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Úvodem

Vážení čtenáři, 
předložený text, který vznikl ke konci devadesátých let, není a ani 

nemůže, při omezených personálních možnostech české historiografie 
tělesné kultury, být vyčerpávajícím zpracováním dějin společenského 
fenoménu, který nazýváme tělesnou výchovou a sportem. Snažili jsme 
se vybrat ty okruhy problémů z historie tělesné kultury, které jsou podle 
našeho názoru nejdůležitější, a pokusili jsme se je spojit do tematicky 
logických celků, které do jisté míry odpovídají i zkoušeným okruhům 
otázek. Také skladba zápočtového testu vychází z faktografie, kterou 
posluchači oborů, vstupujících do vzdělávací oblasti tělesná výchova 
a sport, v předkládaném učebním textu naleznou. Jeho omezený roz-
sah nám neumožnil vysvětlit všechny souvislosti vývoje tělesné kultury, 
ani její vazby na širší společenské dění v konkrétních historických pod-
mínkách. Pro osvětlení širšího kontextu vývoje tělesné výchovy a sportu 
v jednotlivých etapách vývoje lidské civilizace připravujeme multimedi-
ální učební pomůcku, která doplní tištěný text. Nadále však bude platit, 
že podmínkou pro úspěch u zkoušky je pravidelná návštěva přednášek 
a seminářů z dějin tělesné kultury.





1. díl  

Světové dějiny

Tělesná cvičení v počátcích lidské civilizace

V dávné minulosti byl člověk nedílnou součástí přírody. Kultivací instink-
tivních činností a her ve spojení s prací a s rozvíjejícími se náboženskými 
představami došlo k postupnému vydělování se člověka z ostatní živo-
čišné říše.

Hlavním problémem bylo přežít, udržet rod. Proto nejvíce času musel 
člověk věnovat shánění potravy. Rozhodujícím činitelem, umožňujícím 
primitivnímu člověku přežít, byla schopnost myslet. Vcelku bezbranný 
tvor v boji o přežití mobilizoval své fyzické a duševní síly, začal zdoko-
nalovat zbraně, začal soustavně cvičit a vyrábět další pomůcky, které mu 
usnadňovaly lov: vor, loď, sněžnice pro snadnější chůzi ve sněhu atd.

Od více méně pasivního sběru potravin přecházel postupně k aktiv-
ním formám obživy, k lovu a později, po ochočení prvních zvířat, k pas-
tevectví a nakonec k zemědělství.

Základem byly přirozené pohyby, chůze, běh, skoky, překonává-
ní překážek, plavání a později již kultivované pohyby se zbraní, jízda 
na lodi a na koni. Každý procházel stejnou výchovou, dívky i chlapci, 
ti jako budoucí lovci a válečníci intenzivnější a postupně specializo-
vanější. Příprava byla v nejranějších počátcích lidské společnosti rela-
tivně krátká v tom smyslu, že již malé dítě se muselo aktivně podílet 
na obživě kolektivu, i když i pak výcvik pokračoval a vrcholil v době 
pohlavního dozrávání, kdy formou tzv. iniciačních slavností (zkoušek 
dospělosti) prokazovali fyzickou zdatnost a schopnost zabezpečovat 
všechny potřeby života. Z počátku se na výchově dětí podíleli prakticky 
všichni dospělí, později především nejzkušenější členové rodu. Výcho-
va dostávala řád a systém, diferencovala se (budoucí náčelníci a poz-
ději knížata či králové procházeli zvláště náročnou výchovou), aby se 
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nakonec v dalším období postupně institucionalizovala (vznikaly zárod-
ky výchovných zařízení).

Lepší fyzická zdatnost, dokonalejší zbraně a specializovaná přípra-
va umožnily, aby lidé alespoň čas od času nahromadili určité přebyt-
ky potravin a tím získali volný čas, který mohli věnovat další přípravě 
a odpočinku. Důležitou formou přípravy v době volného času byly slav-
nosti naplněné kolektivním extatickým tancem a hrami. To vše bylo pod-
loženo a umocněno náboženskými obřady (kult plodnosti, kult zemře-
lých, kult krve apod.). Vznikaly různé rituály, ve kterých hrála fyzická 
zdatnost a dovednost důležitou roli (rituální běh, tanec, zápas, lov). Sku-
pinový charakter podporoval závodivé měření sil, což vedlo k dalšímu 
rozvoji řady dovedností a kultů a nakonec ke vzniku soutěží typu např. 
panhelénských her.

V raném období mělo vše, tedy i účast na slavnostech výrazně utilitár-
ní (užitkový) charakter: nelze od sebe oddělit práci, boj, lov a přípravu, 
tedy i účast na slavnostech.

