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Abstrakt 

Název 

Problémy mezináboženského dialogu v oblasti sportu  

 

Cíle práce 

Primárním cílem práce je nahlížet z různých úhlů pohledu na pojmy olympismus, etika a 

fair play a vystopovat jejich globální aspirace. Cílem praktické části je rozbor náboženské 

dimenze sportu a na příkladech z praxe představení problémů, které mají někteří sportovci 

s přijetím „globálních“ etických pravidel. Dále pak za pomoci dotazníkového šetření zjistit 

názory respondentů (skupina jogínů) na reálnost transferu „západního“ konceptu fair play 

do „východního“civilizačního okruhu a na možnost existence globálně platných etických 

hodnot. 

Metody 

Teoretická část a první oddíl praktické části vycházejí z rešerše aktuálních zdrojů a aplikují 

komparaci a analýzu textů. Druhý oddíl praktické části se opírá o dotazníkové šetření 

s otevřenými otázkami, které jsou analyzovány a interpretovány. Na dotazník odpovídalo 

44 respondentů, provozujících aktivně jógu. 

Výsledky 

Práce předkládá náhled z několika úhlů pohledu na pojmy olympismus, etika a fair play. 

Představuje rozbor náboženské dimenze sportu a na příkladech uvádí jednak možné 

nesnáze hinduistických a buddhistických sportovců, ale také již existující problémy 

křesťanských, židovských a muslimských sportovců s přejímáním „globálních“ etických 

pravidel. Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že 77% respondentů považuje 

prosazování transferu „západního“ konceptu fair play do „východního“- civilizačního 

okruhu za možný a podle 97,7% respondentů existují globálně platné etické hodnoty. Byla 

jimi navržena celá škála těchto hodnot, přičemž na 13 z nich se shodli dva či více 

respondentů.  Nejčastěji byla vyzdvižena hodnota respektu k druhým, již uvedlo 21% 

respondentů. 

Klíčová slova 

Náboženství, olympismus, Pierre de Coubertin, fair play, etika 



  

Abstract 

 

Title: Problems of Inter-Religious Dialogue in the Field of Sports 

Objectives: The primary objective of the thesis is to consider the terms olympism, ethics 

and fair play from various perspectives and subsequently to trace their global aspiration. 

The subject of the practical part is the analysis of religious dimension of sport and 

introduction of reality based problems indicated by athletes in terms of acceptance of the 

„global“ ethical regulations. Another point of the thesis is to determine the attitude of the 

questionnaire respondents (a group of yogis) to the problematics of supporting the transfer 

of „western“ fair play concept into  „eastern“ civilization and inquire the subject of 

possibly existing generally valid ethical values.  

Methods: Theoretical part of the thesis and the first section of the practical part comprises 

of the topical recherche based on texts analysis and comparison. Second section of the 

practical part comprehends informations obtained from questionnaires with open questions 

that are analysed and interpreted. Answers are provided by 44 respondents who actively 

perform yoga. 

Conclusion: In conclusion, the terms olympism, ethics and fair play are reviewed from 

various perspectives. Analysis of religious dimension of sport together with given 

examples describes possible problems of Hinduistic and Buddhistic athletes as well as the 

existing problems of Christian, Jewish and Muslim athletes resulting from acceptance of 

„global“ ethical regulations. According to questionnaires results, 77% of respondents 

perceive the support of „western“ fair play concept tranfer into „eastern“ civilization as 

acceptable and 97,7% of respondents acknowledge globally valid ethical values. Wide 

range of globally valid ethical values has been suggested by the respondents and 13 

common answers from two or more respondents have been found. The ethical value 

described as respect to other people is the most common aswer by 21% of respondents. 
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1 Úvod 

S narůstajícím technologickým postupem se svět „zmenšuje“ a dostat se z jednoho 

koutu planety na druhý zabere jen několik hodin. Televizní přenosy umožňují divákům 

sledovat z pohodlí svého domova sportovní zápasy, které se hrají na druhé straně 

zeměkoule, a to navíc v přímém přenosu. Nalezení odpovědí na obtížné otázky nebylo 

nikdy tak snadné, a to díky internetu, který se stal truhlicí lidských vědomostí. Globalizace 

postupuje mílovými kroky a svět se stává mnohem propojenějším a mnohdy otevřenějším 

místem.  

 Sport je jednou z nejvíce propagovaných a oblíbených oblastí a mezinárodní 

sportovní soutěže, jako například olympijské hry, se stávají místem, kde se střetávají 

kultury z celého světa a společně zde utvářejí jeden celek, ve kterém není žádná kultura 

nadřazena a všechny mají stejné podmínky.  Tato rovnoprávnost je zpečetěna pravidly fair 

play, Olympijskou chartou a jinými etickými kodexy, které musí všichni zúčastnění  

a všechny sportovní organizace bez výjimek dodržovat. Např. poslední verze Olympijské 

charty definuje jeden ze základních principů olympismu takto: „Jakákoli forma 

diskriminace vůči zemi nebo osobě z důvodu rasy, náboženství, politického přesvědčení, 

pohlaví či z jiného důvodu je neslučitelná s příslušností k olympijskému hnutí.“   

 Etický kodex MOV zase nařizuje „…odmítnutí jakékoli diskriminace na jakýchkoli 

základech, ať už je to rasa, barva kůže, pohlaví, sexuální orientace, jazyk, náboženství, 

politický či jiný názor, národní nebo sociální původ, majetek, narození nebo jiný důvod…“ 

(MOV, 2016). Takovýchto na první pohled ušlechtilých definic z etických kodexů existuje 

opravdu mnoho. Ovšem tyto kodexy s sebou přinášejí také jisté obavy. Opravdu mohou 

být takto striktně definovaná pravidla v tak rozmanitém multikulturním světě naplněna? 

Dále je důležité si uvědomit, že tato pravidla nejen zajišťují určité etické podmínky 

sportovního prostředí, ale zároveň také nutí všechny zúčastněné k dodržování těchto 

norem. To s sebou nese další obavu. Je vůbec možné vytvořit globální etická a sportovní 

pravidla, která by nebyla v rozporu s žádnou sociální skupinou či jedincem? 

 Právě tyto obavy byly impulsem k vytvoření této diplomové práce, ve které je 

analyzována náboženská dimenze sportu a na příkladech z praxe jsou představeny jisté 

problémy, které mají někteří sportovci přijetím „globálně“ etických pravidel.  
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2 Teoretická část 

2.1 Olympismus 

Většina lidí si pod pojmem olympismus představí olympijské hry, ať už ty staré 

nebo ty novodobé, které se konají každé čtyři roky a na nichž se spolu utkávají 

reprezentanti mnoha zemí ve sportovních kláních. Stejně tak je na tom i pojem olympiáda, 

která je často spojována s olympijskými hrami. Ale pojem olympismus, jakožto soustava 

myšlenek, zásad, filosofii a vizí, jejíž jádro vytvořil v počátcích moderního olymismu 

Pierre de Coubertin, zná ve srovnání s předchozími představami nepoměrně méně lidí. 

Filosofie olympismu je především o hodnotách, spolupráci a účasti. Nejedná se 

pouze o fyzickou aktivitu, soutěžení a vyhrávání ale především o faktor přispívající ke 

vzdělávání, výchově, rozvoji jedince, jeho osobnosti a sociálního života. 

„Olympismus je univerzální životní filozofií, která zdůrazňuje roli sportu v rozvoji 

člověka, mezinárodního porozumění, mírové koexistence, společenské a morální výchovy 

pro celý svět.“ (Dovalil, 2004, s. 27) 

Neomezuje se pouze na vrcholové sportovce, ale na všechny lidi světa, u kterých se 

stává součástí celého jejich života (Dovalil, 2004). 

Tato demokratická myšlenka se později stává součástí Olympijské charty, ve které 

se píše: „Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost 

provozovat sport.“ (2007). Shodnou definici sportu lze nalézt také v Evropské chartě 

sportu (1994) (Dovalil, 2012). 

Moderní olympismus je velice elastický a odráží se v něm nejen vývoj sportu, ale 

také vývoj společnosti a celkové dění ve světě.  Nicméně ideový základ, který Coubertin 

vybudoval koncem 19. a v první polovině 20. století, byl bezesporu klíčový. 

 „Přestože olympismus má vlastní teoretický základ, jeho ‚materiálním‘ základem 

je sport ve své reálné podobě a od něho nemůže být izolován. Bez sportu, tj. sportovních 

soutěží, pravidel, tréninku, konkrétních aktérů (sportovců trenérů, funkcionářů), 

organizátorů, lékařů, diváků by olympijské ideály a principy neměly smysl. Také zdroje  
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a konkrétní podoby olympismu je třeba hledat v každodenním sportu a z něho čerpat pro 

svůj další rozvoj. Současně však je nutné konstatovat, že olympismus sport výrazně 

přesahuje.“ (Dovalil, 2004, s. 27) 

Za více jak sto let působení, při kterých musel moderní olympismus čelit mnoha 

překážkám, ukázal, že je dostatečně silný a životaschopný. Nicméně musíme podotknout, 

že jeho původní myšlenka nebyla zcela naplněna, jelikož se mnohdy politický a finanční 

zisk či touha vítězit za každou cenu dostala do popředí před základní principy olympismu 

(Dovalil, 2004). 

2.1.1 Základní principy olympismu 

Olympijská charta definuje základní principy olympismu, jejichž znění platné k 9. 

září 2013 takto: 

• Olympismus je životní filozofií, povznášející a vyváženě spojující v jeden celek 

zdatnost těla, vůle a ducha. Spojením sportu, kultury a výchovy usiluje olympismus 

o vytvoření způsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na 

výchovné hodnotě dobrého příkladu, sociální odpovědnosti a na respektování 

základních universálních etických principů.  

• Cílem olympismu je zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva s cílem 

vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti. 

• Olympijské hnutí představuje svornou, organizovanou, všeobecnou a trvalou 

činnost všech jednotlivců a uskupení inspirovaných hodnotami olympismu, 

uskutečňovanou pod vedením MOV jako nejvyššího orgánu. Je rozšířeno na pěti 

kontinentech. Jeho vyvrcholením je účast sportovců celého světa na velkém 

sportovním festivalu, na olympijských hrách. Jeho symbolem je pět propojených 

kruhů. 

• Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost 

provozovat sport bez jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje 

vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair play.  

• Vzhledem k tomu, že sport se uskutečňuje v rámci společnosti, mají sportovní 

organizace spadající do olympijského hnutí autonomní práva a povinnosti, tedy 

možnost svobodně vytvářet a kontrolovat pravidla sportu, určovat strukturu  
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a správu vlastních organizací, dále mají právo svobodných voleb bez jakéhokoli 

vnějšího vlivu a odpovědnost za uplatňování zásad dobré správy. 

• Jakákoli forma diskriminace vůči zemi nebo osobě z důvodu rasy, náboženství, 

politického přesvědčení, pohlaví či z jiného důvodu je neslučitelná s příslušností  

k olympijskému hnutí. 

• Příslušnost k olympijskému hnutí vyžaduje dodržování Olympijské charty a uznání 

ze strany MOV (MOV, 2013). 

2.1.2 Olympijská symbolika 

Pro olympijské hnutí je tato symbolika nejvýznamnější věcí, se kterou disponuje. 

Finančního zabezpečení sportovního prostředí je dosahováno propracovaným 

marketingem, který těží z goodwillu (vícefaktorová forma nehmotného 

majetku) olympijských symbolů. 

• Olympijský symbol – pět propletených kruhů, symbolizujících propojení 

kontinentů. 

• Olympijská vlajka – olympijský symbol na bílém podkladě. 

• Olympijské heslo – „Citius. Altius. Fortius“, což bývá nejčastěji překládáno jako 

„Rychleji. Výše. Silněji“. 

• Olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská štafeta. 

• Olympijská hymna. 

• Olympijský emblém – sjednocení olympijského symbolu s jiným složkami (př. 

státní vlajka s olympijským symbolem). 

• Výrazy  „olympijský“ a „olympiáda“ (ČOV, 2017) 

2.1.3 Olympijská charta 

Olympijská charta je základní listinou, která ustanovuje pravidla a zásady 

olympismu, které jsou oficiálně uznány Mezinárodním olympijským výborem. Jejím 

úkolem je zajištění organizace, vymezení podmínek pro pořádání olympijských her  

a dohled nad funkcí olympijského hnutí. 

Olympijská charta funguje jako elementární spis ústavního typu, který předepisuje 

základní principy a významné hodnoty olympismu. Dále také společná práva a povinnosti 
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Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodních federací, Národních olympijských 

výborů a organizačních výborů olympijských her (ČOV, 2015). 

 

2.1.4 Pierre de Coubertin 

Jednou ze základních myšlenek olympismu je zachování míru. Zakladatel 

novodobého olympismu, Pierre de Coubertin, byl přesvědčený pacifista. Neuznával války, 

revoluční hnutí ani žádné jiné formy násilí. Jeho praděd se stal obětí velké francouzské 

revoluce a on sám na vlastní oči zažil, co dokáže udělat se společností válka. V roce 1871 

France prohrává válku s Pruskem a v zemi nastává bídná situace. Všechny tyto události 

přímo souvisejí se vznikem olympismu, jelikož mladého Coubertina zasáhly natolik, že 

začal přemýšlet nad východisky. Usoudil, že správnou cestou vedoucí z této situace může 

být výchova mladé generace, založená na demokracii a humánnosti. Proto viděl jako 

určující element pedagogiku a její vědecký základ. K uplatnění těchto myšlenek použil 

Coubertin sport, který mu poskytl optimální prostředí pro uskutečnění jeho vizí (Dovalil, 

2004; Procházka, 1987). 

Coubertin chápal sport jako záměrné a promyšlené úsilí jedince 

k sebezdokonalování skrze zlepšování výkonů, kterým se sportovci poměřují při 

přátelských soutěžích. Ovšem toto soutěžení a zvyšování výkonu nepovažuje za jedinou  

a hlavní náplň sportu, pouze za jakousi pomyslnou cestu sportovce k jeho 

sebezdokonalování. Sport má nepochybně význam i jako kompenzace nedostatku pohybu, 

který se v dnešní době stává rostoucím problémem. Cvičení nicméně nesmí být omezeno 

pouze na tělesnou složku. Je důležité si uvědomit jeho význam v rozsáhlejším měřítku, a to 

jako společný rozvoj „…svalů, rozumu, charakteru a vědomí.“ (Dovalil, 2004, s. 22) „Jde 

o proces aktivního a uvědomělého sebezdokonalování, které charakterizujeme jako určitý 

„stav mysli“. Sport v tomto smyslu chápeme jako „náboženství‘ sportovců, kteří vyznávají 

víru, že sport je prostředkem k dosažení dokonalosti (konkrétních pedagogických cílů).“ 

(Dovalil, 2004, s. 22). Sport také vidí jako skvělý prostředek pro navazování a zlepšování 

mezilidských vztahů. Prosazuje lidový sport, díky jeho dostupnosti pro všechny lidi, a to 

bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství atd. „Sport není privilegiem žádného národa či rasy, 

patří celému světu.“ (Dovalil, 2004, s. 22) 
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Coubertin hledal ve sportu především jeho pedagogické hodnoty. Velký vliv na něj 

měl jeho pobyt v Anglii, kde na místních universitách dostal možnost nahlédnout, jak sport 

působí na výchovu mladé generace. Velice ho zde upoutává systém školní výchovy 

zdejšího pedagoga Thomase Arnolda, který se zakládá na smyslu pro zodpovědnost a fair 

play.  Pro Coubertina jsou etická pravidla velice důležitá, a tak se také později stane fair 

play jednou z neodmyslitelných součástí olympismu (Dovalil, 2004; Procházka, 1987). 

 Zde jsme jen načrtli několik základních Coubertinových principů, které formovaly 

novodobý olympismus. Jeho další přínos prolíná i následující text. 

 

2.1.5 Antická inspirace 

            V 17. až 19. století se novodobá civilizace začíná dozvídat o antických 

olympijských hrách, a to především díky objevům německých, francouzských a anglických 

archeologů. Pro Coubertina se tento objev stal obrovských inspiračním zdrojem, díky 

kterému dostal novodobý olympismus podobu, ve které ho známe dnes. Ovšem nebylo to 

pouze jméno, které si Coubertin od antických her propůjčil. Jako zásadní pro něj byly ideje 

a myšlenky antického Řecka, především pak ideje antických olympijských her a ideál 

kalokagathie (Dovalil, 2004). Coubertin tento ideál rozvinul a chápal „…jako cílevědomý 

rozvoj osobnosti sportovce, kultivovaný v harmonii jeho fyzických, duchovních, morálních 

a společenských sil. Člověk není jen tělo a duch, nýbrž tělo, duch a charakter. Charakter se 

nevytváří duchem, ale pomocí těla. To je právě to, co starověcí národové dobře věděli a co 

my tak obtížně křísíme.“ (Dovalil, 2004, s. 22) V olympijských myšlenkách lze nalézt 

mnoho stop starověkých rituálů a slavností. Jejich nepopíratelnou inspiraci můžeme spatřit 

například při zahájení olympijských her, které jsou jejich typickým příkladem. Antické 

stopy lze také nalézt v Coubertinově úsilí zařadit fyzická cvičení do systému výchovy 

mladé generace, kde měli hrát důležitou roli. 

