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ANOTACE 

ANNOTATION 

 

Stávající nabídka sportovišť na kampusu VŠB – TU v Ostravě neodpovídá kapacitně velikosti  

The current offer of sports facilities on the campus of VSB - TU Ostrava is inappropriate to its 

univerzity a vybaveností nárokům studentů v 21. století. Cílem mé diplomové práce je náprava  

capacity and to the demands of students in the 21 century. The aim of my thesis is to reform this 

tohoto stavu. 

situation. 

Návrh řeší univerzitní sportovní centrum jako dva polyfunkční objekty se sportovní i kulturní a  

The project designs a university sport-centre as two multipurpose buildings with sport, cultural 

společenskou náplní. První objekt je zaměřen spíše na pasivní konzumaci vrcholového sportu a  

and social charges. The first object is focused more on the passive consumption of the top sport 

kultury a na wellness regeneraci. Druhý objekt naopak nabízí aktivní vyžití v posilovnách,  

and culture and on the wellness regeneration. The second object, on the contrary, offers an 

hernách, čítárnách, zkušebnách, tělocvičnách a na pobytové střeše. 

active enjoyment in gyms, playrooms, reading rooms, music studios and on the walkable roof. 

Forma obou objektů vyplývá z urbanistického a ideového kontextu. 

The form of both objects is determined by their urban and ideological context. 
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1. ÚVOD 

 
Studium, podobně jako řada dalších lidských činností, se stále více soustřeďuje kolem počítače. 
Na něm se zpracovávají školní úlohy, čtou elektronická skripta a vyhledávají potřebné 
informace. S rozvojem on-line služeb se studentům prakticky vytrácí potřeba pohybu. Přes 
internet si lze opatřit dokumenty z knihoven i archívů, vyřizovat poštu, bankovní transakce, 
komunikaci s rodinou i přáteli, nakupovat zboží objednat si potraviny a čím dál častěji také 
sledovat přednášky v přímém přenosu nebo ze záznamu. 
Studium, zábava i zajišťování různých potřeb se  tedy odehrává v jedné pozici na židli za stolem 
a Homo sapiens sapiens postupně směřuje k „vyššímu“ vývojovému stádiu, které je vyjádřeno 
ironickou kresbou neznámého autora na Obr. 1. 
Abychom zabránili úplné degeneraci našeho pohybového ústrojí, zdravotním komplikacím 
a celkové nemotornosti znemožňující i prostou reprodukci, je nutné se občas věnovat nějakému 
sportu. Ten nám, alespoň částečně, nahrazuje pohybové aktivity, dříve vykonávané za účelem 
přežití a opatřování potravy. 
 
 

 
Obrázky: 
Obr. 1.: autor neznámý, zdroj: URL: <http://www.komik.cz/obrazky/18-vyvoj/> [cit. 2011-04-21].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 1 
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2. HISTORIE SPORTU 
 
2. 1. VÝVOJ SPORTU PŘED ANTIKOU 
   
2.1.1.  POČÁTKY CIVILIZACE 
 
Na počátku svého vývoje byl člověk v přírodě spíše kořistí větších a silnějších živočichů. 
Většinu času trávil opatřováním potravy, sběrem plodů a drobné havěti. Zatímco okolo něj byla 
nejdůležitější podmínkou přežití rychlost a fyzická síla, začal člověk rozvíjet zcela jinou evoluční 
výhodu – svůj rozum. Díky rozumu a horním končetinám uvolněným vzpřímenou chůzí se 
prakticky bezbranný tvor za pomoci různých nástrojů, zbraní, nářadí, ohně, sněžnic, lodí, pastí a 
samozřejmě spoluprací a dorozumíváním se ve skupinách, stával stále mocnějším. 
Od pasivního sběrače se z člověka vyvinul natolik výkonný lovec, že byl schopen vytvářet i 
přebytky potravin a tak získat volný čas pro vylepšování nástrojů a zdokonalování se 
v manipulaci s nimi. Volný čas a pocit bezpečí v blízkosti ohně umožnily vznik různých 
náboženských obřadů a tanečních rituálů, které odrážely skutečné zážitky z bojů a lovu a 
stávaly se tak výchovným prostředkem pro další generace lovců a válečníků. Někde v těchto 
dobách leží počátky sportu a tělesné kultury. [1], [2], [3], [5] 
 