I ty byly současně přípravou, rituální prací, bojem nebo lovem. Ale 
postupně se slavnostní fyzické aktivity proměňují a nabývají charakter 
speciální kultivace pohybových schopností, stávají se tělesnou výchovou 
a sportem bez přímého utilitárního významu.

V  počátcích civilizace byl výběr dovedností výrazně ovlivňován 
i geografickými podmínkami, ve kterých to které společenství žilo. Poz-
ději bylo toto omezení alespoň částečně překonáno. V době přechodu 
člověka od sběratelství a lovu k usedlému způsobu života, tj. v obdo-
bí tzv. neolitické revoluce, se začala v nejvyspělejších oblastech světa 
(od 10. – 9. tisíciletí př. n. l.) primitivní společnost rozpadat.

První státní útvary vznikly nejdříve v úrodných údolích řek vhod-
ných pro zemědělství, především v oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie 
a Číny. Se vznikem státu vznikaly i první skutečné výchovné instituce, 
školy a funkce učitele a později i první výchovné (a spolu s tím i gymnas-
tické, tělovýchovné) systémy.

Tělesná kultura nejstarších civilizací

Jednu z nejstarších soustav tělesné výchovy má Čína. Podle tradice již 
císař Chuang-ti roku 2 689 př. n. l. vytvořil systém léčebné a zdravotní 
gymnastiky, zvaný Kung-fu (Umělec-muž). Základem byla prostná cviče-
ní (stoje, úklony, pohyby paží a nohou, sed a pohyby v sedu, leh a cvičení 
v lehu a dýchací cviky). Systém rozšiřovali především kněží, kteří byli 
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také prvními lékaři. Významnými centry rozvoje systému byly kláštery. 
Systém byl ovšem plně rozvinut a zkonkretizován teprve v 5. století n. l.

Chuang-ti prý také zavedl pro své vojáky cvičení s míčem – kopanou. 
V armádě se také věnovala velká pozornost lukostřelbě a jízdě na koni.

Již v průběhu 1. tisíciletí př. n. l. vznikl v Číně složitý systém zkou-
šek duševní a fyzické zdatnosti (jako podmínka pro postup v úřednické 
kariéře). Minimálně od 7. století n. l. se praktikoval i samostatný sys-
tém zkoušek fyzické zdatnosti pro vojáky. Skládal se z lukostřelby, jízdy 
na koni s bodáním kopí do atrapy lidské postavy, ze vzpírání železné tyče 
a nošení 30 kg těžkého závaží nad hlavou na vzdálenost 20 m.

Číňané znali také masáž jako léčebnou metodu i  jako prostředek 
k rozvoji tělesné zdatnosti. Byla často kombinována s akupunkturou 
a kontemplací.

Ve staré Číně byl rovněž rozšířen systém gymnastických cvičení Sen-
ga, určený hlavně starším lidem, proto se převážně cvičil vsedě a vleže. 
V současné době je nejoblíbenější soustavou cvičení Wu-šu. Léčebnou 
a výchovnou funkci měl i tanec Ra-vo (velké cvičení), který napodoboval 
různé pohyby zvířat, ptáků a bojovníků.

O  významu tělesných cvičení pro zdraví člověka hovoří nejstarší 
písemné památky staročínské medicíny, zvl. kniha Nei Taing (Kniha 
o vnitřním životě) ze 3. století n. l.

Tělesná cvičení byla určena především mužům a dětem, ženy byly 
v tomto ohledu podceňovány. V Číně jsou také počátky bojových umění  
se zbraní a beze zbraně, které se pak později tak výrazně rozvinuly 
v Japonsku a Koreji. Vliv čínské tělovýchovy a zdravovědy je patrný 
i v severních oblastech Indie.

Také v Indii se již od 3. tisíciletí př. n. l. využívalo tělesných cvičení 
pro přípravu vojáků, pro udržení a obnovu zdraví. Rady, týkající se těles-
ných cvičení, lze najít i ve svatých knihách véd, zvl. v Ajurvédě.

Tělesná výchova byla nedílnou součástí obecné výchovy vyšších 
společenských vrstev. V Indii se uplatňoval minimálně již od 6. století 
př. n. l. požadavek všestranné a harmonické výchovy. Výchovný systém 
(jakýsi desetiboj) měl pět disciplín fyzických a pět duševních. Skládal 
se ze šermu, zápasu, boxu, skoku a plavání a dále z výkladu starých děl, 
znalosti rostlin a zvířat, psaní, znalosti gramatiky a matematiky. Podle 
tradice si musel v tomto desetiboji vybojovat princ Siddhártha (příští 
Buddha, tj. Osvícený) okolo r. 500 př. n. l. svou ženu princeznu Gopa.