 Konání starověkých olympijských her bylo vždy provázeno vyhlášením 

všeobecného míru. A právě ekecheiria, jak se tento mír nazýval, se stal pro Coubertina 

dalším stěžejním prvkem, který měl olympismus obsahovat (Dovalil, 2004). Skvělé také 

bylo ponechat po vzoru antických olympijských her čtyřletý cyklus konání, který jím 

dodává svou jedinečnost. Pro Coubertina se staly antické olympijské hry obrovskou 

inspirací, ne však dogmatem. Byl si zcela vědom, že moderní svět si žádá moderní 
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olympijské hry, a proto bylo pro jejich budoucí fungovaní zcela nutné je také moderním 

obsahem naplnit (Kosík, 2000). 

 

2.1.6 Cesta k obnovení OH 

Datum 25. listopadu 1892 se stalo pro moderní olympismus velice významné.  

V tento den se v Sorboně na pařížské univerzitě konalo jubilejní zasedání Union de 

Sociétés francaises des Sports Athlétiques. Právě zde Coubertin jakožto generální tajemník 

této unie poprvé veřejně přednesl návrh o znovuobnovení olympijských her. Bohužel 

ohlasu se dočkal až o dva roky později v červnu, když na stejném místně uspořádal 

mezinárodní kongres k přípravě uspořádání olympijských her. Zde našel mezinárodní 

podporu, díky které mohl založit mezinárodní olympijský výbor, vytvořit hlavní zásady 

olympijské charty aj. První moderní olympijské hry byly uspořádány v roce 1896 v Řecku 

a sklidily velký ohlas (Kössl, 1986). 

 

2.1.7 Idea spravedlnosti a rovných šancí 

Pokud se podíváme blíže na olympijskou ideu, která v sobě zahrnuje spravedlnost  

a rovné šance pro všechny, tak musíme konstatovat, že v jeho doslovném znění je velice 

idealistická a utopická. Každý člověk je jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, jak 

v sociálním, tak biologickém aspektu. Rozdílnost je přirozená, a právě díky ní se jeden od 

druhého odlišujeme. Tato idea by mohla být naplněna pouze v případě, že bychom byli 

všichni naprosto stejní bez jakéhokoli sebemenšího rozdílu, což je prakticky nemožné. 

Nerovnost soupeřů je typickou součástí soutěžního sportu, jenž umožňuje porovnávat 

sportovcům síly s jinými sportovci nebo jejich týmy, právě díky jejich odlišnostem. 

Projevit rozdílnost a zjistit tak, který sportovec či tým je lepší, je cílem soutěžního 

zápolení. Jirásek (2005, s. 283) uvádí vhodnou citaci od autorů T. a G. Földesi: „Efektem 

této rivalizace (sic!) je specifický druh nerovnosti: objeví se vítěz a vítězové (druhý a třetí). 

V závodním sportu par excellence závod přináší v konsekvenci nerovnost a podstatná 

otázka se týká toho, jaké zásady by to mohli ospravedlnit.“  Proto nečiní poměrně žádný 

problém poskytnout možnost účastnit se soutěží všem sportovcům, bez ohledu na jejich 

náboženské vyznání, kulturu či rozřadit sportovce podle jejich individuálních nerovností, 

jako např. podle váhové kategorie, pohlaví, věku atd. Ovšem problém nastává, pokud 
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bychom chtěli ovlivnit nerovnost materiální (Jirásek, 2005). „Pouze pokud by sportovci 

disponovali přibližně stejný materiálním zabezpečením, odrážel by vítěz skutečně různost 

mezi samotnými závodníky (talent, schopnost, dovednosti, účinnost tréninkových metod).“ 

(Jirásek, 2005, s. 283) 

 

2.1.8 Idea univerzalismu 

Olympismus, který měl být platný a srozumitelný pro všechny lidi světa bez rozdílu 

jejich vyznání, pohlaví, kultury atd., měl být od počátku ideálem univerzalismu. Soubor 

olympijských hodnot, měl být „…přijatelný pro každý národ i jedince, komplex, v němž 

každý může nalézt odpovídající formu projevu, plynoucí z jeho kultury, jeho geografické 

polohy, jeho historie, tradice a budoucích perspektiv.“ (Dovalil, 2005, s. 27) 

Zde bychom se měli pozastavit nad tímto ideálem s otázkou, zda je opravdu možné 

takovýto univerzalismus, který měl být vzorem olympismu, opravdu naplnit. Jirásek 

(2005) uvádí studii MacAloona (1996), která tuto ideologii kritizuje z pohledu kulturního 

relativismu. Studie ukazuje, že Coubertinův ideál univerzalismu je ve skutečnosti jenom 

„…evropskou verzí univerzálního humanismu…“ (Jirásek, 2005, s. 285). Možnost 

přizpůsobení se takovémuto univerzalismu, je v prostředí mnoha kultur značně nesnadné. 

„Mac Aloon ukazuje na konkrétních příkladech tenzi mezi požadovaným univerzalismem  

a kulturním (příp. politickým) rozrůzněním, když (např.) dokládá na oficiálních projevech, 

že potlačování ženských práv (absence ženských sportovkyň z islámských zemí) je 

považována za věc náboženství a místních zvyků.“ (Jirásek, 2005, s 285) Reálná část 

olympismu se tak ve skutečnosti přetváří pouze na záměr, který má za cíl co možná 

největší počet zemí, účastnících se olympijských her (Jirásek, 2005). 

 

2.1.9 Amatérismus 

Součástí novodobého olympijského sportu byl v jeho začátcích také ideál 

amatérismu, který měl své základy v anglickém gentlemanském konceptu sportu a měl být 

zárukou rovných podmínek pro všechny. Coubertin věřil, že tento ideál poskytne sportu 

„rytířský charakter“ a zabrání tomu, aby se na sportovce nenahlíželo podobně, jako na 

„cirkusové gladiátory“. Zároveň měl ideál pomoci sportu, aby nebyl zkažen touhou po 

zisku (Dovalil 2004; Jirásek, 2005). Nicméně ideál trpěl mnoha zádrhely a jeho použití 
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v praxi bylo velmi problematické. Od samého začátku se pravidlo amatérismu všemožně 

obcházelo a potíž nastávala také s rozlišením profesionála od amatéra. Proto bylo v roce 

1981 pravidlo nadobro zrušeno (Jirásek, 2005). 

 

2.1.10 Náboženská dimenze Coubertinova olympismu – religion athletae 

Ke správnému osvětlení této podkapitoly, vycházíme ze statě, ve které Bednář 

(2014) analyzuje náboženský rozměr novodobého olympismu v pojetí P. D. Coubertina. 

Náboženství bylo již od útlého věku součástí Coubertinova života, jelikož jeho 

rodiče byli tradičními katolíky. V pozdějším věku byl tehdy ještě mladý Coubertin poslán 

na studium na jezuitskou kolej, kde následně ztrácela jeho katolická víra vůdčí element 

v jeho životě. To ovšem neznamenalo, že by se stal ateistou, po formální stránce zůstal 

stále katolíkem. S postupem času si Coubertin určil vlastní soubor hodnot a zásad, ve 

kterých hrálo náboženství stále podstatnou úlohu. 

Později se jeho náboženské hodnoty projevili při vytváření moderního 

neoolympismu, který považoval za novodobé náboženství. „V inkriminované definici 

mluvil Coubertin o ‚náboženství energie/síly‘ (la religion de l´énergie); na jiných místech, 

užíval ovšem i další přívlastky, jimiž chtěl specifikovat své(rázné) pojetí náboženského 

charakteru neolympismu: ‚náboženství svalů/muskulární náboženství‘ (la religion 

musculaire) – ‚sportovní náboženství‘ (la religion du sport a zhruba ve stejném významu la 

religion de l´athlétisme) – v personifikované verzi pak ‚náboženství sportovců‘ (latinsky 

vyjádřené jako religio athletae).“ (Bednář, 2014, s. 96)  

Při čtení dokumentu z roku 1935 (viz níže), kde Coubertn představuje myšlenky, na 

kterých se snažil moderní olympismus vybudovat, získává pojetí jeho náboženství jasnější 

rysy.  Náboženství řadí na pomyslný vrchol pěti pilířů olympismu, a to např. před 

olympijské příměří či rytířskost. 

Coubertin postupem času pochopil, že nemůže klást na náboženský rozměr 

olympismu příliš vysoké nároky. Ukázkou může být jeho vyjádření, ve kterém posuzuje 

dvě křesťanské bohoslužby, konající se na stockholmských a antverpských olympijských 

hrách.  
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V roce 1912 byla bohoslužba pořádána na olympijském stadionu u příležitosti 

vstupního zahajovacího ceremoniálu stockholmských olympijských her, ale o osm let 

později na olympijských hrách v Antverpách byla již dobrovolná a její konání bylo 

přesunuto do katedrály. Coubertin tento druhý přístup velmi chválí a zároveň zdůrazňuje, 

že stockholmský koncept se nesmí v budoucnosti her opakovat. Tímto jednáním MOV 

staví sportovce rozdílných náboženských přesvědčení do nepříjemných situací, protože je 

nutí zúčastnit se náboženských obřadů, které nejsou součástí jejich víry. Současně také 

vyjadřuje své obavy, že jednáním z roku 1912 přesáhl MOV své kompetence.  

„Coubertin si zřejmě uvědomil, že nemůže budovat náboženskou dimenzi 

olympismu jen na křesťanské bázi, respektive na její kombinaci s řeckým ‚pohanstvím‘.  

I to byl zřejmě jeden z důvodů ‚technické‘ definice z roku 1917...“ (Bednář, 2014, s. 92) 

„Olympismus je náboženství energie, kult intenzivní vůle, rozvíjený provozováním 

mužských sportů, založených na hygienické bázi i občanské uvědomělosti a obklopených 

uměním i přemýšlivostí.“ (Coubertin podle Bednáře, 2014, s. 92) 

Ovšem nazývat olympismus Coubertinova pojetí náboženstvím je pro mnohé 

rozporuplné téma. Na jedné straně jsou autoři, kteří uznávají náboženskou dimenzi 

olympismu a vidí jí jako podstatnou a úctyhodnou, a na druhé straně stojící kritici, mezi 

něž patří především církevní představitelé.  

Bednář ve své stati uvádí, že Coubertin nazýval zcela oprávněně „…jeden 

z důležitých pilířů olympismu náboženstvím – olympijským hnutím postupně dotvářený 

soubor idejí i praktických úkonů měl většinu atributů posvátna, víry, transcendence i kultu, 

tvořících jádro jakéhokoli náboženství.“ (Bednář, 2014, s. 92) 

 

2.1.11 Filosofické základy moderního olympismu 

Coubertin v roce 1935 pronesl v ženevském rádiu, za účelem vysvětlit význam 

olympijských her, proslov, jež se stal mimo jiné dodatkem k jeho v té době šest let 

staré přednášce s názvem, „Olympia“. Tvoří souhrn jeho názorů a zároveň představuje 

svým způsobem i osobní závěť ve vztahu k olympijskému společenství. Coubertin pro 

objasnění významu olympijských her hovořil o prvotních myšlenkách a filozofických 
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základech, na kterých se snažil svou ideu vybudovat. Vzhledem k důležitosti tohoto 

proslovu je níže uvedena jeho zkrácená verze a interpretace.   

„Primární a fundamentální charakteristikou, na které je antický a moderní 

olympionismus založen, je náboženství. Socháním svého těla skrze cvičení, jako když 

umělec vytváří sochu, antický atlet uctívá svá božstva. Činí-li tak moderní atlet, uctívá tím 

svou zemi, svou rasu a svou vlajku. Věřím proto, že bylo ode mne správné, spolu  

s moderním olympismem od samého začátku obnovovat náboženské smýšlení jemu vlastní, 

transformované a rozšířené o prvky internacionalismu a demokracie, které mají v naší 

době vedoucí úlohu. I přes to se jedná o totéž náboženské smýšlení, které vedlo mladé 

Helény, toužící po vítězství svých svalů, k úpatí náhrobků Diových. Z tohoto smýšlení 

vycházejí všechny kulturní složky, ze kterých se ceremonie moderních OH skládají. Musel 

jsem tyto ceremonie jednu po druhé vnutit veřejnosti, které se dlouho příčili, a která je 

viděla pouze jako uměleckou přehlídku a nepotřebnou atrakci, neshodující se s vážností 

mezinárodních sportovních klání.“  

Druhou specifikací olympismu je, že je aristokratický a elitní. Aristokratičnost 

chápe Coubertin neobvykle jako „zcela rovnostářskou, jelikož jediným podílem, který 

hraje roli při výběru jedince je pouze jeho fyzická nadřazenost a vysoká svalová úroveň, 

podnícená jeho ochotou trénovat“.  

Ovšem tato elita musí také splňovat charakter rytířskosti, který je zde 

nepostradatelný. „Rytíři‘ více než kdo jiný jsou si navzájem ‚bratry v boji‘ stateční, 

energičtí lidé, sjednoceni poutem, které je silnější než pouhé kamarádství a které je silné 

samo o sobě. V rytířskosti je myšlenka soutěže, úsilí stojícímu proti úsilí toho druhého, 

poháněna láskou k úsilí jako takovému a k urputnému, leč korektnímu zápasu. Vychází 

z myšlenky vzájemné pomoci – základu už kamarádství.“ Dále Coubertin oceňuje dopady 

tohoto pilíře: „Vzpomínám na dobu před čtyřiceti lety, kde mi lidé tvrdili, že má touho 

zařadit rytířskost do moderního olympismu je pouze nalháváním.  Ovšem dnes už víme, že 

jeho existence je patrná, a to nejen na olympijských hrách, ale dokonce i při méně 

vznešených událostech. Nyní je nutné, aby jeho vliv zapůsobil i na diváky, což se také 

daří.“ 

„Dalším elementem olympismu je pravidelnost. Olympijské hry jsou oslavou 

lidského období jara, ustanovující příchod dalších lidských generací a jejich konání musí 
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mít striktní čtyřletý cyklus, řídící se astronomickým rytmem. Lidské jaro zosobňuje 

mladého dospělého muže, fungujícího jak skvěle vyladěný stroj a právě k jeho poctě jsou 

hry pořádány. On je ten, na němž závisí nejbližší budoucnost a ladný přechod k ní. 

Současně bych byl také velice rád, kdyby válčící nepřátelé pozastavili své boje, k oslavě, 

sportovních, férových a korektních her.“ 

Jako poslední věc zmiňuje Coubertin krásu a začlenění umění a ducha do 

olympijských her. Duch zde hraje dominantní roli, jelikož svaly by měly být vždy v jeho 

područí. „Doufám, že do budoucna bude chorálová hudba, tak vhodná přenášet sílu naděje 

a radost mládí, provázet OH častěji a častěji. Doufám, že také historie bude mít spolu 

s poezií své čestné místo v doprovodných aktivitách, konajících se spolu s OH.“ (celý text 

této „závěti“ viz Coubertin, 2000, s. 580-583) 

 

2.2 Etika 

Mnoho lidí zastává názor, že etika je pouze sbírka pravidel a norem, jež je třeba 

 se naučit, čímž se z nás stanou etičtí lidi. Tento chybný názor můžeme najít v oblastech 

sportu, umění ale i výchovy. Také se můžeme setkat s názorem, že za etické přestupky je 

nutné udělovat mnohem razantnější tresty, což napomůže k osvojení si etického chování 

(srovnej Hogenová, 2009). 

Etika je nerozlučitelně spojena s morálkou. Někteří lidé dokonce nevidí mezi těmito 

dvěma pojmy rozdíl. Etika je disciplínou praktické filozofie, zkoumající morálku, její 

hodnoty, principy atd. (Hodovský, 1994). 

Slovo etika vzniklo odvození řeckého slova éthos, které charakterizovalo mravní 

chování, zvyky a obyčeje v určité sociální skupině. Proto se dnes tento význam užívá 

k označení mravních hodnot, principů, zvyků a způsobu jednání daných společenských 

skupin (např. hovoříme o étosu bankovnictví, sportu apod.). 

Původ slova morálka je v latinském slově mos (obyčej, zvyk či vůle), jež mělo 

význam především jako vyžadovaný způsob chování předaný a přikázaný člověku 

panovníkem či bohem. Jednalo se o různé předpisy, zákony a mravní normy, které bylo 

třeba respektovat.  Dále také znamená způsob života a mravního chování člověka 

(Anzenbacher, 1994). 
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2.2.1 Rozdělení etiky dle pravidel a přístupu 

Jirásek (2005) uvádí rozdělení etiky dle pravidel a přístupu takto: 

• Deontologická etika – jde o etiku povinností; získání požadovaného výsledku 

neomlouvá způsob, jakým byl dosažen. 

• Teleologická etika – jde o etiku zaměřenou na účel; získání požadovaného výsledku 

omlouvá způsob, jakým byl dosažen (omlouvá dobré i špatné chování). 

• Normativní etika – hledá odpovědí v podobných životních situacích, které mohou 

poskytnout vodítko k vysvětlení určitého morálního chování. 

