Znovu odměřil tisíc a provedl mě vodou, vody bylo 

po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě, vody bylo po bedra. Odměřil ještě tisíc a potok 

nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se v ní plavat, byl to potok, který se už 

nedal přebrodit.“ TPF
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V první Knize Makabejských se praví o židovském kapitánovi, který přeplaval se 

svými vojáky řeku, aby tak uprchl před syrskou armádou:  

 

„Tehdy řekl Jonáš svým lidem: Pojďme a bojujme za své životy, jelikož dnes je to 

stejné, jako tomu bylo během několika předchozích dnů: nepřítel  je za námi, jakož i před 
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námi: vody řeky Jordánu, její břehy, močál a les nás obklopují ze všech stran: není úniku. 

Pročež, pozvedněme své hlasy k nebesům, aby nám bylo uniknouti z rukou našich nepřátel. 

Poté začali bojovat.. Během bitvy Jonáš napřáhl svou paži, aby zasáhl Bakchida. Ten však 

uhnul a ucouvl o krok zpět. Poté Jonáš a jeho lidé naskákali do Jordánu a přeplavali jej. 

Jejich nepřátelé je již nepronásledovali. Ten den zemřelo na 1000 Bakchidových vojáků.“ TPF
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V Knize lzaiášově se o plavání hovoří v souvislosti s pádem Moábských. Někteří 

z nejkonzervativnějších členů anglikánské církve z této pasáže usuzovali, že Bůh neměl rád 

plavání. Tento postoj si anglikánská církev zachovala až do 16. století. 

Tuto kapitolu o mytologii nemůžeme uzavřít, aniž bychom se zmínili o nejznámější 

plavecké události ve starověkých dějinách a zároveň nejdojemnějším vyznání této sportovní 

disciplíně: o bájné cestě přes Helléspont (dnešní průliv Dardanely), kterou podnikal Leandros 

za krásnou Afrodítinou a o němž vypráví řecký básník Músaios, Ovidius ve svém díle  Listy 

heroin a Vergilius v Georgie.TPF
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Músaios v 6. století napsal:  

„Pěj lampu, bohyně, a tajné lásky žel,  

za kterou po vlnách se noční plavec bral,  

půlnoční líbánky, jež nedočkaly rána,  

Sestos a Abydos, jenž podnes vzpomíná,  

jak hořel Leandros i snubní svítilna ...“  

„…Panno, pro lásku tvou i vůni divokou  

zdolám, nechť se dme a nesplavná je voda.  

Na cestě za tebou pohrdnu bouří zlou  

a neleknu se vln, ať hřímají a řvou;  

noc co noc budu plout přes dravý Hellespont,  

tvůj mořský milenec. Vždyť bydlím blízko tebe,  

naproti v Abydu. Jenom mi na tu pouť  

pokaždé rozsvěcej, kdykoli ztemní nebe  

co hvězdu s věže své, jež břehu vojevodí, 

lampu, a bych se stal tak Erotovou lodí!...“ 
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„... Takto se smluvili o tajném milování 

a lásky poselství i svatební svou noc 

té lampě svěřili teď v ochranu a moc: 

ona že rozsvítí a on propluje slání. 

Tak noci určivše si k lásce bezesné, 

teskně se s druhem druh neradi loučili: 

milá šla ku věži, a černou nocí milý 

plul, aby nezbloudil, ve věži maje cíl, 

která se v Abydu z hluboké hráze pne ...“  

„... Jak se spaloval knot, spaloval se i choť,  

a slyše lítých vod hlaholný karneval, 

v první chvíli se chvěl, než pak nabyl sil 

a slovy těmito své srdce chlácholil: 

Je Eros bez srdce, a moře zlé; leč v moři 

jen voda kolotá, mne v morku oheň moří. 

Ten oheň, srdce, cti, aniž se vody boj, 

a pusť se za milou, nedbajíc na příboj! 

Pomni, že Venuše se narodila z moře, 

má v moci oceán, a má i naše hoře. 

Řekl, a svlékl šat se ztepilého těla  

oběma rukama, k hlavě ho přivázal, 

s pobřežních skočil skal na mořské hlubiny 

a chvátal za lampou, jež z protějška se skvěla,  

jsa veslař, loď a v ní i poutník jediný...“ 

„…to plul už k domovu, k Abydu, ne však syt, 

po nočních líbánkách doposud touhou hoře…“ 

„…Nadešla plískanic a jinovatky doba, 

s ní tance meluzín po rozčesané pláni, 

a nepřetržitě hlubiny vratké boře, 

burcoval Boreas ode dna mokré moře 

a drásal severák a šlehal plochy vod. 

Námořník vytáhl už na zem černou loď, 

hladiny naběhlé a záludné střeže,  

tebe však nezdržel pod mořskou bouří strach, 



 51

srdnatý Leandře; se světlonosé věže 

o starých lásky hrách zas kahan hovoře 

na cestu šílenou tě volal za moře ... 

... Byla noc, za jaké se vítr studený 

nejvíce opírá o vodní hřebeny 

a huče zhluboka tůň nejhustěji oře. 

A tehdy Leandros, jak volal lásky svod, 

na hřbetě zlozvučném se zmítal mořských vod, 

v čarovném kotli vln a kolotání moře; 

s nebesy mísilo se vodstvo, se všech stran 

v potyčce hlaholné pral sever proti jihu, 

opíral z východu se Euros Favoniu 

a neutuchal hluk, jímž duněl oceán. 

V té vřavě bez srdce z bezedna svého hoře 

lkal jinoch o pomoc k Venuši, dceři moře, 

i k Poseidonovi, který je vodstva král; 

volal i Boreu ve jménu Orithyje-  

však marně; Smrti los nad Lásku silnější je. 

Do kola plavce vzal a deptal bakchanál 

nemilosrdných vln, a nevyspalé dlaně 

se marně bránily; klesla kolena milá, 

voda se do hrdla mu jedním proudem lila 

a škodný nápoj pil z vítězoslavné sláně. 

Vtom lampy nevěrné zlý vítr světlo vzal 

i život Leandrův a jeho lásky žal.“ 

 

Ovidius pak ve svém díle Listy Heroin píše: TPF
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…Bozi mi nepřejí však! Proč zdržují vroucí mé přání,  

proč mi za tebou brání po známé cestě plout… 

... Ach, oč radši bych chtěl, aby plavala ruka, než psala, 

aby si razila cestu, nesouc mě přes známý proud! 
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Třeba však o mnoho líp zná rozrážet hladinu klidnou,  

dovede také dobře vyjádřit slovy svůj cit ... 

...Třikrát svlékl jsem oděv svůj a odložil do písku na břeh,  

třikrát jsem nahý zkusil po vlnách obtížnou pouť-  

pokaždé s odporem moře můj odvážný pokus se setkal, 

zalily útočné vlny, když jsem chtěl plavat, mou tvář... 

...Hned jsem odložil šat a s šatem i veškerou bázeň, 

klidným a pomalým tempem rozrážím průhlednou modř. 

Luna mi na cestu září a rozlévá kmitavé světlo, 

úslužně provází plavce záplavou paprsků svých... 

...Vůkol nebylo hlasu a nižádný nevnikal k sluchu 

šumot krom šplouchání vody, kterou jsem čeřil já sám… 

...Když pak už znaveny byly až po obě ramena paže, 

vzpřímím se, co mám síly, do výše nad vodní pláň… 

...Do mých znavených paží se ihned vrátila síla,  

mírnější zdály se vlny, než se mi jevily dřív... 

...Nyní se plaváním též své milence zalíbit snažím- 

mocnými rozmach paží potěšit toužím tvůj zrak... 

...Věř mi, že na cestě k tobě mám pocit pyšného plavce; 

když se však od tebe vracím, myslím že trosečník jsem ... 

…Nehledám umělou pomoc! Jen abych zas plouti mohl, 

v jedné osobě lodník, účastník plavby i loď... 

...jistě bych zvítězil v plavbě i nad synem Athamantovým,  

nad Glaukem, z kterého povstal kouzelnou bylinou bůh.  

Stálými pohyby v proudech mi chabnou častokrát paže, 

stěží se v únavě vlečou nesmírnou prostorou vod. 

Kdykoli jim však řeknu: "Už za chvíli budete moci  

objímat šiji mé dívky odměnou za tuto strast"... 

...Jestliže dovolí bouře, já popluji vlastními vesly. 

 

V díle Hrdina Leandr se praví: TPF
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…Už jistě, už jistě se plaví, 
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mocnými údery paži rozráží hladinu vod… 

…kde je můj odvážný plavec, který se neděsil vln? 

…Hanba je pro boha moří chtít mladíka děsit, jenž plave- 

takovou slávou by zhrdl kdekteré bažiny bůh…! 

...Kolikrát tys k své milence přišel, šels tolikrát od ní,  

plavaje často i tehdy, stěží kdy plula by loď. 

Avšak, vítězi mladý, jenž přemáháš vzbouřené vlny, 

tak jen pohrdej mořem, aniž ses přitom ho bál! 

Mizejí ve vírech vodních i koráby stavěné pevně-  

myslíš, že více než vesla dokáží ramena tvá? 

Plavati, Leandře můj, se zkušení lodníci bojí! 

 

Zcela jistě plaval stylem kraul, jak o tom svědčí jednak řecká medaile z Abyda a 

jednak známá pompejská freska ve Vetteniově vile oslavující tento čin. 

 

4.1.3 Kebirská pouštní jeskyně  

O tom, že se ve starověku praktikovalo plavání a potápění, existují četná svědectví v 

podobě písemných záznamů, maleb a sochařských prací. 

První doklady o schopnosti člověka plavat a potápět se se ovšem datují do doby před 

několika málo tisíci lety, což je v porovnání s původem druhů homo erectus a homo sapiens 

doba relativně velmi krátká, doba poměrně nedávných a kulturně vyspělých civilizací. 

Vzácnou výjimkou je ojedinělé svědectví vypovídající snad něco o vzdálenějších 

kapitolách lidských dějin, neboť je přisuzováno kultuře, která byla na vrcholu svého rozkvětu 

před 9000 lety (podle jiných vědců pouze před 4000 lety).  

Tímto svědectvím je objev německého vědce von Laszlo Edty Almasyho, který učinil 

spolu s Frobeniem při archeologické výpravě do Afriky v letech 1933-35 v jedné jeskyni 

uprostřed Lybijské pouště, konkrétně na hoře Mount El Auenat.TPF
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O autorovi kreseb a lidech na kresbách zobrazených víme jen tolik, kolik je zřejmé z 

vlastního pohledu na znázorněné výjevy.  

Na fotografii jedné z maleb nalezených v této jeskyni můžeme spatřit několik postav 

plavajících za sebou zleva doprava, zatímco další osamělý plavec směřuje seshora dolů. 
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Postoj a orientace plavce naznačují, že záměrem autora bylo zobrazit potápějícího se člověka 

(viz. příloha obr. 10). 

Z těchto kreseb archeologové usoudili, že v této oblasti bylo v době jejich vzniku 

množství vody. Tolik vody, že se lidé mohli naučit plavat a že autor považoval tento 

společenský zvyk za hodný uměleckého ztvárnění (viz. příloha obr. 11, 12 a 13). 

Ovšem z jiné odborné literatury lze vyvodit docela odlišné závěry: totiž, že kresby v 

oblasti Gilf Kebir vznikly okolo roku 2000 před n.l.TPF
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4.2 PLAVÁNÍ JAKO ŽIVOTNÍ NUTNOST 

4.2.1 Předantické civilizace 

UASYŘANÉ 

Pro tak mimořádně bojechtivý a výbojný národ, jakým byli Asyřané, představovaly 

sport a válčení jen dvě různé strany stejné mince. Jedny z nejstarších záznamů o skutečně 

aktivním plavání a potápění pocházejí právě od tohoto národa. Někteří vědci se domnívají, že 

soubor kamenných desek s plastickými reliéfy nalezený v Ninive, městě na Středním 

východě, kdysi vladařském sídle Asyrského království, by mohl zobrazovat skupinu 

bojovníků, kteří se vrhli do vody, aby tak unikli nepřátelským šípům. Reliéfy, jejichž vznik se 

odhaduje na 9. století před n.l., jsou v současné době umístěny v Britském muzeu v Londýně. 

Lidské postavy zobrazené na deskách nelze vzhledem k jejich, horizontální poloze rozhodně 

považovat za skokany do vody, ačkoliv je autor umístil nad hladinu vody. Kromě toho je 

naprosto zjevné, že některé z postav na reliéfu dále vyobrazených zaujímají zcela 

nepopiratelně plavecký postoj TPF
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FPT (viz. příloha obr. 14). 

Ještě zřetelnější reliéf datovaný do roku 880 před n.l. byl nalezen v Nimrudu, dnešním 

Kalakh. Tento reliéf se dnes nachází v Britském muzeu v Londýně a nese název "Prchající  

plavci". Líčí válečnou akci, kdy tři plavající válečníci, ohrožováni nepřátelskými lučištníky, 

prchají ze zajetí přes řeku nebo případně mořskou úžinu. Dva z nich nafukují měchy (které 

jim mají zřejmě pomoci udržet se nad vodou), přičemž třetí zaujímá jasně plaveckou pozici: 
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nohy má napjaté, lehce pokrčené v kolenou, jakoby v náznaku střídavého kopu. Jeho paže 

provádějí plné záběry. Levá paže je zobrazena právě ve chvíli dokončování odrazu, těsně před 

vyzvednutím z vody, zatímco jeho pravá paže se chystá k záběru dlaní. Hlavu má zdviženou, 

jeho oči se dívají vpřed. Poměrně pěkná ukázka plavecké techniky kraul.TPF
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Mimořádně zajímavý je výjev zachycující plavce, který sleduje loď. Plave kupředu s 

nafouknutým měchem u pasu, jehož stálý tlak udržuje vydechováním do trubičky. Pravou 

paži využívá k plavání, zatímco levou rukou a paží si přidržuje konec trubičky u rtů. Po 

výdechu konec trubičky ucpe palcem, aby se mohl opět nadechnout a nevypustil přitom měch. 

Díky tomuto jednoduchému, ovšem nesmírně účinnému prostředku bylo možné snadno 

překonávat i velmi rozsáhlé vodní toky; je třeba přiznat, že tato geniální metoda jistě přinášela 

možnost řádného sportovního vyžití.  

 

UFÉNIČANÉ, AFRICKÉ A PŘEDKOLUMBOVSKÉ AMERICKÉ CIVILIZACE 

Féničané, jak se zdá, pořádali plavecké závody. Kartáginci se často v případě 

napadení nepřátelským vojskem místo kapitulace vrhali do vody a plavali osm i deset hodin. 

Takto se postavili Dionýsovi, tyranovi syrakuskému, a místo toho, aby se vzdali generálu 

Himilcovi, naskákali do moře. Mnohým z nich se podařilo doplavat až do Itálie, kde nalezli 

bezpečný úkryt.  

U některých národů starověku se můžeme setkat s jakousi primitivní formou plavání, 

kterou praktikovali domorodé kmeny ostrovů v jižních mořích, američtí Indiáni a rovněž 

Kafrové v jižní Africe.  

V Mazcala Valley na tichomořském pobřeží byl například nalezen nůž, který byl 

vyřezán do podoby plavce. Je vyroben ze zeleného porfyru a jeho vznik spadá do období mezi 

lety 300 před n.l. a 300 n.l. Tento nález vypovídá o smělých plaveckých výkonech, které snad 

národy Ameriky podávaly.  

Kolem let 1000-800 před n.l. vznikala první lidská sídliště ve Střední Americe 

(Olmékové, Aztékové, Mayové, Inkové ...). Je třeba si zapamatovat, že kromě náboženských 

míčových her, které byly velmi rozšířené, byly v jednotlivých Slunečních královstvích 

(jejichž název se odvozuje od častých obětí bohu slunce) zavedeným pravidelným zvykem 

koupele (většinou v horkých lázních), kterých se účastnily dokonce i ženy (jež nebyly 
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obvykle k ostatním společenským činnostem přizvány). Tyto ženy byly velmi zdatnými 

plavkyněmi a dokázaly dokonce překonávat široké řeky s dětmi na ramenou. TPF

57
FPT 

Mezi různými ozdobnými keramickými předměty typickými pro civilizaci Zapotéků 

(Mount Alban, 650 před n.l./ 1521 n.l.) nacházíme kromě mnoha vyobrazení Cocijoa, boha 

slunce a nepřeberné řady rozličných zvířat také několik plavajících lidských postav; velkolepé 

stavby na hoře Mount Alban byly navíc vyzdobeny kamenoryty zobrazujícími tanečníky a 

plavce. Podobné výjevy nalezneme na kresbách a malovaných omítkách.TPF

58
FPT  

 

UINDIE 

Co se týče Indie, nacházíme zde informace o budování starověkých městských center. 

Západoindická oblast, která sousedila s územními celky při řece Indu, byla od poloviny 3. 

tisíciletí před n.l. vystavena vlivu indo-mezopotámské kultury, jež zasahovala až po řeku 

Ganga. Zdejší města byla pečlivě plánována, stavěly se v nich dvoupatrové dřevěné a cihlové 

domy vybavené záchody a koupelovými vanami; nejen na Akropolis, ale i zde stály chrámy 

atria, stupňovité terasy, kláštery, plavecké bazény a dokonce tělocvičny. 

Je téměř jisté, že zdejší vojenský výcvik zahrnoval i plavání.  

 

UNÁRODY SEVERNÍ A ZÁPADNÍ EVROPY 

Jen málo víme o severních národech, co se jejich vztahu k plavání a potápění ve 

starověku týče, ale bylo prokázáno, že takovéto dovednosti byly jistě součástí jejich 

vojenského výcviku, jak alespoň ve své etnografické zprávě „De origine et situ Germanorum“ 

tvrdí Tacitus Publius Cornelius, jenž žil v letech 55 až 120 n.l. Vypráví, že německé národy se 

chlubívaly, že „jejich hrdinové jsou často přeborníky v plavání a potápění“.TPF

59
FPT  

Tacitus skutečně potvrzuje, že Batavové (germánský kmen od ústí Rýna), kteří byli 

roku 69 n.l. verbováni do římské armády jako pomocné sbory, byli v celém starověkém světě 

proslulí jako mimořádně zdatní plavci. Také ostatní příslušníci germánských kmenů byli 

stejně jako Batavové považováni za dovedné plavce.   
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O Germánech se rovněž tradovalo, že mají zvyk potápět do řek své děti, a to již od 

prvních dní jejich života.  

Všichni vojáci museli umět plavat. Činnost zvaná hod diskem může být považována 

za jasný důkaz této skutečnosti. Někteří vědci se totiž domnívají, že se jednalo o nácvik 

přehazování štítu na druhou stranu řeky, což mělo vojákům usnadnit plavání, kdykoliv museli 

překračovat vodní tok.  

 

UEGYPŤANÉ 

Byly nalezeny přesvědčivé a jasné - i když nepříliš hojné důkazy o tom, že i ve 

starověkém Egyptě se uplatňovaly účinné plavecké techniky.  

Jeden z nejzajímavějších dokladů nacházíme v biografii sintského vladaře jménem 

Cheti. Ve výčtu svých dovedností zdůrazňuje, jak vděčný je králi, který „mně umožnil naučit 

se plavat spolu s královými dětmi“. Tato zmínka dokládá, že plavání vyučovali kvalifikovaní 

instruktoři.TPF

60
FPT 

Významné objevy z doby staroegyptské civilizace jsou považovány za jasný důkaz 

skutečnosti, že se člověk již před 5000 lety dokázal prostřednictvím střídavého pohybu rukou 

udržet na vodní hladině a pohybovat se kupředu. Mezi takovéto objevy patří reliéf z Nagody 

(jehož stáří se odhaduje na 5000 let) a také pečeť "vodního inspektora" neboli "správce vod", 

jež byla vyrobena kolem roku 3000 před n.l. Na této pečeti, jež je v současné době uložena v 

Berlínském muzeu, je vyryt obraz plavce, který ve střídavém rytmu pohybuje nohama a 

pažemi. Dalším významným objevem byl nález vyobrazení plavce, jehož tělo se nachází v 

horizontální poloze a jedna jeho paže je natažena vpřed a druhá ohnuta vzad. Tento nález z 

doby kolem roku 2200 před n.l. je vystaven v Káhirském muzeu TPF

61
FPT (viz. příloha obr. 15). 

Při bližším ohledání těchto postav můžeme učinit jisté závěry a vyslovit určité 

domněnky o vyobrazené plavecké technice:  

a) poloha paží (jedna napřažená a druhá pokleslá) a rozkročná poloha nohou 

nápadně připomíná člověka plavajícího kraul. Nicméně v porovnání s touto 

technikou zjišťujeme chybnou polohu chodidel, která by měla být napjatá, aby 

mohl plavec snáze udržovat rovnováhu a dávat svému tělu dostatečný hnací 

impuls;  
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b) poloha paží (jedna napřažená a druhá pokleslá) a rozkročná poloha nohou 

může znázorňovat také plavce pohybujícího se stylem na znak. Avšak v 

porovnání s touto technikou zjišťujeme následující nedostatky:  

- poloha chodidel je chybná, jelikož jak při první, tak při druhé fázi kopu 

by chodidla měla být buď obě napjatá (koncová fáze kopu) nebo jedno 

napjaté a druhé pokrčené (počáteční a střední fáze kopu);  

- poloha nohou nepředstavuje obvyklý nůžkový kop plaveckého způsobu 

prsa, při kterém by bylo nutné širší rozkročení a výraznější pokrčení 

dolních končetin; na víc obě dolní končetiny by musely být ve stejné 

výšce.  

A tak ačkoliv je možné předpokládat, že zobrazené výjevy mohou představovat jak 

plaveckou techniku kraul, tak plavecký způsob znak, méně nesrovnalostí nalézáme při 

porovnání těchto zobrazení se správnou technikou kraulu.  

Nemůžeme vyloučit, že umělec postupoval následovně:  

a) všiml si pouze střídavého pohybu paží a nohou, aniž si uvědomil skutečnou 

polohu chodidel;  

b) za model si vzal vzpřímenou lidskou postavu ve stoji rozkročném, přičemž 

změnil polohu paží, kdy jedna směřovala vzhůru a druhá byla připažena (jako 

při plavecké technice kraul), a pak prostě postavu otočil do horizontální 

polohy.  

Existovaly specifické symboly, které pravděpodobně vyjadřovaly pojem plavání: na 

obrázku jsou přetištěny starověké hieroglyfy z období kolem roku 2000 před n.l.TPF

62
FPT (viz. 

příloha obr. 2). 

Soubor několika balzamovacích lžic vyrobených buď ze slonoviny nebo dřeva 

(Louvre - 18. dynastie) jsou vyřezány do tvaru plavkyň a pocházejí z doby tzv. Nové říše (viz. 

příloha obr. 16 a 17). 

Rukojeť má tvar nahého ženského těla s nataženými pažemi a dolními končetinami, 

jakoby ve fázi skluzu při plaveckém způsobu prsa. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že 

vlastní hlava lžíce je upravena do podoby ryby nebo kachny, jejíž křídla pak zakrývají dutou 

část nástroje. 

Na jedné staroegyptské stříbrné váze, kterou vyzdobili v Tanis v roce 1050 před n.l. 

(21. dynastie), jsou vyobrazeny mladé faraónovy dívky, štíhlé a zdravé, kterak v malých 
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plavkách praktikují plavání: využívajíce střídavého pohybu paží proplouvají kolem ryb a 

lotosových květů.TPF

63
FPT 

Plavající postavy byly využity jako dekorativní motiv také na vzácném "střepu" z 12. 

dynastie, který je nyní uložen v Turínu, a také na ba1zamovacím poháru, jenž je ve vlastnictví 

Berlínského muzea.  

Neměli bychom zapomínat, že v době Nové říše (především v amarnském období) 

byly v parcích a zahradách příbytků aristokracie budovány umělé obdélníkové nádrže, ve 

kterých se shromažďovala dešťová voda, jež se později využívala k zavlažování rostlin a 

příležitostně také k plavání.  