V 2. tisíciletí př. n. l. se v Indii zrodil rovněž systém Jógy, definitiv-
ně kodifikovaný v 3. století př. n. l. v Patandžaliho radžajóze (králov-
ské józe) zachované v díle Jógasútra, usilující o dokonalost těla i ducha 
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pomocí příkazů, zákazů, koncentrace, meditace, dechových cvičení 
a různých jógových pozic.

Indická tělovýchova byla doplněna vysokou péčí o  hygienu těla 
a o masáže. Z tělesných cvičení pěstovali Indové zvláště zápas, šerm holí, 
lukostřelbu a pozemní hokej. Byly známy i býčí zápasy.

Také v Egyptě byla tělesná výchova důležitou složkou výchovy. Roz-
voji tělesné zdatnosti byl přikládán velký význam již od dětství. Tělesná 
kultura Egypta a její úroveň je dosti dobře známa zvláště díky vyob-
razením, která se zachovala na stěnách egyptských hrobek a chrámů 
a zachovaným papyrům, ale i díky dílům řecké provenience, jako např. 
Herodotovým Dějinám.

Děti se učily plavat, skákat, běhat, zápasit a hrály řadu pohybových 
her. U dospělých byl oblíben především lov, přetah lanem, šplh, plavání, 
veslování, šerm, zápas a lukostřelba. Důležité místo zaujímal ve výchově 
i v životě tanec. Oblíbená byla i akrobatická cvičení a gymnastika.

Zvláště vysoké úrovně a dokonalosti dosáhl v Egyptě zápas (který je 
egyptským sportem číslo jedna dodnes). Dokládají to četná vyobrazení 
zápasu a zejména malby z hrobky v Beni Hasan ze 3. tisíciletí př. n. l., 
kde se nám dochovalo vyobrazení 122 zápasnických hmatů, trénink 
v šermu a ve střelbě z luku.

Po dočasném dobytí a okupaci Egypta Hyksósy v 18. století př. n. l. 
se v Egyptě začalo rychle rozvíjet jezdectví a vozatajství, které do té doby 
Egypťané neznali (neznali ani koně, armády byly pouze pěší).

V Egyptě byly pořádány různé slavnosti a soutěže (jezdecké, lukostře-
lecké, veslařské, plavecké, běžecké, v zápase a šermu). Egyptský vliv lze 
pozorovat na Krétě a ve Fénicii a jejich prostřednictvím pak i v samot-
ném Řecku.

Také civilizace v oblasti Mezopotámie dosáhly vysoké úrovně těles-
né přípravy a péče o tělo. Základem byla ovšem opět péče o výchovu 
vojáků. Sumerové, Babyloňané a Asyřané byli považováni za vynikající 
lukostřelce, šermíře, později i jezdce a vozataje. Bojový vůz byl typickou 
zbraní této oblasti. Od 3. tisíciletí do 17. století př. n. l. se vůz postupně 
rozšířil po celé oblasti Předního východu, zvláště do Malé Asie. Nejdří-
ve ovšem jako dopravní prostředek nákladů, po rozšíření koně někdy 
od 18. století př. n. l. i jako bojové vozidlo a jako rituální či rekreační pro-
středek při slavnostech vládnoucí špičky. Samotná jízda na koni se rozší-
řila, jak to dokládají prameny poměrně pozdě, snad až někdy od 9. sto-
letí př. n. l. S rozvojem vozatajství se zkvalitnil i chov a trénink koní.

Typickou zábavou králů v Mezopotámii byl lov. Nebyl to však lov 
užitkový, ale rituální nebo rekreační. Šlo o lov dravých zvířat zpočátku 
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ve volné přírodě, později i před diváky v jakési oboře. Zde to mělo vět-
šinou již rituální charakter: král předváděl a dokazoval svoji fyzickou 
zdatnost, právo stát v čele státu a současně to byl symbolický boj dobra 
a zla. Protivník – dravec, neměl většinou žádnou šanci.

Přestože Mezopotámie byla typickou oblastí válečných vozů, nemá-
me zde dochované doklady o  tom, že by tam byly pořádány závody 
spřežení. Pravděpodobně tomu bylo tak proto, že výjimečné postavení 
krále ve společnosti a jeho absolutní moc nedovolovaly, aby své síly měřil 
s jinými lidmi (na rozdíl od dravých zvířat). Závody spřežení a koní jsou 
doloženy až později v Persii a u Chetitů, kde máme informace i o dalších 
druzích závodů. Tyto kultury již přímo ovlivnily vývoj civilizace řecké 
a tím i řeckou tělesnou kulturu.