• Deskriptivní etika – zabývá se popisováním či vysvětlováním etických norem 

určitých sociálních skupin (Nečasová, 2001). 

• Metaetika -  se zabývá „…analýzou jazyka a logikou morálních konceptů, spíše než 

rozvojem systematické teorie nabízející vodítko pro každodenní život.“  

(Jirásek, 2005, s. 251) 

• Situační etika – každá morální situace je jedinečná, a proto hodnocení dobrého  

a zlého není možné předem determinovat. 

 

2.2.2 Sdílené hodnoty etických kodexů 

„Identitu určitého společenství charakterizují hodnoty, které všichni členové 

daného společenství vnímají jako sdílené a hodné dodržování.“ (Jirásek, 2005, s. 252) 

Tyto hodnoty jsou předávány ústně nebo jsou zachyceny v textové podobě, kde 

tvoří soubor základních mravních principů (většinou v podobě tzv. „desater“ či jiného 

počtu), nebo etických kodexů, které jsou již propracovanější a obsahují i návody k řešení 

konkrétních situací či sankce.  Mezi kodexy nalézáme dnes také celou škálu kodexů 

sportovních.  Jejich rozličnost a nesourodost může ovšem vyvolat určité znepokojení nad 

přílišným morálním relativismem ve sportu. Vytváření takovýchto kodexů sebou nese tři 

problémy: „První, analýza existujících kodexů prokazuje vážný problém, že jejich účinnost 

je kompromisem. Druhý, překážky existují při konstrukci adekvátních kodexů. Třetí, 

seberegulační funkce kodexů není efektivní.“ (Fraleigh podle Jiráska, 2005, s. 252) Nelze 

vytvořit žádný kodex, který by dokázal pojmout naprosto všechny eventuální situace, pro 
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které by platilo předem určené etické hodnocení a praktické jednání. Navzdory tomu jsou 

podobné „soubory proklamací“ neustále vytvářeny (srovnej Jirásek, 2005, s. 252). 

„V moderních podmínkách se individuální životní ideály rozcházejí v tak vysoké 

míře, že s ohledem na morálně-praktické konflikty etika nemůže normativně doporučit 

určité hodnoty, nýbrž už jen zvláštní proceduru řešení.“ (Honeth podle Jiráska, 2005,  

s. 250) 

Souhlasem i polemikou s výše řečenými názory renomovaných autorů může být 

srovnání základních etických principů hlavních světových náboženství, které ukazuje 

shody i rozdílnosti, jež vykrystalizovaly už ve starověku: 

 

Obrázek 1 "Desatera" 

 

2.2.3 Celosvětový etický standard – zlaté pravidlo 

Existence celosvětového etického standardu je velmi diskutabilní a rozporuplné 

téma.  Názory mnohých filozofů o možnosti takovéto shody na jednotném etickém 

principu jsou skeptické, jelikož podle nich existují pouze regionální etiky. Další skupina 

filosofů zastává „…radikální pluralismus, jenž se hodlá ‚postmoderně‘ spokojit  
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s ‚pravdou, spravedlností, lidskostí v plurálu.‘.“ (Küng, 2000, s. 122). Ovšem jiní 

filosofové tvrdí, že navzdory různému náboženskému vyznání, různé národnosti či kultuře, 

mohou být nalezeny určité shody, které by zřejmě mohly být považovány za jakési 

všeobecně platné etické standardy. Touto shodou je míněno tzv. zlaté pravidlo lidskosti, 

které je rozšířeno ve všech velkých náboženstvích a tradicích po celém světě (podrobněji 

viz níže Küng, 2000).  

Pokojného a humánního soužití lidské společnosti by mělo být docíleno 

dodržováním onoho pravidla, jež zní: „Co sám nechceš, nečiň jinému.“ (Anzenbacher, 

1994, s. 16). Vyjadřuje požadavek, aby se k sobě lidé chovali s úctou a respektem, vážili si 

jeden druhého jako rovnocenných bytostí a aby si vždy uvědomovali, že ostatní lidí mají 

stejné potřeby a zájmy jako oni sami, čemuž by měli přizpůsobit své chování a činy 

 (Anzenbacher, 1994). 

 Zlaté pravidlo v sobě nese také Kantův kategorický imperativ, který zní: „Jednej 

 tak, aby maxima tvé vůle vždy mohla být zároveň principem obecného zákonodárství.“ 

(Anzenbacher, 1994, s. 60). Maximou jsou zde chápány osobní praktické zásady, které 

zahrnují „všeobecné určení vůle“ (Anzenbacher, 1994, s. 51). V každodenních situacích 

 se lidé neřídí zcela odlišně, ale podle zásad, které obecně předpokládají předem daný 

 koncept, jak by se měl daný jedinec zachovat. Tyto zásady se mohou u každého 

 lišit, s ohledem na to, co považují za správné, potřebné či osvědčené. Takovéto  

maximy mohou být například: „Buď ochotný pomoci!‘ ‚Buď čestný!‘ ‚Buď zdvořilý!‘ 

 ‚Žij zdravě!‘ ale také: ‚Prosazuj svůj prospěch bez ohledu na druhé!‘ ‚Lži, když ti pravda 

škodí!‘ ‚Dávej přednost uspokojení před zdravím!‘“ (Anzenbacher, 1994, s. 51). 

Příklady zlatého pravidla ve světových náboženstvích, jak uvádí Küng (2000, s. 128–129): 

• Konfucialismus (asi 551–489 př. Kr.): „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ 

(Rozpravy XV, 23). 

• Rabbi Hilel (60 př. Kr. – 10 po Kr.): „Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.“ 

(Sabbat 31 a). 

• Ježíš z Nazaretu: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte 

s nimi.“ (Mt 7,12; Lk 6,31) 
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• Islám: „Nikdo z vás není věřící, pokud nepřeje svému bratru to, co si přeje sám.“ 

(Čtyřicátý hadíth podle an-Nawawího). 

• Džinismus: „Člověk by měl být na své cestě lhostejný vůči světským věcem a se 

všemi tvory na světě zacházet tak, jak by chtěl, aby se zacházelo s ním.“ 

(Sútrakritanga I.11.23). 

• Buddhismus: „Stav, který není příjemný a radostný pro mě, by neměl být ani pro 

něj; a stav, který není příjemný a radostný pro mě, jak bych je mohl zamýšlet pro 

jiného?“ (Sanjuttanikaja 353.35–354.2). 

• Hinduismus: „Neměli bychom se vůči jiným chovat způsobem, který je pro nás 

samé nepříjemný; v tom je podstata mravnosti.“  

 

2.2.4 Etika jako utopie 

Jelikož se sféra etiky často upíná na chápání situací, které by mohly nastat, více než 

na situace, které již nastaly, nabývá mnohdy charakter utopie či nereálnosti. Proto spoustu 

propracovaných etických prohlášení a kodexů uvízne spíše ve sférách jakýchsi přání 

 a etických apelů než ve sférách praktických pokynů, které by bylo možné uskutečňovat 

dodržováním určených hodnot.  Je důležité si uvědomit, že pokud nebude brán ohled na to, 

že každá situace má rozdílné pojetí hodnot, vytváření takovýchto kodexů pozbývá na 

účinnosti. „Pokud někdo vnímá lidské rozhodování a chování v situacích 

neopakovatelných, jedinečných, pak je účinnost jakéhokoliv kodexu minimální.“ (Jirásek, 

2005, s. 253) Jako jednu z možných vysvětlení těchto příčin můžeme uvést názor 

amerického filosofa sportu Scotta Kretchmara (podle Jiráska, 2005, s. 253): „Máme 

tendenci utrácet příliš mnoho času rozvojem kodexů a principů a příliš málo času 

přezkoumáním faktů o světě, kde může naše dobré chování pomoci. (…) Dobré principy 

budou fungovat pouze tehdy, když víme kde, kdy a jak je použít. Druhým problémem je, že 

trávíme mnoho času a energie debatami nad dobrými tvrzeními etiky a příliš málo úsilím 

zabezpečujícím jejich rozšíření.“. 

2.3 Fair play 

S každým sportem je nerozlučitelně spjat také způsob jeho provozování, který je 

vedle technické stránky podchycené pravidly spojován také se stránkou etickou, pro kterou 
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se vžil anglický výraz fair play. Ten je jakýmsi prostředkem projevení spravedlnosti  

a rovnosti skrze konání jednotlivých aktérů v dané činnosti. Ideály fair play jsou 

považovány za naučitelné a všeobecně je rozšířen názor, že jejich význam je nutné 

propagovat a učit, a to především mladou generace, kde by se měl stát součástí jejich 

výchovy (Jirásek, 2005).  

Podle Coubertina znamená fair play „…nejen vůbec umožnit provádění sportu 

podle pravidel a zásad korektnosti, ale zejména zajistit kontrolu – ale i poznání – nad 

výbušnými silami mládí ve sportu tak, aby nepřešly v násilnické rvačky.‘ Sport měl být 

‚školou praktické rytířskosti.‘ Takovému chování se ovšem nenaučíme pouhým teoretickým 

poučováním, avšak v praktických situacích, kdy férové chování je žádoucí  

a jeho uplatnění tak ověřováno: tuto ‚stálou charakterovou vlastnost lze získat jedině tak, 

že ji dobře zakotvíme vlastními zkušenostmi a zážitky, které ji budou podporovat.‘“ 

(Dovalil, 2004, s. 23) 

Kodex sportovní etiky Rady Evropy definuje fair play takto: „Fair play znamená 

mnohem víc než jen respektování pravidel; nese v sobě i pojmy přátelství, respektování 

druhého a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování. Tento pojmový 

obsah zahrnuje problematiku boje proti podvádění, umění působit lstí i při respektování 

pravidel, dopingu násilí (a to jak fyzickému, tak i verbálnímu), nečestným výhodám, 

nerovnosti šancí, nadměrné komercializaci a korupci. 

Fair play má pozitivní obsah. Kodex chápe sport jako společensko-kulturní činnost, 

která je přínosem pro společnost a přátelství mezi národy za podmínky, že je provozována 

čestně. Sport je rovněž pokládán za činnost, která pokud je provozována poctivě, umožňuje 

člověku, aby sám sebe lépe poznal, dosáhl rozkvětu, nabyl dovedností a prokázal své 

schopnosti; sport je prostředkem společenské interakce, zdrojem radosti a potěšení, 

přinášející blaho a zdraví. Sport se svou širokou škálou klubů a dobrovolných pracovníků 

dává člověku příležitost, aby se začlenil a našel své odpovědné místo ve společnosti. Vedle 

toho může přispět i k rozvoji citlivějšího přístupu k životnímu prostředí.“ (Rada Evropy, 

2013-2017) 

2.3.1 10 principů fair play 

Český klub fair play stanovuje 10 principů fair play, jejichž znění je: 
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• Bojuj vždy čestně, kamarádsky a dle pravidel. 

• Soutěž má stejně podmínky pro všechny závodníky. 

• Respektuj pravidla, pokyny rozhodčích i organizátorů. 

• Prohraješ-li, po zápase nebo v cíli podej soupeři ruku.  

• Vyhraješ-li, nechovej se k ostatním nadřazeně. 

• Važ si svého soupeře, i když není tak dobrý, jako ty. 

• Poraženému se nesměj.  

• Diváci, zatleskejte vítězům i poraženým. 

• Svým chováním buď příkladem i mladším kamarádům. 

• Hraj férově nejen na hřišti, ale i doma nebo ve škole (ČOV, 2012) 

 Tento text je evidentně zaměřen na mládež, třebaže to ČOV nikde neuvádí. Některé 

body jsou diskutabilní – kriticky je zmiňován zejména apel na diváky, u kterých sice 

můžeme sankcionovat určité nevhodné způsoby chování, stěží je však můžeme nutit 

k nějakému chování pozitivnímu. 

2.3.2 Rovina právní a rovina etická 

„Respekt k pravidlům, má-li být normou vskutku etickou a nikoliv právní, musí 

velmi pečlivě vnímat konkrétní podobu, resp. vnitřní motivaci lidské činnosti. Jedná-li se  

o zvykové jednání (étos), zůstáváme spíše v rovině právních regulí a společensky 

legitimního chování, nikoliv však jednání etického.“ (Jirásek, 2005, s. 257) 

V této sféře se také pohybují některé ocenění za fair play chování, které jsou 

hodnoceny podle kritérií obsahující srovnání nejmenšího počtu trestných bodů jako např. 

počet červených a žlutých karet. „Hodnocení je zde zcela převrácené. Nehodnotí se 

přítomnost dobrých skutků, ale absence zla.“ (Kolář podle Jiráska, 2005, s. 257) 

Teprve až když daný skutek přesáhne sféru zvykovou, a bude uskutečněn 

z osobního morálního rozhodnutí, může být pokládán za čin skutečně etický a odpovídající 

podstatě fair play (Jirásek, 2005). 
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2.3.3 Přenášení fair play do běžných životních situací 

Můžeme nalézt mnoho specifikací fair play, které překračují rámec sportu  

a zasahují do mezilidských vztahů v jakékoli rovině života, což je, jak tvrdí Jirásek (2005, 

s. 258), zcela nesprávné. „Přemisťováním hodnoty fair play z oblasti hry (či pohybové 

kultury) do všech mezilidských morálních vztahů rušíme autonomii a svébytnost této 

ideje.“ 

Stejně tak je tomu u prohlášení, že fair play je nejvyšší hodnotou sportu. Sport 

nikdy nebyl organizován v první řadě kvůli rozvoji etických hodnot, ale byl vždy 

především prostředek k porovnávání sil, k soupeřivosti a následnému ukázání převahy  

a získání prvenství. Pokud by bylo fair play opravdu nejvyšší hodnotou sportu, pak by 

„…sport zůstal axiologicky a instrumentálně podřazen hodnotám morálním, zůstal by 

zredukovaný na prostředek uskutečňující přijatý etický program.“ (Kosiewicz podle 

Jiráska, 2005, s. 259). 

 Pokud se hovoří o dodržování fair play chování, pak musí přirozeně také existovat 

jeho protiklad, který je označován pojmem unfair play nebo foul play. Vymezení jasně 

daných hranic ovšem bývá často velice diskutabilní a rozlišit fair play chování od unfair 

play bývá mnohdy obtížné. Jakýkoli projev vychytralosti či hráčské inteligence, který by 

mohl jen náznakem vést ke švindlu nebo lsti, je ve sportu výrazně odsuzován, ovšem mimo 

sportovní sféru je takovéto chování často přípustné a někdy dokonce oceňované za jeho 

vynalézavost. 

     Tento fakt nám dokazují dějinné postavy, které jsou velebeny za svou vynalézavost  

a jak se říká, „lišáctví“ či „mazanost“. Jasným příkladem nám může být biblický příběh  

o souboji Davida a Goliáše. Na první pohled nerovný souboj mezi mladým pastýřem ovcí 

Davidem, který díky své vychytralosti a důvtipu dokázal s pouhým prakem a kameny 

porazit Goliáše, udatného a zkušeného válečníka nevídaného vzrůstu, vybaveného brněním 

a zbraněmi. Toto vyprávění je dnes symbolem, že odvaha a vychytralost může zvítězit 

v nepoměrném souboji nad tělesnou silou. 

 Nyní nastává několik otázek. Může být Davidův důvtipný styl boje aplikovatelný 

do sportovního utkání? Mohlo by být považováno Davidovo jednání za fair play? 

Podobných příběhů, obsahujících takovéto obelstění nepřítele, by mohlo být nalezeno 
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v dějinách mnoho. Stačí si vybavit např. trojského koně, či Odysseova dobrodružství. 

Oceňují je za jejich nápadité a důmyslné provedení, díky kterému dokázali zvítězit ve 

velmi ošemetných soubojích. Rozlišit přístup fair play vůči unfair play je ale v těchto 

situacích značně problematické a obtížné (Jirásek, 2005). 

2.3.4 Fair play patří bytostně ke hře 

Výše zmiňované ukázky příběhů ukazují potíže, které mohou vzniknout při 

aplikování určité etické ideje či myšlenky do jiného prostředí. Vztahovat pojem fair play 

na běžné životní situace, a ne pouze na herní (sportovním) prostředí, je přinejmenším 

mylné a chybné. Jestliže jsou jedním z hlavních hledisek hry pravidla, pak by mohl být 

právě tento etický ideál uplatněn na nich (Jirásek, 2005). 

„Pokud však v jiných sociálních souvislostech (válka, boj na život a na smrt) nejsou 

žádná pravidla stanovena, nelze vůči způsobu souboje uplatňovat hledisko fair play. Proto 

může být Davidova (či Odysseova) chytrost dávána za příklad, jak vyváznout 

z komplikované situace (třeba válečné), avšak poměřovat takový skutek z hlediska fair play 

je neadekvátní. Proto nelze ani naopak přenášet ideu fair play z herního (a sportovního) 

prostředí do jiných myšlenkových i společenských souvislostí.“ (Jirásek, 2005, s. 260) 

 

 

 

2.4 Stěžejní etické kodexy v oblasti sportu 

2.4.1 Etický kodex Rady Evropy 

Kodex vychází ze zásady, že etické úvahy motivující fair play, nejsou prvkem 

fakultativním, ale čímsi zásadním pro jakoukoli sportovní činnost, veškerou politiku  

a správu v oblasti sportu, což se uplatňuje na všech úrovních kompetencí a závazků 

vážících 

 se ke sportovní činnosti, a to jak při rekreačním, tak i při závodním sportu. 