Na rozdíl od Řecka nebyl v Egyptě nalezen žádný doklad, který by vypovídal o 

existenci plaveckých závodů, ačkoliv v jedné pasáži ze starověkého dokumentu je popisován 

závod, kterého se mělo zúčastnit veškeré obyvatelstvo. Dokonce i Horus a Sethi, když vedli 

boj o pokoření vesmíru, se rozhodli urovnat spor prostřednictvím plaveckých a skokanských 

závodů.  

Na Djarově hrobce (11. Thébská dynastie) je vyobrazen rybář kterak s hlavou 

ponořenou pod vodou spravuje síť, jež visí z paluby lodi.TPF

64
FPT  

Tato svědectví jsou jasným důkazem rozsáhlé znalosti plavání v celém Egyptě: 

plavání se zde využívalo při lovu, při osobní hygieně a praní prádla, v rámci lodní dopravy i 

ve volném čase pro osvěžení. Hypotéza, že plavání bylo užitečnou dovedností při útěku před 

krokodýly, je dobře podložená, neboť při mimořádném štěstí si tak člověk může zachránit i 

vlastní život. 

 

4.2.2 Řecko 

UANTICKÉ ŘECKO 

Ve starověkém Řecku nebylo plavání nikdy považováno za jeden z tradičních sportů 

(ačkoliv je možné, že v rámci isthmických her se pořádaly plavecké závody v Korintském 

moři, odehrávající se v pravém soutěživém řeckém duchu).  

Mezi Řeky jako nejlepší plavci vynikali Athéňané a pak především obyvatelé ostrova 

Délos. Jejich dovednosti byly všeobecně známé. Když se například Sokratovi nedařilo 
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pochopit Hérakleitovy filozofické spisy, pronesl: „Aby v tom člověk našel hlavu a patu, musel 

by být délosským plavcem!“ TPF

65
FPT 

Ve starověkém Řecku mělo plavání buď účel praktický, zdravotní nebo rekreační, 

případně mělo soutěžní charakter.  

Byla to činnost poměrně populární. Platón dokonce považoval každého, kdo neumí 

plavat, za "barbara". Velkou urážkou bylo prohlásit: „ty neumíš ani běhat, ani plavat“.TPF

66
FPT  

Homér ve své 5. knize Odyssey, "Odysseův odjezd" vypráví, že rozhněvaný Poseidon 

na Odyssea přivolal bouři. Když měl Odysseus již velké potíže, vynořila se z vod Ino, 

Kadmova dcera; posadila se na vor, podala mu kouzelnou roušku proti utonutí a řekla:  

„Ty to teď udělej takto - vždyť nezdáš se nemoudrým mužem: svlékni si tenhleten 

plášť, svůj prám nech zmítati větrům, pluj pak pomocí rukou a přičiň se, aby ses dostal mořem 

k fajácké zemi, kde vyváznout losem ti dáno. Tu máš! Tuhletu roušku si vezmi a pod prsa 

prostři, božskou, a neměj strach, že utrpíš něco neb zhyneš.“ TPF

67
FPT 

 

Pochybovačný Odysseus si pomyslel:  

„Dokud prámové trámy mi kolíky spojovat budou, potud na prámu budu a vytrvám, 

snášeje strasti. Teprv až příval vln můj prám mi roztříští zcela, pak budu teprve plovat - nic 

lepšího nelze si myslit." TPF

68
FPT  

 

Náhle byl smeten velikou vlnou:  

„On však sedl si na jeden trám jak na koně jízdného jezdec, přitom si svlékla roucho, 

jež dala mu Kalypsó jasná, ihned pod prsa zespod si rozestřel božskou tu roušku, roztáhl ruce 

a spustil se prsama do vln, snaže se vlnami plout.“ TPF

69
FPT
 

 

Později:  

„Jako když k radosti dítkám se život zas ukáže otce, který nemocen leží a zakouší 

bolesti silné, chřadna už dlouhý čas, když hrozný ho napadl zloboh, ale pak na radost všem té 
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pohromy bozi ho zprostí, nejinak země a háj se k radosti zjevily jemu. Ihned chvatněji plaval, 

aby vstoupil nohama na souš“ TPF

70
FPT
 

 

Nakonec: 

„Budu-li plout však při břehu dál, zda někde bych našel pozvolný břežní svah neb 

nějakou zátoku mořskou, bojím se, že mě znova zas uchvátí větrná bouře, ...“. TPF

71
FPT
 

 

Homér pojednává o atletických hrách a uvádí krátký seznam atletů. Jména atletů jsou 

zakončena na slabiky upomínající na jejich vztah k moři, jako například: Akroneos, Okyalus, 

Elatreus. 

O Odysseovi se během jeho 16. cesty přes moře mezi ostrovem Cirky a Sicílií (cest 

bylo celkem 18) hovoří jako o "nedobrovolném plavci". 

Přes nepředstavitelné nesnáze loď na konec přistála na Sicílii, a to i přes rady jejího 

kapitána, jenž se chtěl raději vyhnout nástrahám, které na ně zde, v říši boha slunce, byly 

uchystány. 

Jelikož ale předvídal možnost, že by zde mohli přistát, vzal s sebou na palubu pár 

volů, které by nabídl bohu slunce. Naprosté bezvětří ovšem přinutilo Odyssea a jeho 

společníky zůstat na místě, až nakonec posádka vyhladovělá dlouhým půstem voly zabila a 

snědla, aniž o tom Odysseus věděl. 

Bůh slunce požádal Jupitera o odplatu a byl spokojen. Když se loď v příznivém větru 

konečně vydala na moře, přišla znenadání bouře a všechny zahubila, kromě Odyssea, který se 

pak na troskách lodi musel, plavit mezi Skyllou a Charybdou. 

Jakmile si Odysseus všiml, že se jeho vor řítí do víru Skylly, přivázal se svým pásem k 

větvím velikého stromu, který se nakláněl nad propastí. 

Čekal, až vír vyvrhne vše, co zbylo z jeho voru, a pak skočil do vody a plaval, dokud 

voru nedosáhl. Poté, "rozrážeje vodu rukama", se dostal z Mesinského průlivu na ostrov 

Gozo, když se předtím plavil po devět dní a nocí bez jídla a pití.TPF

72
FPT  

 Korinťané, spojenci Řeků ve válkách proti Peršanům, si vyprávěli zajímavý příběh o 

básníkovi Aríónovi, hráči na lyru. Aríón strávil určitou dobu v Itálii, kde se z něj stal boháč. 

Měl velkou touhu vrátit se na korintské lodi zpět do Korintu. Když byl na širém moři, zjistil, 
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že jej Korinťané chtějí zabít a ukrást jeho majetek. Požádal, aby mu dovolili ještě jednou 

naposled zahrát na lyru. Když skončil, vrhl se plně oblečen do vody. 

Námořníci pokračovali v plavbě do Korintu, zatímco Aríona pravděpodobně zachránil 

delfín, který ho na svém hřbetě donesl až k mysu Tainaru na korintském pobřeží.  

 Aríón pravděpodobně zpíval až do chvíle, kdy uviděl delfíny, kteří ho potom 

zachránili. 

 Ve 2. století n.l. spatřil na Mysu Tainaru Pausanias děkovnou desku, kterou Aríón 

věnoval Poseidonovi: člověk sedící obkročmo na delfíním hřbetě. 

Hérodotos vypráví příběh o námořní bitvě mezi Řeky a Perskými vojsky. Většina 

Řeků bitvu přežila, protože uměli plavat. Plavali prý do bezpečí, směřujíce k ostrovu Salamis. 

Barbaři se ale utopili, protože neuměli plavat. 

Zpočátku vedly člověka k plavání praktické důvody, ale později se tato činnost stala 

součástí aktivního odpočinku. Archeologické a literární památky popisují zážitky dětí, které 

byly zasvěceny do plaveckého umění. 

Ezop vypráví příběh chlapce, který se topil při koupání v řece. Šel kolem poutník a 

místo toho, aby dítě zachránil, mu spílal, že je velmi neopatrné. 

Thukydides zase píše o mladících, kteří skákali do vody a snažili se nalézt cit pro 

pohyb. Posouzení krásy pohybu nechávali na výroku rady starších.TPF

73
FPT 

Makedonské ženy byly zvyklé se koupat ve studené vodě. Makedonský král Filip 

jednou přistihl jednoho ze svých úředníků, kterak se koupe v teplé vodě, a okamžitě ho zbavil 

všech jeho funkcí. Aby ho ještě více ponížil, poznamenal, že i těhotné makedonské ženy se 

koupou ve studené vodě. 

V Řecku se pravděpodobně pořádaly vodní hry, ve kterých vystupovali mladí chlapci 

převlečení za nymfy a předváděli tance mořských Nereid. Na vodní hladině vytvářeli 

překrásné kreace. 

Neměli bychom zapomenout na Persea, dalšího makedonského krále který ve chvíli 

velkého strachu vhodil veškeré své bohatství do moře. Poté svého činu litoval a na záchranu 

svého bohatství povolal zdatné makedonské plavce. 

Pokud jde o soutěžní plavání, z písemných zpráv Nonna a Pausania můžeme usuzovat, 

že ačkoliv tato disciplína nebyla součástí velkých sportovních svátků, například olympijských 

her, soutěže v plavání nebyly starověkým Řekům zcela neznámé. Pausaniás se například 
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zmiňuje o veřejných plaveckých soutěžích v malém městě Naxos na Peloponéském 

poloostrově, které se konaly v dobách Alexandrijské říše (viz. příloha obr. 18). 

Podle Pausania se do těchto soutěží mohl přihlásit kdokoliv; ceny se udělovaly jednak 

za plavání a jednak za závody na lodích. Podobných soutěží byla celá řada: například při 

každoročních oslavách v peloponéském městě Hermion (Hernion) zasvěcených Dionýsovi 

Melanaigisovi se konaly soutěže v mořeplavbě, hudbě a také v plavání.TPF

74
FPT 

Co se týče závodů, o kterých se zmiňuje Nonius, je jisté, že se jednalo spíše o soutěže 

na rychlost, než vytrvalost, které se pořádaly na krátké vzdálenosti v klidných vodách řek 

nebo mořských zátok. Nemůžeme vyloučit ani možnost, že v některých případech se jednalo o 

štafetové závody.  

Nonnus z Panopolis, egyptský básník řeckého původu, který žil v 5. stolení n.l., ve 

svém spise Dionysiaca píše o plaveckém závodě mezi Dionýsem a Ampellem: 

 

„Dionýsos jako by skočil do vody a rozrážel hladinu svou nahou hrudí. Kopal 

chodidly a svých paží užíval jako pádel, a plaval kupředu vodní hladinou sleduje přímý 

směr.“  

 

Dále Nonnus vypráví o plavci, který „postupuje kupředu pohybem svých rukou, hlavu 

nataženu vpřed, zakousávaje se do vln a pokrčenýma nohama kopaje směrem od hlavy, 

podmanil si vodu“. TPF

75
FPT 

 

Popis tohoto plaveckého stylu nám připomíná charakteristické znaky techniky kraul, i 

když můžeme nalézt celou řadu odchylek. Je zde rozmáchlý pohyb paží, kop dolních 

končetin, natažená chodidla, horizontální poloha a postup kupředu. Co se týče skoku do vody 

a rozrážení hladiny hrudí, můžeme usuzovat na chybný způsob dýchání, který nutil plavce při 

nádechu nadzdvihovat hrudník a vynořit tělo a hlavu z vody. 

Hérodotos se zmiňuje o velkém králi Persie vládnoucím v polovině 5. století před n.l., 

kterým byl Xerxes 1. Tento král pořádal skupinové běžecké a jezdecké soutěže, jež se jen 

zřídka konaly v Řecku a Římě, s výjimkou "běhu s pochodněmi". Mezi takovéto soutěže 

patřila i hra zvaná Platanetus, jedna z mála kolektivních her známá ze starověkého Řecka a 
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Říma. Zahrnovala v sobě gymnastické a atletické prvky a hrála se také ve Spartě, zejména 

jako součást vojenského výcviku. 

Obvykle se tato hra uspořádala na ostrově mezi dvěma říčními rameny a její název se 

odvozuje od stromů, které často hřiště obklopovaly. Úkolem soutěžících bylo udržet se na 

herním území a prostřednictvím kopanců, kousanců a zápasnických chvatů se snažit svrhnout 

soupeře do vody. Nakonec se z této hry vždy staly zápasnické boje, velmi podobné zápasům 

zvaným pancratio, jež se odehrávaly ve vodě. Soutěžící museli samozřejmě být velmi 

dobrými plavci. Tato hra byla zařazena mezi soutěže, kterých se obvykle účastnili žáci 

gymnázií. 

Další kolektivní soutěž se nazývala vodní štafeta, ale bohužel pravidla této hry nám 

nejsou známa. Tato soutěž byla rovněž zařazována v rámci Malých a Velkých panathénských 

her. 

Ačkoliv vodní sporty se příliš nepěstovaly, plavání bylo považováno za jistý druh 

fyzické přípravy, kterou praktikoval například i známý zápasník Tisandros z Naxosu, o 

kterém vypráví Filostratos.  

Pokud bylo ve starověku obléháno město, které se nacházelo v blízkosti moře, byli 

často zkušení plavci vysíláni na výzvědy do nepřátelského tábora nebo naopak mezi 

obležence, aby je utišili zprávou o blížící se pomoci. 

Když Alexandr Veliký obléhal Tyros, vyslal plavce, aby pod vodou doplavali k 

přehradě, jež byla zbudována s cílem vysušit přímořské močály, a prolomili ji.  

Thukydides, řecký dějepisec žijící v letech 455-400 před n. 1. nám ve svém díle o 

osmi svazcích známém jako "Dějiny peloponéské války" přináší první svědectví o využívání 

potápěčů ve válečných operacích: v 6. a 7. knize se dějepisec zmiňuje, že athénská výprava 

proti Syrakusám probíhala v letech 415-413.TPF

76
FPT 

Kniha 7, konkrétně její 25. kapitola, pojednává o 19. roce války, ve kterém Athéňané 

najali námezdné potápěče, aby podřezali kůly, jež Syrakusané rozmístili na mořském dně ve 

snaze ochránit své lodě a přístav: 

 

„… Athéňané přitáhli k palisádě s loďstvem osazeným dřevěnými věžemi a štíty v ceně 10 000 

talentů; pak k lodě přivázali ke kůlům a za pomoci navijáků je vytahali a zpřelámali - nebo je 

podřezali potápěči... Syrakusané po nich stříleli šípy z doků a taktéž z paluby velké lodi. 

Nakonec Athéňané většinu kůlů zničili. Největší nebezpečí pro lodě ale představovaly ty, které 
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byly skryté uprostřed palisády. Některé z nich byly zapuštěny hluboko do mořského dna a byly 

zde navíc také skály, které ohrožovaly lodě. Také tyto kůly byly pod vodou podřezány 

námezdnými potápěči.“ TPF

77
FPT  

 

Slovo „potápěč“ samozřejmě označuje člověka, který se dokáže ponořit hluboko pod 

vodní hladinu. Kůly, o kterých byla řeč, musely být podřezány dostatečně nízko, aby loď 

mohla proplout bez poškození. A tak potápěči či spíše přesněji "žabí muži" (jak by se měli 

správně nazývat) museli před dvěma tisíci a čtyřmi sty lety doplavat až k patám kůlů a po 

poměrně krátké době se opět vynořit, aby se příliš nevyčerpali. Označení „potápěč“ se 

odvozuje od nejnápadnějšího rysu jejich činnosti. 

Dalším svědectvím o plavání pod vodou je hrdinský čin jistého Skylla, který 

dopomohl Řekům k námořnímu vítězství nad Peršany u Salamis. Tento hrdina se za 

bouřlivého dne potopil hluboko pod mořskou hladinu a uvolnil kotvy perských lodí, které 

ztroskotaly. 

O tomto příběhu není zmínka v žádném z uměleckých ani historických spisů, ale podle 

Plinia byl tento příběh údajně vyobrazen na jednom keramickém předmětu, který v 5. století 

před n.l. vytvořil řecký umělec neznámého původu Andróbios. 

V Delfách nalezneme malou sochu, která je věnována Hydně, dceři Skylla, která se 

uměla rovněž mistrně potápět a pomáhala svému otci při zmíněné operaci. 

Hrdina Skyllos se objevuje znovu v dalším příběhu, který tentokrát líčí Hérodotos, a 

opět bojuje proti Peršanům. Jak jsme se již zmiňovali, perský král Xerxés byl podle 

Hérodotova vyprávění nadšeným vyznavačem sportu a s velkým zájmem sledoval atletické 

soutěže své doby. Jednotlivé lidi nerozlišoval na nepřátele a spojence: jako sportovec znal 

jména zdatných atletů a když ztratil své loďstvo v bouři, zapamatoval si Skyllovo jméno a 

nechal si ho povolat, aby ho požádal o záchranu pokladu, jenž se nacházel v potopené lodi. 

Skyllos skutečně jeho žádosti vyhověl a většinu cenných předmětů se mu opravdu podařilo 

vylovit.TPF

78
FPT 

Ačkoliv si za svou námahu ničeho nežádal, Xerxés se domníval, že by bylo správné 

odměnit ho částí ze zachráněných cenností. Tato nabídka však urážela Skyllovu hrdou povahu 

amatérského sportovce; a tak jakmile se naskytla první možná příležitost, přeřezal kotevní 
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lana ještě několika dalších perských lodí a vyslal je na širé moře. Pak plaval zpět do své 

domovské země vzdálené 10 mil. 

O Skyllovi se vyprávějí různé příběhy: Hérodotos píše, že v řadách Barbarů, spojenců 

Peršanů ve válkách proti Řekům, byl nejlepší potápěč na světě, jakýsi Skyllos z Chiosu, který 

zachránil množství perských pokladů, z nichž část si nechal vždy pro sebe. Ale zdá se, že se 

opravdu přikláněl na stranu Řeků. 

Hérodotos zpochybňuje, zda skutečně uplaval celých 80 stadiónů, tj. 7 mil, z Aphete 

do Artemisium: „…Odvažuji se vyslovit názor, že do Artemisium připlul na šalupě“, 

uzavírá.TPF

79
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Díky Hérodotově básni o Skyllovi máme k dispozici svědectví o významu plavání ve 

starověku a dokonce i v Persii, ačkoli Masera tvrdí, že Peršané se neodvažovali koupat, 

jelikož považovali jezera, řeky a moře za posvátná místa. 

 

ULázně a plavecké bazény v antickém období 

Objev dvou bazénů v Paestu potvrzuje existenci plaveckých aktivit ve starověkém 

Řecku i v celém tehdejším světě, který byl vystaven helénistickému vlivu. 

Také v Olympii byly dva plavecké bazény. Jeden z nich se datuje do helénistického 

období a nacházel se hned za Altisem, poblíž všech ostatních sportovních objektů, které 

špičkoví atleti využívali: gymnasia, školy a lázní. Byl to nekrytý bazén o rozměrech 4,19 x 

3,3m a hloubce 1,39m sousedící s gymnasiem. Podle jeho rozměrů však můžeme usuzovat, že 

se nejednalo o skutečný plavecký bazén.  

Západně od Altistu, u řeky Vladek, se spolu s dalšími sportovními zařízeními, školou a 

gymnasiem nacházely ještě další lázeňské objekty, které vznikly ve 3. století před n.l. Nekrytý 

bazén (24 x 16m, hloubka 1,60m), řešený jako skutečný plavecký stadion, byl pravděpodobně 

nejznámějším bazénem v celém starověkém Řecku. Pokud vezmeme v úvahu výšku řeckých 

obyvatel, vyžadovala hloubka 1,6m poměrně značné plavecké schopnosti. Tento druhý bazén 

musel v 1. století před n.l. ustoupit novým lázním. 

Lázně se využívaly jako místo péče o tělesné zdraví, ale také jako místo rekreace, kde 

bylo možné hrát míčové hry a praktikovat základní gymnastiku. 

Kromě toho máme zprávy o tom, že mnohá divadla byla přestavěna na tzv. 

"Colimbetra", což v podstatě znamená "plavecké bazény", v nichž se pantomimické a taneční 
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představení odehrávala ve vodě. Bylo také možné se zde koupat, plavat a hrát vodní míčové 

hry. 

Zbytky dalších lázeňských staveb byly nalezeny západně od byzantského kostela 

směrem k Heroonu a jejich vznik se datuje do římského či klasického období (5. nebo 4. 

století před n.l.). Římské lázně se nacházejí západně od Bouleuterionu a severně od 

Prytaneionu. Veřejné lázně byly umístěny v blízkosti stadionů a tělocvičen také v Delfách, 

které byly předním náboženským střediskem helénistického světa s velkým počtem pamětních 

soch, symbolů vojenské a sportovní slávy. Rovněž stavby Antioka Epifana v Jeruzalémě 

byly díky Alexandrovi Velikému ovlivněny řeckou kulturou. 

Za velmi významný stát byla v Řecku považována Kréta, jejíž města posloužila jako 

vzor pro stavbu velkých řeckých osad: Athény, Mykény, Epidauros a náboženských center: 

Olympia, Delfy, Nemea a Korinthos. 

V lázních, vystavěných opravdu moderním způsobem, bylo běžné nalézt tekoucí vodu, 

odpadní potrubí, toalety a umyvadla. Návštěva lázní byla považována za významnou složku 

každodenního života, a to nejen pro majetné občany a aristokracii. Člověk si zde odpočinul po 

fyzické i duševní stránce a zároveň se i důkladně umyl. Také na Krétě se lidé koupali, ve 

známých bazénech a nádržích, jakými byly například Královniny lázně uvnitř paláce ve městě 

Knóssos. 

Zcela jistě se v těchto lázních také plavalo, i když se zde nekonaly žádné plavecké 

soutěže. Kultura těla byla zpočátku hodně spojována s lázněmi, ale s postupem času začaly 

koupele hrát, například v porovnání s gymnastikou, stále méně významnou roli, až byly 

nakonec zcela usunuty do pozadí. 

 Tato situace se ale zcela obrátila v době Římské říše, kdy se koupele staly nedílnou 

součástí tělocvičných aktivit. 

 Neměli bychom zapomínat, že voda – a následně hygiena byla symbolem 

posvěcenosti, čistoty fyzické i duševní, a stala se tak pro všechny středomořské a východní 

národy předklasického věku průsečíkem mezi věcmi lidskými a božskými. 

 

UPAESTUM - PRAMENY Z OBDOBÍ STAROVĚKÉHO ŘECKA 

Prameny pocházející ze starověkého Řecka mají vysokou výpovědní hodnotu. Řečtí 

umělci působící v Římě, Campanii a ostatních oblastech jižní Itálie měli velký vliv na rozvoj 

umění, kulturních zvyků i lásky ke sportu. Rozsáhlé umělecké dědictví mimo jiné dokladuje i 

vysoký stupeň rozvoje v oblasti plavání.  
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Z 6. století před n.l. pochází červeně malovaná váza atického umělce Audokida, na 

které jsou vyobrazeny koupající se ženy. Jedna z nich zcela nepochybně plave a užívá při tom 

techniky podobné plavecké technice kraul, jiná žena je zachycena při skoku do vody (viz. 

příloha obr. 19 a 20). 

Na jiné řecké amfoře, také ze 6. století před n.l., která je dnes vystavena v Berlínském 

muzeu, jsou vyobrazeny čtyři dívky sprchující se v lázních. Šaty mají odloženy na kovové 

tyči. Voda stříká ze čtyř zvířecích hlav na stěně.  

Na atické amfoře s černě malovanými postavami, kterou kolem roku 515 před n.l. 

vyzdobil malíř Priam, jsou zobrazeny vodní nymfy a obdélníkový piedestal velmi podobný 

současným skokanským můstkům. Jedna z nymf plave ve vodní nádrži (pravděpodobně 

způsobem prsa) a další se chystá ke skoku z piedestalu. Amfóra je vystavena v Etruském 

Muzeu Valle Giulia v Římě (viz. příloha obr. 21, a 22 a 23). 