Ovšem nejvýrazněji se do počátků řecké kultury zapsala kultura krét-
sko-mykénská (minojská a mykénská). Začala se rozvíjet již ve 3. tisíciletí 
př. n. l. s centrem na Krétě, odtud se pak šířila po celé oblasti Egejského 
moře. Kolem roku 1470 př. n. l. došlo k řadě přírodních katastrof, které 
zničily dočasně celou krétskou kulturu. Ohlas katastrof máme zachycen 
jak v řecké tradici, tak i v egyptských pramenech. Po nich došlo ve vývoji 
civilizace na Krétě k významným změnám, neboť další vývoj určovala 
nová „mykénská“ aristokracie, která přišla z řecké pevniny, vychovaná 
sice odleskem kultury mínojské, ale výrazně dravější a bojovnější.

Minojská kultura totiž měla značně neválečnický charakter. Ostrov-
ní izolace a silné loďstvo chránilo ostrov od nájezdů nepřátel, a tak se 
minojská společnost vyvíjela spíše jako obchodní a výrobní společnost, 
bez válečnictví a bez výraznějších sociálních konfliktů. Proto v minojské 
kultuře chybějí monumentální válečné scény. Naopak zachované malby 
jsou plné až bukolické pohody a nanejvýš jsou zachyceny scény z lovu 
ryb, ptáků a drobných zvířat. Zachovaly se nám i malby a sošky hráčů 
v kostky a jiných deskových her, scény z různých slavností, zvl. na počest 
vegetačního cyklu, obětí býka, kterých se účastnily početné davy divá-
ků. Důležitou součástí slavností byly extatické tance, vystoupení dvojic 
zápasníků, boxerů, různá akrobatická vystoupení a vrcholem byly akro-
batické přeskoky běžících býků. Nejstarší svědectví o cvičení s býky je 
dochováno z doby kolem roku 2 000. Krétské býčí hry nebyly jen sportov-
ním představením, ale byly především kultovním obřadem. Býk ovšem již 
nebyl předmětem uctívání, ale naopak stal se obětním zvířetem.

Významné místo ve společnosti zaujímaly ženy. Byly rovnocennými 
členy společnosti a zaujímaly i významné postavení v kultu, ve vlastních 
rituálech. Byly i aktivními účastníky slavností a jednotlivých bodů pro-
gramu včetně cvičení s býky.
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Ve 14. a 13. století př. n. l. se těžiště vývoje v egejské oblasti přeneslo 
z Kréty na řeckou pevninu, kde došlo k rozmachu mykénské kultury. 
Na rozdíl od minojské kultury mykénská kultura měla výrazně vojen-
ský ráz. V dochovaných památkách se objevují bojovníci na válečných 
vozech, výjevy z lovu dravé zvěře a podobné, často drsné scény z váleč-
ných bitev. Památky zcela jasně dokazují, že vozatajství mělo v  této 
oblasti již velkou tradici. Pravděpodobně se do řecké oblasti rozšířila 
jízda na vozech z Malé a Přední Asie již na přelomu 17. a 16. př. n. l.
století. Brzy se začaly konat i závody spřežení, které se vyvinuly asi z aris-
tokratického lovu. Určitá sociální rovnost příslušníků mykénské společ-
nosti byla totiž vhodnou půdou pro rozvoj závodivých forem měření sil 
či jako součást soudních sporů nebo byly využívány k uctění památky 
zemřelých příslušníků vládnoucí společenské vrstvy.

Kolem roku 1 200 př. n. l. byla mykénská kultura zničena tzv. „moř-
skými národy“, které zaplavily celou oblast Egejského moře, Malé Asie, 
Sýrie a ohrožovaly i Egypt. Kulturní styky a vědomí minulosti byly téměř 
zničeny. Něco však přeci jen přežilo v podání řecké ústní poezie.

Velkým dědictvím, alespoň částečně postihujícím právě události 
z období mykénské kultury, jsou Homérské zpěvy, Iliada a Odyssea, 
spjaté s tažením mykénských Řeků proti maloasijské Troji.

V Homérově Iliadě máme dochovanou cennou zprávu o uspořádání 
sportovních závodů k uctění zabitého Řeka Patrokla. Jde snad o první 
sportovní reportáž vůbec.

Hry se konaly za účasti početných diváků a o ceny pro vítěze. Na pro-
gramu byly závody koňských spřežení, pak následovaly box, zápas, běh, 
hod diskem, střelba lukem a hod kopím.

Celé závody jsou popsány podrobně a dramaticky. Zachycují chování 
jak závodníků, tak diváků. Z textu vyplývá, že již existují obecně známá 
základní pravidla pro konání podobných soutěží a myšlenka fair play 
jednání. Homérské zpěvy jsou dokladem již dlouhého vývoje závodní 
sportovní činnosti, starší než je vlastní řecká tradice.

Od zničení mykénské kultury kolem roku 1 200 př. n. l. mizí téměř 
všechny doklady o  používání bojového nebo sportovního spřežení 
(s výjimkou Kypru) v celé egejské oblasti. Znovu se objevují až v polovi-
ně 8. století př. n. l. Po létech válek, zmatků a rozvratů se začala v 8. sto-
letí př. n. l. rozvíjet řecká antická kultura.