Kodex poskytuje – podle autorů – pevný etický rámec pro to, aby se dalo čelit 

tlakům moderní společnosti, tlakům, které ohrožují tradiční základ sportu; ty spočívají na 

fair play, na sportovním duchu a dobrovolném hnutí. 
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Cíle kodexu: 

Kodex se zaměřuje hlavně na posílení smyslu pro fair play u dětí a dospívajících, 

kteří budou zítra dospělými sportovci a možná sportovními hvězdami. Kodex se však 

obrací i na instituce a dospělé, kteří přímo či nepřímo ovlivňují zájem a účast mladých na 

sportovní činnosti. 

Kodex zahrnuje pojem práva dětí i dospívajících provozovat sport a mít z toho 

uspokojení, jakož i pojem odpovědnosti institucí a dospělých za šíření a podporu 

 fair play a garantů respektování těchto práv. 

Odpovědnost za fair play: 

Kodex počítá se skutečností, že účast dětí dospívajících na sportovní činnosti 

zapadá do širšího rámce společenského prostředí. Vychází z toho, že společnost i jedinec 

mohou plně využívat potencionálních výhod sportu pouze v případě, že fair play není 

pouze okrajový pojmem, ale stává se ústředním bodem; vychází z předpokladu, že všichni 

ti, kdož přímo, či nepřímo ovlivňují a napomáhají získávání zkušeností dětmi  

a dospívajícími při sportování, musí tomuto pojmu dávat absolutní prioritu. 

Jedná se zejména o: 

• Vlády: na všech úrovních, včetně úřadů působících při vládách. Zvláštní 

odpovědnost mají ti, kteří jsou zapojeni do procesu vzdělávání a výchovy ve 

školách. 

• Sportovní organizace a organizace spojené se sportem: zejména sportovní federace 

 a řídící instituce, tělovýchovná sdružení, tréninkové organizace a střediska, profese 

mající návaznost na lékařství a farmacii a na sdělovací prostředky. Obchodní 

 sektor, zahrnující výrobu, prodej a marketing sportovních výrobků by měl rovněž 

převzít svůj díl odpovědnosti na šíření zásad fair play. 

• Jednotlivce: zejména rodiče, učitele, trenéry, rozhodčí, vedoucí funkcionáře, 

úředníky, novináře, lékaře a farmaceuty: rovněž špičkové sportovce, kteří slouží 

jako příklad a vzor. Kodex se vztahuje na všechny jednotlivce, ať již působí 

 na dobrovolném nebo profesionálním základě. Jakožto diváci pak mohou 

jednotlivci na sebe brát ještě další odpovědnost. 
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Každá z těchto institucí a každý z těchto jednotlivců má svou odpovědnost a svou 

úlohu. Tento etický kodex je určen jim a bude účinný pouze v případě, že každý z těch, 

kdož vstupují do sportovního světa, na sebe vezmou odpovědnost, kterou tento kodex 

vymezuje. 

Závěr: 

Fair play je zásadní otázkou, jestliže chceme úspěšně šířit a rozvíjet sport i zapojení 

člověka do sportu. Čestný přístup ve sportu – fair play – je přínosem jak pro 

jednotlivce, tak i pro sportovní organizace a pro celou společnost za podporu myšlenky 

čestné hry. Té, která vede k vítězství (Rada Evropy, 2013-2017). 

 

2.4.2 Etický kodex Českého olympijského výboru (ČOV) 

ČOV je součástí celosvětového olympijského hnutí. Jeho základním cílem je 

podporovat, rozvíjet a chránit olympismus v souladu s Olympijskou chartou. K jejím 

základním principům patří jednání v duchu fair play. Příslušnost k olympijskému hnutí 

vyžaduje, aby členové ČOV, jeho složek, komisí, orgánů, zaměstnanci ČOV, sportovci  

a osoby, podílející se na činnosti ČOV, dodržovali tato pravidla v následujícím vymezení: 

• Zachovávat ve svém jednání úctu k člověku a jeho důstojnosti. 

• Prosazovat sport jako významný prostředek tělesného, duševního a morálního 

rozvoje člověka, v soutěžní podobě také k vzájemnému měření sil. 

• Při sportovním soutěžení zachovávat respekt a toleranci k soupeři, rozhodčím, 

divákům i všem zúčastněným, nepřipustit jakékoliv narušení těchto principů. 

• Podporovat etické hodnoty sportu a nepřipustit žádnou formu diskriminace 

 z rasových, etnických, politických, náboženských, sexuálních, případně jiných 

důvodů. 

• Respektovat rovnost mužů a žen a usilovat o odstranění všech překážek, které 

 by se mohly mezi oběma pohlavími jakoukoliv formou vytvářet či prohlubovat. 

• Prosazovat a bránit čistotu sportu bez jakékoliv manipulace, nedovolené podpory, 

 či dopingu. 

• Umožnit přístup ke sportu co nejširším vrstvám obyvatel a prosazovat jej jako 

základní lidské právo, včetně sportu zdravotně postižených. 
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• Nepřipustit žádnou manipulaci s výsledky sportovních soutěží. 

• Neúčastnit se a bránit korupčnímu jednání jakéhokoliv druhu. 

• Vyvarovat se jakékoliv aktivity, která by neodpovídala principům a pravidlům 

definovaným v Olympijské chartě a ve Stanovách ČOV. 

VV ČOV vzal Etický kodex na vědomí dne 11. 6. 2014 (ČOV, 2014). 

 

2.4.3 Etický kodex Mezinárodního olympijského výboru (MOV) 

Mezinárodní a národní olympijský výbor a každý jeho člen a správa, mezinárodní 

federace, města usilující o pořádání olympijských her, organizační výbory pro olympijské 

hry, účastníci olympijských her a uznané organizace znovu vyjadřují svůj závazek k 

Olympijské chartě a k jejím základním principům a opět potvrzují svou věrnost k 

olympijskému ideálu inspirovaného Pierrem de Coubertinem. Olympijské strany se 

zavazují šířit kulturu etiky a integrity v rámci svých příslušných oblastí působnosti, aby 

sloužily jako vzorové modely. 

Základní principy: 

Respekt k univerzálním základním etickým zásadám je základem olympismu. 

• Respekt k olympijskému duchu, který vyžaduje vzájemné porozumění a přátelství, 

solidaritu a fair play. 

• Respektování zásady univerzálnosti a politické neutrality Olympijského hnutí. 

• Udržování harmonických vztahů se státními orgány, při respektování zásady 

autonomie, jak je stanoveno v Olympijské chartě. 

• Dodržování mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv v rozsahu, v němž 

 se vztahují na činnosti olympijských her a zajišťují zejména: 

- respektování lidské důstojnosti, 

- odmítnutí jakékoli diskriminace na jakýchkoli základech, ať už je to rasa, 

barva kůže, pohlaví, sexuální orientace, jazyk, náboženství, politický či jiný 

názor, národní nebo sociální původ, majetek, narození nebo jiný důvod, 

- odmítání všech forem obtěžování a zneužívání, ať už fyzické, profesionální 

nebo sexuální, a jakékoli fyzického nebo duševního poranění. 

• Zajištění podmínek účastníků pro bezpečnost, pohodu a zdravotní péči, které jsou 

příznivé pro jejich fyzickou a duševní rovnováhu. 
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Čestné a bezúhonné chování: 

• Olympijské strany musí plnit své poslání a povinnosti s náležitou pečlivostí 

 a svědomitostí. Vždy musí jednat s nejvyšší mírou integrity, a zvláště při 

rozhodování musí jednat nestraně, objektivně, nezávisle a profesionálně. Musí se 

zdržet jakéhokoli jednání zahrnujícího podvod nebo korupci a nesmějí jednat 

způsobem, který by mohl poškodit pověst olympijského hnutí. 

• Olympijské strany nebo jejich zástupci nesmí přímo ani nepřímo požadovat, 

přijímat nebo nabízet jakoukoli formu odměny či provize, ani žádné skryté užitky 

nebo služby jakékoli povahy spojené s olympijskými hrami. 

• Pouze výrazy úcty nebo přátelství v souladu s převládajícími místními zvyklostmi 

mohou být olympijskými složkami přijaty, ovšem takovéto výrazy nesmí negativně 

ovlivňovat nestrannost a čestnost olympijských stran. Jakékoli jiné formy daru jako 

jsou předměty či užitky, nesmí být přijaty, ale musí být předány organizaci, které 

 je příjemce členem. 

• Pohostinnost, která bude poskytnuta olympijským složkám a jejich doprovodům, 

nesmí překročit meze, které by mohly ovlivnit zásadu nestrannosti. 

• Olympijské strany se musí vyhýbat střetům zájmů a zároveň musejí respektovat 

pravidla týkající se vlivu střetu zájmů. 

Integrita soutěže: 

• Olympijské strany se budou snažit bojovat proti všem formám podvádění a budou 

pokračovat v provádění všech nezbytných opatření k zajištění integrity sportovních 

soutěží. 

• Olympijské strany musí respektovat ustanovení světového antidopingového kodexu 

 a olympijského hnutí, které předchází manipulaci s drogami v soutěži. 

• Veškeré formy účasti nebo podpory sázení, i všechny formy jeho propagace 

v souvislosti s olympijskými hrami jsou zakázány. 

• Účastníci olympíjských her nesmí jakýmkoli způsobem zmanipulovat průběh, 

výsledky, nebo kterékoliv části soutěže způsobem, který je v rozporu se sportovní 

etikou nebo zásadami fair play. 

Dobré hospodaření a zdroje: 
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• Základní univerzální principy hospodaření, transparentnosti a zodpovědnosti musí 

být dodržovány všemi olympijskými složkami.  

• Finanční prostředky olympijských složek mohou být použity pouze pro olympijské 

účely. 

• Příjmy a výdaje olympijských složek musí být zaznamenávány v účetnictví 

v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami. Podléhají kontrole nezávislého 

auditora. 

• V případech, kdy MOV poskytuje finanční podporu olympijským složkám: 

- Použití těchto olympijských zdrojů musí být zaznamenáno v účetnictví. 

- Výkonný výbor MOV může nechat podrobit auditu účetnictví Olympijských 

složek. 

• Olympijské strany uznávají významný přínos médií, sponzorů, partnerů a dalších 

příznivců, kteří přispívají k rozvoji a prestiži olympijských her po celém světě. Pro 

zachování celistvosti a neutrality je třeba, aby média, sponzoři a partneři 

respektovali pravidla, která jsou definována Olympijskou chartou a Olympijským 

kodexem 

 a nezasahovali do činnosti sportovních organizací. 

Kandidatura: 

• Olympijské složky jsou povinné respektovat všechny jednotlivý kroky, které 

podnikne MOV při výběru kandidátů, aby byl zajištěn rovný přístup a stejná míra 

podpory pro všechny. Dále je MOV povinen vyhnout se střetům zájmů a zachovat 

si zásadu neutrality při veřejných prohlášeních. 

• Olympijské strany budou respektovat všechny požadavky vydané MOV týkající 

 se výběru hostitelských měst k pořádání OH. 

Důvěrnost: 

• Etická komise MOV musí přísně dodržovat zásadu ochrany důvěrných informací 

 ve všech svých činnostech. 

Oznamovací povinnosti: 

• Olympijské strany musí informovat hlavního ředitele MOV při zjištění jakéhokoli 

porušení předpisů, úniku důvěrných informací či porušení Etického kodexu MOV, 
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přičemž zveřejnění těchto informací nesmí být použito k osobnímu užitku nebo 

prospěchu či za účelem záměrného poškození pověsti třetí osoby či organizace. 

Implementace: 

• Etická komise MOV může přijmout opatření k implementaci stávajícího kodexu – 

ta však podléhají schválení výkonného výboru MOV ve shodě s prováděcím 

ustanovením k pravidlu 22 Olympijské charty. 

• Úřad pro etiku a dodržování předpisů MOV podléhá Etické komisi MOV při šíření 

a realizaci etického kodexu. (IOC, 2016) 
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3 Praktická část 

Tuto část jsme rozdělili na dvě kapitoly:  

1. náboženská dimenze a její průmět se sférou sportu; 

2. dotazníkové šetření, provedené na UK FTVS v roce 2017. 

 Poněkud diskutabilní může být zařazení první kapitoly do praktické části – zvolili 

jsme toto řešení, neboť vedle nutného přehledu jednotlivých náboženských směrů chápeme 

náš vlastní přínos v empirickém hledání konkrétních příkladů třecích ploch mezi 

náboženskou věroukou a požadavky sportovních soutěží. 

 

3.1 Náboženství  

Na celém světě je bezpočet náboženských systému, proto není jednoduché 

náboženství definovat. Ačkoli bylo vytvořeno mnoho definic, jen málo z nich je nám 

schopno poskytnout uspokojivou odpověď, která by byla v souladu se všemi 

náboženskými systémy.  

Vhodnou definici uvádí Ivan Odilo Štampach (2008, s. 30): „Náboženství je 

vztahem člověka k transcendentní skutečnosti. Logickým rodem v této aristotelsky pojaté 

definici náboženství je lidský vztah k nějakému protějšku. Specifická definice vystihuje 

tento protějšek, a sice v našem případě jako transcendentní skutečnost.“  

 

Náboženství ve světě: 

Výsledky studie vytvořené The Pew Forum, založené na světové populaci v roce 

2010, čítající 6,9 mil. lidí, nám ukazují, že nejpočetnějším náboženstvím na světě je 

křesťanství, které vyznává 2 173 180 000 lidí, čímž tvoří 31,5 % populace. Islám s počtem 

1 598 510 000 věřících, představuje 23,2 % populace a je tak druhým nejpočetnějším 

náboženstvím světa. Pokud porovnáme světadíly, tak nejvíce muslimů žije v Asii, kde je 

zároveň i na prvním místě v počtu věřících. Kromě všech arabských zemí s výjimkou 

Libanonu je islám státním náboženstvím také v Bangladéši, Indonésii, Íránu a Pákistánu. 

Třetí nejpočetnější náboženství světa je hinduismus, jenž praktikuje 1 033 080 000 osob, 

tedy 15 % světové populace. Největší počet hinduistů se nachází na indickém 

subkontinentu a poté na místech, kde žijí Indové. Státním náboženstvím je pouze v jedné 
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zemi světa, a to v Nepálu, kde hinduisté tvoří 90 % celkového obyvatelstva. K buddhismu 

se hlásí 487 540 000 lidí, představujících 7,1 % populace.  Největší počet buddhistů žije 

v Asii, kde vytvářejí zhruba 10 % obyvatelstva, ovšem ve zbytku světa je jejich počet 

velmi malý. Židů je v porovnání s výše zmiňovanými náboženstvími poměrně málo. Jejich 

celkový počet je 13 850 000 osob, rovnající se 0,2 % populace.  Nejvíce se jich nachází 

v Severní Americe a poté v v židovském státu Izrael (Kokaisl, 2009; Worldometers, 2017). 
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Grafické znázornění 
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Obrázek 2 - Grafické znázornění počtu nábožensky věřících 
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Mapa geografického rozmístění jednotlivých náboženství 

 
Obrázek 3 - Legenda 

 
 

 
Obrázek 4 - Geografické rozložení náboženství 1 

 

 

                                                 
1 Zdroj: http://www.worldometers.info/world-population/ 
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3.1.1 Judaismus 

Judaismus nelze charakterizovat pouze jako náboženství, jelikož je součástí 

židovské identity a samotní Židé jsou považování za národ ve zvláštním náboženském 

smyslu. Podle nejortodoxnějších názorů na praktikování víry může být člověk považován 

za Žida, pokud též jeho matka byla židovského vyznání. Ovšem velmi často se stává, že 

člověk může za daných okolností a silného přesvědčení k židovství konvertovat. Víra je 

však v životě Židů považována pouze za jeden aspekt jejich židovství. 

Judaismus je striktně monoteistické náboženství a víra v jednoho Boha – Jahveho, 

stvořitele a Pána všeho – je hlavním pilířem židovské věrouky. Oboustranný vztah Boha  

a věřících je založen na zavázání Boha lidem žehnat, pokud přijmou pravidla, podle 

kterých musejí řídit své životy, ale také je napomínat a trestat pokud pravidla nedodrží. 

Těchto pravidel je několik stovek a jsou obsažena ve všech knihách Mojžíšových – 

nejznámější z nich se nazývají Desaterem, v němž je koncentrován étos židovství.  

Jedním z hlavních bodů židovské víry je čekání na příchod Mesiáše, jako spasitele 

židovského národa, který osvobodí Boží lid z pronásledování a utrpení a vrátí mu 

zaslíbenou zemi. Představa Mesiáše je spíše symbolická a může nabývat různých podob, 

nemusí se jednat konkrétně o zbožštěnou osobu, ale může jím být například mezinárodní 

organizace, která na světě pomůže nastolit mír. 