Dalším mistrovským dílem řecké kultury je malá soška z roku 480 před n.l. 

zachycující atleta s lehce pokrčenými dolními končetinami. Levá pata se lehce nadzvedává 

nad podložkou, paže jsou napnuté, dlaně míří směrem dolů a hlava je vztyčená. Jinými slovy 

by se mohlo jednat o přípravnou fázi skoku do vody. 

Další plavecká scéna je ztvárněna na malované keramice řeckého umělce žijícího 

kolem roku 450 před n.l., jež je v současné době vystavena v Britském muzeu v Londýně. 

Scéna zachycuje skokana do vody a mladého chlapce, kteří se chystají skočit z útesu. Dále je 

zde ještě plavec a čtvrtá postava, rovněž částečně ponořená do vody. Plavec je zobrazen ve 

stejné pozici, jako plavající dívka z výše zmíněné vázy z 6. století: levá paže je zdvižena, 

pravá volně podél těla, hlava se otáčí směrem doprava a nohy kopou ve střídavém rytmu: 

kraul (viz. příloha obr. 24 a 25). 

Řekové založili město Paestum okolo roku 600 před n.l., ovšem zpočátku se nazývalo 

Poseidonia a bylo zasvěceno bohovi moře Poseidonovi. V roce 400 přešlo Paestum pod 

nadvládu Lukánie. Tato nadvláda trvala až do roku 273 před n.l., kdy se město stalo římskou 

kolonií zvanou Paestum.  

Toto místo, které se proslavilo svými překrásnými chrámy a sportovními objekty, se 

nachází u Tyrhénského moře, tři sta kilometrů jižně od Říma. Nalezneme zde také dva 

plavecké bazény, z nichž jeden je tři metry hluboký. Tato skutečnost jasně dokládá, jak bylo 

plavání mezi lidmi populární (viz. příloha obr. 26). 

Známý "Skokan do vody" je jedním z nejkrásnějších a nejpůvabnějších svědectví o 

sportovní činnosti ve starověkém světě. Byl namalován na vnitřní stěně kamenné hrobky, 
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přičemž rozměry malby jsou 1,94 x 0,94m. Obraz odkryl profesor Mario Napoli, ředitel 

antického oddělení Archeologického muzea v Salernu (viz. příloha obr. 27). 

Toto mistrovské dílo pochází jistě z nejzajímavějšího uměleckého období starověkého 

Řecka. Vzniklo pravděpodobně v roce 480 před n.l. a je jedním z prvních řeckých maleb 

vytvořených na území Itálie.  

Scéna je nesmírně jednoduchá, ale má vysokou  výpovědní hodnotu: na obraze jsou 

dva stromy, skokanský můstek a mladý plavec skákající do zrcadlově modré vodní hladiny, 

která může být jak plaveckým bazénem, tak mořem (viz. příloha obr. 28). 

Poloha skákajícího mladíka se velmi přibližuje té, v které je zachycen skokan 

vyobrazený v "lovecké a rybářské hrobce" na známém etruském pohřebišti v Tarquinii.  

Tento obraz je úplně prvním dokladem o používání skokanského můstku. Zcela jistě 

se nejedná o jakousi nahodilou konstrukci či pouhý výplod autorovy fantazie. Vrchní deska 

dokonce asi o 30 cm přečnívá, což je typický rys technicky vyspělých skokanských můstků.  

Tento přesah umožňuje skokanovi odrážet se základnou můstku, čímž je skok do vody 

bezpečnější.  

Znázornění takovéhoto přesahu je zcela jistě výsledkem dlouhodobější aktivní 

zkušenosti se skoky do vody, výsledkem promyšlených úvah a častého využívání můstku, 

protože jinak by se tento prvek nikdy nestal součástí jinak tak jednoduchého obrazu. 

Vezmeme-li v úvahu charakteristický tvar této konstrukce, je jasné, že ji nemůžeme zaměnit 

například za oltář nebo jiný náboženský objekt. Jelikož v Paestu existoval skokanský můstek, 

můžeme se oprávněně domnívat, že skoky do vody byly běžně prováděnou činností. Můžeme 

také vyslovit domněnku, že si tento můstek nechal zbudovat nějaký bohatý jednotlivec pro 

svou vlastní potřebu. Můžeme se proto domnívat, že skoky do vody byly činností, kterou 

mohl provádět jen omezený okruh lidí. Nicméně toto je velmi nepodložená hypotéza, 

vezmeme-li v úvahu technicky vysoce pokrokovou konstrukci můstku, jak ji znázorňuje daný 

obraz. Takto promyšlená technika stavby mohla být pouze výsledkem pravidelného užívání 

můstku a rozboru více možných konstrukčních řešení.  

Rozbor prováděný s cílem nalézt nejlepší řešení jen potvrzuje tezi, že před sestrojením 

tohoto můstku již musela existovat celá řada podstatně jednodušších kamenných nebo 

dřevěných konstrukcí. Pokud navíc uvážíme soutěživou povahu Řeků i Římanů, nemůžeme 

vyloučit možnost, že se v Paestu konaly závody ve skocích do vody. Je věru těžké si 
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představit, že by mladí lidé, kteří skáčí do vody ze stejného můstku, mezi sebou více či méně 

oficiálně nesoutěžili a neporovnávali tak své dovednosti.TPF

80
FPT  

Kdosi se pokoušel vypočítat skutečnou výšku můstku. Jestliže uvážíme, že Řekové 

nebyli příliš vysokého vzrůstu, měřil skokan přibližně 155 až 163cm. Z toho můžeme 

odhadnout, že vzdálenost mezi vodní hladinou a horní deskou můstku je něco mezi 2,80m a 

3m. Tato výška se příliš neliší od té, ze které se dnes skáče z pružného prkna.  

Čáry vkreslující strukturu můstku pravděpodobně značí, že byl postaven z kamenných 

kvádrů. Dodnes můžeme na několika místech v městských hradbách spatřit v Paestu kvádry 

těchto rozměrů. Můstek nebyl sestrojen ze dřeva, protože na obraze chybí obvyklé podpěry, 

které jsou pro dřevěné konstrukce typické.  

Stavba můstku byla jistě velmi nákladná. Mohla se uskutečnit pouze tehdy, pokud ji 

obec pokládala za adekvátní odpověď na konkrétní společenské požadavky. Nebo se snad 

mohl této iniciativy chopit podnikavý jednotlivec a pokusit se na ní vydělat. Případně si 

můstek mohl nechat postavit nějaký bohatý občan, aby tak ukojil svou touhu po skocích do 

vody.  

Pokud by ovšem poslední hypotéza byla správná, znamenalo by to, že skoky do vody 

byly provozovány velmi často. Dokonce i kdyby si můstek postavil bohatý občan pro 

uspokojování svých vlastních pocitových potřeb, musel by nutně toužit po tom, aby se svými 

schopnostmi pochlubil druhým a aby je s nimi porovnal. Vždyť amatérský sportovec se vždy 

konec konců snaží přesvědčit ostatní, aby s ním sdíleli jeho zkušenosti, a to ze dvou důvodů: 

ze sportovního nadšení a z pocitu občanské sounáležitosti.  

Skokanovo držení těla a jeho poloha v letu, kdy je tělo částečně prohnuté a hlava lehce 

zakloněná, jsou totožné s charakteristickými rysy, které nacházíme i u poměrně nedávných 

svědectví (viz. příloha obr. 29). 

Tímto svědectvím jsou obrázky pořízené fotografickým přístrojem! Fotografie z 20. a 

30. let zachycující tehdejší přední skokany do vody, členy Italské plavecké federace (FIN) 

dokazují, že skokanská technika se u těch nejjednodušších skoků příliš nezměnila TPF

81
FPT (viz. 

příloha obr. 30). 

Důvodem lehce zakloněné polohy hlavy může být buď skokanova snaha sledovat 

místo dopadu (začátečníci jsou vedeni pudem sebezáchovy) nebo snaha připojit prvek 

náročnosti (u zkušenějších sportovců).  
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Poloha těla u skokana z našeho obrazu dokládá, že umělec měl možnost nacvičovat 

skokanskou techniku a že snad i sám byl profesionálním skokanem. Ale zajímá nás výhradně 

technický aspekt.  

Ačkoliv podle slov Maiella „nemá skok nahého atleta ze skokanského můstku do vody 

žádnou reálnou hodnotu, ale označuje pouze cestu z pozemského do metafyzického života, 

jinak řečeno řeckou katarzi, očištění duše vznášející se po smrti v oblacích a vracející se zpět 

na zemi v jiné životní formě“ TPF

82
FPT, musíme si povšimnout, že skokanova poloha a 

charakteristická podoba skokanského můstku potvrzují hypotézu široké oblíbenosti skoků do 

vody a že obraz nenese jen čistě symbolický význam.  

Lázně a plavecké bazény byly v oblasti starověkého Řecka velmi populární. V 

samotném Paestu můžeme dodnes obdivovat velký bazén, který je 46m dlouhý, 25m široký a 

1,8m hluboký, a ještě jeden menší o délce 25m, šířce 10m a hloubce 3m (viz. příloha obr. 31). 

Větší plavecký bazén se nachází v gymnasiu, tj. typickém sportovním středisku všech 

řeckých měst, kde se mladí lidé cvičili v plavání, pětiboji a dalších sportech jak se uvádí v 

zákoně vydaném orgány veřejné správy (viz. příloha obr. 32).  

Nicméně tento zákon byl zrušen po výbuchu sopky Vesuv v roce 79 n.l.:  

 

„Na západním rohu východní strany je mělká část plaveckého bazénu, vystavěného z 

velkých terakotových vodotěsně položených bloků s odpadní výlevkou uprostřed. Na východní 

straně zájem upoutá můstek, na kterém stával trenér nebo cílový rozhodčí. Cílová čára byla 

skutečně na této straně, jak o tom svědčí vyznačení vzdáleností podél severní strany bazénu. 

Na západní straně stála podivná, vzhledově přitažlivá stavba, jejíž účel nám stále není znám. 

Mezi předkládanými hypotézami je nejpravděpodobnější ta, že se jednalo o skokanský můstek 

(s dřevěnou odrazovou deskou) pro vodní hry a vodní představení. Můstek byl postaven z 

velkých vápencových kvádrů podepřených malými sloupky z téhož materiálu; tyto sloupky byly 

obloženy nepropustnou vápencovou vrstvou, aby se zamezilo jejich nasáknutí vodou“. TPF

83
FPT 

 

Z tvaru velkého bazénu v Paestu můžeme usuzovat na jeho využívání, a sice 

následovně:  
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a) dlouhá svažující se mělčina byla pravděpodobně využívána pro výuku plavání: žáci se 

mohli bezpečně naučit první plavecké pohyby a přitom si mohli stoupnout na dno 

bazénu, kdykoliv potřebovali.  

b) stěn, s klenutými oblouky se pravděpodobně využívalo pro výcvik plavání pod vodou 

a překonávání překážek, tak aby byli plavci připraveni čelit obtížným situacím při 

podvodním rybolovu či při válečných operacích; tj. podplouvat nepřátelské lodě a 

napadat nepřítele zezadu.  

Dokonce i Capiceci se domnívá, že na zvláštní nosnou konstrukci nacházející se na 

západní hraně bazénu se občas nasazovala dřevěná deska. 

Daniele předpokládá, že mladí lidé, kteří dokončili základní plavecký výcvik, 

využívali zdí, které byly postaveny ve tvaru jakéhosi labyrintu, k provádění náročnějších 

plaveckých cvičení. Nebo se možná po kamenném zábradlí pohyboval učitel, který dohlížel 

na děti a byl připraven jim v případě nebezpečí pomoci.  

Druhý plavecký bazén v Paestu byl velmi hluboký a využívali jej jen pokročilí plavci. 

Dobře můžeme vidět stále zachovalý kanál, kterým se do bazénu přiváděla voda, a také 

trubky, kterými voda do bazénu proudila. Voda se pravděpodobně často vyměňovala, aby se 

tak hygienické podmínky udržovaly na vysoké úrovni, protože tehdy nebyly k dispozici žádné 

technické ani chemické prostředky, kterými by se voda čistila.  

Nalevo od Paestum Forum za chrámovou linií byly veřejné lázně, jejichž hlavní vchod 

vedl do Via Sacra a vedlejší na Forum. Nápis odhalený během vykopávek nám prozrazuje, že 

lázně vybudoval Marcus Tullius Venneianus v první polovině 3. století n.l.   

 

4.2.3 Etruskové 

Etruskové byli velice vyspělý národ, který žil před Římany na Apeninském 

poloostrově. Jak vyplývá z fresek nalezených na jejich pohřebištích, tvořili velmi 

kultivovanou civilizaci. Nejznámější fresky, které pocházejí z 8. až 4. století před n.l., byly 

nalezeny v Tarquinii (Cornetu) a v Cerveteri (Caere). Etruskové se aktivně věnovali tělocviku 

a plavání. Jejich vliv se nejsilněji projevil v rozsáhlých oblastech Campanie, Lazia (Latinum), 

Toskánska a Veneta a dosáhli také východního pobřeží Sardinie.TPF

84
FPT  

Významnou památkou je kresba z 6. století před n.l. představující mladého skokana do 

vody, jež byla nalezena v již dříve zmíněné Lovecké a rybářské hrobce. K znovuobjevení této 
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hrobky došlo v roce 1873 v Tarquinii, etruském městě vzdáleném několik mil od 

Tyrhénského moře a asi šedesát mil severně od Říma. Na rybářském výjevu zachyceném na 

stěně této hrobky vidíme plavce, který skáče ze skály do moře (viz. příloha obr. 33). 

Je zřejmé, že Etruskové se velmi zajímali o plavání a skoky do vody a byli zároveň 

vášnivými diváky, kteří kladli důraz na okázalost sportovních výkonů. Vůbec celé 

obyvatelstvo mělo úzký vztah k moři. Freska zachycuje technicky náročný sportovní výkon, 

který je výsledkem záměrného volního rozhodnutí a nikoliv jen náhodným pádem ze skály. 

Někteří vědci totiž tuto scénu skutečně vykládali jako pád a poukazovali přitom na výraz 

zděšení v gestech diváků. Při pozornějším a nepředpojatém pohledu zjistíme, že ve scéně 

zobrazené na fresce diváci na lodi tleskají skokanovu umění. Odehrávají se pravděpodobně 

skokanské závody: zatímco jeden atlet skáče do vody, druhý vystupuje na vrchol skály. 

Probíhající soutěž může být buď plánovaná nebo improvizovaná, ale může každopádně jít o 

první doklad o mistrovství ve skocích do vody. Freska má některé společné rysy s freskou ze 

Skokanovy hrobky v Paestu. Oba skokané mají stejné držení těla a tentýž mírný záklon hlavy, 

ale liší se v následujících rysech: TPF

85
FPT (viz. příloha obr. 34 a 35, srovnání s obrázkem skokana 

z řecké keramiky z období 450 před n.l. a skokanem z počátku 20. století obr. 36 a 37). 

• sklon vůči vodní hladině:  

- sklon skokana z Paesta není tak kolmý jako úhel, pod kterým skáče plavec z 

Tarquinie, jenž pravděpodobně díky své nestabilitě provádí skok s menším švihem;  

- naproti tomu poloha skokana z Paesta je vodorovnější, skokanský můstek mu totiž 

poskytuje optimální oporu pro dostatečný odraz dolních končetin;  

• držení těla:  

- skokan z Tarquinie drží tělo napjatější, v přímější poloze;  

- skokan z Paesta se lehce prohýbá vzad;  

• poloha chodidel:  

- u skokana z Tarquinie jsou chodidla v jedné ose s tělem;  

- skokan z Paesta má chodidla v přirozené poloze.  

Všechny tyto podrobnosti ukazují, že malíř fresky nalezené v Tarquinii byl buď 

zkušenějším skokanem do vody nebo vnímavějším ke skokanské technice. Můžeme rovněž 

rozvíjet hypotézy o tom, že skokané z Tarquinie byli po technické stránce dokonalejší.  
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Lze nicméně konstatovat, že skokanská technika byla v Tarquinii a v Paestu v zásadě 

shodná, ačkoliv obě fresky dělila v době jejich vzniku vzdálenost dvou set padesáti mil a oba 

národy měly naprosto rozdílnou kulturní tradici.  

Jestliže uvážíme, že před 2500 lety nebylo cestování nikterak snadné, že těžko 

existovaly nějaké cesty a že jakékoliv putování bylo pomalé a plné nebezpečí, byly možnosti 

kulturní výměny velmi omezené.  

Nicméně jak Paestu, tak Tarquinie leží na pobřeží, a tak i přes jejich velkou vzdálenost 

mohla mezi oběma sídly probíhat námořní obchodní výměna a lodníci si mohli s místním 

obyvatelstvem vyměňovat informace o skokanské technice. Je možné, že i v Paestu se 

zpočátku skákalo do vody z různých přírodních vyvýšenin. Je ovšem také možné, že během 

jednoho celého století se správná skokanská technika natolik rozšířila, že lidé začali postupně 

pociťovat potřebu budovat moderní a bezpečné skokanské můstky, až nalezli optimální řešení, 

které je vyobrazeno na fresce.  

Můžeme se také domnívat, že když byl jeden nebo i více můstků postaveno v Paestu, 

mohlo se totéž přihodit v Tarquinii, a to bez ohledu na malířovy informace a volbu 

ztvárněného motivu. Vyobrazení skoku ze skály totiž ještě nevylučuje možnost, že i zde se 

používaly skokanské můstky a sloupy podepřená, odrazová prkna.  

Držení těla skokanů z Tarquinie i Paesta se velmi podobá způsobu vyobrazení postav 

na řeckých vázách, u nichž si ovšem můžeme povšimnout rozdílné pozice nohou, která je 

snad důsledkem snahy o lepší estetické ztvárnění postav nebo důsledkem neznalosti vyspělé 

skokanské techniky či nedostatečného rozkreslení různých akrobatických skokanských fází. 

Velká rozšířenost obrazů zachycujících skoky do vody, které nalezneme na mnoha 

řeckých vázách i na obou freskách, jejichž společnými charakteristickými rysy jsou vždy 

napřímená postava skokana, lehce zakloněná hlava a skok po hlavě, nás vedou k přesvědčení, 

že tato technika byla před 2500 lety velmi rozšířená. Tak rozšířená, že ji můžeme označit za 

typické vyjádření skoku do vody.  

Již před 2500 lety člověk neskákal do vody po nohách, což je jistě méně nebezpečný a 

instinktivně přirozenější způsob, ale po hlavě. Zpočátku byly skoky po hlavě určitě obtížnější 

a nebezpečnější, ale zato divácky přitažlivější a i praktičtější, chtěl-li se skokan ponořit do 

větší hloubky. Vezmeme-li v úvahu Homérovu výpověď z Iliady a svědectví maleb z jeskyně 

Kebir, můžeme učinit závěr, že skoky po hlavě spojené s potápěním se praktikovaly již o 

tisíce let dříve. Záklon hlavy by neměl být považován za charakteristický prvek celé letové 

fáze a zanoření, ale jedná se spíše o snahu skokana ovládat v letu své tělo a tak intenzivněji 

prožívat celý skok. Skokan totiž stejně těsně před zanořením do vody instinktivně vloží hlavu 
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mezi paže tak, aby byla v jedné rovině s tělem. Snaží se tak zmírnit sílu nárazu hlavy a 

obličeje na vodní hladinu.  

V Berlínském muzeu je vystaven starověký kandelábr nebo spíše bronzová 

kadidelnice z 6. století před n.l. zformovaná do podoby válečníka balancujícího na trojnožce, 

z jehož hlavy vyrůstá masivní kmen zakončený rozvětvenou korunou, na níž je umístěna 

vlastní kadidelní nádoba; z horní části trojnohého podstavce skáčí do vody tři malí andílci. 

V roce 1819 byla ve starověkém městě Perugii, ležícím 100mil severně od Říma 

poblíž Trasimenského jezera, nalezena soška z let 480/460 před n.l. (tedy ze stejné doby jako 

hrobka v Paestu) TPF

86
FPT (viz. příloha obr. 38 a 39). 

Soška vysoká 18cm je v současné době vystavena v mnichovském Muzeu antiky v 

Bavorsku. Jedná se o nejstarší sochařské ztvárnění skokana do vody.  

Atlet stojí na startovacím bloku před začátkem plaveckých závodů: obě ruce má 

předpaženy, nohy jsou v lehkém podřepu, trup se naklání vpřed. Jde o typický skok po hlavě, 

skok po nohách nepřipadá v úvahu. Začátečníci pokoušející se poprvé o skok po hlavě mohou 

začít u této pozice, která jim umožňuje přeci jen do vody skočit po nohách, pokud v okamžiku 

odrazu dostanou strach. Tato soška bývala snad kdysi ozdobou bronzového zábradlí u vstupu 

do bazénu. 

Existuje ještě jedna soška představující skokana do vody: jedná se rovněž o malou 

bronzovou sošku představující mladého sportovce v postoji podobném jako u sošky 

předchozí, jehož ruce jsou však na kolenou. Obě byly nalezeny v Cerveteri, lázeňském 

komplexu, který vznikl pravděpodobně ještě v době před 3. stoletím před n.l. a který se 

vyznačuje výskytem siřičitých pramenů TPF

87
FPT (viz. příloha obr. 38 a 39). 

Kroniky z této doby se skutečně zmiňují o Aquae Ceretanae (Cerveterských vodách). 

Tyto lázně se používaly až do 2. století n.l.  
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5. OBDOBÍ ANTICKÉHO ŘÍMA 

Pojďme se krátce podívat na zálibu dynastie následníků Romula pro vodu. Aeneas 

poté, co přežil zničení Tróje se dostal z moře k ústí řeky Albula. Po smrti byl pohřben v říčce 

nazývané Numico. Řeka Albula vymezila hranici mezi Latiny a Etrusky poté, co Askanius, 

zakladatel Alba Longy, uzavřel mír mezi těmito národy. Tato řeka byla nakonec nazvána 

Tibera, po Tiberském králi, který tam nešťastně utonul. Královský rod se vyvaroval dalších 

neštěstí, dokud se Amulius nepokusil zabít dvojčata Romula a Rema jejich vhozením do 

rozvodněné Tibery, pro získání trůnu jeho bratra Numitora. Nicméně dvojčata byla nečekaně 

zachráněna, a tak Romulus, muž řeky, mohl svázat své jméno s městem Řím.  

 Celá oblast Říma byla trvale ohrožována vodou. Proudy vody stékaly po svazích 

kopců nad a pod zemským povrchem, tvořily tůně a bažiny, stejně jako sílící proud Tibery vše 

opakovaně zaplavoval.TPF

88
FPT 

 Armáda a sociální potřeby Římanů ovlivňovaly jejich mládež již od velmi útlého 

věku. Do sedmi let věku byly děti ponechány u matek pro výchovu, poté byli jejich vzděláním 

pověřeni otcové, kteří je vzdělávali jednak pro armádu, tak i pro civilní život. 

 Pietas, constantia, gravitas, frugalitas, stejně jako respekt z bohů, z jejich vlastních 

rodin, ze zákonů, z regulí a povinností stejně jako z práv byl nedílnou součástí formování 

charakteru. Tento výcvik byl vždy přímo směřován k praktickému cíli, s ohledem na 

každodenní zkušenosti. 

 Tento aspekt jejich života byl naprosto odlišný od života Řeků. V podstatě tito lidé 

vždy úspěšně nalézali správnou rovnováhu mezi intelektuálními a praktickými činnostmi, 

proto dospěli k rovnosti mezi tělem a duší. 

 Úplně první vzdělávání římské mládeže se týkalo znalostí práva jakožto návdavku ke 

znalostem vojenských dovedností, které měly ve výchově dítěte významnou roli. V tomto 

kontextu byla tělesná výchova hlavně zasvěcená utilitaristickým a vojenským cílům, nejprve 

z pohledu zdraví a nakonec pro vznik profese. 