2. 1. 1. ASIE, MEZOPOTÁMIE, EGYPT A KRÉTA  
 
Asi nejstarší systematizovanou tělovýchovu bychom našli v Číně. Císař Chuang-ti zde v roce 
2689 př. n. l. sestavil systém zdravotní gymnastiky (předchůdce dnešního kung-fu), který se šířil 
prostřednictvím kněží. V tomto období se mezi vojáky objevují i míčové hry (předchůdce dnešní 
kopané) a intenzivní výcvik lukostřelby a jízdy na koni.  
Zmínky o tělesných cvičeních nalézáme i v Indii, kde se zrodil systém jógy a kde byla tělesná 
výchova součástí všestranného vzdělání u vyšších společenských vrstev. 
V Japonsku a Koreji se do hloubky rozvíjela bojová umění se zbraní i beze zbraně vzniklá 
v Číně. Bojová umění zde představovala nejen techniky pro útok a obranu, ale svým 
filosofickým ukotvením a zdravotními aspekty se stala tradiční součástí života. [1], [2], [5] 
 
Kultury v Mezopotámské oblasti měly systém tělesné přípravy zaměřený na výchovu vojáků. 
Kromě šermu, zápasu, lukostřelby a jízdy na koních i vozech se zde však objevuje i sportovní 
lov. Jednalo se zejména o královskou disciplínu – lov lvů. Podle výjevů z cyklu reliéfů lovu na 
lvy krále Aššurbanipala ze 7. stol. p. n. l.  se zřejmě jednalo o rituál, při němž král zabíjením lvů 
v jakési oboře dával před diváky najevo svou fyzickou zdatnost a tím i právo vládnout. Divák se 
zde objevuje jako nový prvek při sportovních disciplínách. [2] 
 
Starověký Egypt byl, díky své izolovanosti, relativně klidnou oblastí, což se odrazilo na 
neválečném charakteru jeho kultury. Ze sportovních disciplín se tu proto nejprve objevují lov 
(aktivní i divácky sledovaný) a tanec. K tomu se později přidaly různé další výkony, prováděné 
pro zábavu aristokracie a ukazující zručnost a sílu lidského těla. Tyto činnosti se vyvinuly 
z různých dětských her. Z dochovaných vlysů známe jejich nesmírnou rozmanitost. Patřily sem 
různé gymnastické cviky, hry na přetahování, hod na cíl ostrou tyčí, zápasy, žonglování a 
mnoho dalších. [1], [2], [4] 
 
Neválečného charakteru byla i kultura starověké Kréty, jejíž flotila křižovala celé Středozemní 
moře a zajišťovala jí bezpečí i bohatství.  
Součástí života zde bylo množství obřadů  a slavností spojených s tancem. Na dobových 
freskách nalézáme aktivní tanečníky i pasivní diváky. Programem slavností byly zřejmě i různé 
sportovní hry, které zahrnovaly zápasy, box, různé akrobatické výkony a vrcholem pak bývaly 
býčí hry. [1], [2] 

Obr. 3 

Obr. 2 
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Literatura: 
[1] KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: 
Karlova univerzita, 2006. 159 s. ISBN 80-246-0802-2 
[2] OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Praha: Olympia, 1979. 604 s. 
[3] PAROUBEK, J., PAROUBKOVÁ, J. Nauka o budovách 40/41: Stavby pro sport. Praha: 
ČVUT, 2010. 75 s. 
[4] TOUNY, A. D., WENIG, S. Der sport im alten Ägypten. Leipzig: Edition Leipzig, 1969. 197 s. 
[5] GREXA, J. Přehled světových dějin sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 69 s. ISBN 
978-80-210-4505 
[6] kolektiv autorů. Malá encyklopédia tělesnej výchovy a športu. Bratislava: Obzor, 1980 
 
Obrázky: 
Obr. 2.: Čínská zdravotní gymnastika, zdroj: [6], s. 18 
Obr. 3.: Sport ve starověkém Egyptě, zdroj: [4] 
Obr. 4.: Býčí hry na Krétě, zdroj: [2], s. 62 
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2. 2. SPORT V ANTICE 
  

2. 2. 1. STAROVĚKÉ ŘECKO 
 
Sport byl na řecké pevnině znám a rozšířen již v Mykénském období. Homér ve své Iliadě 
popisuje závody na počest zesnulého Patrokla, které zahrnovaly závody dvojspřeží, zápas, box, 
běh, boj kopím, hod oštěpem, hod diskem a střelbu lukem. Soutěžilo se o ceny, které věnoval 
pořadatel závodů – Achilles. [1], [2] 
V klasickém období se sport dále rozvíjel a zdokonaloval. Řekové shromáždili sportovní 
disciplíny známé u jiných národů, rozšířili je, systematizovali a teoreticky zpracovali. Zatímco 
jinde existovaly izolovaná sportovní odvětví, Řekové je všechny spojili a zahrnuli do svého 
výchovně-vzdělávacího systému, jehož ideálem byl harmonický soulad tělesné a duševní 
dokonalosti – kalokagathia. [5] 
 