První zmínky o existenci Židovského národa se v dějinách objevují po roce 2000 

př. n. l., avšak dějiny judaismu se začínají formovat již ve 3000 př. n. l. díky události 

zjevení Boha Abrahámovi. Bůh Abrahámovi sdělil, že jemu a jeho potomkům daruje oblast 

Kanaánu, a tak s ním uzavřel smlouvu, že se stanou pranárodem, ze kterého vzejde 

izraelský národ (Kokaisl, 2009; O´Callaghan, 2012; Štampach, 2008; Eliade, 1993). 

Na rozdíl od křesťanské bible, která obsahuje Starý i Nový zákon, je svatou knihou 

judaismu ta část Písma, kterou křesťanství označuje právě jako Starý zákon. Je rozdělena 

na tři části a celý tento celek se nazývá „Tanak“ či „Tanach“. První část „Zákon“ neboli 

Tóra se skládá z Pěti knih Mojžíšových, také známých jako Pentateuch. Druhá část, 

„Proroci“, se dělí na „přední“ a „zadní“ a obsahují prorocké knihy (Izaiáš, Ezechiel, Daniel 
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atd.). Poslední částí jsou „Spisy“, obsahující různé texty z různých dob (Žalmy, Přísloví, 

Job, Kazatel atd.) (Eliade, 1993; O´Callaghan, 2012; Rendtorff, 2003). 

3.1.1.1 Šabat 

Šabat je židovský svátek opakující se po týdenním cyklu, který pátečním západem 

slunce začíná a sobotním končí (O ´Callaghan, 2012). „Šabat není obyčejným dnem 

odpočinku. Jeho hebrejské jméno vyjadřuje víc než to: přerušení, zastavění, ustání. Právě 

to je jádrem a podstatou židovského šabatu: totiž oprostit myšlenky i ruce od práce, tvorby 

a jednou opět složit k nohám Stvořitele veškerenstva celé jeho dílo.“ (Vries, 2009, s. 64) 

Původ tohoto svátku můžeme nalézt v Bibli ve zprávě o stvoření (O´Callaghan, 

2012): „Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil 

Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal  

a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo (Gen. 2,1-3).“ 

Dodržování šabatu jako dne odpočinku je pro Židy přikázáno v knize Exodus, jako 

jedno z nařízení desatera božích přikázání: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočnutí 

Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani 

tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách (Ex. 20, 

8-10).“ (Spiegel, 2007, s. 145).  Podobný text lze nalézt v druhé verzi Desatera (viz 

Deuteronomium 5,6-21). 

Pro Židy je šabat jedním z nejvýznamnějších svátků a jeho dodržování je pro ně 

velice důležité. Je stanoveno i mnoho příkazů a zákazů, které upravují, jaké činnosti se 

v tento den smí či nesmí vykonávat. Ortodoxní Židé o šabatu nejezdí autem, nevaří, 

nezvedají telefon, nepoužívají oheň atd. Pátek, před příchodem šabatu, je věnován přípravě 

jídla a úklidu, kterému se věnují především ženy, mezitím co se muži účastní bohoslužby 

v synagoze. Samotný šabat je věnován odpočinku, studiu náboženských textů, 

bohoslužebným obřadům. Důraz je kladen na společné stolování v rámci rodin, které 

doprovází mnoho náboženských obřadů a rituálů (Vries, 2009; Callaghan, 2012). 
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3.1.1.2 Šabat a sport 

Šabat je svátkem odpočinku, což může činit problém mnohým židovským 

sportovcům při účasti na sportovních soutěžích, které probíhají v čase tohoto svátku, 

jelikož jak je zmíněno v předchozí kapitole se lidé řídí příkazy a zákazy, které omezují 

jejich fyzické aktivity, mezi něž se řadí i sport.  

Estee Ackerman pocházející z New Yorku je mladá talentovaná hráčka stolního 

tenisu, ale také ortodoxní židovka. V prosinci roku 2012 postoupila do finálového kola na 

národním mistrovství stolního tenisu v Las Vegas, ale když se dozvěděla, že se soutěž koná 

v den šabatu, odstoupila z turnaje, jelikož jak sama řekla, judaismus pro ni bude vždy 

prioritou číslo jedna (Bacharach, 2016). 

Díky mnoha úspěchům, které se jí v této sportovní disciplíně podařilo získat, se 

stala jednou z 16 žen ze všech věkových kategorií, které byly v roce 2016 osloveny, aby se 

zúčastnily třídenních rozřazovacích turnajů, ze kterých byla každý den vybrána jedna 

nejlepší hráčka, která postoupila do severoamerického olympijského kvalifikačního týmu  

v Torontu se šancí reprezentovat Spojené státy na olympijských hrách v Rio de Janeiro  

v roce 2016.  Tyto turnaje se konaly od čtvrtka do soboty. Estee Ackerman se první dva 

dny nepodařilo vyhrát, a tak její poslední možnost, jak se dostat do amerického týmu byl 

právě sobotní turnaj, kterého se však kvůli svému vyznání vzdala, jelikož se konal v den 

šabatu (Bacharach 2016; Holt, 2016; Levine, 2016).  

Dalším přikladem sportovce, který měl problém s provozováním sportu o šabatu je 

hokejový hráč Benjamin Rubin, který je ortodoxním židem. V hokejové sezóně  

2006–2007 hrál Rubin za tým Quebec Remparts, ovšem zápasy, které se hráli o šabatu, 

Rubin odmítl hrát z důvodu jeho náboženského přesvědčení. Jeho trenér Patrick Roy byl  

k Rubinovi shovívavý a zápasy, které se hráli o tomto židovském svátku, Rubin hrát 

nemusel (Raymond, 2006). 

O rok později hrál Rubin za týmu Gatineau Olympiques, kde k němu už nebyli tak 

shovívaví. Pohrozili mu, že pokud bude trvat na svých přísných náboženských pravidlech  

a nebude pracovat a cestovat o šabatu, z týmu ho vyloučí. Rubin se nakonec s Gatineau 

Olympiques dohodl na kompromisu. Souhlasil, že bude hrát všechny zápasy v sezoně, 
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kromě tří, které se konají v židovský svátek Jom kipur (CBC News, 2007; The Canadian 

Press, 2007).  

 

3.1.1.3 Jom kipur 

Jom kipur, v českém překladu den smíření, je pro židy velice významným dnem  

a patří mezi nejvyšší svátky. V židovském kalendáři připadá na desátý den v měsíci tišri, 

jakožto den, kdy se Abrahám obřezal a uzavřel tak smlouvu s bohem. Předchází mu devět 

dní pokání, které společně s Jom kipur navazují na svátek Roš haša-na, tedy židovský nový 

rok. Je to také poslední z deseti dní, kdy může člověk svým chováním ovlivnit své zapsání 

bohem do „Knihy života“ a „Knihy smrti“. O Jom kipur jsou židé smířeni s bohem a usilují 

o nápravu hříchů, které vykonali. Dělají tak skrze omluvu lidem, kterým v minulosti 

ukřivdili či ublížili a prosí je odpuštění. Svým principem se velice podobá šabatu, při 

kterém také přerušíme všechnu svou práci a vnitřně se zastavíme a rozjímáme. Jom kipur 

je šabat celého roku, a proto se mu také říká šabat šabatů nebo ten největší z šabatů (Vries, 

2009; Spiegel, 2007; Kunetka, 1994). „Jom kipur je ten šabat, který nás dovádí před Boží 

trůn. Je to den hluboké vážnosti, nikoli však zneklidnění; povznášející den, skrze který je 

v nás do posledního detailu dokončeno stvořitelské dílo všech ostatních šabatů.“ (Vries, 

2009, s. 76) 

Kromě přerušení veškeré práce je tento svátek rozšířen o dvaceti čtyř hodinový 

půst, při kterém se nesmí pít ani jíst a provozovat pohlavní styk. Také je zakázáno 

vykonávat běžnou hygienu kromě omytí rukou a očí a není dovoleno nosit zvířecí kůži, 

šperky a používat kosmetické přípravky. Je to jakýsi „Postní šabat“. Naopak, více než kdy 

jindy, muži nosí celí den modlitební plášť nazývaný talit a také se odívají do bílého 

pohřebního obleku, kterému se říká kitl. Tímto oblekem vyjadřují svou naprostou oddanost 

bohu. V tento svátek se vykonává mnoho obřadů a zvyků, jako například navštěvování 

bohoslužeb či vykonávání svátečních modliteb (Vries, 2009; Spiegel, 2007; Kunetka, 

1994). 

 

3.1.1.4 Jom kipur a sport 

V Davisově poháru v roce 2013 se měl utkat izraelský a belgický tenisový tým. 

Zápas byl naplánován na 14. záři, což byl pro izraelský tým značný problém, jelikož na 
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tento den vyšel také svátek Jom kipur. Izraelská tenisová asociace žádala belgickou 

tenisovou asociaci o odložení hry, ale ta žádost odmítla. Mezinárodní tenisová federace do 

této situace vstoupila a posunula konání zápasu na 15. září, ale zároveň nařídila izraelské 

tenisové asociaci, aby zaplatila pokutu 10 000 euro za potíže s přidáním jednoho dne do 

zápasu (JTA, 2013; Benari, 2012). 

V reakci na pokutu předseda Izraelské tenisové asociace Asi Touchmair uvedl: 

„Vysoká trestní sankce způsobuje zničující ránu našemu rozpočtu a profesionálnímu 

programu. Jako instituce zastupující Stát Izrael a jeho hodnoty jsme hrdí na to, že stojíme 

proti všem, kteří odmítají uznat význam tradice židovského národa.“ (Benari, 2012) 

 Američan Sandy Koufax je bývalý baseballový nadhazovač, který v letech 1955 až 

1966 hrál profesionální baseballovou ligu „Major League Baseball“ za tým Brooklyn 

Dodgers/Los Angeles Dodgers. Jeho slibnou kariéru mu překazila traumatická artritida 

v jeho loktě, kvůli které se musel profesionálního baseballu vzdát. Ačkoli hrál Koufax 

pouze 12 sezón, tak se v roce 1972 v 36 letech stal nejmladším hráčem, který byl zvolen do 

baseballové síně slávy (Cogapp, 2017; Baseball Info Solutions, 2010-2017). 

V roce 1965 odmítl Sandy Koufax kvůli své židovské víře nadhazovat první hru 

World Series mezi Los Angeles Dodgers a Minnesota Twins, jelikož se datum zápasu 

krylo s vysokým židovským svátkem Jom kipur. Tímto gestem získal Koufax velkou úctu 

a obdiv mezi mnoha Židy a stal se vzorem pro mnoho židovských sportovců (Rothman, 

2015; Rosengren, 2015; Slomovits, 2000). 

3.1.2 Křesťanství 

Křesťanství odvozuje svůj původ z řeckého slova Christós, což znamená 

„pomazaný“ či „mesiáš.“ (není tedy odvozeno od slova „křest“ – v češtině jde o chybnou 

etymologii; správně by mělo být např. „kristovství“). Tímto výrazem označovali Ježíše  

z Nazaretu, později známého jako Ježíš Kristus. Počátky křesťanství, jako systému víry, 

jsou spojeny s událostmi smrti a nanebevzetí Ježíše, ovšem z našeho pohledu jeho vznik 

klademe již do roku narození Ježíše Krista, který se stal počátkem Juliánského i dnes 

užívaného Gregoriánského kalendáře. Křesťanství bylo od počátku misijním náboženstvím 

a o jeho prvotní rozšíření se zasloužili Ježíšovi učedníci, čímž započalo apoštolské období.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baseball
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Křesťanství je náboženstvím, které vychází z judaismu, ale při svém vzniku bylo 

také ovlivněno řeckou kulturou 1. století. Společně s judaismem sdílejí myšlenku 

monoteismu neboli víru v jednoho Boha. Křesťanství však ve většině denominací vnímá 

trojjedinost tohoto Boha – Nejsvětější trojice (Otec, Syn a Duch svatý).   

Pojetí Otce představuje samotného všudypřítomného Boha, který je chápán jako 

stvořitel všeho jsoucna na Zemi i mimo ni. 

Synem je zde Ježíš Kristus, postava, která je plně člověkem a plně Bohem. Ježíš 

Kristus je křesťany přijat jako očekávaný mesiáš, jenž je vnímán jako syn Boha nebo jeho 

vtělení. Byl prostřednictvím Boha seslán na zemi. Ve svých 30 letech započal v kázání, 

rozmlouval s lidmi a svými učedníky a nabádal je ke změně života, kázal o božím 

království a vykonal mnoho zázraků (uzdravování nemocných, vzkříšení mrtvého atd.). 

Dle věřících je Kristus vykupitelem, který prostřednictvím své smrti na kříži očistil lidstvo 

od hříchů. Důkazem Ježíšova božství se stal moment jeho zmrtvýchvstání a následného 

nanebevzetí (Kokaisl, 2009; O´Callaghan, 2012; Štampach, 2008; Eliade, 1993). 

Duch svatý je přítomný ve všem živém, je prostředníkem Božím ve světě, skrze něž 

Bůh promlouvá a koná, v Bibli na sebe bere různé podoby (holubice, vítr, oheň atd.). 

„Všichni členové největší trojice – Otec, Syn a Duch svatý – jsou stejně božští a mají 

rovnocenné postavení, vždy působí společně, ačkoli každý z členů největší trojice může mít 

odlišnou funkci.“ (O´Callaghan, 2012, s. 33) 

Posvátnou knihou křesťanů je Bible, která se skládá se ze Starého a Nového 

zákona. Starý zákon je společný s židy a pojednává o světě před narozením Ježíše. Píše se 

zde o očekávaném příchodu mesiáše, který má spasit svět. Na Starý zákon navazuje Nový 

zákon, obsahující 27 knih (kapitol), z nichž nejdůležitější jsou úvodní čtyři evangelia. 

Zachycují narození Ježíše a události, které mu bezprostředně předcházejí. Dále vyprávějí o 

jeho životě a skutcích, které vykonal; o jeho veřejném působení, o ukřižování, 

zmrtvýchvstání a nanebevzetí. Nový zákon přijímá postavu Ježíše jako mesiáše, s čímž se 

judaismus neztotožnil. 

Základní mravní normou je i pro křesťanství starozákonní Desatero, které ovšem 

Ježíš Kristus v evangeliích radikalizuje a jeho rozdělení na povinnosti vůči bohu  
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a povinnosti vůči lidem shrnuje do dvou přikázání: „Miluj Hospodina, Boha svého (…)  

a miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22,37-39) Jako zásadní pak vidí změnu 

způsobu života, přičemž se má víra projevovat především láskou a nadějí v srdcích 

věřících (srovnej zejména První list Korintským, 13. kap.).  

V průběhu staletí se vytvořilo mnoho směrů křesťanství, které obsahují nemálo 

odlišností v pojetí a praktikování víry a mezi které můžeme uvést např. katolictví, 

protestantství či pravoslaví (Kokaisl, 2009; O´Callaghan, 2012; Štampach, 2008; Eliade, 

1993). 

 

3.1.2.1 Neděle (Den Páně) 

Neděle neboli den Páně je pro křesťany svátečním a bohoslužebným dnem, který 

má charakter dne odpočinku, při kterém se přeruší veškerá práce. Dodržování tohoto 

svatého dne, je především spojeno s Ježíšem Kristem, který v neděli vstal z mrtvých,  

a proto je neděle svátečním dnem. Zároveň ovšem také vychází z knihy Exodus, jakožto 

součást Desatera božích přikázání, kde je den odpočinku nařízen Bohem (viz kapitola 

3.1.1.1 Šabat). Podle Starého zákona tento svátek připadá na sobotu, ovšem v průběhu 

staletí se událo mnoho změn a svátek byl u většiny křesťanských denominací ze soboty 

přesunut na neděli (Bacchiocchi, 2001; Halas, 2000–2017). 

 Lze souhlasit, že za změnou byl „...výsledek souhry společenských, politických, 

pohanských a náboženských faktorů.“ Stály za ní „...proti-judaistické důvody, které vedly 

mnoho křesťanů k opouštění zachování soboty, aby se odlišili od Židů v době, kdy 

judaismus obecně a dodržování soboty zvláště, byly v Římské říši zakázány...“ 

(Bacchiocchi, 2001)  

Křesťané vnímají dodržování tohoto svátku jako výraz oddanosti bohu a jeho 

zachovávání je základním principem křesťanské víry. Zároveň je neděle prvním dnem 

stvoření, kdy Bůh vyslovil „Budiž světlo“ (Genesis 1,3) (Halas, 2000–2017).  