 Sport ztratil svůj výchovný záměr v antickém Římě, zatímco v Řecku toto bylo 

podporováno. Sport v Římě byl provozován z důvodů vojenského tréninku a zdravotní péče, 

jako doplněk zdravotní péče poskytované v lázních. Pokud byl sport vykonáván jako zábava, 

jeho protagonisté již nebyli součástí vyšší třídy, ale patřili do nižší třídy nebo mezi obyčejné 

lidi. 
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 Plavání bylo provozováno ze dvou důvodů,  a to buď za účelem vzdělání a vojenského 

výcviku nebo pouze pro zábavu. Bylo pokládáno za harmonickou a současně zdravou 

fyzickou aktivitu. Význam plavání je dokázán na známém římském rčení:  

„Neque litteras didici nec natare“ (Není vzdělaný ten, kdo neumí plavat) TPF

89
FPT (viz. příloha obr. 

40, 41 a 42). 

 O tělesné výchově mládeže v královském Římě jsme získali pouze málo informací, 

zatímco více informací jsme shromáždili o období Římské republiky a císařství. 

 Vzdělání v atletice mělo vlastní vývoj, ačkoli také pro vojenské účely. Jakmile Římané 

dosáhli 17 let, začali nosit tógu, závodili v aréně Martova pole, trénovali plavání napříč řekou 

Tiberou plně vyzbrojení a současně navštěvovali mnohé plavecké bazény v Thermae, 

vystavěné do trojúhelníků a půlkruhů na březích řek. 

 Je dobře známo, že pod pojmem „hloubkoví potápěči“ („Urinatores“) byla vytvořena 

skutečná plavecká asociace. Potápěči nejprve lovili ryby pouze pod vodní hladinou. Později 

se stali skutečnými profesionály, kteří byli využíváni při hledání vraků lodí. Často byli 

najímáni pro lov měkkýšů a dalších ceněných mořských ryb. 

 Potápěčské dovednosti byly využívány pro vojenské účely s rostoucím počtem válek a 

násilí mezi lidmi. 

 Plinius Mladší popsal osobní lázeň, kterou měl ve svém domě, kde mohl plavat. 
Cicero v projevu „Pro Caelio“ píše:“…Tibera, zde se shromažďovaly zástupy mladých lidí, 

aby trénovali plavání“. TPF

90
FPT 

 Plinius Mladší byl zvyklí označovat koupele s rozdílnými podmínkami jako balnearia 

nebo dokonce lavatrina. 

 Trebatius, dovedný plavec a slavný právník, doporučil Horáci, který nemohl spát, 

třikrát přeplavat Tiberu, protože plavání pomáhá proti nespavosti. 

 Octavius Augustus ve věku 70-ti let byl postižen velmi vážným nervovým 

onemocněním a mohl zemřít, kdyby mu Musa Antonius nedoporučil skočit do studené vody 

bazénu. 

 Vergilius napsal, že Italové byli zvyklí brát jejich děti k řekám, ponořit je do vody, 

umýt je a tím jim zlepšovat zdraví. 
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5.1 PLAVÁNÍ VE VOJENSTVÍ 

Na počátku dominovalo ve výchově mladých Římanů vojenské hledisko. Bylo 

extrémně důležité je učit přečkat složité válečné podmínky a naučit je překonat jakýkoli 

problém. Museli být schopni použít jejich zbraně a jízdu. 

 Všechny aktivity sledovaly vojenského cíle: lukostřelba, šerm, běhání, skákání, házení 

diskem, zvedání těžké váhy (vzpírání) a plavání. 

 Tréninky plavání se skládaly ve skutečnosti z manévrování mladých mužů a nošení 

zbraní. Vyzbrojení museli brodit hluboké řeky, ukazovat maximální pohrdání nebezpečím, 

protože strach znamenal ohrožené štěstí v bitvě. Například v oblasti nazývané Martovo pole 

byla obrovská vojenská tělocvična. Území tělocvičny se pnulo zhruba od úpatí Aventine a 

vršků Capitolu na jih a pokračovalo po levém břehu řeky Tibery. Zahrnovalo oblast zvanou 

Arenula až po již zmíněné Martovo pole, dosahující k Pinciu a Pontu Milviu na severu, 

podélně bylo rozděleno Flaminskou cestou (viz. příloha obr. 43 a 45). 

 Velký písečný obdélníkový prostor, umožňující manévrování mnoha pěchotních legií 

a rozvinutí jízdy, byl vhodně ohraničen řekou, vyzdvihující význam nácviku plavání ve 

vojenském tréninku. Často praktikovanou rutinou bylo trojnásobné přeplavání řeky Tibery. 

 Horatius ve svých dílech Óda, Satira, Epištola a Carmen Seculare nabízí jasné 

svědectví, jak zamilovaní byli Římané do her a ostatních sportovních aktivit, například 

plavání, lovu, tance a různých atletických závodů. Popsal vojenský trénink prováděný 

římskými mladými muži na Martově poli. V osmé ódě, kde popsal některé charakteristické 

prvky příznačné pro různé sportovní aktivity, básník, mimo jiné hubuje (nadává) Lidii, 

zamilované do Sibaria, za rozptylování mladého Římana z tréninku v Campu. Ptá se jí: 

„…proč se on bojí skočit do žlutavých vod řeky Tibery?...“ TPF

91
FPT 

 

Horatius dále říká o Římanech: 

 

„nikdo jiný nebude obdivován na Martově poli, tak jako ten, kdož zručný v ovládání koně ve 

skoku, ani nikdo nebude tak hbitý jako je on hbitý v plavání přes řeku“. TPF

92
FPT 
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5.1.1 Skutky plavání ve válkách 

Malířství vždy opomíjelo aspekt Římské kultury, že sportovní a vojenské cvičení 

představované na březích Tibery nebylo považované za přehlídku ani za exhibici s cílem 

zastrašit občany. Místo toho byly běžným prvkem a lidé byli zvyklí vojenský trénink 

sledovat. V průběhu let představovalo pouze několik soch houževnaté vojáky – sportovce. 

Například o skutku Clelia neexistuje žádné obrazové ztvárnění, zatímco jeho socha podél Via 

Sacra je alespoň trochu známá.  

 Další příhody jako je skutek Ponta Cominia, který se plul na vlnách řeky Tibery 

(poblíž Veius) ukrytý v kůře stromu nebyl nikdy zaznamenán žádnými umělci. Pontius unikl 

galskému obležení a přistál na úpatí kopce Capitoline, aby doručil zprávu od Camilla. 

 To samé zažil Horatius Cocles, bojujícímu osamoceně proti Porsenovým vojákům, 

strhl za sebou most a pak se po skoku do vody a plavání pod vodou, dostal ke břehu řeky. 

 V dalším známém činu dobytí Kartága (210 př.n.l., 2.Punská válka), Scipio Africanus, 

velitel skupiny mužů, překonal bažinu nejprve broděním a posléze plaváním; potom slezl 

nehlídané vysoké městské hradby, přestože bylo považováno za příliš složité na ně z té strany 

vylézt. 

 Jak se zdá, byl zvyklí trénovat se svými vojáky a překonávat řeku ve zbroji. Stejně 

jako byl zvyklí trestat ty, kteří volali o pomoc, neschopni řeku překonat. 

 Během obléhání Naumace zapustil Scipio Africanus dlouhé tyče do dna řeky Durius a 

opatřil je čepelemi kopí, aby zabránil útěku plavců z obléhaného města. 

 Brutus během války proti Antoniovi napnul lana podél pobřeží, připevnil k nim mnoho 

malých zvonků, aby zabránili obyvatelům z Hante uprchnout. 

 Sartorius poté, co byla římská armáda poražena u Cambresi a u Teutonici, ačkoli 

zraněný a ve zbroji skočil do řeky Rodanus a překonal ji. 

Camillus našel útočiště ve Veius a byl zvolen vůdcem věrné skupiny Římanů, kteří ho 

následovali. Římané poté, co oblehli Capitolium vyzvali Camilla, aby se vrátil zpět. Pro 

doručení zprávy senát zvolil zručného plavce Cominia. Ten, aby unikl Galům, sestoupil 

z Tarpeja Rock, skočil do Tibery a tak se dostal do Veius. Následně plaval zpět do Říma. 

 Plutarchos a Suetonius často popisovali vynikající plavecké schopnosti Julia Caesara a 

jeho vojáků. 

 Plutarchos v díle „De Caesaris Vita“ vypráví:  
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  „…nepřátelům se podařilo zastihnout setniny první linie nepřipravené, v podstatě 

uvězněné v bažině. Jeden voják se vrhnul do boje před Caesarovýma očima jenž pozoroval 

boj a poté, co prokázal odvahu v několika různých situacích, uspěl v záchraně setnin a 

způsobil ústup nepřátel. Ustoupil až tehdy, když všichni ostatní byli v bezpečí, s obtížemi se 

vrhl do vody a jen stěží se mohl dostat na druhou stranu.  Napůl plaval, napůl šel bez svého 

štítu...“. TPF

93
FPT 

 

 K poctě skutků vykonaných samotným Caesarem, vypráví Plutarchos jeho vlastní 

verzi události, která se přihodila  během bitvy o Alexandrii (47-48 n.l.). Uvedl, že když se 

římští obyvatelé vzbouřili proti Caesarovi a římské presidium se připojilo k rebelům, Caesar a 

několik jeho dalších mužů přeměnilo palác v pevnost, vyslali posla do Malé Asie s prosbou o 

pomoc, zapálili loďstvo, takže to neupadlo do nepřátelských rukou (oheň se bohužel rozšířil 

do velké knihovny). Caesar skočil do vody a doplaval na jinou loď. Zároveň v ruce zachránil 

velice důležité dokumenty. Pak se dostal na malý ostrov jménem Pharus, kde počkal na 

přicházející pomoc. 

 

 „… jakmile vypukl boj okolo ostrova Pharus, skoče z hráze do malé lodi, aby 

zachránil své muže, uviděl Egypťany přibíhající z různých směrů přímo k němu, skočil do 

vody a zachránil se plaváním. V tu dobu měl u sebe mnoho rukopisů, o které nechtěl přijít, jak 

již bylo uvedeno, navzdory tomu, že byl pod palbou nepřátelských lučištníků je držel nad 

hlavou, svíraje je v jedné ruce a plavaje druhou“. TPF

94
FPT 

  

 Vzdálenost, kterou Caesar uplaval byla zaznamenána v délce dosahující 300 metrů. 

 Zdá se, že kniha, kterou Caesar držel ve své volné ruce byla jeho vlastní práce nazvaná 

The Commentaries (Zápisky). Později byl zopakován velice podobný čin jistým 

Cammoensem, který tak zachránil národní literární dědictví jeho země, slavnou „Lusiadu“  

kde autoři vypráví příběh Vasca de Gamy: „Natando in tutum pervenit“ (Plaval na bezpečné 

místo). 

 Když Titridate oblehl Cizicus, římský generál Lucullus se zeptal svých vojáků kdo je 

zdatným plavcem schopným uplavat vzdálenost více než sedm mil a nést dvě kožené torny 

                                                 
TP

93
PT BORELLI, A. Antalogia della letteratura Grecca I. Torino: Ed. Partes, 1970. s. 84-85. 

TP

94
PT MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Swimming from the beginning to the Roman Empire. Roma: Societa 

Editrice Nemi, 1994. s. 81. 



 81

plné dopisů. Za účelem oklamat nepřátelské hlídky si voják pokryl hlavu listnatými větvemi, 

byl tak zaměněn za vznášející se kmen stromu. 

 Také v dílech De Bello Gallico a De Bello Alexandrino líčí Julius Caesar mnoho 

příhod, kde jak on sám nebo jeho vojáci předvádí náročné skutky ve kterých hraje plavání 

důležitou roli. Jeden z těchto skutků se stal v boji proti Germánům, a je zaznamenaný v díle 

De Bello Gallico (52-58 n.l.): 

   

 „Poté, co byli zastaveni se nepřátelé otočili a rozeběhli se ke břehu řeky Renus, 

vzdálené okolo padesáti mil. Několik z nich, spoléhající se na svou sílu, se pokusili ji překročit 

nebo uniknout na lodi. Mezi nimi Ariovitus, který unikl na malé lodi, uvázané u břehu, 

zatímco všichni ostatní byli pochytáni jízdou a pobiti...“ TPF

95
FPT
 

 

  „Jakmile se Caesar dozvěděl o úmyslech nepřátel, vzal armádu k řece Temži do 

Cassivellaunovy země. Tato řeka má pouze jeden extrémně obtížný brod. Když tam dorazil, 

spatřil nepřátele na druhém břehu, dobře uspořádané a početné. Říční břeh byl opevněn 

úzkými špičatými kůly, vraženými hluboko do dna. Mnoho dalších bylo pod vodou ačkoli ze 

shora nemohly být vidět. Caesar vyslal jízdu napřed, legiím nařídil ihned je následovat. 

Nicméně nepřátelé vidíce, jak rychlí a zruční byli římští vojáci, ačkoli byli po krk ve vodě, 

rozhodli se opustit pozice a uprchnout, protože se domnívali že nemohou vydržet jejich 

útok.“TPF

96
FPT 

 

Existují různé interpretace jedné příhody od jejího protagonisty: 

  

 „…rychle utíkali do lodí, ačkoli jakmile se dostali na palubu, mnoho lodí se potopilo; 

kvůli velkému množství lidí a velké váze. Někteří z nich byli zabiti Alexandriány zatímco 

váhali a nebyli si jistí, co dělat. Ostatní byli více úspěšní, když se jim podařilo dostat do 

prázdných zakotvených lodí a uniknout“.  

 „Caesar povzbuzoval své vojáky a posiloval jejich odvahu setrvat poblíž mostu a 

dalších pevností tak dlouho, jak jen mohou. Zůstal s nimi podstupujíc stejné riziko. Když viděl, 

že se všichni vzdávají, vrhl se sám na loď a velký dav ho následoval. Protože loď nemohla být 
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ani kormidlována ani nemohla odjet pryč od břehu, představil si, co by se mohlo stát později, 

vyskočil proto z lodi a plaval k dalším lodím opodál…“. TPF

97
FPT 

  

 Tacitus vypráví, jak Agricolovy legie překročily úžinu Menai v roce 78 n.l. před 

porážkou Britů u Anglesey. 

 

 „…Lodě nebyly dostačující, jak se ostatně očekávalo, kdykoli se náhle změní názor: 

beztak vůdcova iniciativa a rozhodnost slavily úspěch. Jakmile se odzbrojili, měl nejlepší 

muže ze záložního vojska na střetnutí s nepřítelem. Znali brody a ovládali zvláštní plaveckou 

techniku typickou z jejich vlastních zemí. Rychle se posunovali vpřed – sebe, koně a vlastní 

zbraně. Nepřátelé, kteří očekávali útok z moře byli polekaní a mysleli si, že boj je beznadějný 

s těmi, kteří umějí bojovat tak neočekávaným způsobem “. TPF

98
FPT 

 

 Během obléhání Byzance, vedeného Septimiem Severem přes tři roky, komando 

potápěčů přeseklo lana všech nepřátelských lodí a odvleklo lodě do přístavu. Dione Cassius 

napsal: 

 

 „Byl to zajímavý pohled. Lodě se posunovaly vpřed bez pomoci větru nebo vesel. 

Zdály se být vláčeny jako by kouzlem do Byzantského přístavu “. TPF

99
FPT 

 

 Síla užitá těmito plavci musela být obrovská. Mohou být použity dvě hypotézy k 

vysvětlení tohoto zdánlivě nadpřirozeného jevu: 

1) že lodě byly vlečeny plavci plavajícími prsa 

2) že plavci plavali pod vodou a dýchali skrz trubky. 

 První se zdá zřejmě více důvěryhodná.  

 Plutarchos líčí další příběh o Antoniovi, předstíraje chválu na výjimečné plavecké 

schopnosti prokázané Egypťany, dělá si legraci z Caesarova synovce. 

 Ve volném čase miloval Antonio rybaření podél Nilu, ačkoli zřídkakdy chytil rybu. 

Myslel si, že jeho postavení požadovalo prokazatelně vynikající rybářské schopnosti a tak 

zaplatil dva zkušené plavce, aby se potopili asi 100metrů od místa kde rybařil a pověsili tam 

                                                 
TP

97
PT FRANZONI, A. Storia degli sport. Milano: Brain Edizioni, 1983. s. 104. 

TP

98
PT FRANZONI, A. Storia degli sport. Milano: Brain Edizioni, 1983. s. 111. 

TP

99
PT BORELLI, A. Antalogia della letteratura Grecca I. Torino: Ed. Partes, 1970. s. 134-135. 



 83

na jeho háček velkou živou a mrskající se kořist. Antoniova prestiž tak rychle vzrostla, ačkoli 

Kleopatra se ošálit nenechala. Jednou, když přiměla dvůr zúčastnit se Antoniova velkolepého 

představení, zaplatila na oplátku druhého plavce aby pověsil na jeho háček starou, vysušenou 

a uzenou rybu. Jakmile Antonius vytáhl lanko, hodnostáři propukli v smích.TPF
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5.2 PLAVÁNÍ JAKO RELAXACE - LÁZNĚ A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ PRO 

PLAVECKÉ AKTIVITY 

5.2.1 Římské pojetí „plaveckého bazénu“ 

 Původně Římané považovali „plavecké bazény“ za sádky pro chov ryb nazývané 

„vivarium“. Později byl použit stejný název pro všechny druhy bazénů, na rozdíl od těch 

v lázních, kde se mohlo provádět plavání („natatio“).  

 Plavecký bazén byl proto odlišný od „cisterna“ což byla vnitřní vodní nádrž, odlišný 

od „baptistaerium“ - hluboké nádrže, od „nimpheum“ velkolepé fontány a také odlišný od 

„labrum“ nebo „silium“ nebo také „alveus“, obyčejné nádrže. 

 Slovo „bazén“ mohlo být používáno Římany v různých významech. V „piscina 

limaria“, zařízení umístěném jak na začátku tak na konci akvaduktu, používaném na čištění 

vody nebo v „impluvium“, trojúhelníkových nebo čtvercových nádrží umístěných uprostřed 

haly všech Etrusko – Italických obytných domů a používaných na shromažďování dešťové 

vody. 

 Aulus Gellius uvedl, že piscinae byly jezera nebo dokonce uzavřené bažiny kde jsou 

shromažďovány živé ryby. TPF
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 Tyto chovné rybníky byly známé Egypťanům, Řekům i ostatním národům ze 

Středozemního pobřeží Afriky.  

 Nádrž, jejíž obvod činilo 7 stádií - okolo 1260 metrů -  byla postavena na Agrigentu a 

byla využívána jako chovný rybník pro ryby, které se servírovaly na hostinách. 

 Obě nádrže, velká venkovní nádrž umístěná na trojúhelníkovém „balneu“ nalevo od 

Diomedovy vily v Pompejích a obrovský rezervoár navržený Nerem, umístěný mezi mysem 

Miseno a Aversem a naplněný horkou vodou z Baii, se shodně nazývaly piscinae. 
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 Podél celého pobřeží Campanie a Lazia postavili Římané „piscinae salsae“, které 

naplnili slanou vodou, aby ryby ze Středozemního moře udrželi naživu. Torre Astura u 

Formia a  Neptune byly vyhlášené. 

 Za života Luculla a jeho vyhlášených hostin, začaly být nádrže plněné slanou vodou 

velice známé také v Římě a tak se v prvním století rozšířily po celém římském světě. 

 Mezi jinými byl objeven pod Bazilikou Flavia na Palatinském kopci kruhový bazén, 

rozdělený do několika prostor a nejspíše plněn mořskou vodou. Další byl objeven na svahu 

kopce Monteverde. Měřil 19x42x10 m a celý byl omítnut vrstvou malty vyrobené z mletého 

hliněného nádobí smíchaného s nasekaným rostlinným uhlím objeveným v Římě.  

 Je hodnotné zmínit také další důležitou informaci, že 13. oblast římského impéria, 

nazývaná „Piscina Publica“, vděčí za své jméno existenci bazénu, který na tom místě stál již 

ve 3. století př.n.l.  

 Samotný bazén, „natatio“ byla nádrž s délkou v rozmezí mezi 13 až 300 stop (tj. 

kolem 4 až 90 metrů) s přiměřenou hloubkou a šířkou tak, aby to dovolilo koupajícím plavat. 

„Piscinienses“ byli pravidelní zákazníci v plaveckých bazénech, kteří se tam učili plavat. 

 Výzkum zaměřený na lokaci a zanesení všech existujících plaveckých bazénů a 

naumachií do seznamů map starověkého Říma, publikovaných ve svazcích známých jako 

„Mapy Říma“, které vydal Amato Pietro Frutaz a zveřejněných Institutem římských studií 

v roce 1962, nás dovedl k zajímavým výsledkům. 

 Mapa starověkého Říma, kterou vytvořil Stefano du Pérac (viz. příloha obr. 43), 

datovaná k roku 1574 založená na tom, co zbylo z Pianta Severiana a z dalších 

archeologických map publikovaných během toho roku, prezentuje skutečně podrobným 

způsobem některé velmi zajímavé prvky. V oblasti nazývané Piscina Publica, 12. oblast, 

mezi Circus Maximus a lázněmi Antoninia, existoval opravdový venkovní bazén (nazývaný 

přesně piscina publica), ze tří stran obklopený kolonádou, zatímco čtvrtá strana je vybavena 

schodištěm, které nabízí postupný přístup do vody.  

 Stejná mapa ukazuje Naumachia Domitiana podél Flaminské cesty na levé straně 

Tibery nedaleko Augustovi svatyně a další naumachii na levém břehu Tibery v oblasti zvané 

Porta Portese (viz. příloha obr. 46). 

 Na mapě od Maria Cartera nakreslené v roce 1579, vidíme budovu zvanou „Balena“, 

vně městských hradeb, v místě mezi Porta Pinciana a Porta Flaminia, kromě toho si můžeme 
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také všimnout „Piscinia Publica“ z 12. oblasti, obklopené kolonádami na všech čtyřech 

stranách, podobné dvěma výše zmíněným Naumachia TPF

102
FPT (viz. příloha obr. 47 a 48). 

 V roce 1706 vydává Franceso Nodot mapu popisující něco nového, na co je náš 

výzkum zaměřen: Piscina Publica ve 12. oblasti je obklopena dvěma zděnými kruhy, které 

mají společný střed a kromě toho naumachia umístěná v Porta Portese je zde i pojmenovaná: 

„Naumachia Caesaris vel Augusti“ (viz. příloha obr. 47 a 48). 

 Specifické místo v Římě, známé jako 14. oblast v období vlády Augusta bylo 

charakteristické některými skutečně zajímavými prvky, které se vztahují k veřejným 

plaveckým bazénům v Římě. Podle G.B. Piranesiho map z roku 1762 byly uvnitř této oblasti, 

umístěné na pravém břehu řeky Tibery, postaveny tři plavecké bazény ve tvaru trojúhelníku.

 Rozmary majitelů určovaly tvary bazénů. Vypadá to, že trojúhelníkové tvary bazénů 

neměly zvláštní význam. Upřednostňování speciálních tvarů před jinými bylo spíše ovlivněno 

praktickými potřebami nebo snad příznačným architektonickým stylem používaným v Římě, 

kde převládala obecná touha po estetice (viz. příloha obr. 43 a 44). 

 Ve své práci Piranesi ukazuje oblast kolem Hadrianovy svatyně a Martova pole, na 

pravém břehu řeky Tibery, obklopeném dvěma hlavními kanály (euripi), které přivádějí vodu 

potřebnou pro celou tuto oblast. Zdá se, že zde nebyl žádný trojúhelníkový bazén ačkoli 

můžeme vidět některé trojúhelníkové nebo obdélníkové nádrže, všechny nazývané „Stagnum 

saliens“.  