15

Výchova a tělesná kultura antického Řecka

Společnost antického Řecka byla společností, kde masy bezprávných 
otroků a polosvobodných lidí vytvářely blahobyt pro menší část řeckého 
obyvatelstva – pro svobodné občany, kteří, zbaveni těžké každodenní 
práce, získali prostor a volný čas (scholé – odtud název pro školu) pro 
seberealizaci, pro studium přírody a společnosti, pro pěstování umění 
a kultury, pro kultivaci svého těla i pro účast na politickém životě své-
ho státu. Na rozdíl od Egypta, Babylonie a jiných států despotického 
charakteru se ve většině antických řeckých států uplatnil princip osobní 
a politické svobody plnoprávných občanů, kteří měli právo ale i povin-
nost se plně zapojit do  řízení společnosti. To ovšem předpokládalo 
i jejich vysokou vzdělanost, velký kulturní a politický přehled, tedy exis-
tenci soustavné přípravy a propracovaného výchovného systému.

V antickém Řecku se vytvořily dva základní výchovné systémy, sys-
tém spartský a aténský. Oba systémy byly determinovány ekonomickými 
a politickými základy, na nichž byly oba státy vybudovány. Sparta, která 
byla zemědělským státem, byla plně závislá na práci heilótů, tj. původ-
ních obyvatel (zemědělců bez politických práv a osobní svobody, nebyli 
otroky jednotlivých Sparťanů, nýbrž náleželi stejně jako půda celému 
kolektivu spartských dobyvatelů), a mohla v tehdejších podmínkách zvy-
šovat produkci jen dalším rozšiřováním obdělávané půdy a zvyšováním 
počtu heilótů. Bylo potřeba stále nové půdy a nových heilótů. To vedlo 
k výbojným válkám, k postupné militarizaci státu a jeho výchovného sys-
tému, k výchově tvrdých, nekompromisních a bezohledných bojovníků, 
spjatých vypjatým vlastenectvím a pokrevním přátelstvím.

Těžiště výchovy bylo v tělesných cvičeních, ve vojenském výcviku 
a v otužování, které doplnily hudba, sborový zpěv a tanec, jejichž cílem 
však nebyla kultivace člověka, ale naopak měly podpořit bojový duch, 
psychicky připravit mládež na strádání a na válku. Čtení a psaní bylo 
omezeno na minimum a celková kulturní úroveň byla nízká.

Přitom měl spartský výchovný systém i některé progresivní rysy, kte-
ré však byly znehodnoceny až bezduchou militarizací, takže se život 
ve Spartě podobal životu v kasárnách. Kladem bylo, že výchově byla 
podrobena veškerá mládež svobodného původu, chlapci i dívky od 7 
do 18 let a všem se dostávalo stejné výchovy. Výchova byla organizována 
a řízena státem v jakýchsi internátech. Dívky byly vychovávány stejně 
jako chlapci, jen s menší intenzitou. To vysoce hodnotil slavný antic-
ký filozof Platón, který se jako jeden z prvních zabýval teorií výchovy 
a pokusil se spojit přednosti spartské a aténské výchovy v nový systém.



16

Tato „sparťansky“ pojatá výchova umožnila po určitou dobu získat 
Spartě vojenskou převahu jak nad vnějšími nepřáteli, tak i nad heilóty 
a polosvobodnými perioiky a umožnila, že Sparťané, alespoň zpočátku, 
byli i velmi úspěšní na tradičních všeřeckých hrách. Další militarizace 
a neustálé války však nakonec prakticky znemožnily přípravu a účast 
Sparťanů na hrách. Byli příliš jednostranní. Kromě toho – přes všechny 
vojenské úspěchy – militarizace vedla nakonec i k celkovému zaostávání 
za ostatními řeckými státy. Přispěla i k tomu, že se neustále snižovala 
porodnost, která pak nestačila nahrazovat ztráty bojovníků v častých 
válkách.

Ve spartském systému výchovy tedy hrály hry a tělesná cvičení mimo-
řádně důležitou úlohu, ale byly zaměřené jednostranně; cílem nebyla 
kultivace člověka, ale jen příprava k válce.

Naproti tomu aténský systém lze charakterizovat uplatňováním řec-
kého ideálu všestranné a harmonické výchovy slučující fyzickou zdat-
nost s rozumovou a mravní vyspělostí, tj. kalokagathií. Součástí výcho-
vy byly tyto tři složky: gymnastika, tj. tělesná cvičení, základy branné 
výchovy a hry, muzika, kde se jednalo především o výuku hry na lyru 
a píšťalu, zpěvu a sborového tance s cílem hudbou, harmonií kultivovat 
mysl i pohyb člověka, a gramatika, tj. výuka čtení a psaní. V klasickém 
období, tj. asi v 6.–4. století př. n. l. byl systém rozpracován a podpořen 
vznikem řady výchovných institucí. V 5. století př. n. l., zejména za Peri-
kla, procházela soustavnou a všestrannou výchovou prakticky všechna 
mužská část mládeže. Vzhledem k potřebám doby tvořila gymnastika 
nejméně 50 % náplně výchovy.