„Neděle tedy není jen dnem bez práce a časem rekreace, ale je především svátkem, 

tedy darováním času jeho svatosti, posvěcením, jímž Bůh nabízí člověku svobodu. Přijetí 

tohoto daru působí, že člověk získává v Bohu svobodu. Neděle stojí na pomezí pozemského 
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života člověka a jeho věčnosti. Je tedy prověrkou víry v Krista a důvěry v něho. Nejde tedy 

o nějaké formální zachovávání. Tento den přivádí do věčnosti a je její předzvěstí a 

závdavkem.“ (Halas, 2000–2017) 

U příležitosti dne Páně křesťané navštěvují mše svaté, které se mohou odehrávat 

v podstatě na libovolném místě, ale především jsou to kostely, svatyně apod. Mše Svaté 

obvykle vede kněz, biskup, jáhen, farář atd. Ovšem v některých případech může mši vést i 

laik. Předsedající jsou oděni do bohoslužebného oděvu, který se značně liší u jednotlivých 

křesťanských denominací (církví), stejně jako samotná mše, která nemusí být u každé 

církve stejná. Při mši svaté se mimo jiné čte z Bible, provádějí se modlitby (mluvené, 

zpívané, aj.). Vykonává se také eucharistie, při které křesťané věří, že přijímají tělo Krista 

v podobě hostie (chlebu) a v některých církvích i krev Krista v podobě vína, což má 

podobně jako celá mše představovat poslední večeři Ježíše Krista s apoštoly před tím, než 

zemřel na kříži (Štampach, 2008; Šabaka, 2005). 

 

3.1.2.2 Neděle a sport  

Důležitost víry v životě bývalého britského atleta Erica Liddella se stala 

jednoznačně nejsilnějším a nejslavnějším příběhem nejen ve sportovním prostředí, ale díky 

jeho zachycení v oceněném biografickém snímku „Chariots of Fire“ se také dostal do 

povědomí širší veřejnosti. 

Byl nadaným sportovcem a vynikal v kriketu a v rugby, ve kterém také 

reprezentoval Skotsko. Liddella to ovšem nejvíce táhlo k atletice a v roce 1921 se poprvé 

zúčastnil běžeckých závodů. To se později ukázalo jako správné rozhodnutí, když se v roce 

1923 stal dvojnásobným mistrem AAA Championship ve Velké Británii. O rok později se 

měl zúčastnit Olympijských her v Paříži v závodě na 100 metrů, kterého se však odmítnul 

kvůli jeho silné křesťanské víře účastnit, jelikož připadal na neděli a. I přes naléhání přátel 

a kolegů z týmu si hrdě stál za svým rozhodnutím (Brabec, 2012).  „Jeho rozhodnutí 

vyvolalo hodně kritiky a byl obviněn z nedostatku vlastenectví, sobectví a náboženského 

fanatismu.“ (Kebric, 2017)  

Když nemohl soutěžit v běhu na 100 metrů, pokusil se vydat jinou cestou a zapsal 

se na závody v běhu na 200 a 400 metrů. V závodě na 200 metrů získal bronzovou medaili 

a jeho poslední možností odvést si z OH v Paříži zlatou medaili bylo zaběhnout ve skvělém 
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čase 400 metrů, což byla trať, na kterou téměř netrénoval. „Prvních 200 metrů poběžím, 

jak nejrychleji umím. A dalších 200 metrů, s boží pomocí, poběžím ještě rychleji“ vyjádřil 

se Liddell k neplánované změně a s odhodláním výzvu přijal. Tento závod se Liddellovi 

nejenom podařilo vyhrát s náskokem 0,8 sekund před Američanem Horatiem Fitchem, ale 

dokonce vytvořil nový světový rekord s časem 47,6 sekund. Bronzovou medaili získal jeho 

britský kolega Guy Butler a společně s Liddellem by se jistě stali ideální součástí britského 

týmu pro následující štafetový závod 4 x 400 metrů. Zlatý olympionik se příležitosti 

možného dalšího vítězství vzdal, protože se konal opět v neděli. Po pár dalších atletických 

úspěších v Británii se po 4 letech rozhodl pro ukončení své sportovní kariéry a následovat 

stopy svých rodičů v jejich misionářské činnosti v Číně.  

Stal se národním hrdinou a i po 100 letech je jeho příběh stále aktuální a lidé ho 

vnímají jako legendárního sportovce. V roce 1980 na Olympijských hrách v Moskvě  

v závodě na 100 metrů obsadil první místo britský běžec Allan Wells a medaili převzal se 

slovy: „Tahle zlatá medaile je pro Erica Liddella.“ 

Výše zmiňovaný film „Chariots of Fire“ získal několik prestižních filmových cen 

Oscar a průvodní hudba z tohoto filmu se stala jednou ze znělek olympijských her 

v Londýně (Brabec, 2012). 

Jonathan Edwards je bývalý britský trojskokan, který je dodnes držitelem 

světového rekordu v trojskoku z roku 1995 (18,29 m) a zároveň je první člověkem, který 

překonal hranici 18 m (IAAF, 1996-2017). Byl oddaný křesťan a kvůli svému 

náboženskému přesvědčení odmítal až do roku 1993 soutěžit v neděli (Edwards, 2012). 

V roce 1988 Jonathan Edwards hrdě odmítl soutěžit na britských závodech 

v Birminghamu, které byly konány za účelem výběru atletů na olympijské hry v Soulu. 

Důvodem bylo datum konání akce, které vyšlo na neděli. Edwards už dříve překonal 

olympijský kvalifikační limit, ale svou účast na olympijských hrách v Soulu by ztratil, 

pokud by jiní tři britští závodníci jeho vzdálenost překonali (Parry, 2007, The New York 

Times, 1998).  

Edwards k této situaci řekl: „Moje křesťanská víra je pro mě důležitější než 

atletika. Bez ohledu na to, co někdo říká, já v neděli nesoutěžím. Bůh je můj život, zatímco 
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atletika je jen můj sport. Vím, že to znamená, že možná nepojedu na olympijské hry, ale to 

je jen malá cena, kterou bych zaplatil za mé přesvědčení.“ (The New York Times, 1988) 

3.1.3 Islám 

Islám patří mezi monoteistické náboženství a podobně jako třeba judaismus nebo 

křesťanství je islám „náboženstvím knihy“. Pro islám je mnohem podstatnější řídit se 

příkazy a zákazy, tedy ortopraxí, než ortodoxií (Kokaisl, 2009). Slovo muslim pochází 

z arabštiny a jeho význam se do češtiny překládá jako “podřizovat se vůli Boží“.  

Muslimem se člověk stane po plném odevzdání Bohu skrze respektování pěti pilířů islámu 

(Mendl, 2016). 

Historická věda datuje vznik islámu na začátek 7. století n. l. s odkazem na proroka 

Mohameda, ovšem muslimové vnímají toto náboženství jako mnohem starší (Kokaisl, 

2009; Kropáček, 2015).  „Muslimové věří, že islám není nové náboženství s novým textem, 

nýbrž dalším, posledním pokusem Boží zvěst uplatnit v praxi a napravit to, co majitelé 

předešlých Písem nedodrželi a pokazili.“ (Mendl, 2016, s. 78)  

Islám uznává Starý i Nový zákon a všechny jeho proroky, k nimž přidává 

Mohameda, který prorocké Boží dílo završuje. Na rozdíl od křesťanství není Ježíš boží 

syn, ale pouze prorok, protože pro islám je jen jeden Bůh a nic mu nemůže být rovno. 

Proto islám neuznává ani boží trojici některých křesťanských denominací. Nejposvátnější 

knihou islámu je Korán, který dle tradice dostal Mohamed od boha skrze anděla Gabriela. 

Tím si Bůh vybral Mohameda jako nového proroka. Korán se podstatně liší od jiných 

posvátných knih a to tím, že nebyl sepsán lidmi, jako třeba bible, která je přepisem božího 

slova (Kokaisl, 2009; Mendel, 2016). „Korán je naproti tomu přímo Božím textem – jeho 

autorem je přímo Bůh a originál korán je přímo z nebe.“ (Kokaisl, 2009, s. 192) Po smrti 

Mohameda se začal islám větvit na různé směry a sekty, ovšem co zůstalo pro všechny 

stejné, je dodržování pěti základních pilířů islámu (Kokaisl, 2009). 

 

Povinnosti vůči Bohu: pět pilířů 

• Vyznání víry – věřit pouze v jednoho boha a to Alláha, jehož prorokem byl 

Mohamed – šaháda 

• Modlitba probíhá 5x denně a vždy čelem ke světové straně, kde leží Mekka – salát, 

persky a turecky namáz 
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• Almužna – forma náboženské daně, jejíž výtěžek je použit na obecně prospěšné  

a dobročinné účely – zakát 

• Půst – v měsíci ramadánu – sawn, sijám 

• Pouť do Mekky – každý muslim musí vykonat alespoň jednou za život pouť do 

Mekky – hadži 

Existují určité životní situace, jako špatný zdravotní stav, nedostatek finančních 

prostředků atd., které mohou věřícího od některých pilířů osvobodit. Pouť do Mekky může 

dokonce za muslima provést jiná osoba (Kropáček, 2015; Kokaisl, 2009; Hillenbrandová, 

2017). 

 

3.1.3.1 Ramadán, půst – sawn, sijám 

Ramadán je devátým měsícem islámského kalendáře, který je zasvěcen 

třicetidennímu půstu (sawn, sijám). V tyto dny jsou muslimové povinni zdržet se 

veškerého jídla a pití, ale též kouření, pohlavního styku a záměrného zvracení. Také by se 

měli vyvarovat špatných skutků a myšlenek a chovat se nad rámec slušně.  Povinnost půstu 

platí vždy od úsvitu do soumraku a vztahuje se na všechny dospělé muslimy, kteří jsou 

fyzicky a psychicky zdrávi. Ti, kteří se nemohou v některé dny ramadánu postit, se řídí 

stanovením z koránu: „Postěte se jen po určitý počet dní! Ten z vás, kdo je nemocen anebo 

na cestách, nechť postí se stejný počet dní později. Ti, kdož mohou se postit, však nečiní 

tak, ti nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého“ (2:184). Celý měsíc ramadán je 

doprovázen velice šťastnou a příjemnou atmosférou, při které muslimové pociťují 

duchovní růst a upevňují svou víru v islám (Hillenbrandová, 2017; Kropáček, 2015; 

Mendel, 2016).  

 

3.1.3.2 Vliv ramadánského půstu na sportovní výkon 

Islámské události nepřipadají každý rok na stejné datum, ale posouvají se o 11 dní 

dříve z důvodu používání lunárního kalendáře. Právě proto se ramadán postupem let 

posouvá všemi ročními obdobími (Hillenbrandová, 2017, Kokaisl, 2009). Období 

ramadánu se v roce 1980 střetlo s konáním letních olympijských her; stejný případ nastal 

v roce 2014, kdy Brazílie pořádala fotbalové mistrovství světa a stejně tak při letních 

olympijských hrách v Londýně, které se konaly v roce 2012. Zde se zúčastnilo více než 
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3000 muslimů, kteří byli aktivní součástí OH (sportovci, trenéři, úředníci atd.). Situace na 

OH v Londýně byla pro mnoho muslimů náročná a stresující, zejména při slavnostním 

zahájení, kdy den trval více jak 15 hodin a kvůli praktikování ramadánského půstu byli ve 

zdejším prostředí vystaveni společenskému tlaku, jelikož ostatní soutěžící půst nedodržují. 

Toto vše podporoval fakt, že do denního harmonogramu museli zahrnout motlitby a dobré 

činy. 

Většina muslimských sportovců si v době OH v Londýně ramadánský půst odložila 

na jiný měsíc, což je v souladu s jejich vírou. Jiní naproti tomu půst drželi, ale kvůli 

dobrému podání výkonu přistoupili na přerušení půstu v den jejich soutěže. Někteří ovšem 

trvali na jeho celém absolvování.  

Z výše uvedených situací vyvstává otázka, zdali ramadánské postění může 

negativně ovlivnit fyzické výkony při sportovních soutěžích a tím sportovce značně 

znevýhodnit. 

K této otázce se vyjadřuje článek „Ramadan a sport“ z roku 2013, jehož předmětem 

bylo posouzení mnoha dosud dostupných výzkumů na toto téma a jejich následné 

zhodnocení. Tyto studie se zabývaly účinky ramadánového půstu na tělo (hydratace 

organismu, rezervy glykogenu, spánkový deficit a další) v závislosti na aerobní a anaerobní 

fyzické aktivitě. Při výzkumu aerobních aktivit se účinky ramadánového půstu mohou 

projevit na míře výkonnosti, avšak zkoumané subjekty vykazovaly pouze malé odchylky 

oproti normálnímu stavu. Souběžně se výzkum také zabýval anaerobním stavem, jenž je 

také vystaven vedlejším důsledkům půstu, ale kterým lze díky kontrolovaným podmínkám 

ve stravě, spánku a tréninku předejít. Příkladem negativního vlivu půstu na sportovce může 

být studie, zabývající se atletickým výkonem, kde sportovci během posledního týdne 

ramadánu vykazovali známky únavy a ztrátu motivace pro další testování. 

Z dalších provedených zkoumání, kterými se článek zabývá, vyplývá, že bdělost u 

sportovců je díky držení půstu kolísavá. Během dopoledne je normální a vyrovnaná, avšak 

v pozdějších hodinách se její stav zhoršuje společně s pamětí, se schopností učení, 

soustředění a rychlostí reakce (Shepard, 2013). 
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3.1.3.2.1 Závěr 

 

Dostupný výzkum naznačuje, že pokud je optimalizován trénink, spánek, strava  

a příjem tekutin, dodržování ramadánského půstu má celkem malý vliv na fyzický výkon 

sportovce. 

 Autoři metaanalýzy však konstatují, že většina jimi interpretovaných studií 

obsahuje metodické nedostatky, což vede k nesourodým výsledkům. Je nutné vytvořit další 

studie před tím, než může být jednoznačně potvrzeno, že sportovci dodržující ramadánský 

půst během soutěže nejsou vystaveni žádnému handicapu ve srovnání s jejich soupeři. 

Mezinárodní olympijský výbor se o tento problém také zajímal a v roce 2009, po 

přezkoumání mnoha studií dospěl k závěru, že přerušovaný půst krátkého trvání má malý 

nebo žádný vliv na zdraví nebo výkonnost sportovců a má pouze minimální nepříznivé 

účinky na trénink nebo soutěžní výkon. 

Během ramadánského půstu bylo během dne zaznamenáno kolísání bdělosti  

u sportovců. Nejjednodušším protiopatřením, aby sportovci nemuseli soutěžit při zhoršené 

bdělosti, je přesunout konání soutěže na termín, nezasahující do ramadánu nebo umožnit 

sportovcům soutěžit brzy ráno nebo v noci, kdy jejich organismus není ve stavu nalačno. 

Druhé opatření je běžné při soutěžích mezi arabskými národy, čímž se vyvažuje většina 

biologických problémů. Ovšem není moc pravděpodobné, že by se změnil čas utkání na 

velkých mezinárodních událostech, jelikož je zde většina soutěžících z nemuslimských 

národů a větší důraz se klade na televizní zvyky diváků než na zdraví zúčastněných 

sportovců.  Muslimské sportovní orgány apelovaly na Mezinárodní Olympijský výbor, aby 

změnil načasování OH v Londýně roku 2012, ale tato žádost byla zamítnuta (Shepard, 

2013). 

 

3.1.3.3 Zahalování žen v islámu 

Pokrývka hlavy či obličeje je dávný starověký úzus, který se používal již 

v Mezopotámských říších. Nošení pokrývky obličeje je předmětem právních textů ze 

středoasyrského období, kde zákony týkající se užívání šátku byly velmi přesné a jejich 

dodržování se vyžadovalo. 
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Nařízení z 2. tis. př. n. l. předpokládalo, že se dámy a vdané ženy budou na 

veřejnosti zahalovat, jelikož spadají pod mužskou ochranou, a tím k nim měl být, na rozdíl 

od otrokyň, chován určitý respekt Tyto praktiky, které jsou dnes spojovány výhradně 

s islámem, mají tedy mnohem starší tradici. 

V řadě islámských zemí není nošení šátku rozšířeno vůbec (Sýrie, Libanon, 

Palestina), jinde se zase ženy zahalují od hlavy k patě a na veřejnosti dokonce nosí černé 

rukavice, což je způsob odívání, který islámské právo vůbec nevyžaduje. Jedná se buď  

o součást místního folkloru, o nařízení rigorózní právní školy, jaká se vytvořila v Saudské 

Arábii a vychází z Hanbalovské právní tradice, nebo o osobní projev mimořádné zbožnosti. 

Hidžáb je nejznámější arabský název pro šátek zavázaný pod bradou nebo jinak 

stylizovaný kus látky, jímž si muslimka zahaluje vlasy a temeno hlavy. Jde až o pozdější 

nařízení právní vědy – jeho nošení nevyplývá z Koránu nebo prorockých tradic jako přímé 

nařízení, nýbrž jde výhradně o součást obecně míněné rady. Jedním ze zdrojů posledního 

uplatnění hidžábu byly dva verše zjevení, které píší o ženách „aby cudně klopily zrak  

a střežily svá pohlaví“ ženy jsou navíc vyzvány aby: „nedávaly na odiv své ozdoby, kromě 

těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá“, dále se zde píše: 

„Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě 

své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.“ Slavný 

překladatel Koránu Muhammad Asad přesvědčivě tvrdí, že nejasnost tohoto verše 

umožňuje, aby se jeho výklad v čase měnil a v různých dobách se lišil (Hillenbrand, 2017; 

Mendel, 2016). 