 Všechny nádrže byly zásobovány vedlejšími kanály s pomalu proudící vodou z řeky 

Tibery. Tato voda mohla být používána pro zavlažování Horti Domitiae nebo dokonce jako 

přitažlivá a okouzlující ozdoba uliček. 

 Obdélníkové nádrže jsou v podstatě vyzdobeny uprostřed sloupy podpírajícími sochy 

ve tvaru zvířat, ze kterých tryská voda (simulacra belluarum cum salientibus). Tyto sochy se 

odrážely ve vodě a tak se zdvojoval okouzlující efekt. 

 Podle Piranesiho rekonstrukce, jediný trojstranný bazén skutečně využívaný pro 

trénování plavců (piscinienses) je ten na pravém břehu Tibery známý jako Natatio. 

Jednoznačný doklad podporující tuto tezi je potvrzen existencí dvou „spoliatorií“, 

postavených ve dvou ze třech vrcholů plaveckého bazénu. Bazén byl situován blízko 

Fabianova mostu, nedaleko Navalia (slavná starověká loděnice v Římě), na území nyní 

obývané moderní čtvrtí zvanou Prati. 
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 Dva další plavecké bazény jsou v blízkosti Martova pole a mají polokruhový tvar. 

Bezprostředně za polokruhovými bazény stály Naumachia Neronis, které byly plněné stejným 

systémem kanálů (viz. příloha obr. 44). 

 Na závěr musíme upřesnit, že termín Piscina Publica byl zmíněn i na mnoha jiných 

mapách, ačkoli nebyly doprovázeny skutečným topografickým značením samotné budovy.  

 

5.2.2 Lázně 

 V lázních jako je Martovo pole a Circus Maximus měla tělesná výchova možnost 

rozvíjet nové perspektivy a cíle. Jasný důkaz rozvoje a rozšíření tělesné aktivity v Římě 

dokazuje existence a vývoj lázní. 

 Na začátku císařské éry se Augustus snažil prostřednictvím instituce Collegia 

Juvenum přesvědčit mládež, především tu z vyšší třídy, praktikovat tělesnou výchovu a sport. 

Pomocí této instituce a sítě lázní se rozvíjela kultura péče o tělo, ačkoli Římané využívali 

lázní převážně  pro zdravotní účely. 

 Skutečná změna zvyků ohledně fyzické aktivity je vidět uvnitř císařských lázní, ačkoli 

v menším měřítku. Díky snahám Augusta, Nera a Domicina se v Římě konaly sportovní 

závody velmi podobné těm řeckým. Za vlády Augusta oslavoval básník Virgil sportovní 

aktivity podobně jako byl Homér v Řecku.  

 Ačkoli Římané postavili během krátké doby mnoho lázní je možné, že většina lidí, 

kteří se věnovali plavání, využívali všechny možné druhy vodních toků. Plavání mělo 

primární roli mezi životními zvyky Římanů i před tím, než byly lázně postaveny. Římané byli  

zvyklí k plavání využívat početné malé nádrže nacházející se v městské oblasti. Mezi těmi, 

které známe byla jedna před Porta Capena, další byla nedaleko Chiesa Nuova a Sala 

Borromini. Další se nazývala Lago Regillo, vzdálená asi 5mil od Říma mezi cestami Casilina 

a Prenestina. Původem to byla skutečná bažina, vysušená až kolem roku 1600 n.l.TPF
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 V Římě, na rozdíl od Řecka, bylo koupání (speciálně koupání ve studené vodě) a 

plavání součástí tělesné výchovy. Římané užívali mnoho způsobů cvičení plavání, záleželo na 

věku, pohlaví a zdraví jedinců. 

 Samotný obřad koupele byl prostší pro ženy. V dámských lázních neexistovaly 

tělocvičny, možná proto, že ženy cvičily gymnastiku jen zřídka. Kdykoli pravidla povolovala 
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současný přístup do lázní oběma pohlavím pro trénování plavání, bylo to okamžitě 

kritizováno jako opovrženíhodné chování „signum adulterae lavari cum viris“  (označení 

cizoložnic spočívá v koupání společně s muži).  

 Ženy které chodily do lázní nosily speciální plavkové kalhoty, zatímco muži plavali 

nazí. Římané byli více zahanbeni pohlavím než Řekové, ačkoli bez problémů akceptovali 

mužskou nahotu. 

 Obvyklé plavecké cvičení pro Římany bylo standardně před vstupem do vody se 

opatrně zahřát. Byl to jediný způsob, jak získat všechny výhody z koupání. Jakmile se kožní 

póry vhodně rozšířily, byl nejlepší čas užít si přednosti koupele ve studené vodě. Poté se 

koupali znovu v horké vodě a dostávali masáž. 

 Muži během zahřívání obvykle závodili se závažím stejně jako v jiných míčových 

hrách, poté dostávali masáž a nakonec skočili do bazénu. Byli tam také tací, kteří šli po 

opalování (apricatio), po cvičení gymnastiky nebo po masáži do calidaria do assa sudatia 

(parní lázeň). Odtud pokračovali do jiné komory s rozdílnou teplotou (tepidarium). Nakonec 

přešli do frigidaria,  kde byli ošetřování omýváním chladnou vodou. Pro větší efekt, který 

poskytuje vyšší rozdíl mezi teplotami, házeli sníh (uskladněný v jeskyních během zimy) do 

frigidariua, zatímco v calidariu se udržovala vysoká teplota. Po koupeli byli ošetřeni dalšími 

masážemi, při které se používali oleje a balzámy. Dostupné svědectví ukazuje na existenci 

rozdílných časů, kdy se lázně otevíraly. Giovenale potvrzuje, že obvykle otevírali mezi 10-11 

hodinou dopoledne. 

 Za vlády Hadriana byly podle císařského nařízení otevírací hodiny stanoveny mezi 

13.45 a 14.30 odpoledne, zatímco Alexander Severus dokládá, že otevírali ještě o hodinu 

později. Otevírací doba byla různá pro muže a pro ženy (viz. příloha obr. 51).  

 Zavírací doba byla se západem slunce. Nicméně v období mezi Alexandrem Severem 

a Tacitem byly lázně otevřené dokonce i po západu slunce, možná pro zvláštní události. 

Například v Pompejích byly v lázních nalezeny olejové lampy jako důkaz nočního osvětlení.  

 Postupem času se lázně staly nejvíce navštěvovaným veřejným místem uspokojující 

všechny při hledání zábavy, volna, klidu, rekreace, koncentrace a sociálního kontaktu. Když v 

lázních byly dvě řady souměrných komor, mohli je navštěvovat muži i ženy  zároveň, nebo 

v různý čas pokud byly haly společné pro obě pohlaví. 

 Vstupní poplatek byl velmi levný: quadrans, nebo čtvrt asse a vstup byl zadarmo pro 

mládež a děti. Kdokoli si chtěl koupit přízeň lidí, nabídl volný vstup pro všechny, tak jako to 

udělal Agrippa v roce 33 n.l. 

 Básník Marziale nám zanechal některé citáty z Agrippových lázní: 
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 „Zanechte míč. Zvon lázní zní. Stále si hraješ? Je vhodné zahřátí pro koupání, 

neprotahuj si své paže v dusné tělocvičně ani nechytej těžké a zaprášené míče. Běžet přímo do 

vodního proudu Acqua Vergine je pro tebe dobré…“ TPF

104
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 Zvon lázní (tintinabulum) oznamoval zavírací čas. 

 Marziale dále udává následující citace, které více popisují plavecké aktivity: 

 „Vydržíš teplo slunečních dní, když se ponoříš do Tago pokryté stínem stromů“P

 
P.P

 
TF
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 Samotní Římané vnímali život v lázních rozporuplně. Například Nerovy lázně byly 

vysoce oceňovaným centrem zábavy, skutečné místo shromažďování. Básník Marziale, který 

je často vzpomíná, napsal: 

 

 „Co bylo horší než jeho lázně?“. TPF

106
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 Také Seneca popsal velmi barvitě život v lázních: 

 

 „Bydlím přímo nad lázněmi. Představte si ten drnčivý hluk, neustálý křik v různých 

tónech, které vám způsobuje, že si přejete být hluchý. Slyším sténání všech těch cvičících 

s náčiním, funí a prskají. Představte si, když je někdo masírován, slyším údery masérových 

paží o jeho ramena. Vydávají různé zvuky, které záleží na tom, jestli pokládá ruce ploše nebo 

vydutě. 

Kdykoli je tam někdo z těch, kteří nemohou přestat s křikem při hraní s míčem a od začátku 

spojují každý úder do míče s hlasitým pokřikem, jste ztraceni. Jsou tam také tací, kteří jsou 

zvyklí dohadovat se o všem, zloději, tlachající krabice, kteří rádi slyší zvuk vlastního hlasu a 

ti, kteří skáčou do bazénu a hlasitě cákají vodu kolem “.  TPF
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 Římané měli nepřátelský přístup k atletickým aktivitám, které považovali za 

nemorální, kvůli nahotě a škodlivosti pro mladé, protože odvraceli mladé muže od vojenského 

tréninku. Nicméně mladí oceňovali fyzické cvičení provozované v lázních a považovali to za 
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platnou pomoc při udržování kondice. Římané chodili do lázní regenerovat těla i mysl. 

Skutečně cítili potřebu odpočinku a čistoty. 

 V podstatě se zde dá fyzické cvičení srovnat s intelektuálními aktivitami. Čím více 

měli Římané  volného času, tím lázně postupně nabývaly na důležitosti. Lázně byly místem, 

kde mohly být často sjednány výhodné obchody. 

 Postupem času prošlo pojetí a využití lázní změnami. Byly koncipovány pro používání 

celé populace a pro péči a rehabilitaci vojáků tak, aby byly připraveny sloužit. Lázně byly 

využívány také k léčení veteránů s nemocemi z války. 

 Když byly lázně předělané na luxusní střediska, staly se pokleskem etiky společnosti. 

Pokud byly v době Scipia Africana (jak je vzpomínán Senekou) lázně jednoduché a poněkud 

skromné budovy, v době Nera byly lázeňské komory elegantní, vyzdobeny malováním, 

sochami, sloupy a dokonce stříbrnými trubkami. Nebyly dále používány pro zdravotní péči, 

ale spíše to bylo místo luxusu a chtíče. 

 

 „Po vytvoření tak čistých lázní, jsou nyní špinavější než kdy jindy “. TPF

108
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 Dokonce i po invazích barbarů a závislosti na Západní říši, se nadšení Římanů pro 

plavecké aktivity nezměnilo, různé vodní hry stále oslovovaly enormní davy, stejně jako 

„venationes“, disciplíny koňských závodů a „circenses“, akrobatická a gymnastická 

představení.  

 

5.2.3 Nejznámější lázeňské budovy v Římské říši 

 Lázně pro Římany nezbytně znamenaly parní lázně, horké komory plné páry, podobně 

jako naše sauny. Následovaly po nich masáže, pro usnadnění vyloučení toxinů skrz póry. 

Proceduru zakončovala studená lázeň. Archeologické pozůstatky ze starověkých lázní, stejně 

jako některé mapy, ukazují na existenci různých lázeňských komor: 

1) Frigidarium nebo-li chladná komůrka, kde byla lázeň se studenou vodou. Byla 

obvykle kulatá, často s půlkruhovými zónami krytými půlkupolemi (apsides), méně 

frekventované tvary byly obdélníky. Vnitřní podlaha byla obvykle krytá mozaikovými 

reprodukcemi námořních výjevů. Bazén se studenou vodou pouze na ponoření mohl 

být buď kulatý nebo obdélníkový a byl vybaven schůdky pro lepší přístup 
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používanými také jako sedačky.  Natatio (skutečný plavecký bazén) mohl být součástí 

frigidaria, ačkoli byl většinou umístěn v tělocvičně.  

2) Tepidarium nebo-li vlažná komůrka. Teplota této místnosti byla mezi vysokou 

teplotou jako v laconiu a calidariu a nízkou teplotou jako ve frigidariu. Tapidarium 

bylo vyhříváno systémem z panelů nazývaný „hypocast“ s mnoha výklenky nejspíše 

používanými jako úschovny a některé jako lavice. Také tato místnost bývala obvykle 

bohatě vyzdobena. 

3) Calidarium byla komora, kde byly umístěny horké lázně. Původně obdélníkový tvar 

byl postupně nahrazen více složitým a rovnoměrnými tvary, obohacený apsidami a 

výklenky. Samotný bazén byl vyrobený z cihel a pokrytý mramorovými panely tak 

jako ve frigidariu. Uvnitř byly schůdky sloužící jako sedadla. Vždy tam byla fontána  

s chladnou vodou poskytující osvěžení pro ty, co vycházejí z bazénu. Teplota byla 

udržovaná stabilní díky neustálému ohřevu vody, kdykoli teplota klesla. Jakmile 

teplota poklesla, voda odtekla z bazénu systém trubek do ohřívače, kde byla ohřátá a  

odtud proudila zpět do bazénu (viz. příloha obr. 52). 

Fontána byla vyrobena z mramoru nebo bronzu, zatímco koše s dřevěným uhlím byly 

vyrobeny z bronzu. 

4) Laconicum byly parní lázně původem z Řecka, přesněji ze Sparty. Byly kulaté 

s krytými výklenky často používanými jako sedadla. Zdrojem tepla byly kovové 

ohřívače. V klenbě laconia byl kulatý otvor zvaný lumen zavřený bronzovým víkem 

pro regulaci teploty. Později byl hypocast použit také v laconicum. Sauna byla 

považovaná za užitečnou pro očištění krve a její cirkulaci jako zdravotní terapie. 

5) Sudatoria nebo-li potící komory nabízely noření do speciálních léčebných vod. 

Teplota i složení vody jim poskytovalo léčivost. Na rozdíl od laconica, byla horká 

pára přímo vedena do komor. Na příklad v Baia byly využívány přírodní horké páry. 

6) Apadyteria nebo vestiaries, nevytápěné pokoje, poskytovaly svými výklenky a 

policemi možnost pro odložení oblečení a osobního majetku. Stáli tam strážci, aby 

zabránili krádežím (viz. příloha obr. 53). 

7) Tělocvičny většinou s venkovním hřištěm a verandou okolo, kde byly vykonávány 

fyzické aktivity. Někdy zahrnovaly i natatia. Během císařské doby byly tělocvičny 

umístěny mezi apodyteriem a frigidariem. Nicméně ne všechny lázně měly tělocvičnu. 

8) Oleatoria a conisteria, komory kde si zápasníci mazali kůži oleji a poté na ni roztírali 

písek. Filostratos v jeho práci o gymnastice popsal 5 různých druhů písku a detaily 

jejich různého použití: 
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- argilla prach, pro větší pocení 

- bahenní prášek, na očištění 

- červený nebo černý prášek používaný na masáže pro oživení pokožky 

- asfaltový prášek, na zahřátí.  

9) Districtaria, kde sportovci po cvičení byli zvyklí ležet na postelích, zatímco je otroci 

čistili a masírovali. 

10) Sphaeristerium bylo zvláště velké, na hraní s míčem. TPF
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 Kromě toho všeho tam byly také zahrady, obchody, knihovny, čekárny, obchody 

s parfémy, také mnoho pokojových služeb, spolu s podzemními pokoji obývaných 

služebnictvem a hlavně uzpůsobených pro vytápění. 

 Krása těchto budov, především Nerových lázní, byla určována enormním množstvím 

fresek, soch, maleb a dekorací všech druhů. 

 Mozaiky, druh dekorace typický pro lázně, si zasluhuje speciální zmínku. 

 Překrásně provedené, dokonce i ty nejprostší dekorace, představující geometrické 

prvky, květiny a rostliny, zdobily vodní prostředí. Později je doplňovaly také motivy 

gymnastických aktivit. V počátcích byly hlavně černobílé nebo tmavě šedé jako láva. Byly 

přiložené k podlaze jako koberec nebo pokrývaly dno bazénů.  

 Později byly barevné, převážně zachycovaly vodní svět a ryby a s tekoucí vodou 

dostávaly mozaiky nádech života a modely ryb vypadaly jako skutečné. 

 Zobrazovány byly ryby, delfíni, Bohové a Nymfy, dále scény zobrazující sportovce, 

gymnasty, které byly běžnou dekorací lázní a často byly nalezeny také na jiných místech, kde 

bylo praktikováno tělesné cvičení. 

 Velmi často byly mozaikovým motivem sandále, které byly zobrazeny pro 

připomenutí, že koupající by neměli chodit bosí v přílišně vytopených komorách nebo jako 

připomenutí zdravotních ustanovení. 

 Mozaiky, prvně použité v 8. a 7. století př.n.l. se nakonec rozšířily a prošly výrazným 

vývojem. 

 Byly jednoduše vyrobené skládáním říčních oblázků formující pevný a hladký 

podklad v místech nejvíce využívaných návštěvníky (nejvíce mezi komorami, ve venkovních 

prostorách a v čekárnách). 
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 „Oblázkové“ mozaiky byly později nahrazeny „signini“ mozaikami, použitými poprvé 

ke konci 4. století př.n.l., a rapidně se rozšiřující až do doby císařské. Byly méně ceněné než 

oblázkové a proto využívané pro méně důležité části budov. Pojmenovány byly po městě 

Segni. „Opus signinum“ znamenající v podstatě „z města Segni“. 

 Omítka získaná ze směsi vápna a terakoty (pálené hlíny) byla vyhlazena v kompaktní 

povrch zbarvený do jasně červena. Dalšími vrstvami omítek se docílilo stále jasnějších barev. 

 Stejným způsobem se získával také bílý nátěr ze směsi bílého vápna, cementu a 

travertinového prášku. 

 Stále známější, nejtenčí a pečlivěji vyráběné byly „dlaždicové mozaiky“ objevené ve 

3. století n.l., které se rychle rozšířily po východních stejně jako po západních zemích. 

 Brzy se staly nejužívanějším typem podlahy. Součástí této kategorie jsou také 

„mramorové obklady“, ačkoli jsou více nákladné, používaly se do doby císařské, poprvé byly 

použity v 1. století n.l. 

 Černobílé střapaté mozaiky „opus tassellatum“ (z tessella – tassel - střapec) byly 

zřejmě sestavené z kamene nebo mramoru, na počátku měly nepravidelné tvary, později 

obdélníkové nebo obecně čtyřhranné. 

 Poprvé byly použity během období římské republiky do pozdní doby císařské a vrchol 

rozvoje měly ve 2. polovině 2. století n.l. (z počátku zobrazovaly jednoduché geometrické 

vzorce, později následovaly složitější designy). 

 Zvláště časté jsou pozůstatky mozaikové dekorace datované do doby Hadriana, 

používané v Africe do 4. století n.l. 

 Lázně měly velmi důležitou roli ve společenském životě ve starověkém Římě. Každá 

středně velká komunita vlastnila nejméně jednu velkou stavbu veřejných lázní, zatímco 

soukromá zařízení byla obvyklá v domácím životě ve městě stejně tak jako ve venkovských 

příbytcích. 

 Během prvního století n.l. si bohatá šlechta nechávala stavět honosné vily, které byly 

obklopeny obrovskými parky a luxusními zahradami. K nejznámějším patří Horti Luculliani 

na vršku Pincio a Horti Sallustiani mezi Pincio a vrškem Quirinale. Součástí takovýchto vil 

byly samozřejmě lázně. 
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UAGRIPPOVY  LÁZNĚ 

 V roce 33 n.l. Agrippa poručil spočítat všechny existující lázně nebo balnee. 

Výsledkem bylo 170 těchto zařízení a toto číslo dále narůstalo. Agrippa nebyl pouze státní 

činitel, voják a  námořník, byl také architekt od roku 35 n.l. 

 Jeho zodpovědností bylo vymazat všechny stopy civilních válek a dát Římu vzhled 

opravdové metropole. Výsledky jeho práce byly velkolepé. Udělil posvátný monumentální 

vzhled Martovu poli bez narušení starověkého rázu města. 

 Vyhradil místo pro trénink vojáků, Campus Agrippae, vytvořil velký hluboký bazén 

nazývaný Stagnum Agrippae, zkultivoval bažinu když postavil velký odvodňovací kanál, 

postavil kolonády, mosty, oblouky, a také lázeňskou stavbu s Pantheonem. 

 Agrippovy lázně byly první veřejné lázně v Římě, postaveny mezi roky 19 a 33 n.l. 

v místě Martova pole, spojeny s Pantheonem v roce 25 n.l. Agrippovy lázně se rozšířily 

z dnešní via di Torre Argentina na via dei Cestari až k místu sousedícímu s Corso Vittorio 

Emanuele. Jejich délka byla okolo 100/120 m x 80/100 m. Pouze několik pozůstatků  zůstalo 

na via dell´Arco della Ciambella, rozdělující, co kdysi byla hlavní hala. Památka má průměr 

okolo 25m. 

 Po dlouhou dobu panovala otázka, zda Pantheon nazývaný Agrippův Pantheon byl 

součástí lázní a zda tato budova byla calidariem. Vypadá to, že Pantheon prošel mnoha 

rekonstrukcemi během staletí, buď po častých povodních z Tibery anebo po blesku, který 

udeřil do kopule (původně vyrobené z bronzu). 

 Teprve v roce 1892, kdy byly některé části kopule obnoveny, vědec z francouzské 

Akademie Villa Medici, Louis Chedanne upozornil na fakt, že některé cihly byly označeny 

speciální pečetí. Během Agripovy doby nebyly používány žádné pečetě na cihly. Po mnoha 

výzkumech bylo zjištěno že pečetě jsou datovány do roku 115-120 n.l. a jsou proto z doby 

Hadrianovy. 

 Nyní je otázkou, zda tento Pantheon je původem Agripův, nebo Hadrian respektoval 

při renovaci Agripův plán. Výzkum provedený několika vědci ukázal, že Pantheon stojící 

nyní na Pizza della Rotunda, je poněkud odlišný od Agripova.  

 Hlavní rozdíly byly: 

- Agripovo design byl obdélníkový namísto kulatý 

- Přední strana byla obrácena na jih a ne na sever (proto na dlouhé straně) 

- Plošina pod kolonádou byla postavena z travertinových klád a je 2,5m pod 

Hadriánovou plošinou. 
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 Jak se zmiňuje Plinius ve své Naturalis Historia, první lázně se nazývaly Thermae, na 

rozdíl od dalších názvů jako balneum nebo laconium. 

 Během následujících století lázeňské tělocvičny vybavené bazény a soukromé lázně 

s tělocvičnami plynule vzkvétaly a tak postupně měnily životy a zvyky římských občanů. 

 

UAUGUSTUS A JEHO „COLLEGIA JUVENUM“ 

 Pokud se zajímáme o rozšíření lázní a bazénů, musíme se zmínit, že Augustus nechal 

postavil proslavený vyhřívaný bazén, který byl součástí Collegia Juvena v Římě. „Collegium 

Juvenum“ zavedeno Octavianem Augustem se rozšířilo nejenom v Římě, ale po celé říši. 

Collegia se podobaly našim současným sportovním klubům, všechny měly stadióny, 

tělocvičny a lázně.  

 

UNEROVY LÁZNĚ 

 Nerův lázeňský projekt byl vypracován schopnými architekty, kteří zvětšili původní 

bazény a nádrže, aby z nich postavili několik širokých komor vytápěných nebo chladných, 

podle jejich účelu použití. 

 Nadšení pro Řecko nutilo Nera, aby postavil lázeňskou budovu se cvičištěm. Jak uvádí 

Svetonius byla taková budova otevřena v roce 62 n.l. Při té příležitosti připravil Nero tělový 

olej pro tělesné cvičení pro šlechtu a senátory.  

 Lázně se nacházely ve skutečně velkolepé budově, po Agrippových druhé 

nejhonosnější v Římě (viz. příloha obr. 54). 

 Nerův architekt de facto změnil původní budovu. Provedené změny byly začátkem 

nového architektonického vývoje, směřovaného ke složitějším tvarům, typickým pro období 

císařství. 