Charakter výchovného systému byl opět podmíněn ekonomický-
mi a politickými základy aténského státu. Atény se staly významným 
obchodním a výrobním centrem, své bohatství zvětšovaly spíše inten-
zivní cestou, rozvojem obchodu a výroby. To ovšem předpokládalo širší 
vědomosti. Hrubá síla nestačila. Základem byla a zůstala práce otroků, 
ale podíleli se na ní v určité míře, zejména v řídící oblasti, i kvalifikovaní 
svobodní aténští občané.

Na tomto ekonomickém základě vyrostla aténská demokracie usilují-
cí o co nejširší podíl svobodných občanů na řízení státu. Rozvoj obcho-
du a výroby nutně předpokládal rozvoj duševních a fyzických sil občanů 
a tím i výchovného systému. Výchova byla soukromou záležitostí rodiny 
a rozhodovalo o ní zejména bohatství a otec. Bohatí měli lepší, kvalitněj-
ší výchovu, chudí svobodní občané se museli spokojit jen se základním 
vzděláním. Situace se zlepšila v 5. století př. n. l., kdy aténský stát usilo-
val o širší demokratizaci, a to i v oblasti vzdělání a výchovy.
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Velkým nedostatkem bylo, že ze systematické výchovy byly téměř 
vyloučeny dívky, které byly vychovávány doma k  domácím pracím, 
k budoucí roli matky a manželky. Dostalo se jim jen nejzákladnějšího 
vzdělání, hrály na některý hudební nástroj, učily se tancovat a věnovaly 
se různým pohybovým hrám. Ze všestranné výchovy byli zásadně vylou-
čeni otroci, kteří nesměli ani cvičit. Tělesná výchova byla základním prá-
vem a možno říci i povinností svobodného občana.

Ucelenou systematickou výchovou tedy procházeli jen chlapci. 
Od sedmi do čtrnácti let navštěvovali tzv. školu gramatistů, kde se učili 
číst, psát a počítat, současně nebo o něco později začali navštěvovat další 
soukromé učitele, tzv. kitharisty, u nichž se učili hudbě, zpěvu a rétorice. 
Přibližně ve čtrnácti letech začali chlapci navštěvovat zápasnickou školu, 
tzv. palaistru, kde cvičili, učili se plavat a hráli různé hry. Návštěva palais-
try byla na rozdíl od školy gramatistovy a kitharistovy bezplatná. Hry 
a tělesná cvičení byly součástí výchovy od malička a byly uplatňovány 
i v obou typech škol.

Vrcholným výchovným zařízením antického Řecka i Atén se stala tzv. 
gymnázia, která zpočátku navštěvovali pouze jinoši a muži z nejbohat-
ších rodin, později, zejména od 5. století př. n. l., i širší vrstvy svobod-
ných obyvatel mužského pohlaví.

Gymnázia se stala veřejnou školou udržovanou ze státních prostřed-
ků. V gymnáziu se chlapci (případně i dospělí) připravovali na veřejné 
závody a vedle obligátní gymnastiky se učili filozofii, politice, literatuře, 
řečnictví a dalším věcem nezbytným pro řízení státu. V 18 letech nastou-
pili jinoši dvouletou vojenskou službu, tzv. efébii. Po jejím skončení se 
stali plnoprávnými občany. Ale i jako dospělí docházeli podle možností 
do gymnázia poslouchat, diskutovat a cvičit.

Gymnázia vedli vzdělaní a vysoce kvalifikovaní odborníci, vyučovaly 
tam čelné osobnosti tehdejšího světa. Tak tomu bylo např. i v Aténách, 
kde existovala tři slavná gymnázia, která měla charakter skutečné vysoké 
školy. Bylo to gymnázium Akadémia, kde vyučoval filozof Platón, Lyke-
ion, kde vyučoval nejslavnější filozof starověku Aristotelés, a Kynosar-
gos, kde působila filozofická škola kyniků. Lykeion se stal vedle alexan-
drijského Museionu nejslavnější školou starověku, navštěvovalo ho až 
na dva tisíce posluchačů a zanikl jako pohanské zařízení až roku 526 n. l.