Praxe v islámském světě se i dnes různí. V řadě arabských zemí nosí ženy hidžáb 

jen přes temeno hlavy, jinde si pečlivě zakrývají celou kštici. V káhirském metru spatříte 

takto oděné ženy (mají pro sebe vyhrazený vagon) a vedle nich jiné – prostovlasé, jež se 

„frívolně“ baví s muži. V tuniském autobuse spatříte ženu s cudně zahalenou tváří a vedle 

ní dívku s rozhozenými kadeřemi a rudou růží v nich. Podobné výjevy lze spatřil 

v Libanonu, Jordánsku nebo na palestinských územích. V Íránu a některých jiných zemích 

by „úředně“ neměl z pod čádoru vykukovat ani vlas, ale časy se mění – i přes bedlivý 

dohled mravnostní policie. Odlišně se nazývají a nosí šátky v takových zemích jako je 

Indie, Bangladéš, Indonésie nebo zemích střední Asie. Na nošení šátku si nikdy nepotrpěly 

Kurdky a Turkyně. Zahalování islámských žen je po většinu islámských dějin spíše tradicí, 



53 

 

zvyklostí či místním folklorem. Jinde je nošení hidžru a tradičního oděvu, zahalujícího 

celou ženinu postavu, součástí dobrovolné identifikace mladých žen s kulturními kořeny, 

projevem odporu vůči západní kulturní globalizaci – westernizaci, nebo prostě módím 

trendem či dočasným projevem protestu proti sekulárně žijícím rodičů (Mendel, 2016). 

 

3.1.3.4 Muslimské ženy a sport 

Některé muslimské ženy, které se účastní mezinárodních soutěží, jsou oblečeny 

podle evropských zvyklostí. Naproti tomu jsou muslimky, pro které jejich oblečení 

dokazuje jejich víru v islám, proto jsou oblečeny do oděvů, které zahalují jejich postavy. 

Tyto ženy často bývají pod velkým sociálním, politickým a kulturním tlakem. Praktikují 

absolutně striktní zákaz kontaktu s jiným pohlavím, a proto vyžadují pouze ženské 

prostředí, což jim zabraňuje aktivně se zúčastnit většiny sportovních akcí. Reakcí na tyto 

potřeby vznikly soutěže jako „Women´s Islamic Games“ a “Gulf Countries Women´s 

Games“, které zajišťují bezpečné prostředí pro tyto ženy a umožňují jim tak svobodu volby 

v otázce účasti na těchto sportovních soutěžích (Benn, 2011). 

 

3.1.3.4.1 Závěr 

Mezinárodní deklarace z roku 2008 „Accept and respect“, jejímž cílem bylo 

vytvořit prostředky ke zlepšení příležitostí muslimských žen ve sportu, ve dvou ze svých 

bodů píše: 

1. Doporučujeme, aby lidé pracující ve sportu a vzdělávacích systémech akceptovali  

a respektovali různorodé způsoby, které muslimské ženy a dívky praktikují ve svém 

náboženství.  Umožnili jim se podílet na sportu a fyzické aktivitě a dali jim 

možnost vybrat si činnosti, oblečení a skupinu, která bude pouze pro ženy. 

2. Vyzýváme mezinárodní sportovní federace, aby ukázaly svůj závazek k začlenění 

tím, že v soutěžích umožní ženám volbu oblečení a jejich další požadavky, jež jsou 

v souladu s jejich náboženskými zásadami. 

Přijetí těchto doporučení by mohlo vést k tomu, že muslimské ženy získají více 

příležitostí ve sportu, čímž by se posunula sportovní kultura. Dále by se mohlo zlepšit 
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vnímání společnosti vůči těmto ženám, zejména díky pochopení důležitosti jejich vyznání 

a víry, která zasahuje do běžných aktivit jejich života.  

Deklarace reaguje na potřeby a bariéry muslimských žen, s kterými se potýkají 

především v Západních společnostech, kde jsou sportovní události veřejné, družstva jsou 

smíšená a všichni sportovci jsou oděni do stejných dresů. 

Je zapotřebí aby mezinárodní sportovní federace uvolnila dresscode a udělala 

takové opatření, které umožní muslimským ženám zúčastnit se sportovních události tak, 

jak si sami vyberou a aby muslimská komunita sama přijala a respektovala volbu a názor 

žen (Benn, 2011). 

 

3.1.4 Hinduismus 

Hovořit o hinduismu jako o jednotném náboženském systému by nebylo správné. 

Hinduismus obsahuje mnoho náboženských a filozofických směrů, a proto se mnohdy 

teorie a praxe náboženství značně liší, ačkoli mnoho výrazů víry obsahuje společné prvky. 

Pro správné porozumění hinduismu musíme brát ohled také na indickou multikulturní  

a značně členitou a rozmanitou společnost plnou tradic, ve které je hinduismus silně 

zakořeněn.  

Hinduismus je polyteistickým náboženstvím, jelikož je pro něj typické uctívání 

velkého množství božstev, ačkoli tomu tak nemusí být vždy. Existuje mnoho hinduistů, 

kteří věří, že takovéto uctívání je projevem pouze jediné a nevyšší božské bytosti. 

Nejuctívanějšími bohy jsou Šiva (ničitel) a Višnu (udržovatel), což zároveň dělí 

hinduismus na dva základní směry, kterými jsou višnuismus a šivaismus. Šiva a Višnu 

tvoří společně s bohem Bráhma (stvořitel), trojici hlavních hinduistických bohů.  

Hinduismus se začal vyvíjet přibližně kolem roku 1 000 př. n. l. z védského 

náboženství a jeho počátky jsou také spojovány s Harapskou kulturou. Název hinduismus 

vznikl v 19. století odvozením perského slova Hindu (řeka) nebo odvozením sanskrtského 

slova Sindhu a je používán především v západním světě jako definice náboženství, které je 

typické pro indický subkontinent. V indické kultuře se používá název Hindu dharma nebo 
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v dnešní sobě více uplatňovaný Sanátana dharma, ovšem sami hinduisté se spíše definují 

podle jejich kasty, komunity či podle toho, jaké uctívají božstvo. 

Hinduisté věří v nekonečný koloběh reinkarnace, nazývaný Sansára a také v karmu, 

což je přírodní zákon příčiny a následku. To, v jaké životní situace žijeme, je ovlivněno 

našimi činy v minulých životech a stejně tak naše činy v tomto životě ovlivní to, jaký bude 

náš budoucí život a v jaké bytosti se narodíme. Hinduisté si kladou za cíl vysvobodit se ze 

sansáry a toto ukončení nekonečného koloběhu reinkarnace nazývají mokša (ČHNS, 2006; 

Kokaisl, 2009; O´Callagan, 2012). 

Hlavní etická záda, kterou má hinduismus společný s Buddhismem je ahinsá, jejiž 

podstatou je nenásilí a neubližování živým bytostem (Wangu, 1996). 

Toto náboženství nemá předepsaný kánon, proto se může u řady hinduistů 

vzájemně lišit. Učení hinduismu je obsaženo v posvátných textech dělících se do dvou 

skupin (Šruti, Smrti) (ČHNS, 2006; Kokaisl, 2009; O´Callagan, 2012). 

 

Šruti (tradice zjevená velkým světcům přímo od boha) 

•  čtyři védy (Rgvéda, Sámavéda, Jádžurvéda a Atharvavéda) 

• bráhmány (texty, které védské rituály vykládají) 

• áranjaky (nejstarší sbírky filosofických spekulací) 

• alespoň 13 nejstarších upanišad 

Smrti 

• mladší upanišady 

• védángy (spisy pomocných věd védských – fonetiky, rituálu, gramatiky, 

etymologie, metrik a hvězdářství). Tyto spisy většinou obsahují v názvu pojem 

sútra, což jsou koncentrovaná, pro zapamatování vhodná vyjádření důležitých 

filozofických a náboženských obsahů (Kokaisl, 2009, s. 216). 

 

3.1.4.1 Hinduismus a sport 

Informací, které uvádějí problémy týkající se Hinduismu a sportu je poměrně málo, 

a proto nám jako zdroj informací poslouží výzkumný projekt s názvem Víra,  

Náboženství & Sport, který byl uskutečněn v červenci roku 2008 společností Sporting 
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Equals ve spolupráci se Syzygy Leisure a Culturelinks Alliance. Úkolem projektu bylo 

zjistit, jaký dopad má víra a náboženství na sport v Anglii. 

Výsledky nám ukazují, že někteří hinduisté mohou mít problém zúčastnit se sportu 

v době jejich půstu nebo při konání některého z mnoha náboženských festivalů, jejichž 

data se mnohdy překrývají se sportovními událostmi.  

 Další problém může nastat s jejich stravovacími návyky, které jsou rozdílné od 

západní společnosti. Řídí se zásadou Ahimsa, což činí z většiny hinduistů vegetariány či 

vegany, a to může být problém při některých sportovních událostech, kde není k dispozici 

občerstvení, které je v souladu s jejich vírou.  

Určitá část hinduistických mužů a žen upřednostňuje sportovní prostředí, kde 

nepřichází do styku s opačným pohlavím, zejména pak při sportech, u kterých je běžný 

fyzický kontakt, ovšem tento požadavek je málokdy uskutečněn.  

Mnohým hinduistickým ženám znemožňuje provozovat sport předepsaný „dress 

code“, který stanovují samotná pravidla sportu. Dres z velké většiny nesplňuje požadavek 

skromnosti oděvu a nedovoluje nosit pokrývku hlavy, dlouhé kalhoty či rukávy, což může 

být pro hinduistky určitou překážkou. 

Dále jsou hinduisté, kteří odmítají provozovat sporty, při nichž mohou ublížit 

soupeři, jelikož to není v souladu s etickým náboženským pravidlem Ahimsa. Jedná se o 

většinu bojových sportů jako např. box, kickbox atd. (Sporting Equals, 2008; Sporting 

Equals, 2013). 

 

3.1.5 Buddhismus 

Definovat buddhismus jako náboženství není zcela jednoznačné. Existují názory, 

které tvrdí, že buddhismus je spíše filozofií nebo etickým kodexem. Jiné názory ho 

nepovažují za náboženství, protože v něm chybí postava stvořitelského boha, ale pro jiné je 

naopak neteistickým náboženstvím, tedy náboženství bez boha 

 (Kokaisl, 2009; O ´Callaghan, 2012) a tak ho také v této práci budeme chápat. 
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Názvem Buddhismus je označováno náboženství, které se začalo vyvíjet před 2500 

lety z učení Siddhárty Gautamy, později známého jako Buddha. V původním jazyce je toto 

náboženství nazýváno Buddha dharma, což znamená Buddhův zákon nebo řád. Siddhártha 

Gautama se narodil jako indický princ, ovšem informace o roku narození se značně liší. 

Dostupné zdroje uvádějí rok 556 př. n. l. a jiné zdroje uvádějí rok 490 př. n. l. či 563  

př. n. l. Žil bezstarostným životem jako syn krále v luxusním paláci, ale po setkání se 

slepcem, starcem, mrtvým a žebrajícím asketou si uvědomil pomíjivý charakter světa. 

Opustil palác a vydal se hledat východisko, jak se vysvobodit z koloběhu znovuzrození  

a tím i koloběhu nekonečné strasti. Došel k zjištění, že asketický život, který po odchodu 

žil, není cestou k osvobození a až později, když hluboce meditoval, opravdu plně duchovně 

prozřel a začal být nazýván Buddha, tedy Probuzený (Armstrongová, 2012; Kokaisl, 2009; 

Levensová 2009; O´Callaghan, 2012; Wangu, 1996). 

Buddhovo učení bylo sepsáno až pět set let po jeho smrti – do té doby bylo 

předáváno pouze ústní formou jeho následníků, kteří se ho naučili zpaměti. Sepsaným 

textům se říká pálíjský kánon nebo také théravádový kánon a název celého souboru je 

Tipitakam, což v překladu znamená tři koše. Celý je sepsán v jazyce pálí a dělí se na tři 

části. První část Vinajapitaka obsahuje pravidla kázně, zaměřující se na mnišský život. 

Druhá část s názvem Suttapitaka zahrnuje Buddhovi rozpravy, kázání a příběhy a třetí část 

souboru nazývanou Adhidhammapitaka tvoří komentáře k pochopení buddhistického učení 

(O´Callaghan, 2012; Štampach, 2008; Wangu, 1996). 

Buddhismus má své kořeny v hinduistických tradicích, a tak také věří na zákon 

karmy a koloběh znovuzrození a uznává etické pravidlo ahinsá (nenásilí, neubližování 

živým bytostem). Kritizuje však bráhmanismus a pojetí Bráhmy, jako stvořitele všeho. 

V buddhismu jsou bohové pouze bytosti s jinými schopnostmi, než mají lidé a zároveň 

jsou to bytosti, které mohou také kráčet po cestě Buddhy, jelikož se ještě neoprostili od 

koloběhu reinkarnace a nedosáhli tak nirvány (Kokaisl, 2009; Štampach, 2008). 

Základem náboženství je Buddhovo učení o čtyřech vznešených pravdách, které 

vede k osvobození od koloběhu strasti a znovuzrození: 

1. Vznešená pravda o utrpení 

2. Vznešená pravda o vzniku utrpení 

3. Vznešená pravda o konci utrpení 
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4. Vznešená pravda o cestě vedoucí k zániku utrpení (obsahuje osmidílnou stezku, 

která popisuje cestu z utrpení) (Buddhaweb, 2016b; Buddhismus, 2017; 

O´Callagan, 2012). 

Buddhistické metody jsou velmi logické a srozumitelné. Zahrnují učení  

o fungování světa, ale neobejdou se bez meditací a vlastní práce s myslí. Cesta buddhisty 

by mohla být shrnuta následujícími třemi body:  

• vést morální život, 

• být si vědomý svých myšlenek a činů, 

• rozvinout moudrost, soucit a porozumění (Buddhaweb, 2016a). 

Toto náboženství je velice rozmanité a v průběhu staletí vzniklo mnoho směrů, 

které se často liší v přístupech a názorech. Mezi dva hlavní směry patří theraváda, která 

klade důraz na Buddhovo lidství a druhý směr nazývaný mahájána, který je více 

transcendentní (O´Callaghan, 2012). 

 

3.1.5.1 Buddhismus a sport 

O problémech spojených s buddhismem a sportem je podobně jako u hinduismu  

a sportu poměrně málo informací. Proto jako zdroj informací použijeme stejný výzkumný 

projekt jako v kapitole hinduismus a sport, který se v roce 2008 zabýval otázkou, jaký 

dopad má víra a náboženství ve sportu v Anglii. 

Po diskuzi, která byla uskutečněna s buddhistickou společností, nebylo zjištěno 

mnoho překážek znemožňujících buddhistům zapojení do sportovních činností. 

Ovšem problém nastává se sporty, které zahrnují boj nebo usmrcení bytosti, což je 

zcela v rozporu s buddhistickou filozofií.  Může se jednat o bojové sporty, střelbu, 

lukostřelbu atd. (Sporting Equals, 2008). 
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3.2 Dotazníkové šetření 

3.2.1 Cíle 

1) Zjistit, zda se respondenti domnívají, že lze prosazovat transfer „západního“ 

konceptu fair play do „východního“- civilizačního okruhu.  

2) Zjistit, zda se respondenti domnívají, že existují globálně platné etické hodnoty. 

3) Nalézt shody u etických hodnot, které považují respondenti za globálně platné. 

3.2.2 Hypotézy 

1) Většina respondentů se bude domnívat, že lze prosazovat transfer „západního“ 

konceptu fair play, do „východního“ civilizačního okruhu. 

2) Většina respondentů bude považovat existenci globálně platných etických hodnot 

za možnou. 

3.2.3 Metoda 

 Pro tento oddíl praktické části bylo použito dotazníkové šetření s otevřenými 

otázkami; odpovědi na ně byly analyzovány a následně interpretovány. 

3.2.4 Cílová skupina 

 Cílová skupina čítala 44 respondentů, z toho bylo 9 mužů a 35 žen. Věkové 

rozmezí skupiny je velice pestré a pohybuje se v rozmezí 21 až 67 let. Všichni respondenti 

provozují mnoho let jógu a v diskuzi také uvedli, že vykonávají doplňkovou pohybovou 

aktivitu, nikoli však závodní formou. Skupinu nelze považovat za homogenní, jelikož je 

různého věku, vzdělání a zaměstnání. 

3.2.5 Otázky v dotazníku 

1) Domníváte se, že lze prosazovat transfer „západního“ konceptu FAIR PLAY (viz 

pracovní list) i do „východního“ – civilizačního okruhu (viz např. globalizace 

olympijského hnutí)? 

2) Existují – dle vašeho názoru – globálně platné etické hodnoty? Jestli-že ano, které?  
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3.2.6 Vlastní výzkum 

 Výzkum byl uskutečněn 6. 5. 2017 v jedné z učeben Fakulty tělesné výchovy a 

sportu v Praze, kde probíhal v rámci CŽV kurz „Jóga a jógová terapie“. Doc. PhDr. Miloš 

Bednář, Ph.D. , který byl jedním z přednášejících, zprostředkoval pro výzkum skupinu lidí 

z tohoto kurzu, kteří souhlasili s vyplněním dotazníku. Záměrně byla vybrána skupina lidí, 

provozující pohybovou aktivitu jóga, jejíž kořeny jsou ve východní kultuře.  