 Nerovy lázně se od roku 227 nazývaly Alexandrijské, neboť byly Alexandrem 

Severem přestavěny. Nacházely se na Martově poli, mezi Pantheonem a náměstími Pizza S. 

Luigi dei Francesi a Pizza Navona. 

 V současnosti se nacházejí za Palazzo Giustiniani, Patrizi, Madama a S. Luigi dei 

Francesi a za budovami P. Rolandini a pokrývají plochu 190 x 120m. 

 Skládají se z obdélníkového bloku zahrnujícího lázeňské komory i další komory 

nacházející se okolo tělocvičen. Stěny byly pokryty štukem a skleněnými mozaikami, podlahy 



 95

byly vyrobeny z barevných mramorů a žuly, mezi kterými byla krásná červená žulová 

podlaha, nacházející se nyní v Palazzo Patrizi. 

 Za vlády Nera bylo postaveno ještě několik dalších lázní, dokonce i mimo Řím, 

například na Argentariu blízko Orbetella, vzdálené kolem 120mil severně od Říma, nebo v 

Pozzuoli, kde jsou pozůstatky lázní stále zřetelné. 

 V následujícím období se stavěly skutečně velkolepé budovy, jako Titovy, Traianovy, 

ale také Caracallovy, Diocletianovy a Konstantinovy lázně. 

 Řím byl obzvláště bohatý na zásobení vodou. Ve 3. století ho zásobovalo až 11 

akvaduktů. Důvodem velké potřeby vody bylo množství a velikost lázeňských zařízení.TPF
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UTITOVY, DOMITIANOVY A TRAIANOVY LÁZNĚ 

Titus (doba vlády /d.v./ 79-81 n.l.) postavil své lázně po roce 80 n.l. na kopci Oppium, 

před Coloseem. 

 Jen velmi málo památek se zachovalo severně od Colosea. Lze předpokládat, že lázně, 

které bývaly uvnitř Domu Aurea byly použity pro vybudování nové budovy. 

 Domitianus (d.v. 86-91 n.l.) postavil nové lázně na kopci Palatinum, podél stěny 

hipodromu a ty byly pro použití jeho vlastního paláce. Voda byla dopravována trubkami 

pocházejícími z Claudiova akvaduktu.  

 Lázně dosáhly svého vrcholu ve vývoji za vlády Trajana (d.v. 98-117 n.l.). Byl to on, 

kdo začal stavět ohromné lázně a v roce 109 n.l. zavedl naumachii zvanou Vaticana. 

 Lázně otevřené Trajanem v roce 110 n.l. stály poblíž těm Titovým (viz. příloha obr. 

55). Existují dvě teorie, které to vysvětlují. Podle první jsou Titovy a Trajanovy lázně dvě 

různá zařízení, druhá teorie říká, že dvě jména se vztahují buď ke staviteli nebo restaurátorovi 

stejné budovy. Byly postaveny na základě Domu Aurea, do té doby než byly zničeny několika 

požáry. Původně byla budova postavena tak, že některé komory mohly být jihozápadním 

směrem, za účelem, aby umožnily calidariu získat co nejvíce tepla ze slunečních paprsků. 

Stejný princip byl použit u všech dalších lázní. 

 Diocletianovy lázně navrhl architekt z Damašku Apollodorus tak, že jednotlivé 

komory byly souměrně uspořádány podél střední osy. Kolem komor se nacházelo ostatní 

zařízení. 
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Tato budova může být považována za poslední stupeň ve vývoji lázní, započatý 

Nerem a jeho lázněmi s tělocvičnami a vrcholící složitými architektonickými stavbami. 

Jakmile vznikla potřeba dalších zařízení, kde by se lidé mohli procházet, povídat si, potkávat 

se, studovat, sportovat, architekti předpokládali, že je pohodlnější vytvořit odlišné prostředí za 

účelem vyhnout se příplatkům v lázních a současně poskytovat vyhovující zařízení pro různé 

potřeby. Řešením bylo udržovat současné lázně odděleně, tak aby byly umístěné v centru, 

obklopené zahradami a kolonádami. Další komory mohly být umístěny okolo hraničních zdí. 

Stejný model bude opakován u všech dalších lázní. 

 

UTHERMAE SURANAE 

 Tyto termální lázně byly postaveny za vlády Trajana, buď jím samotným nebo jeho 

přítelem Liciniem Surem na jejich společném majetku na vršku Aventinum. Thermae Suranae 

mohou být původem Pompejské lázně, s tělocvičnou po straně a komorami na opačné straně a 

buď bazénem nebo dvorem uprostřed. Bohužel se nedochovaly žádné pozůstatky, o jejich 

existenci se dozvídáme jen z literárních zdrojů. 

 

UHADRIANOVA VILA 

 Víme, že Hadrian (117-138 n.l.), extrémně zdatný plavec, rád vydával rozkazy při 

plavání. Jeho písaři stáli podél plaveckého bazénu, kde plaval.  

Jeho vila (vzdálená okolo 15mil od Říma) je výjimečný architektonický příklad všech 

budov z doby jeho vlády (viz. příloha obr. 56 a 57). Hadrian chtěl, aby vila reprezentovala 

nejkrásnější budovy z celého území a navrhl nová architektonická řešení a nové velkolepé 

styly, speciálně pro klenby. Tyto budovy se začaly stavět krátce poté, co byl zvolen vládcem. 

Pravděpodobně zpočátku řídil a koordinoval práce osobně, nicméně projekty schvalovalo 

mnoho významných architektů. Hadrian vybral místo, na kterém stála vila i lokaci dalších 

budov, stejně jako navrhnul klenbu stropů, které jsou nejpodivuhodnějším architektonickým 

prvkem vily. Práce byly dokončeny okolo roku 134 n.l. Od té doby se tam Hadrian usadil a 

neopustil toto místo až do své smrti, kromě krátké dovolené v Baia. Zemřel v roce 138 n.l. 

Umístění vily nebylo obzvlášť atraktivní, protože byla umístěna na planině, kde 

podnebí bylo často dusné, ale volba byla zajisté ovlivněna mírným zimním počasím. Zbytky 

z některých budov sídla jsou obzvláště zajímavé pro ty, kteří mají rádi historii tělesné 

výchovy, protože byly využívány pro tělesný trénink a přehlídky. 
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Jistě stojí za zmínku Řecké divadlo, které mohlo pojmout až 500 lidí.  Dále tam stála 

tělocvična, kde kromě kopie Diskobola od Mirone byl nalezen obrovský trup Iside, bohyně 

v Římě považované za spřízněnou s Igeou, bohyní zdraví, a proto tělesná výchova byla 

považovaná za prostředek jak získat a podporovat zdraví. 

Lázně samotné byly rozdělené na malé a velké lázně (tj. letní a zimní lázně nebo 

možná ženské a mužské, pro personál a veřejnost, ačkoli jiné hypotézy mohou mluvit o 

využití dvou samostatných budov). Byly vybaveny poněkud větším plaveckým bazénem.  

 Ohledně Poikile, velké tělocvičny s bazénem ve svém středu, musíme říci, že na rozdíl 

od Athénského Poikile, je současně promyšlený, byl to dlouhý, krytý koridor pro soutěže 

v chůzi obklopený vysokou zdí, kde sportovci mohli běhat a chodit a otočit se na obou 

koncích. Bazén uprostřed bylo možné použít pro výuku a nácvik plavání. 

 Teatro Marittimo je další malý architektonický skvost, postavený na malém uměle 

vybudovaném ostrově a vybaven apodyteriem, frigidariem, calidariem se záchody. 

 Vila je v současnosti stále velmi krásná. Z pozůstatků můžeme usoudit, jak velkolepý 

projekt to byl. 

 Neobyčejný význam měla přítomnost vody, množství tajných vchodů vymyšlených 

tak, aby poskytly služby skrytě, velký počet gymnastických budov, to jsou velice příznačné 

rysy vily, jež prozrazují Hadrianovu zálibu ke gymnastice, podobně jako velkorysost vládce 

ochotně založit městské cvičiště.  

 

ULÁZNĚ COMMODOVY A SETTIMIOVY 

 Vývoj lázní pokračoval i s Hardianovými nástupci. Také v regionu Cataloghi byla dvě 

lázeňská zařízení, jejichž ruiny nebyly nikdy nalezeny. Byly pravděpodobně zřízeny buď 

samotným Commodem (180-192 n.l.) nebo Settimiem Severem (193-211 n.l.) v první oblasti, 

poblíž Caracalla. 

 Mimo to Settimius Severus pokračoval v Domitianově projektu a zdokonalil lázně na 

vršku Aventine, které na rozdíl od regionu Cataloghi, kde lázeňská zařízení vypadají jako 

záměrně dvě odlišné stavby, tyto vypadají jako jedno termální zařízení. 

Podle zahřívacích kanálů umístěných uvnitř tlustých stěn a umístění bazénů lze 

rozeznat lázně postavené v blízkosti dalších budov. Nejširší bazén je polokruhový a vévodí 

zbytku budovy, to je typické pro sloupovou síň lázní Caracallových a Domitianových. 

 Pascal usuzuje, že budova, kterou nově objevil, byla využívána pro sportovní aktivity 

s přídavnou termální stavbou pro splnění a začlenění gymnastických cvičení. 
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ULÁZNĚ  CARACALLOVY 

 Caracalla (211-217 n.l.) vystavěl své lázně vně Porta Capena (známé od roku 215 n.l.), 

blízko silnice Appian, v té samé oblasti, kde ve starověku existovaly bazény.  

 Caracallovy lázně byly proslavené po celém Římě. Fungovaly do té doby, než Góti 

zničili akvadukty zásobující lázně vodou. 

 Pokrývaly čtvercovou oblast s délkou strany 330m. Obsahovaly několik komor, dvě 

kruhové sloupové síně a velkou budovu uprostřed, kde byly umístěny koupací komory. 

Budova mohla pojmout až 1600 návštěvníků. 

 Práce začaly kolem roku 211/212 n.l., jak dokazuje pečeť z doby Caracalla, a byly 

dokončeny v roce 216 n.l., kdy byly zasvěcené Antoniu Caracallovi (viz. příloha obr. 58). 

 Eliogabalus (218-222 n.l.) později přistavěl kolonády. Alexander Severus (222-235 

n.l.) je dokončil a zdokonalil (obnovil také Nerovy lázně a nazval je Thermae Alessandrinae). 

 Všude kolem centra se nacházely zahrady s bohatou výzdobou. Venkovní frigidarium 

bylo uprostřed. Kulaté tepidarium a calidarium, které byly kryté klenbami, byly orientovány 

na jihozápad za účelem získat co nejvíce přírodního tepla. 

Po stranách stály ostatní haly, osobní koupelny, úschovny, čekárny a haly jak pro 

masáže, tak pro saunu. Kromě toho se zde nacházely parfumerie, knihovny a dvě venkovní 

tělocvičny s kolonádami po stranách. Ve vnější části přímo před cestou do frigidaria byly další 

servisní pokoje a obchody.  

 Suterén byl využíván pro servisní chodby, vytápěcí zařízení, pračky, dopravu, 

uskladnění dřeva atd. 

 Do konce 3. století n.l. bylo v Římě postaveno 11 velkých veřejných lázní a 926 

menších soukromých. 

 Caraccalovy lázně mohly pojmout až 1600 lidí najednou, zatímco Domiciánovy mohly 

pojmout až 3600 lidí. 

 Když vezmeme průměr 1500 lidí využívající veřejné lázně a 50 lidí na každé 

soukromé lázně, můžeme usoudit, že římské lázně v císařské době mohly současně hostit 

kolem 62800 zákazníků, bez uvažování těch, kteří se koupali v Tibeře, v Anione, v Agrippově 

jezeře a v bazénech soukromých aristokratických domů.  

 

UDECIOVY  LÁZNĚ 

 V roce 252 n.l., v době plné takzvaného „vojenského chaosu“, postavil Decius nové 

lázně, také na jihozápadní straně vršku Aventin. Ty byly výrazně zdokonalené, bohaté 
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v umělecké výzdobě, a využívány elitou, zatímco většina obyčejných zákazníků chodila do 

Caracallových lázní. 

Při výzkumech byly objeveny vytříbená kamna a koupelny s velkými komorami 

bohatě zdobenými malováním a štukovým. Vnitřek byl plný uměleckých dekorací ze 

starověkých řeckých chrámů. Na území velkého lázeňského zařízení je v současnosti stará 

farma.  

 

UDIOCLETIANOVY LÁZNĚ 

 Diocletianus (284-305 n.l.) postavil majestátní lázně, aby vyhověl potřebám značného 

nárůstu obyvatel Říma během 2. a 3. století. Lázně nechal postavit na vršku Viminal na území 

mezi dnešní Piazza della Repubblica, dei Cinquecento a delle Finanze, kde jsou stále vidět 

velké pozůstatky těchto lázní. Bylo to největší a nejdokonalejší lázeňské zařízení v Římě, 

rozkládalo se na ploše 356x316m. Tyto lázně měly kapacitu až 3000 návštěvníků a byly 

věnované římskému lidu (viz. příloha obr. 59). 

 Součástí lázní byl velký bazén se studenou vodou, s rozměry 80x30m byl umístěn 

uprostřed, hluboký jako výška středně vysoké osoby.  Přídavné pokoje byly více méně stejné 

jako v Caracallových lázních, pouze uspořádané v jiném pořadí.  

 

ULÁZNĚ KONSTANTINA A HELENY 

   Také Konstantin Augustus (312-377 n.l.) postavil vlastní lázně na území rozkládající 

se kolem vršku Viminal. Pravděpodobně nebyly tak velké, nicméně vynikaly elegancí a byly 

zaměřené na vybrané zákazníky. Konstantin postavil také další lázně a hipodrom 

v Konstantinopoli.  

 Jeho matka Helena obnovila lázeňské zařízení ze Severiánské doby na vršku Esqulin, 

poblíž Porta Maggiore. 

  

UPOMPEJE A JEJICH BUDOVY 

Pompeje bylo starověké přímořské město na úpatí Vesuvu. Bylo založené starověkými 

lidmi z Campania. Původ tohoto jména je nejistý (možná z řeckého pémpo nebo pompé, nebo 

dokonce z Oscianského dialektu pompe). Zvláště prosperující za římské a Sannitické doby. 

Kulturu, zvyky a obyčeje tohoto města ovlivnili Řekové, stejně jako Etruskové. 
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 Bezpochyby byla plavecká technika i potápění od těchto národů přejata. Toto město 

bylo prvně zničeno zemětřesením v roce 62 n.l. a později kompletně zničeno v roce 79 n.l. 

známým výbuchem, který všechno pokryl žhavým popelem a lávou.TPF

111
FPT 

 Jedna z budov, které dokazují, jak velice byl život v Pompejích ovlivněn řeckým 

životním stylem od samého počátku je Sannitic nebo-li malá tělocvična. Tato tělocvična byla 

postavena v době Sannitia a později přestavěna po zemětřesení. Podobala se řeckým 

tělocvičnám a odpovídala řeckému uspořádání budov, zvláště stylem jejích kolonád. Bylo to 

místo, kde se šlechta a bohatí mladí lidé shromažďovali a trénovali. Na jižní straně stále 

zřetelný podstavec podpíral slavnou sochu zvanou Doriphorus (nyní uložená v muzeu 

v Neapoli), jednu z nejznámějších kopií slavného mistrovského díla od Policleta. Před 

podstavcem byl obětní oltář, za ním zbylé schody jsou jasným důkazem zvyků mladých lidí 

v Pompejích vylézat na něj a pokládat květinové věnce před mramorovou sochu, která 

reprezentovala symbol mládí a síly. V Pompejích se nacházelo mnoho tělocvičen podobných 

těm řeckým, jejichž součástí byly i fontány uzpůsobené pro koupání. 

 Navíc zde fungovaly soukromé lázně nalezené v obydlích šlechty a v předměstských 

vilách, stejně jako tři veřejná lázeňská zařízení, Thermae Stabiane, Forum Thermae a Central 

Thermae. První zařízení je datované do vzkvétající doby Sannitiánské éry (2. století př. n. l.) a 

bylo to první lázeňské zařízení v římském světě. Druhé zařízení bylo vybudované na počátku 

římské kolonizace. Třetí bylo postavené v posledních letech města, ale tato budova nebyla 

nikdy dokončena. 

 Nejstarší lázně Thermae Stabiane prošly několika rekonstrukcemi (viz. příloha obr. 

60 a 61). Hlavní budova byla rozdělena na tři části: bagni pubblici (veřejné lázně) se 

nacházely podél západních stran a obsahovaly mužskou a ženskou sekci s ohřívačem 

(praefurnium) uprostřed. Obě části reprezentují stejný model, který byl pak používán ve všech 

římských lázních. Do šatny (apodyterium) se vstoupilo přes halu, nalevo od vchodu se 

nacházel kulatý bazén s kopulovou komorou pro studené lázně (frigidarium). Z šatny se vejde 

do další obdélníkové haly vytápěné na střední teplotu (tepidarium) horkým vzduchem 

proudícím pod podlahou (suspensurae). Dále se pokračovalo do větší haly s výklenky 

vytápěné na vysokou teplotu (calidarium). Zde byl horký bazének pro horké lázně. 

Štukované dekorace pokrývaly klenby a stěny mnoha komor v ženských i mužských 

částech a patří mezi nejznámější ukázky římské štukatérské práce.  

                                                 
TP
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PT PUCCI, E. Nuova guida practica di Pompei. Firenze: Ed. Bonechi, 1991. s. 98. 
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 Další zařízení podél západní strany má moderní úpravu a je lépe vybaveno pro 

lázeňské aktivity a cvičení v tělocvičně. Místo úzkého a omezeného bazénu s chladnou  vodou 

zvaného frigidarium je zde velký venkovní plavecký bazén (viz. příloha obr. 62). Nacházely 

se zde také větší haly používané pro masáže sportovců před zápasem a pro čištění pokožky 

speciálním škrabacím nástrojem zvaným strigil před koupáním. Bylo zde možné střídat 

venkovní gymnastická cvičení a míčové hry s osvěžováním v chladné lázeňské vodě (viz. 

příloha obr. 63).  

 Menší, zato více zdobené, jsou Forum Thermae, také rozdělené na dvě odlišné části 

podle pohlaví návštěvníků. Tepidarium a Calidarium z mužské části jsou zvláště dobře 

zachovalá. Zpočátku komoru vytápěl ohromný koš na dřevěné uhlí, později nahrazený 

modernějším suspensurae, jehož zbytky jsou patrné dodnes. Na okraji velkého koše na uhlí je 

stále čitelné věnování dvěma úředníkům, kteří podpořili výstavbu labra (fontány) částkou 

5240 sesterces. 

 Tyto lázně však příliš dlouho nesloužily svému účelu. Přestaly odpovídat potřebám 

luxusu a dále již nebyly atraktivním místem setkávání. Po velkém zemětřesení v roce 62 n.l. 

se proto začaly stavět jiné a ještě honosnější lázně. Vybavené byly velkou tělocvičnou, 

většími a vyššími komorami, většími okny a novou kopulovou komorou (laconium) a 

dokonce vyšší teplotou na zlepšení sudatoria (potící komora). Budovy Central Thermae 

byly také vyrobené z cihel vyšší kvality 

 Pro výstavbu těchto lázní bylo využito mnoho materiálu ze soukromých domů 

zničených při zemětřesení. Nicméně namísto dvou částí, jedné pro každé pohlaví, byla 

postavena jen jedna, pro muže. Komora s calidariem, která měla stěny s četnými výklenky a 

opatřená byla velkými okny ukazuje, jak radikálně odlišné byly staré a ponuré lázně od těchto 

nových. Skutečně to byla velká změna. 

 Velká tělocvična byla velkolepá, stejně jako celý sportovní objekt, který byl postaven 

pro vojenský výcvik. 

 Tato honosná budova postavená mezi léty 27 př.n.l. a 5 n.l. byla záměrně umístěna 

blízko amfiteátru. To se stalo místem každoročních her a svátků. Zařízení poskytovalo vhodné 

příležitosti pro trénink atletů, zápasníků a plavců. 

 Velká tělocvična je obrovská obdélníková plocha s rozměry okolo 110 x 140 m. 

Budova je jednoduchá a lineární s dlouhými kolonádami podél tří stran, poskytujícími stín a 

možnost odpočinku pro sportovce.  

 Kolem bazénu stály ve dvojité řadě staré platany. Stromy také poskytovaly stín 

sportovcům, kdykoli byli unavení a zastavili se odpočinout si. Z množství kmenů a 
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rozměrných kořenů bylo možné dedukovat, že byly téměř staleté. Terén, kde byl umístěn 

plavecký bazén byl prvním příkladem oblasti odvodněné pro rekreační účely, kde byl 

postaven vhodný odtokový kanál pro dešťovou vodu a území bylo zkultivováno. Plavecký 

bazén měl lehce nakloněné dno s postupně rostoucí hloubkou. Byl 34,55m dlouhý a 22,25m 

široký, minimální hloubka byla 1m a maximální hloubka 2,60m, celkový objem 1340mP

3
P. 

Voda byla přiváděna ze severozápadního rohu. Obě krátké strany měly 3 schody, na dlouhých 

byl schod pouze jeden, využívané byly pro vstup a také pro odpočinek od plavání při 

závodech a trénincích. Do velkých toalet v jihovýchodním rohu byla dopravována odpadní 

voda z bazénu. 

 V mnoha soukromých vilách v Pompejích jsou fresky, zobrazující mořskou krajinu 

nebo plavecké výjevy. Ve vile Vettiana je malá malba, která vyobrazuje příběh Eros a 

Leandra (viz. příloha obr. 3), kde je hrdina zobrazen překonávající Hellespont a plavající 

kraulovým způsobem. V dalším domě si můžeme na pozadí všimnout překrásné fontány 

s mnoha barevnými mozaikovými dekoracemi s vyobrazením „plavající Venuše“, kde je 

Venuše zobrazená předvádějící poněkud vytříbený kraulový způsob, její mírně ohnutá pravá 

paže je zvednutá v odpočinkové fázi záběru (viz. příloha obr. 64). 

 

ULÁZNĚ V OSTII 

 Starověká Ostia, 24 mil od Říma na jihozápadě moderní stejnojmenné obytné čtvrti 

byla založena ve 4. století n.l., poblíž řeky Tibery, kdysi o mnoho blíže Tyrhénskému moři. 

 Význam kdysi vojenské kolonie, útočiště flotily a obchodního přístavu Říma, 

postupně rostl, dokud nedosáhl vrcholu během císařské doby, kdy Claudius nařídil velké 

vylepšení přístavu.  

 Velké kosmopolitní město obydlené bohatou střední vrstvou a mnoha obchodníky 

zkrásnělo díky císařům a bohatým obyvatelům, kteří postavili lázně a chrámy. Brzy se 

změnilo v kulturní centrum, kde byla rozšířena móda a náboženské teorie míšeny mezi 

Římem a východem impériem. 

 Jeho úpadek začal za vlády Konstantina dokud zcela nezpustlo po invazích 

barbarských. 

 Celkový počet lázní v Ostii byl daleko vyšší než v Římě. V oblastech ovlivněných 

Římany a starověkou řeckou civilizací bylo lázeňství považováno za odpočinkovou aktivitu 

pro psychické a fyzické zotavení. Lze to srovnat se soudobým lázeňstvím v Japonsku, kde si 

pracující dávají přestávky z práce, aby prováděli fyzickou aktivitu. Proto můžeme v Ostii najít 
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zbytky menších a jednodušších ale zato výkonnějších lázní než v Římě. Naopak v Římě bylo 

postaveno více reprezentativních termálních zařízení (viz. příloha obr. 65). 

 Tento fakt potvrzuje, že koupání byla obvyklá denní aktivita pro všechny Římany, 

dokonce i pro nejprostší obyvatele a plavání bylo považováno za nejvíce harmonické a 

nejzdravější cvičení. 

 Jak v Římě tak v Ostii bylo používáno specifického plaveckého koučování pro výuku 

plavání, stejně jako pro zajištění bezpečnosti na bazénu. 