Gymnázia byla vybavena studovnami, přednáškovými sály a knihov-
nami, základem však byla palaistra (zápasiště) a sály pro míčové hry 
a gymnastiku. Gymnázium bylo vybaveno několika otevřenými a krytý-
mi běžeckými dráhami a nezbytným hygienickým zařízením vysoké úrov-
ně, jako sprchami, bazény, prostory pro masáž i odpočinek. Gymnázia 
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se stala nejen centry výchovy a vzdělání, ale i politického života města, 
místem dalšího vzdělávání dospělých, centrem, odkud se šířila vzděla-
nost a kultura.

Každé gymnázium a každá palaistra pořádala různé soutěže, kde si 
posluchači měřili své síly jak v řadě sportovních disciplín, tak i v hudbě, 
zpěvu, případně v tvorbě literárních děl. Zde se závodníci připravovali 
na různé soutěže včetně olympijských her. Účastníci olympijských her se 
museli dostavit nejméně měsíc před zahájením her do gymnázia města 
Elis, které hry v Olympii pořádalo, a tam se podrobit pod dohledem 
odborníků měsíční přípravě, v jejímž závěru prošli kvalifikací a jen ti 
nejlepší, kteří splňovali „olympijské limity“, pak byli připuštěni jako 
závodníci na olympijské hry.

Tělesná výchova byla nezbytnou součástí života řeckého svobodného 
občana. Prošel jí každý, každý měl povinnost cvičit a stát pro to vytvářel 
vhodné podmínky výstavbou a údržbou tělovýchovných a vzdělávacích 
zařízení. Prakticky každé město mělo vedle palaister a gymnázií lázně, 
plavecké bazény a speciální zařízení, na kterých se konaly veřejné soutě-
že – stadiony, kam se vešlo obvykle něco kolem 20–40 tisíc diváků.

U řady měst byly hippodromy, dostihové dráhy. Každý městský stát 
pořádal veřejné hry, z nichž některé převýšily význam města, staly se 
hrami regionálními (jako např. hry v Aténách nazývané hry panaténaj-
ské) a některé, které se konaly na starých kultovních místech, se sta-
ly hrami panhelénskými, tj. všeřeckými. Všeřecké hry dosáhly velkého 
významu. Nebyly to jen velké náboženské svátky všech Řeků, byly to 
postupem času skutečné sportovní soutěže, na kterých se v určité časové 
posloupnosti scházeli představitelé jinak rozdrobeného řeckého kultur-
ního a politického světa. Na hrách si Řekové uvědomovali svoji národní 
sounáležitost, zde si vyměňovali zkušenosti, byla zde přednášena nová 
umělecká a vědecká díla a mnohdy se předváděly i divadelní hry a uzaví-
raly se politické a ekonomické smlouvy.

Ze čtveřice panhelénských her – her nemejských, pýtijských, istmic-
kých a olympijských – byly nejslavnější hry olympijské, které se konaly 
každé čtyři roky v posvátném okrsku na západě poloostrova Peloponésos 
v Olympii. Jejich význam dokládají nejen zachované Pindarovy Olympij-
ské zpěvy a díla dalších řeckých a římských autorů, ale již ta skutečnost, 
že Řekové podle tzv. olympiád (tj. čtyřleté období mezi konáním olym-
pijských her) počítali svůj letopočet. Přičemž za základ bylo vzato (podle 
tradice) uspořádání I. olympijských her roku 776 př. n. l. Toto datum má 
ovšem jen význam pomocný, neboť nezachycuje skutečný počátek olym-
pijských her. Bylo určeno dodatečně v 5. století př. n. l.
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Počátky těchto her jsou spojovány s náboženskými obřady na počest 
různých bohů nebo na počest mrtvých hrdinů, či s oslavami plodnosti. 
Postupem času tento náboženský ráz ustoupil do pozadí, i když nábo-
ženské obřady vždy zůstaly důležitou součástí oslav. Do popředí vystou-
pily sportovní soutěže, na kterých si mládež z celého antického Řecka 
měřila své síly, demonstrovala svou připravenost k boji za svobodu svého 
státu, svou fyzickou zdatnost a vyspělost. Program těchto her se postup-
ně vyvíjel a rozšiřoval a spolu s tím se zvyšoval i počet dní, kdy se soutěže 
konaly. První soutěží byl obvykle běh na jeden stadion (192,27 m) a hry 
zpočátku trvaly jeden den, později se počet disciplín zvýšil a tím se dél-
ka trvání prodloužila na pět dní (jsou zprávy i o delším konání her, ale 
nejsou podložené).

Istmické hry se konaly v Istmu u Korintu, mezi panhélénské hry se 
zařadily v 6. století př. n. l. Konaly se každého 2. a 4. roku olympiády, 
a to na počátku jara, snad v dubnu. Na programu byly závody gymnické, 
hippické (jezdecké) a múzické. Byly zasvěceny bohu moří Poseidonovi.