 

 Bylo rozdáno 45 dotazníků, ale při pozdější analýze byl jeden vypracovaný 

dotazník z důvodu nečitelnosti odstraněn. Celkem tedy šlo o 44 respondentů. Dotazník 

obsahoval dvě otevřené otázky, na něž se dalo jednoduše odpovědět ano nebo ne s 

možností jejich volbu více rozepsat. U druhé otázky bylo navíc u kladné odpovědi 

rozšíření o vyjmenování domnělých hodnot. Součástí dotazníků byl také pracovní list, 

který obsahoval objasnění termínu fair play (viz příloha). Na začátku vyučování byl 

skupině vysvětlen smysl, cíl a postup vyplňování dotazníků, které jim byly následně 

rozdány. Přibližně po 15 minutách byly hotové dotazníky vybrány a navíc ještě proběhla 

krátká diskuze o jejich vztahu k józe a dalším pohybovým aktivitám. Dotazníky byly 

později zanalyzovány a poté proběhla jejich interpretace a zhodnocení. 

3.2.7 Analýza a interpretace odpovědí 

 Otázka č. 1: Domníváte se, že lze prosazovat transfer „západního“ konceptu FAIR 

PLAY (viz pracovní list) i do „východního“ civilizačního okruhu (viz např. globalizace 

olympijského hnutí)? 

 Na tuto otázku odpovědělo 34 respondentů kladně, tedy že lze prosazovat transfer 

„západního“ konceptu fair play i do „východního“  civilizačního okruhu. 

 Z nich 26 nevidí žádný problém s prosazováním transferu „západního“ konceptu 

fair play i do „východního“ civilizačního okruhu a převážná většina z nich to považuje za 

důležité a nezbytné. Dalších 6 uvedlo, že nevnímají rozdíl mezi „východním“ a 

„západním“ konceptem sportovních hodnot, jelikož je dle jejich názoru univerzální pro 

celý svět, a proto nevidí problém v jeho prosazování.  2 z nich také uvedli, že by 

nenazývali tento koncept jako „západní“, protože je všude stejný a 1 napsal, že východní 

kultura má fair play přirozeně v sobě, jelikož zde není základní myšlenka vyhrát, ale 
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pracovat sám na sobě, posouvat se a mít úctu k protivníkovi. Poslední 2 z těchto 35 

respondentů uvádějí, že lze tento koncept prosazovat, ale vždy jen do určité míry a to 

s ohledem na kulturní a společenské tradice dané sociální skupiny. 

 1 respondent uvedl, že neví, zda je možné aplikovat tento koncept i na „východ“, 

jelikož je to kultura s jinými zvyky a myšlením. Dále také uvádí svůj nesouhlas s tím, že se 

„západní“ společnosti snaží podsouvat jejich koncepty myšlení a chování do jiných kultur. 

 Dále uvádí 1 respondent odpověď ano i ne, a zdůvodňuje ji tím, že východní 

filosofie stojí na principech, které koncept fair play jednak celé obsahuje, ale zároveň také 

popírá. 

 Poslední z těchto 33 respondentů, kteří na otázku odpověděli kladně, uvádí, že je k 

přenášení „západního“ konceptu fair play do „východního“ civilizačního okruhu velmi 

skeptický. 

 Zbylých 7 respondentů, kteří se k otázce vyjádřili záporně, uvedlo, že nelze 

přenášet „západní“ koncept fair play do „východního“  civilizačního okruhu. 

 Z těchto 7 uvedli 4 respondenti, že nezastávají prosazování, ale dobrovolnou volbu 

„východu“ a především pak komunikaci, diskuzi a dobírání se společně přijatelného. 

 1 uvádí, že lze jen těžko prosazovat tento transfer, jelikož je koncept fair play 

založený na morálních hodnotách a ty jsou zde podřízeny politické vůli. 

 Zbylí 2 pak píšou, že tento koncept nefunguje ani na „západě“ a 1 z nich dodává, že 

by to bylo „science fiction“. 

Grafické znázornění: 
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Obrázek 5 – Graf: transfer fair play 
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Otázka č. 2: Existují dle vašeho názoru globálně platné etické hodnoty? Jestliže ano, 

které? 

 Na otázku č. 2 odpovědělo 43 respondentů, že dle jejich názoru existují globálně 

platné etické hodnoty.  

 Jeden respondent navíc uvedl, že tam, kde je společnost rozložená a vládne 

anarchie, nejsou tyto hodnoty dosažitelné. Jako příklad uvádí některé africké země nebo 

tzv. Islámský stát. 

 Negativně odpověděl pouze jeden respondent, který napsal že, napříč celou 

populací nejsou žádné platné etické hodnoty, které by platily pro všechny. Také ale 

dodává, že tyto hodnoty by se daly zřejmě nalézt ve sportovním prostředí, ovšem 

neaplikovatelné mimo něj. 

 

Grafické znázornění 

 
Obrázek 6- Graf: existence globálně platných etických hodnot 
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Analýza uvedených globálně platných etických hodnot poskytla velice rozmanité a často se 

lišící odpovědi, proto je níže uvedeno pouze 16 etických hodnot, na kterých se shodlo více 

respondentů. Největší počet nalezených shod bylo 11 a nejmenší počet 2.  

 Pomyslného vrcholu dosáhla etická hodnota „respekt k druhým“, kterou uvedlo 11 

respondentů.  Dále ji pak jeden rozvinul na respekt nejen k člověku, ale také k zvířatům a 

přírodě. Další shodnou hodnotou, která se v dotazníku objevila, byla láska. Tu uvedlo 5 

respondentů, z nichž ji 1 blíže specifikoval jako lásku k tomu, co nás přesahuje. Shoda 5 

respondentů se dále objevila u etické hodnoty nenásilí a neubližování druhým bytostem. 

Další globálně platnou etikou hodnotou uvedenou v dotazníku byla tolerance, kterou uvedli 

4 dotazovaní. Shoda 3 dotazovaných se objevila u etických hodnot jako soucit, poctivost a 

spravedlnost. Vždy dva respondenti uvedli lidskost, solidarita, nelhat, slušnost, pokora, 

ovládání emocí, přátelskost, nekrást, nezabíjet a náboženská desatera. U náboženských 

desater bylo navíc dodáno, že i když mají různé výklady, tak princip se příliš neliší. 

 Na závěr musíme uvést odpověď respondenta, který uvedl: „Globálně platná etická 

hodnota je určitě ono nezpochybnitelné: nečiň druhým, co nechceš, aby činili tobě. Nebo 

miluj bližního svého, jako sebe sama, apod.“, což je jedna z definic zlatého pravidla 

lidskosti. 



65 

 

Grafické znázornění 

 
Obrázek 7 - Graf: uvedené sdílené etické hodnoty 
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3.2.8 Diskuze 

 Pro praktickou část, zabývající se dotazníkovým šetřením, byly stanoveny dvě 

hypotézy, jejichž potvrzení nebo vyvrácení bylo závislé na odpovědích respondentů. 

Platnost těchto hypotéz bude prověřena v diskuzi níže. 

 Většina dotazovaných se bude domnívat, že lze prosazovat transfer „západního“ 

konceptu fair play, do „východního“ civilizačního okruhu – to byl předpoklad hypotézy č. 

1. Analýza odpovědí v dotazníku ukázala, že 77,7 % respondentů opravdu odpovědělo na 

danou otázku kladně a tím potvrdili tuto hypotézu. Převážná většina z nich zároveň nevidí 

žádný problém s prosazováním transferu „západního“ konceptu fair play i do 

„východního“ civilizačního okruhu a dokonce to považuje za důležité a zároveň nezbytné. 

 Hypotéza č. 2 předpokládala, že většina respondentů bude považovat existenci 

globálně platných etických hodnot za možnou a tento předpoklad se také potvrdil.  97 % 

respondentů odpovědělo, že tuto možnost připouští a to bez jakýchkoli dalších komentářů. 

 Jsme si samozřejmě vědomi limitace tohoto šetření… Hypotézy předpokládaly 

většinový souhlas (tedy více než 50% respondentů), přesto překvapila výše kladných 

odpovědí, a to vzhledem k zaměření cílové skupiny, která je nepochybně více seznámena a 

propojena s východním myšlením než běžná populace. 
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Závěr 

 Striktně vymezená pravidla jednotlivých sportovních odvětví a disciplín i ritualizovaný chod 

olympismu jsou následovány principy fair play. Ty jsou nejčastěji aplikovány do podoby etických kodexů a 

obecně přijímány. Chtělo by se říci: volky nevolky… Celosvětový boom sportu, jeho mediální a – v podobě 

elitního sportu – i finanční atraktivita, stejně jako přitažlivost olympismu, který je příležitostí (re)prezentovat 

jedince, národy, státy i politická uskupení, nutí přímo či nepřímo zmiňované subjekty k akceptaci všech 

zmiňovaných norem, které tak mají nepochybně globální charakter. Akceptování není však vždy 

respektování! Respektem zde míníme vnitřní ztotožnění s normou a připravenost šířit či propagovat ji 

v dosahu své působnosti. 

 Rozbor náboženské dimenze sportu, kterou jsem se v DP zabýval, ukazuje na obtížnost přijetí 

globálních norem, které u některých subjektů ústí do vnitřních dilemat. Tato obtížnost zřejmě vzrůstá s mírou 

ortodoxie jednotlivých církví či náboženských skupin a u citlivějších jedinců vede až k opuštění oné globální 

arény sportu. 

 Domnívám se, že dosažení rozumné vyváženosti vyžaduje kompromisy z obou stran, tj. jak ze 

strany náboženské, tak i té sportovní s centrem v MOV a světových federacích jednotlivých sportů. Dobrým 

příkladem zde může být Pierre de Coubertin, který postupně pochopil nemožnost pěstovat náboženskou 

dimenzi olympismu (a ta je v odkazu antických her pevně zakotvena!) prostřednictvím křesťanství (srovnej 

Bednář, 2014). Opačným příkladem je např. íránská šachová federace, které byl přidělen světový šampionát 

žen 2017, ačkoli si jako podmínku stanovila nosit šátek (hidžáb) účastnicemi a „omezit jejich styk s muži“ 

během turnaje (!) Snad ještě méně uvěřitelné než tyto podmínky je fakt, že FIDE, světová šachová federace, 

na ně přistoupila. Tím mj. porušila i vlastní antidiskriminační zásady a vyvolala vlnu protestů nejen 

šachistek. Nepřekvapí, že několik předních šachistek mistrovství bojkotovalo. Tento druh kompromisu 

řešením rozhodně není (Outrata, 2017).  V DP jsme se snažili ukázat několik příkladu kompromisu, které lze 

zařadit do kategorie win – win, kdy vyhrají obě strany (viz kap. o židovství). 

 Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že pro převážnou většinu jogínů, kteří mají v této práci roli 

respondentů, je transfer „západního“ konceptu fair play do „východního“ civilizačního okruhu zcela 

přijatelný a bezproblémový. Podobně je tomu i s existencí globálně platných etických hodnot, na kterých se 

kromě jednoho respondenta všichni shodli. Rozbor náboženské dimenze sportu nám ovšem předkládá zcela 

jasné příklady problémů, jež mají někteří sportovci s přijetím těchto „globálních“ etických hodnot. Tento fakt 

by nás měl upozornit na nižší povědomí respondentů a zřejmě i celé společnosti o těchto problémech. Je 

evidentní, že není jednoduché tyto problémy zcela odstranit, ale jsem přesvědčen o tom, že je velice důležité 

o nich mluvit.  
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5 Přílohy 

Příloha č. 1: Pracovní list 

F A I R   P L A Y 

 

Pět základních principů FAIR PLAY: 

 

1. Respektuj pravidla. 

2. Respektuj protivníky. 

3. Respektuj všechny funkcionáře a jejich rozhodnutí. 

4. Veď každého ke spoluúčasti. 

5. Ovládej se v každé situaci. 

 

5.1 Definice fair play 

 Fair play je mnohem více než jen fungování podle pravidel. Zahrnuje v sobě pojmy 

přátelství, respektu k druhým a aktivit, provozovaných vždy v tom správném duchu. Fair play 

je definováno jako způsob myšlení, nikoli jen způsob chování. Obsahuje v sobě i 

mechanismy, zaměřené na eliminaci podvádění, nesportovního chování, dopingu, násilí 

(fyzického i verbálního), sexuálního obtěžování, zneužívání dětí, mládeže a žen, 

vykořisťování, nerovných příležitostí a nadměrné komercionalizace či korupce. 

 Fair play je pozitivním pojmem. Sport je kulturní aktivitou, která v případě čestného 

provádění obohacuje společnost a přátelství mezi národy. Sport je také možno chápat jako 

individuální aktivitu, jež – poctivě provozována - nabízí příležitost k sebepoznání, 

sebevyjádření a naplnění; k osobní realizaci cílů, získání dovedností i předvedení schopností; 

k vzájemnému společenskému působení, potěšení, dobrému zdraví i pohodě. Sport podporuje 

odpovědné propojení sportovních klubů i dobrovolných vedoucích se společností v celé její 

struktuře.  

/z „Kodexu sport. etiky“ Rady Evropy, 1992, ve znění korekce z r. 2001/ 

 

Konkrétní aktivity: 

 

* WADA (World Anti-Doping Agency) zvolila jako své „pilotní“ heslo: 

Play true! („hraj pravdivě“ – srv. Patočkovo „žij v pravdě“) a vydává i stejnojmenný časopis. 

/Mohlo by být chápáno i jako protikladné k heslu „dobrodruhů“ (nejen dopingových): Play 

high! („hraj vysokou hru“ – „jdi do rizika“) – pozn. MB/. 

 

*  Mezinárodní výbor FAIR PLAY /při UNESCO; sídlem Paříž/ 
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Založen roku 1963; snaží se naplňovat cíle Olympijské charty, kde se hovoří o duchu 

přátelství, solidarity a fair play. Duch fair play je přitom chápán jako „dodržování pravidel, 

respekt k protivníkovi a boj s násilím a neférovým chováním“. 

Každoročně (od r. 1964) vyhlašuje Mezinárodní ceny fair play na základě nominací od 

různých organizací z celého světa. Nositele ocenění tituluje „Rytíř sportu“. Nejvyšší ocenění 

získali z našich sportovců E. Zátopek (1975), V. Čáslavská (1989) a L. Daněk (1996). 

Z myšlenek vedoucích činitelů: 

 „Fair play zvětšuje vítězství a změkčuje porážky; směřuje za literu pravidel – proto hovoříme 

o duchu fair play. Často si ani nevšimneme, jakým způsobem je fair play přítomno 

v každodenních sportovních událostech: malé gesto má mnohdy sílu nezapomenutelného 

zážitku a dokáže udržet na uzdě vášně. Síla sportu je i v tom, že učí lidi vítězit i prohrávat 

v duchu fair play. Fair play se stále musíme učit – mnohdy za cenu nemalého utrpení… 

/Jeno KAMUTI, president Mez. výboru fair play/ 

 

* Evropské hnutí FAIR PLAY   /European Fair Play Movement/ 

 Vznik 1994 jako nezávislá asociace; původně 14, dnes 39 členů (většinou NOV). 

Každoroční kongresy – r. 2010 poprvé v Praze.  

Prezident: Christian HINTERBERGER (Rakousko). 

 

* Český klub FAIR PLAY 

 Je součástí ČOV od r. 1977. Jeho hlavními úkoly jsou : 

1. Propagace myšlenky čestnosti a správného jednání ve sportu i v životě.  

2. Sledování a vyhledávání činů odpovídajících duchu fair play.  

3. Vyznamenávání sportovců, novinářů a sportovních funkcionářů, kteří svým činem 

nebo celoživotním postojem prosazují myšlenky fair play. 

Současnou předsedkyní je Květa Jeriová - Pecková; v minulých letech byl Klub nejvíce 

spojen s hercem ND (a také atletickým rozhodčím a dlouholetým startérem „Běchovic“) 

Miroslavem Doležalem, předsedou v letech 1977-1996. Pro udělování cen byly zvoleny tři 

základní kategorie:  

a) za čin v duchu fair play;  

b) za celoživotní jednání v duchu fair play a výchovu mladých sportovců k etickému 

jednání ve sportu; 

c) za propagaci a šíření myšlenek fair play.  

Všichni vyznamenaní se automaticky stávají členy Klubu (v současnosti má již více než 

600 členů). Od  roku 1992  je spojeno vyhlašování těchto cen i s vyhlášením Školní ceny fair 

play. Tato cena je určena žákům základních , středních a vysokých škol a tělovýchovným 

pedagogům. Školní cena je udělována ve čtyřech kategoriích:  

a) za záchranu života;  

b) za ušlechtilý mravní čin;  

c) za čestné sportovní jednání;  

d) za celoživotní práci ve školní tělesné výchově.  

Roku 2003 vyšla v nakladatelství Olympia knížka profilů osobností, které prokázaly fair play 

ve sportu i v životě.  Jmenuje se „Rytíři sportu“.  

zpracoval: M. Bednář, FTVS UK 

 