 Kdykoli jdete po Decumanus Maximus, hlavní ulici v Ostii, dostanete se na terasu, 

která kdysi byla druhým podlažím Neptunových lázní, s jejichž výstavbou započal Hadrian a 

dokončil Antonius Pius. Jsou zde stále patrné zbytky tepidaria a calidaria a pozůstatky 

bazénů. 

 Podlaha velké vstupní haly je vyzdobena krásnou mozaikou zobrazující Neptuna 

kočírujícího čtyři mořské koně, obklopeného tritony, nereidami, delfíny, zvířaty a rybami 

všech druhů, mezi nimi vyobrazení dvou plavců (viz. příloha obr. 66). 

 Poblíž lázní je tělocvična, obrovský dvůr obklopený kolonádou a mnoha komorami. 

Nádvoří bylo využíváno pro gymnastické cvičení. Vodní nádrž rozdělená do 6 paralelních 

koridorů je umístěna v suterénu. Na ploše před tělocvičnou se nachází nádherná mozaika 

zachycující dva zápasící boxery a nějaké bazény. 

 Další lázeňská zařízení stojící podél východní strany fóra se nazývají Forum 

Thermae. Byly postavené ve 2. století v době císařství a o dvě století obnoveny za vlády 

Konstantina. Uvnitř těchto lázní, které jsou velice dobře chráněné a extrémně vysoké je velké 

frigidarium, tvořené z několika hal s dvěma bazény ozobenými sochami Asclepiua a Igea a na 

jihu několik hal vytápěných cihlovými trubkami a velkými okny podél jižní stěny. Koridor 

v suterénu je velice zajímavý, vede okolo calidaria, podél jižní strany. Zde jsou vyústění 

různých pecí, z nichž je každá umístěna pod jednou z hal. Velká tělocvična se nachází na jižní 

straně obklopená sloupy uzavřená cihlovými pilíři. 

 Tělocvična, plavecké bazény a lázně byly hojně využívané ženami. Jasným důkazem 

toho může být mnoho šicích jehel nalezených v posledním bazénu umístěném 

v nejvýchodnější místnosti, stejně tak jako v tělocvičně. 

 Musíme také zmínit lázně nazvané po jistém Buticosovi, nejspíše správce, jehož 

jméno bylo vepsáno do podlahové mozaiky v apoditeriu, postavené během vlády Trajana. 

Z této haly, která byla vybavena lavicemi a vyzdobena malováním na zdech zobrazujícím 

velké amfory a listy (ne zcela zachovalými), vedla chodba do dalšího vytápěného pokoje a 
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odtud do calidariua, lépe zachovalé místnosti tohoto malého zařízení. Jsou zde dva bazény 

podél centrální podlahové mozaiky s mořskými výjevy (viz. příloha obr. 67). 

 Lázně sedmi mudrců vděčí za své jméno malbě, která se nacházela kdysi v řecké 

svatyni, později začleněné do zařízení a využívané jako šatna (apodyterium). Jména sedmi 

řeckých mudrců byla vyryta do zdí. Hala s kulatým klenutím je umístěna uprostřed. 

Podlahová mozaika zobrazuje pět výjevů lovící zvěře. Tato hala měla pouze jeden bazén, 

zatímco druhý byl v další komoře za pasáží podpírající kopuli. Třetí bazén s chladnou vodou 

je v jedné z dobře zachovaných síní osvětlených střešními okny. Na dně bazénu je malba 

zobrazující moře a mnoho druhů ryb datovaná do 3. století.  

 Majákové lázně se vyznačují bazénem s chladnou vodou s širokou nádrží kdysi 

pokrytou mramorovými dlaždicemi a dekorovanou černobílou mozaikou znázorňující ryby, 

mořské příšery a vysoký maják, podle kterého jsou lázně pojmenované. Naproti velkého 

plaveckého bazénu, je oddělená síň s postraním vchodem a bazénem kompletně pokrytým 

býlím mramorem a výzdobou zdí stylově typickou pro 3. století. Malba zobrazuje Nereidu 

jedoucí na býku a Venuši v mušli podepřenou Tritonem a Nereidou (viz. příloha obr. 68). 

 Lázně filosofa představují malé lázeňské zařízení ze 3. a 4. století př.n.l. situované ve 

vnitřním dvoře starodávné školy. Podél pravého křídla nádvoří je velká hala s výklenky a 

lavicemi, nejspíše připravené pro akademické diskuse, jak lze předpokládat podle nalezených 

dvou portrétů filosofů ze 3. století n.l. Jeden z nich může být identifikován jako Plotinos 

(řecký filosof, hlavní představitel novoplatonismu ve 3. stol. n.l.) 

 V Ostii můžeme stále nalézat částečně neprobádaná lázeňská zařízení, například 

Lázně Porta Marina a lázně Šesti pilířů, která pochází z doby Trajana. 

 Na zajímavé mozaice objevené v Porta Marina jsou výjevy sportovců, například atleti, 

zápasníci, diskobolové, pravděpodobně skokani do dálky spolu s vybavením a olejem pro 

masáže. 

 

5.2.4 Rozšíření lázeňských zařízení po římském světě 

 Kromě lázní objevených v Římě, Pompejích a Ostii, byly nalezeny další důkazy 

ukazující na nácvik plavání  také v dalších oblastech. 

 Hercolaneum, je významné archeologické město v neapolském zálivu na úpatí 

Vesuvu, okolo 120mil od Říma. Toto město mělo stejně tragický osud jako Pompeje, výbuch 

v roce 79 n.l. Záplava bahna a vulkanické lávy ho celé pohřbily. 
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 Herculaneum bylo vybaveno dvěma různými lázeňskými zařízeními, nejstarší a 

centrálně umístěné je  Forum Thermae, představující obvyklé uspořádání základních prvků. 

Je tam obdélníková tělocvična v jižní části s kolonádami podél tří stran a plocha pro míčové 

hry pravděpodobně krytá střechou. Ta vede do mužské části skrz dveře přímo do apodyteria. 

Kulatá nádrž je ve výklenku haly blízko malých dveří vedoucích do technických místností. 

Vpravo za dveřmi je malá čtvercová pasáž vedoucí ke kulatému bazénu frigidaria. Dále za 

apodyteriem je tepidarium, kryté stropní valenou klenbou stejně jako ve frigidariu. Podlaha 

tepidaria je vyzdobena černobílou mozaikou představující velkého tritona obklopeného 

mořskými živočichy. Následuje calidarium, které vypadá podobně jako v ženské části 

s bazénem pokrytým mramorovými deskami pro horkou lázeň.  

  Další zařízení, Thermae Suburbane, obsahovalo mělký bazén (který mohl být 

naplněn dešťovou vodu) a mramorový pilíř vpravo podpírající bronzovou sochu z které 

tryskala voda do mramorové nádrže. V rozích bazénu byly čtyři sloupy podpírající dvojitou 

řadu cihlových klenutí nesoucích váhu vysokého stropu. Oproti vchodu se nacházely malé 

dveře vedoucí do velké klenuté haly s mramorovou podlahou a velkým bazénem 

(frigidarium). Za dalšími dveřmi je tepidarium, téměř celé vyplněné velkým obdélníkovým 

bazénem natatio, také pokrytým mramorovými dlaždicemi, vpravo pak byla ještě další 

vytápěná lázeňská síň (calidarium). 

  Hercolaneum mělo také vlastní tělocvičnu. Za monumentálním vchodem ohraničeným 

dvěma sloupy byla velká hala vedoucí k dlouhé kolonádě, původně zastřešené, obklopující 

velkou venkovní plochu ze tří stran. Podél severního křídla se kolonáda stává chodbou z jejíž 

oken je vidět na plochu. Dlouhý a hluboký bazén (natatio) byl v této části tělocvičny. 

Uprostřed velké venkovní plochy byl další bazén, vyzdobený bronzovou fontánou zobrazující 

kmen stromu kolem kterého byl obtočený pětihlavý had.   

 V zálivu Baia zejména v oblasti mezi Punta Epitaffio a Venušiným chrámem bylo 

několik parních vývěrů. Ve starověku byly velice dobře známy léčebné účinky parních 

výparů, bylo zde proto postaveno termální lázeňské zařízení. Původně byly tyto laconicums 

vykopány do skalní stěny, pro využívání páry z podzemí. Byla zde využívána horká voda pro 

omytí po použití parních lázní. 

 Později byla přistavěna cihlová budova a přírodní efekt Baiských parních výparů byl 

uměle vyráběn pomocí horkého vzduchu a suspensoria. Lázně v celé římské říši tak mohly 

vyrábět Baiský parní efekt.  
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5.2.5 Zdravotní a terapeutické funkce lázní 

V archeologických nálezech a dobové literatuře se nám nedochovalo mnoho svědectví 

dokazujících péči o tělo. První zmínka o koupelích pochází z období neolitu (před 7000-5000 

lety) a sice z odkazů na nářadí,  které historikové klasifikovali jako hygienické pomůcky. 

První kameninové nádoby používané k hygieně však pocházejí z  Mezopotámie. 

Při provádění vykopávek v údolí řeky Indus, které bylo obydleno již před 4 a půl tisíci 

lety, byl nalezen hypocaust, tj. podzemní ohřívač vody, který taktéž vytápěl koupelnu.  

Hérodotos  zmiňuje, že se Indové kvůli nesnesitelnému horku koupali od rozbřesku až 

do poledne. Říká se, že se Ethiopané dožívali až 120 let a to díky soustavnému koupání 

v léčivé vodě z pramene. Při takových koupelích pravděpodobně využívali více či méně 

vyspělých plaveckých technik. Co se týká Egypťanů, byli podle Hérodota egyptští kněží 

velice pečliví v otázkách osobní hygieny. Dokonce se dvakrát denně a dvakrát přes noc 

omývali a to vždy ve studené vodě. Když se Egypťan náhodou dotkl prasete, které bylo 

považováno za špinavé zvíře, neprodleně se vrhl kompletně oblečen do řeky, aby ze sebe 

smyl všechnu nečistotu.TPF

112
FPT 

Pokud Egypťan, či cizinec zemřeli na následky napadení krokodýlem v řece, mohli se 

jejich mrtvol vytažených z vody před pohřbem dotknout dokonce jen Nilští kněží. Mrtvola 

člověka, který zemřel v řece byla považována za významnější než jakákoli jiná. 

Euripides také zmiňuje, že se Egypťané úspěšně léčili  pomocí mořských koupelí. 

Stejně tak jako Egypťané i Řekové využívali koupelí a to zejména za účelem zotavení se 

z různých nemocí a ke zmírnění únavy po Olympijských, Nemejských a Pythijských hrách 

(viz. příloha obr. 69). 

Apuleius píše o sportovcích, kteří unavení po vojenských cvičeních, běží k vodě, myjí 

se a plavou. 

Řecký básník Alcaeus, popisuje ve své básni „Dívky od řeky“ jejich roztoužené vodní 

hrátky. O řece Ebro napsal: 

 

„Mnoho dívek se tam chodívalo  koupat a jejich něžné  ruce zlehka laskaly jemnou 

kůži nohou tím balzámem božské vody “. TPF

113
FPT  
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Sparťané se směli koupat pouze v určitém, přesně určeném období roku a dokonce i 

pannám byla zákonem přikázána večerní koupel v ledové vodě řeky Euroty. Poté co vylezli na 

horu Tygetus museli muži i ženy skočit  do řeky.     

Herodotos píše, že vody Teary byly nejlepší pro léčení nemocí. Tato řeka měla 38 

pramenů z nichž některé byly horké a jiné studené. 

Jeden řecký historik poznamenal, že na západě Thermopyl existovala nepřístupná hora 

s hlubokým a úzkým hrdlem. V tomto hrdle se nacházely horké lázně zvané místními 

„Kytries“(hrnec/pánev), které byly podle všeho využívány jak k plavání, tak k terapeutickým 

koupelím. Za zmínku také stojí příklady z Odyssei a Diomed. Během zimy se koupali ve 

studené vodě aby se lépe probudili po nočních dobrodružstvích na moři a pak relaxovali 

v teplé lázni. Nausicaa a její přátelé to praktikovali podobně:  

 

„Po vyprání položili své šaty do řady na pobřeží moře,  

kde voda dotýkající se země  omývala oblázky. 

Omyly svá těla a natřeli se olejem,…“  TPF

114
FPT 

 

V Řecku existovali také „Býk Evropy“ a „ labuť Lédy“, které symbolicky označovali 

lidem vodu jako matku plodnosti a jako jediný lék na ty nejhorší nemoci. Hippokrates, 

průkopník sportovní terapie sám napsal:  

 

„Horká voda zklidňuje  kůži, která je příliš tuhá  a uvolňuje kůži napnutou: zklidňuje 

nervové napětí a svaly a otevírá póry, usnadňuje proudění tělních tekutin, jakož i průběh 

pocení…rozpouští a ředí…aktivuje teplo a rozptyluje ho…má uspávací efekt, uvolňuje a mírní 

křeče, pomáhá při bolestech ucha, očí a dalších bolestech…“ TPF

115
FPT 

 

Hippokrates doporučoval jednoduché tak i minerální koupele. V řecké mytologii se 

dozvíme, že Hera získávala po každé  koupeli v moři  panenství a že přítelkyně Heby byly 

první, které se koupaly a to hlavně za účelem zformování těla. Abychom objasnili estetickou a 

očisťující funkci koupelí. 

 

Herodotos píše o Peršanech:  
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„V řece nemočí ani do ní neplivou. Nemyjí si ruce a nedovolí to dělat ani ostatním, 

protože mají obrovskou úctu k řekám “. TPF

116
FPT
 

 

Tento zákaz měl hygienickou funkci  proti znečištění vody, která musela zůstat čistá 

z důvodu jejího použití jako vody pitné, aby se vyloučily epidemie. Nejen že toto opatření 

bránilo šíření plavání, ale velice pravděpodobně také stálo u zrodu odporu  proti koupání a tím 

i přibrzdilo vývoj plavecké praxe. 

Na řecké amfoře pocházející ze 6. století př. n. l. z berlínského muzea jsou znázorněny 

čtyři dívky s šaty visícími na železné tyči, které se sprchují v lázni vodou vytékající z tlam 

čtyř zvířecích hlav (viz. příloha obr. 70). 

Na řecké váze, taktéž ze 6. stol. př.n.l., z muzea v New Yorku je zachycen mladík, 

který drží v ruce škrabadlo (kovový nástroj ve formě dlouhé ohnuté lžíce, sloužící  

v tělocvičnách a v lázních na potírání, zejména pomocí pemzy, tělo olejem) a omývá se 

v nádobě umístěné na vysokém podstavci. Chlapec houbou čistí boty svého pána. 

Přesto, že Etruskové nejsou prvními, kdo používal minerálních koupelí, využívali jich 

ke zotavení z nemocí. 

Římané neuznávali soutěživého ducha a tak nikdy nepraktikovali řecké sporty. I přes 

to, že je prokázáno, že se v řece Tiberu konaly některé závody, Římané nikdy nepovažovali 

plavání za sportovní odvětví k soutěžení. Římané plavali ze zdravotních důvodů a to po celý 

rok v jezerech, v moři, v řekách jakož i v mnoha soukromých a veřejných bazénech. Ve 

skutečnosti Římané neprovozovali sport jako samostatnou aktivitu, nýbrž jako doplněk 

k jejich lázeňským aktivitám. Užívání parní lázně bylo především otázkou hygieny a zdraví. 

Důležitou osobností na poli medicíny v Římě je Celsus, známý lékař, který žil  na 

přelomu našeho letopočtu (je také citován v souvislosti s koupáním, míčovými hrami, 

různými druhy turistiky, jezdectvím, plaváním, jachtařením a lovem).  

Celsus ujišťuje ve svém díle  De Medicina, že plavání je prospěšné proti kašli a 

plavání ve studené vodě může být předepsáno proti žloutence.  

Pojednává i o případech, kdy koupele nejsou efektivní a to například v případě 

tuberkulózy, nervových onemocnění, otevřených ran, nemocí očí a při zánětech močového 

měchýře. 
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Celsus také dopodrobna popisuje rozdíly starého a nového, moderního způsobu léčení. 

Terapie se v lázních používala zejména k vyvolání mohutného pocení: 

 

„Koupele mají dvojí funkci: jednak při ustoupení teploty umožňují nemocnému 

přijmout více výživné potravy a silného vína a jednak pomáhají při zotavování po horečkách. 

Obecně jsou koupele používány k podpoře dýchání, překonání nemocí a ke zkvalitnění 

pleti“.TPF

117
FPT 

 

Koupele tedy byly používány ze zdravotních a očistných důvodů. Celsus doporučuje 

koupele jako fyzické cvičení nejen ve spojitosti s výživou, ale i v souvislosti 

s předepisováním medikamentů a chirurgickými operacemi. Celsus toho napsal o koupelích 

bezpočet a tak jeho dílo můžeme dosti výstižně označit jako příručku vodní terapie. 

Nesmíme ovšem opomenout fakt, že v době, kdy Celsus předepisoval terapeutické 

koupele, nebyl zrovna přebytek k tomu určených a zařízených prostor.  

Většina lázní vznikla teprve v pozdější době a stala se tak v dalších staletích 

symbolem Římanů. Celsus nicméně předepisoval koupele do prostorných, vysokých a dobře 

osvětlených místností.  

I Seneca se zmiňuje o koupelích jako o  prostředku  ke zotavení se po nemocích, 

buďto v domácích koupelnách nebo ve veřejných lázních. Takové lázně nejsou navoněné, 

nýbrž jde o jednoduché lázně sloužící k zesílení organismu a k očistě, čili ke zdravotním 

účelům. 

 

5.3 PLAVÁNÍ JAKO SPORT – SLAVNOSTI, ZÁVODY 

5.3.1 Slavnosti a soutěže 

 Plavání bylo praktickým prostředkem při přesouvání vojska ve válečných situacích a 

současně rekreační aktivita během období míru. Ve veřejných plaveckých bazénech a lázních 

se konaly volnočasové a možná také soutěžní aktivity. Římští mladí muži pravděpodobně 

závodili mezi sebou v závodech na rychlost. Museli závodit ve vytrvalostním plavání v moři, 

stejně jako v řekách, kde se také obvykle osvěžovali po vojenském výcviku. Baiské pobřeží 

bylo nejelegantnějším a nejpopulárnějším přímořským střediskem svého času.  
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 Nicméně všechny sportovní aktivity, včetně plavání, které představovaly jiný než 

vojenský nebo zdravotní účel, byly v Římě postupně redukovány nebo se přinejmenším 

stávaly pouze přehlídkovými aktivitami. Hry (ludi), kdysi přijatelné sportovní disciplíny, se 

staly čistě okázalými souboji, kde často umírali muži i zvířata. 

 Sport v Římě nebyl nikdy podobný sportu v Řecku. Řekové milovali sportovní 

aktivity provozované v tělocvičnách, Římané oceňovali vzrušení z krutých bojů prováděných 

v circích. 

 Pouhé posouzení všech míst, kde se tyto aktivity konaly nám postačí na to, abychom si 

uvědomili rozdíly mezi sportovními aktivitami konanými v Řecku a těmi konanými v Římě. 

Pojďme srovnat římské cirkum  a amfiteátr s řeckými stádii a tělocvičnami. 

 Římané vždy považovali fyzickou zdatnost, sílu a zábavu za žádoucí cíle, proto 

nedokázali ocenit řecké pojetí „agonů“ a gymnastických aktivit jejichž cíl byl zaměřen na 

vnitřní psychickou stabilitu. Plavání a míčové hry, ačkoli byly široce praktikovány, nebyly 

pro ně nic víc než pouhá zábava. 

 Nejen odlišné zvyky, ale také menší důležitost přisuzovaná gymnastice v základním 

vzdělání během Hellenistického období, byl důvod pro podceňování role tělesné výchovy. 

 Poté, co Římané byli ovlivněni řeckou kulturou, stejně nezměnili své postoje ke 

gymnastice, naopak ji degradovali ještě na nižší stupeň. 

 Římský způsob myšlení vyjadřuje názor, že přílišná péče o tělo nevede ke 

smysluplným cílům. Seneca v jeho „dopisech Luciliovi“ uvádí: 

 

 „Gymnastika, kdykoli cvičena za hranice, není jen směšná (absurdní), ale také 

škodlivá. Lidskou mysl (duch) naplňují tělesná cvičení a ničí ji přemíra jídla “. TPF

118
FPT 

   

 Tělesná cvičení musí mysl pouze uvolňovat a zajišťovat tělu vše co je nezbytné pro 

jeho výkonnost a zdraví. Podobné pojetí nejenom vylučuje gymnastiku ze vzdělání, ale 

dokonce ji považuje za překážku v rozvoji duševního zdraví, která dělá lidi šťastné.  

 Římská pedagogika nikdy nebude popírat rčení: „mens sana in corpore sano“. 

Plavecká aktivita byla ovlivněna tímto pojetím sportovní aktivity, takže různé události a 

slavnosti, dokonce i disciplíny, které mají vztah k plaveckým aktivitám, udržovaly jejich 

aspekt show, na rozdíl od řeckých sportovních her. 

                                                 
TP

118
PT MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Swimming from the beginning to the Roman Empire. Roma: Societa 

Editrice Nemi, 1994. s. 151. 



 111

 Například slavnosti, pořádané na březích řeky Tibery, měly podobu skutečných her. 

Dvě letní slavnosti, oslavující rybáře a převozníky, se konaly na březích Tibery. 

 První rybářské hry slavené mezi 7. červnem a 7. červencem se skládaly z plaveckých 

disciplín a závodů v plachtění a končily velkou hostinou. 

 Slavnosti byly pořádány na počest Tiberina, Oena a odvážného Manta, zakladatele 

Mantua: snad pozůstatek oslav starodávných náboženských svátků kdysi doprovázené    

ukřižováními a obětováními Bohu povodní. 

 Jiný svátek pořádaný podél řeky byl „Fors fortuna“ (šťastná náhoda), zavedený 

Serviem Talliem a oslavovaný obyčejnými lidmi a řemeslníky hostinami, prokládaný různými 

druhy zábavy, buď na březích řeky nebo na lodích. 

 Nakonec, 23. července byly na březích Tibery postaveny chýše pokryté květinami a 

větvemi stromů, hrály se hry na počest Neptuna a byl volen král Tibery.TPF

119
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 V měsíci květnu se slavila roční slavnost v Ostii, během které se konaly závody 

v rychlostním plavání, soubojích a technických disciplínách. 

  

5.3.2 Aquatic or Thetimimic show – vodní a Thetimimické hry 

Existuje mnoho uměleckých dokumentů, svědčících o rozšíření  bazénů. Již ve starém 

Římě se konala ve vodě mnohá představení. Naumachie (předstíraná námořní bitva) byly tou 

nejznámější atrakcí. Thetimimika (mimika předváděná ve vodě) patřila ke známým vodním 

choreografiím předváděnými většinou ženami, které interpretovaly mimiku. Napodobovaly 

děje vztahující se k mořským božstvům, nymfám a nereidám. S. Chrysostom tato představení 

kritizoval. Obviňoval všechny, kteří namísto následování Krista navštěvují tato skandální 

představení ve vodě. 

 

„A Ty, který zrazuješ  tento pramen (Krista) spěchej do divadla obdivovat plavající 

ženy jak  nemorálně stavějí na odiv svá ohanbí…, spěchej k ďáblovo prameni obdivovat 

plavající prostitutku… Ano opravdu tam plave nahá, toto je věru ďáblova síť: On nepotopí 

všechny ty  ženy a muže sestupující do vody, nýbrž ty co pohodlně sedí a všemu jen 

přihlížejí.“TPF

120
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Ne všichni učenci souhlasí s takovým výkladem. Podle Krause a Saglia, se úryvek 

vztahuje ke smyslným „Slavnostem Maiumas“ konaným v Syrii na počest Venuše a Baccha.  