Nemejské hry se staly panhelénskými hrami také v 6. století př. n. l. 
Konaly se v Nemei v severní části Peloponésu a byly založeny jako smu-
teční slavnost k poctě boha vegetace, umírajícího v rámci vegetačního 
cyklu bud v zimě nebo v době letního sucha, později byly zasvěceny Dio-
vi. Konaly se v létě, a to každého 2. a 4. roku olympiády. Na programu 
byly soutěže gymnické, hippické i múzické.

Pýtijské hry se konaly na počest boha Apollona. Mezi panhélénské hry 
patřily od 6. století př. n. l. Konaly se zpočátku po osmi letech, od roku 
589 př. n. l. po čtyřech letech v nejslavnějším náboženském okrsku Řec-
ka v Delfách. Na programu byly soutěže gymnické, hippické a múzic-
ké. Z múzických byly nejslavnější soutěže kitharistů, kteří zpívali písně 
k oslavě boha Apollona. Tyto soutěže byly a zůstaly hlavním jádrem her.

Snem každého mladého Řeka bylo zvítězit nejen na některých z těch-
to čtyř her, z nichž nejvyšší pocty získal vítězstvím v Olympii, ale zvítězit 
v jedné olympiádě (čtyřletí) na všech těchto hrách. Několika závodní-
kům se to také podařilo.

Vedle mužských her byly pořádány také ženské hry heráie, které se 
konaly v mnoha řeckých městech a posvátných okrscích. Největší a nej-
slavnější se konaly v Héřině svatyni v Argu a na ostrově Samu, tam však 
nebyly – pokud víme – jejich součástí sportovní soutěže. Heráie se kona-
ly i v Olympii, kde jejich součástí byl i běh na dvě třetiny stadionu. Prav-
děpodobně byly spjaty s oslavou plodnosti.

Příprava na hry, ať již v rámci palaistry, gymnázia, města, regionu 
nebo celého Řecka vyžadovala soustavnost a cílevědomost. Postupem 
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času v oblasti tréninku dosáhli Řekové vynikající úrovně. Vznikl propra-
covaný čtyřdenní tréninkový cyklus spojený se správnou životosprávou, 
lékařskou péčí, s masážemi, koupelemi a možno říci rehabilitací. Vznikla 
prakticky jednotná pravidla a co je důležité, Řekové se na hry nedívali 
jen jako na podívanou, ale především se na ně dívali jako na důležitou 
součást výchovy, kterou každý z nich prošel a proto také, alespoň v kla-
sickém období, nebyli jen konzumenty, ale soutěžím skutečně rozuměli 
a sami podle věku si udržovali fyzickou zdatnost. To co si zde ovšem 
říkáme, platí pro klasické období, prakticky do konce 4. století př. n. l. 
Pak se ztrátou samostatnosti klesal význam tělesné výchovy, tím klesal 
i její podíl ve výchově. Postupně narůstal význam rozumové výchovy.

Řecké hry se postupně staly podívanou, změnily se v soutěže profe-
sionálních závodníků, kteří se tím živili. A pod vlivem římského pojetí 
se do her a soutěží stále více tlačilo násilí a krev. Vlastní panhelénské hry 
tím nebyly sice nikdy plně zasaženy, ale i tam se násilí postupně prosazo-
valo. Hry začaly plnit jiné funkce než předtím. Staly se formou podívané 
a způsobem obživy.

Mýty a skutečnost antických olympijských her

„Tak jest. Voda je nejlepší. Zlato září jak oheň 
planoucí za noci. Vyniká nad všechny věci a statky. 
Jestliže však chceš, moje srdce, zazpívat o hrách, 
kromě slunce nehledej jinou hvězdu, 
která by víc hřála ve dne, šíříc svou zář prázdným éterem. 
Oslav olympijské boje, výkvět všech her, závody, 
z nichž vyrůstají slavné hymny básníků … “

Tak opěvoval olympijské hry (a zejména olympijské vítěze) slavný 
řecký básník Pindaros, který žil asi v letech 518–438 př. n. l. O hrách 
a olympijských vítězích však nepsali jen básníci. Ohlasy můžeme nalézt 
v díle historiků, geografů i dramatiků. Olympie byla vyzdobena díly, 
která náleží k vrcholům řeckého umění. Ať se již jednalo o monumen-
tální stavby, jako Diův chrám s bohatou plastickou výzdobou a zejména 
s jedním ze sedmi divů světa, Feidiovou sochou Dia ze zlata a slonoviny, 
nebo o sportovní stavby či bohatou sochařskou výzdobu celého posvát-
ného okrsku. Olympie zářila stavbami, hrami i tím, že se jednou za čtyři 
roky stávala skutečným centrem řeckého světa, ke kterému se upíraly oči 
všech svobodných Řeků.
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