Tuto tezi lze nicméně vyvrátit, jelikož slavnosti Maiumas probíhaly v noci 

(s loučovým procesím), zatímco podle slov Chrysostoma: „Celou minulou noc děsil ďábel 

duše očekáváním tohoto představení…“ jinými slovy to znamená, že představení se konala za 

bílého dne. Navíc neexistuje důkaz, který by potvrdil, že by se vodní představení konala 

v průběhu těchto slavností.  

Uvedená citace potvrzuje, že součástí vodních her byly nejen ženy, ale plavali i muži :  

 

„(ďábel)…On nepotopí všechny ty ženy a muže sestupující do vody …“. TPF

121
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U těchto her je velice složité s jistotou  určit, zda se jednalo o Thetimimické hry, ale je 

to velice pravděpodobné. Na základě mnoha odkazů z výtvarného umění a staré literatury, 

které  popisují tyto hry, je můžeme považovat  za předchůdce synchronizovaného plavání. 

Například mozaika, ztvárňující „ženy sportovkyně“, představuje podle knihy Biaggia 

Paceho „Mozaiky náměstí Armerina“ vodní představení, ve kterém některé dívky sestupují do 

vody,  a jiné jsou s nohama pod vodou obklopeny různým náčiním (větve stromů, hudební 

nástroje, sportovní náčiní, jedna dívka drží disk) (viz. příloha obr. 71). 

I básník Marcial ve svých epigramech, jmenovitě v díle „De Spectaculis“ z roku 80 

n.l. sepsanému k příležitosti otevření Flavijského divadla, popisuje vodní vystoupení mladých 

Nereid. 

 

„Skupina mladých přesně instruovaných Nereid, předvedla představení v moři při 

kterém vyobrazila různé obrazce na vodní hladině. Ve vodě ztvárnily trojzubec se svými 

strašidelnými hroty jakož i  kotvu se zatočenými špicemi: mysleli jsme, že vidíme veslo a loď; 

bylo to jako když struktura Dioscuri, vítaná námořníky, svítila, a jako když široké plachty 

vzdouvaly. Kdo si to kdy uměl představit, takové skvělé představení v průhledné vodě? Thetis 

se nejspíše vyučila tato cvičení, nebo se je naučila sama “. TPF

122
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Básník Manlius Theodore popisuje ve svých verších mimická představení ve vodě:  
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„Mladí plavci vytvořili svými propletenými nahými těly malé lascivní loďky, 

kormidlující vlnami divadelního bazénu. Vlny se pění pod vesly zpívajících žen “. TPF

123
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Tato představení byla předváděna v divadelních bazénech postavených v divadle 

speciálně pro tento účel. Původně bylo divadlo tvořeno ze tří částí: hlediště, místo pro 

orchestr a jeviště. Polokruhové hlediště bylo určeno divákům, kteří seděli na lavicích.  

V řeckém období bylo místo pro orchestr vyhrazeno pro sbor, za Římanů v něm byla 

umístěna křesla pro senátory a lóže. Jeviště bylo místem, kde se odehrávalo představení.  

Koncem 1. století n.l. procházelo postupně divadlo ve východní části římského 

impéria změnami.  

Kolem 4. a 5. století n.l. klesá obliba divadel a náplň jejich programu tvoří převážně 

vystoupení akrobatů, tanečníků a žonglérů. Kromě toho se v divadlech konaly ještě další typy 

představení, která se konala ve vodě: thetimimika a venationes.  

Za tímto účelem bylo orchestřiště přeměněno na velký bazén a zaplněno vodou. 

Dlouhou dobu považovali archeologové všechny tyto bazény z období pozdní antiky za místo 

pro naumachie.  

Ukázalo se to však jako mylná interpretace, jelikož ve skutečnosti měly tyto nádrže 

plochu kolem 30 mP

2
P s hloubkou necelého jednoho metru a evidentně tak svou malou velikostí 

nemohly sloužit ke ztvárnění námořních bitev.  

Nejpřiléhavější popis tak pochází od Chrysostoma, který používá výrazu „colimbétra“ 

znamenající místo pro plavání. Představení ve vodě však existovala již před tím, než byla 

divadelní orchestřiště přeměněna v „colimbétra“.  

K jejich realizaci byly pravděpodobně využívány jezera, řeky, malé nádrže a 

amfiteátry. Nejstarší dochované svědectví pochází z doby Svetonia (41 – 54 n.l.). Ve svém 

díle „Život Claudiův“ popisuje naumachii nařízenou císařem Claudiem a předváděnou na 

jezeře Fucino.  

Vše ale nasvědčuje tomu, že tato představení konaná v Římě pocházela od Tita. Na 

zpáteční cestě z Jeruzaléma reprodukoval scény, kterých byl svědkem při jeho obléhání. Je 

pravděpodobné, že první přeměny orchestřišť v colimbétra přicházely z východu římského 

impéria, čehož jasným důkazem jsou nalezené ruiny divadel  Daphne, Dionýsova divadla 
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v Aténách, jakož i  divadla v Korintu a Argu. Colimbétra byly objeveny také v Campanii 

(přesněji v Corogliu poblíž Posillipa a v Pompejích) a v Latiu (Ostia) (viz. příloha obr. 72).  

V divadle Daphne v Antiochu bylo jako v prvním přestaveno orchestřiště na 

colimbétru. Tyto stavební úpravy se datují k druhé polovině prvního století n.l. V roce 340 n.l. 

však zemětřesení poničilo převážnou většinu všech budov a objektů a divadlo muselo být 

rekonstruováno. Při té příležitosti byl pod Daphneskou náhorní plošinou vybudován 

impozantní ionický zavodňovací systém právě pro účely colimbétry. Systém potrubí 

z jihovýchodního směru dosahoval až do středu hlediště (nacházelo se asi o 8 metrů výše než 

orchestřiště) a byl propojen se studnou o průměru 0,5m. Tato 7,20m hluboká studna  byla 

spojena se 4 metry dlouhým horizontálním kanálem probíhajícím pod orchestřištěm a ústícím 

do další studny s průměrem 40cm, která se nacházela uprostřed orchestřiště. K zavodnění 

colimbétry tedy stačilo pouze otevřít malou padací zástěnu situovanou jihovýchodně od 

hlediště a naopak k vypuštění vody sloužila zase zástěna v euripu (úzký kanál).  

V Dionýsově divadle  v Aténách jsou stále ještě kolem orchestřiště zachovány 1,10m 

vysoké mramorové desky, které sloužily jako balustráda k zadržení vody. Za touto 

balustrádou je patrná 0,53m silná a 1,55m vysoká podpůrná zeď, která je tvořena z kamenů a 

oblázků, za účelem zabránění pronikání vody (viz. příloha obr. 73). 

Tato zeď byla vybudována mezi dvěma vnějšími stranami jeviště, čímž byla zajištěna 

jeho izolace. K zavodnění orchestřiště byl vybudován čtyřhranný terakotový kanál (13×17 

cm). Spád vody byl umožněn otevřením terakotového potrubí o průměru 11cm.  

Je nicméně složité určit zdroj vody. Jako zásobárny patrně sloužily nádrže a cisterny 

nacházející se v jižní části Akropole. Bohužel však není známo jakým způsobem se dostala 

voda z jižního svahu Akropole až do orchestřiště a ani nebyly pro toto zjištění provedeny 

specifické archeologické průzkumy. 

Na území Magna Graecia, zvláště v sicilských městech Agrigentu, Siracusách, San 

Giuseppe Iato, Akai, Catanii, Taormině, Tindari, Socuntu, Iatai, Segestě a Heraclea Minos, se 

používala divadla a sportoviště k provozování vodních aktivit.  

 Přesto bylo mnoho typických řeckých divadel znesvěceno k pořádání naumachií a v 

jejich bazénech se pořádaly vodní hry.  

V Syrakusách se během Eleutheriánských slavností konaly v římském bazénu 

postaveném uvnitř amfiteátru i plavecké závody vysoké úrovně. Byly součástí ceremonií na 

počest Castora a Polluxe, ochránců sportovců, jakož i na počest Herkula (Herakleiské 

slavnosti). Tento fakt nás však nepřekvapí, vezmeme-li v úvahu, že Syrakusy se nacházely na 
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ostrově obklopeném mořem, kde bylo plavání pro místní již tradičně jak rekreační aktivitou, 

tak i samotným smyslem života. Podrobnější odkazy se však bohužel nedochovaly. 

 

6. SHRNUTÍ PLAVECKÉ TECHNIKY V DOBĚ ANTICKÉ A 

PŘEDANTICKÉ 

Uskutečníme-li analýzu nalezených svědectví minulosti odkazujících na období před 

vznikem Římské říše, můžeme dospět k následujícím závěrům: 

- zaprvé poznámka o technické stránce: znalost a praktikování plaveckých stylů prsa a 

kraul, potápění a skoků do vody; dále provozování činnosti velmi podobné soudobému 

synchronizovanému plavání (i když na méně vyspělé úrovni);  

- druhá poznámka se týká oblastí, které se nacházely pod řeckým vlivem a kde se 

provozovalo plavání; je jisté, že kromě moře se plavalo také v jezerech, řekách a 

rovněž v lázních a plaveckých bazénech. Do lázní se chodilo za účelem sportování, 

rekreace a zachování zdraví.  

Známý "Skokan z Paesta", jenž skáče z kamenného odrazového můstku, jakož i freska 

nalezená v Tarquinii v takzvané "Lovecké a rybářské hrobce", jež vznikla kolem roku 600 

před n.l. a která zachycuje mužskou postavu skákající při pevném držení těla ze skály do 

moře, nám dovolují prohlásit, že již v dobách starověkého Řecka byly skoky do vody 

považovány za přirozenou a v mnoha konkrétních situacích nezbytnou "činnost". Skoky do 

vody, jak byly vyobrazeny, se prováděly standardní technikou s napjatými pažemi a dolními 

končetinami. TPF

124
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Ovšem obě malby mohou rovněž dokazovat, že lidé nejen do vody skákali, ale že v ní 

samozřejmě také plavali, a to nejen v moři, ale i umělých nádržích se skokanskými můstky.  

Skoky do vody byly ve starověku opravdu velmi rozšířené.  

Italské slovo "tuffo" (skok do vody) pochází z langobardského slova "taufen", které 

znamenalo rychlé zanoření.  

Langobardé byli národem germánského původu. V roce 568 n.l. vtrhli s obrovskou 

armádou čítající 200 000 - 300 000 mužů do severní Itálie, kde se usadili a založili 
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Langobardské království trvající až do roku 774 n.l. I po rozpadu království však Longobardé 

v Itálii zůstali.  

Italská slova tuffo (zanoření), tuffatore (skokan do vody) /tuffatrice (žena skákající do 

vody) byla poprvé použita ve 14. a 16. století.  

Italská slova tuffo (zanoření), tuffare (zanořit) a tuffarsi (reflexivní sloveso) znamenají 

více či méně rychlé potopení pod hladinu. Výše zmíněná italská slova se používají ve 

výrazech, které označují akt ponoření, například, "si tuffo nella lotta" (kde se sloveso 

"zanořovat" používá v reflexivní formě ve významu "vrhl se do toho"), "si tuffo nei propri 

pensieri" (opět italské reflexivní sloveso znamenající "ponořil se do myšlenek"), "con i suoi 

pensieri ha fatto un tuffo nel passato" ("svými myšlenkami se potopil v minulosti").  

Latinská slova "immersio" a "saltus" mají zcela odlišný význam: odpovídají italským 

slovům "immersione" (ponoření) a "salto" (skok), z nichž první označuje akt zaplutí pod 

vodní hladinu a druhé krátké odpoutání se od země.  

Zamyslíme-li, se nad slovem tuffo (zanoření) v jeho původním významu a latinským 

saltus/italské salto (skok), měli bychom při označování skoků do vody užívat spíše slova 

"salto" než "tuffo". Vždyť u skoku do vody nejde sportovci o co nejrychlejší zanoření se pod 

hladinu. Skokan do vody naopak provádí běh s výskokem, vlastní výskok a odraz vyvedený 

do co nejvyšší a nejefektivnější paraboly, aby tak získal co nejvíce času pro následující 

úkony:  

- akrobacie ve vzduchu;  

- elegantní prezentace schopností;  

- dokončení letové fáze se správným a esteticky hodnotným zanořením do vody. 

Hodnocení skoku při závodech dále závisí na úplnosti, preciznosti a kráse 

skokanských dovedností předváděných ve fázi letu a také na přesném zanoření. Rychlé 

dokončení letu se u skoků do vody nikdy nepovažuje za nutnou podmínku.  

Rozhodčí považují dobře provedené zanoření za významný prvek při celkovém 

hodnocení. Dobře provedené zanoření se může dokonce výrazně projevit tehdy, pokud se 

vyskytly chyby v akrobatických figurách během letové fáze. Jestliže je zanoření provedeno 

dobře, přidá to na kráse celému skoku. Ale ani v tomto případě to nemá nic společného s 

rychlým zanořením.  

Španěl Ralph Thomas se pokoušel ve španělštině prosadit užívání slova "skákat" místo 

slova "zanořovat se". Dnes se skutečně ve Španělsku říká skokům do vody "saltos".  

Italské slovo "salto" ve významu skok do vody se příliš neužívá, i když sami skokané 

často říkají: „ai saltato oggi?“ (Už sis dnes skočil?).  
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Pokud bychom ze snahy o sémantickou přesnost používali slova "salto" místo "tuffo", 

dopustili bychom se pravděpodobně zevšeobecnění, díky kterému bychom skoky do vody, 

nemohli odlišovat od ostatních skoků, aniž bychom dodržovali přesnou atletickou 

terminologii, t.j. "skok vysoký", "skok daleký" atd. Měli bychom tedy spíše místo slova 

"tuffo" používat termínu "salti in acqua" (skoky do vody), i když ale asi nemá smysl vzdávat 

se zavedeného a uceleného označení a nahrazovat je dvoučlenným slovním spojením, 

především uvážíme-li trend směřující k syntetičnosti jazyka, jak o tom svědčí časté užívání 

zkratek jako OSN, USA atd.   

Co se týče plaveckých způsobů: plavat prsa bylo pravděpodobně instinktivnější. 

Jestliže se člověk totiž ocitl ve vodě, začal pravděpodobně máchat pažemi v 

nekoordinovaném pohybu podobném způsobu prsa. Na mnoha vyobrazeních jsou však 

zachyceni plavci, kteří plavou stylem připomínajícím techniku kraul (asyrské, egyptské a jiné 

památky).  

Jak již bylo výše řečeno, bylo plavání v dobách starověku jak výrazem  mužnosti, tak i 

příjemnou aktivitou.  

Neměli bychom opomíjet ani zdravotní aspekt: po celodenní práci bylo obecným 

zvykem omývat si paže a nohy a každých devět dnů (nundiadae) si dopřát celkovou koupel. 

Všechna dochovaná svědectví a to jak vizuální, tak písemná, poukazují na tři základní 

plavecké techniky: prsa, další podobná dnešnímu kraulu a třetí připomínající plavání na boku 

(znak), australská technika ze začátku dvacátého století.  

Zmínky o kraulové technice nacházíme již u řeckých spisovatelů Nonna a Propertia. 

Nonnus, egyptský básník řecké kultury, popisuje ve svém díle Dyonisiaca plavce který:  

 

„Kontrolovaným pohybem překonává vodu rozmáchlým pohybem paží s nataženýma 

nohama, které prořezávají vodní hladinu“ .TPF
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Propertius namísto toho ve své Elegii promlouvá k Cintii nacházející se v  Baii a 

zmiňuje v popisu plavání střídavé pohyby paží. 

Vše nasvědčuje tomu, že obě dvě plavecké techniky byly praktikovány v různých 

částech světa: kraul byl používán zejména středomořskými národy (poukazuje na to Abydova 

řecká medaile, jakož i mnoho egyptských hieroglyfů) jelikož šlo o plavání ve velmi teplém 

                                                 
TP

125
PT MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Swimming from the beginning to the Roman Empire. Roma: Societa 

Editrice Nemi, 1994. s. 163. 
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moři a plavci tak nečinilo problém potápět při plavání hlavu pod vodu. Naopak prsa byla 

preferována v chladnějších vodách, kde bylo pro plavce příjemnější držet hlavu nad hladinou.  

Co se týká didaktických aspektů, vyučovali Římané techniku plavání za pomoci 

korkových bójí. 
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V. ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo shromáždit dostupné informace o historickém vývoji plavání u nás a 

ve světě a pomocí rešerše převážně zahraniční literatury se zaměřit na počátky tohoto 

fenoménu v předantickém a antickém období dějin lidstva. 

Dalším cílem bylo obohatit předkládaný textový materiál o obrázkovou dokumentaci, 

která by ho vhodnou formou znázornila a doplnila. 

Na základě cílů práce byly stanoveny dílčí úkoly a metody pro její vypracování.  

Z hlediska posloupnosti byly nejprve shromážděny písemné prameny a práce autorů 

zabývajících se počátky plavání, vývojem plavání a obecně historií lidstva. Z literatury u nás 

známé a dostupné byly zpracovány kapitoly o vývoji plaveckého sportu u nás a ve světě a 

vývoji plavecké výuky u nás a ve světě. Tato část práce je zpracována ve formě přehledu 

osvětlující celkový pohled. 

 Důležitou součástí práce bylo využití zahraničních pramenů, které u nás dosud nebyly 

publikovány, a staly se tak předlohou a inspirací pro doplnění a ucelení poznatků o počátcích 

plavání zejména v době předantické a antické.  

Na základě získané literatury byly vypracovány rozsáhlé kapitoly podrobně se 

zabývající plaváním od nejstarších zmínek o něm, ve smyslu vztahu lidí k vodě a její potřeby 

v předantické civilizaci u Asyřanů, Féničanů, v Indii, u národů severní a západní Evropy a  

Egypťanů. Starověké civilizace pojímaly plavání jako životní nutnost. Velká pozornost byla 

věnována antickému Řecku, kde se plavání stalo již víceúčelovým. V období antického Říma 

bylo plavání povýšeno na určitý styl života a bylo využíváno ve velké míře nejen ve 

vojenství, ale bylo pojímáno i jako relaxace, což vedlo ke stavbám honosných lázní – např. 

Agrippovy, Nerovy, Titovy, Domitianovy, Traianovy, Thermae Suranae, Caracallovy a řady 

dalších zařízení sloužících pro plavecké aktivity. Přínosem je také přehled plavecké techniky 

v době předantické a antické.  

Součástí práce je obrázková dokumentace, která doplňuje a podtrhuje výjimečnost 

s ojedinělost vývoje plavání v  předantickém a antickém období.  

 Pro ucelení pohledu na vývoj plaveckého sportu se jeví potřeba neustálého doplňování 

tzv. „světlých“ míst v historii. 
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Obrázek 1. Plavec ze 3. tisíciletí před n.l. 
 

Obrázek 2. Egyptské pečetidlo, nejstarší výtvarný dokument o plavání 
 

Obrázek 3. Héra a Leander 
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Obrázek 4. Nástěnná malba z Herculana 
 
 

Obrázek 5. Bronzová soška plavkyně 
 
 

Obrázek 6. Martovo pole – poloha ve starověkém Římě 
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Obrázek 7. Francký plavec – vyobrazení z 5. století n.l. 
 

 

Obrázek 8 . J.A. Komenský – Orbis Pictus 
 

Obrázek 9. Horatius Cocles 
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Obrázek 10. Detail nástěnné malby v pouštní jeskyni Kebír 
 
 

Obrázek 11. Nástěnné malby z pouštní jeskyně Kebír 
 

Obrázek 12 a 13. Detaily nástěnných maleb z pouštní jeskyně Kebír 
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Obrázek 14. „Prchající plavci“ – Londýn, Britské muzeum 
 

Obrázek 15. Reliéf z Nagody 
 

 

Obrázek 16. Pohled na líčidelnici - Paříž, Louvre 
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Obrázek 17. Jiný pohled na líčidelnici - Paříž, Louvre 
 
 
 

Obrázek 18. Plánek Olympie 
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Obrázek 19. Váza s původně červeně vyvedenými postavami od Audokida 
 
 

Obrázek 20. Rekonstrukce scény vyobrazené Audokidem 
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Obrázek 21. Atická amfora 
 
 

Obrázek 22 a 23. Detail atické amfory 
 



 131

Obrázek 24. Keramika z roku 450 před n.l. 
 
 

Obrázek 25. Detail keramiky z roku 450 před n.l. 
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Obrázek 26. Mapa starověkého Paesta – pohled shora na stadion a dva plavecké bazény 
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Obrázek 27. Skokan do vody z Paesta 
 
 

Obrázek 28. Pohled na hrobku se „skokanskou scénou“ v perspektivě 
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Obrázek 29. Dvojité salto po skoku z odrazového prkna z roku 1912 
 
 

 

Obrázek 30. Fotografie skokanů do vody pořízená počátkem 20. století 
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Obrázek 31. Rekonstrukce soukromého plaveckého bazénu 
 

 

Obrázek 32. Paestum – celkový pohled na původní plavecký bazén 
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Obrázek 33. Tarquinie – „lovecká a rybářská hrobka“ 
 
 

 
Obrázek 34 a 35. Srovnání skokana z Paesta (vlevo) a skokana z Tarquinie 
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Obrázek 36 a 37. Srovnání skokana z detailu řecké keramiky (viz také obrázek č. 24) a detailu 
skokana z počátku 20. století (viz také obrázek č. 28) 

 
 

Obrázek 38 a 39. Srovnání sošky z Perugie (vlevo) se soškou z Cerveteri 
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Obrázek 40. Římský plavec – freska ze 3. století n.l. 
 
 

Obrázek 41. Mozaika datovaná do 2. století n.l. 
 
 

 

Obrázek 42. Plavec ve vodě - výjev z římského sarkofágu z 2. století n.l. 
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Obrázek 43. Martovo pole – Piranesiho rekonstrukce 
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Obrázek 44. Martovo pole – polokruhové „natatio“ a Naumachia Neronis 
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Obrázek 45. Veřejný plavecký bazén – Du Péracův plán 
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Obrázek 46. Naumachia Domitiani 
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Obrázek 47. Poloha Balena – Cartarův plán 
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Obrázek 48. Poloha veřejného plaveckého bazénu – Cartarův plán 
 
 



 145

 

Obrázek 49. Poloha veřejného plaveckého bazénu – Nodotův plán 
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Obrázek 50. Naumachia Augustus 
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Obrázek 51. Vývěska otevíracích hodin a vstupních poplatků do lázní 
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Obrázek 52. Vyhřívací systém Calidaria   Obrázek 53. Apodyterium 
 

Obrázek 54. Schéma Nerových lázní   Obrázek 55. Schéma Trajánových lázní 

Obrázek 56. Hadrianova vila – velké (vlevo)  a malé lázně 
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Obrázek 57. Hadrianova vila 
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Obrázek 58. Caracalovi lázně 
 

Obrázek 59. Monumentální fasáda Diocleciánových lázní 

Obrázek 60. Rekonstrukce Thermae Sabiane – natatio je po levé straně 
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Obrázek 61. Rekonstrukce Thermae Sabiane – pohled shora 
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Obrázek 62. Velká tělocvična s „nataciem“ 
 
 
 

Obrázek 63. Obrázek tělocvičny s nataciem 
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Obrázek 64. Plavající Venuše 
 
 
 

Obrázek 65. Ostia – Římské lázně z 2. století n.l. 
 
 
 

Obrázek 66. Mozaika v Neptunových lázních 
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Obrázek 67. Mozaika z Baticosových lázní 
 

 
 

Obrázek 68. Venuše v mušli 
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Obrázek 69. Koupel atletů po tréninku – freska z 5. století před n.l. 
 
 
 

Obrázek 70. Řecká amfora datovaná do 6. století před n.l. 
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Obrázek 71. Mozaika z náměstí Armerina 
 
 
 

 
Obrázek 72. Colimbetra z divadla v Ostii 
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Obrázek 73. Colimbetra v Dionýsově divadle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