Díky práci otroků měli svobodní Řekové dostatek volného času (scholé), který mohli věnovat 
sportu a kultuře. Součástí jejich životního stylu byla soutěživost a zvyšování vlastní výkonnosti. 
Oblíbenými disciplínami byly zejména běh a závody na vozech tažených koňmi. [5] 
I v Řecku, podobně jako v Číně nebo Mezopotámii souvisela tělesná výchova s přípravou 
k vojenské službě. Ta byla povinností každého svobodného Řeka a na jejím základě se ve dvou 
nejvýznamnějších městských státech (Athénách a Spartě) vyvinuly dva základní výchovné 
systémy. [1] 
 
Athénská ekonomika byla založena na rozvinuté řemeslné výrobě a obchodu. Vznikla zde 
demokratická vláda svobodných občanů, kteří si své záležitosti spravovali sami, prostřednictvím 
lidových shromáždění, soudů a volených úředníků. Z toho vyplynuly požadavky na všestranný 
rozvoj člověka. Tři hlavní vzdělávací disciplíny byly gramatika, muzika a gymnastika a vyučovaly 
se mezi 7. a 14. rokem v soukromých školách placených rodiči. Chlapci od 14 let potom 
navštěvovali palaistru (obr. 6), což bylo sportoviště s prostory pro výuku a mezi 18 a 20 rokem 
chodili do efébií, kde absolvovali vojenskou službu a výcvik. Vzdělávání pak pokračovalo celý 
život v gymnasiích (obr. 7), kde probíhala tělesná příprava na soutěže i výuka filosofie, politiky 
či rétoriky. Jednalo se o veřejná zařízení, kde kromě zápasiště, gymnastických sálů, sálů pro 
míčové hry a běžeckých drah bývaly také studovny a knihovny. Cílem athénského systému bylo 
vychovávat zodpovědné, vzdělané a zdravé občany. Což se ovšem netýkalo otroků ani žen. 

[2], [5], [16], [18] 
 
Oproti tomu Sparta byla státem zemědělského charakteru, kde existovala aristokratická vrstva 
vlastníků půdy a přes určité demokratické prvky zde vládnul královský úřad. Sparta byla 
vojensky nejsilnějším a nejvýbojnějším řeckým státem a od toho se odvíjela i výchova jejích 
občanů. Hlavním smyslem spartského výchovného systému byla příprava k boji a vštěpování  
naprosté poslušnosti a oddanosti státu. Ten také řídil a financoval výchovu nejen chlapců, ale 
i děvčat, ze kterých měly vyrůst silné a zdravé rodičky zdatných bojovníků.  
Výchova chlapců začínala v sedmi letech a probíhala drastickými metodami, ke kterým běžně 
patřila šikana, bití, týrání hladem či nácvik zabíjení na otrocích (heliótech), kteří ve Spartě nebyli 
majetkem konkrétního člověka, ale patřili celému státu. Vojenská služba navazující na školský 
systém trvala do 30. roku, kdy se muži stávali plnoprávnými občany. I potom však byli součástí 
armády a podle zařazení se denně účastnili cvičení až do šedesáti let. Doplňkem výcviku sice 
byla i hudba a tanec, ale jejich smyslem nebyla kultivace člověka, nýbrž podpora bojového 
ducha. Výuka čtení a psaní se omezovala na nezbytné minimum. [1], [2], [5], [15], [16], [18] 
 
V ostatních  řeckých městských státech se oba systémy mísily podle místních potřeb 
a podmínek. Všude však byl sport nedílnou součástí života a města se pro něj snažila vytvářet 

Obr. 7 

Obr. 6 

Obr. 5 
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vhodné podmínky. Města měla kromě palaister, gymnasií, lázní a bazénů i stadiony pro 20 – 40 
tisíc diváků a často i dostihové dráhy – hippodromy. [1] 
 
Termínem pro řeckou tělesnou výchovu bylo gymnastiké (gymnastika) odvozené od slova 
gymnos = nahý, obnažený. Sportovci totiž cvičili úplně nazí a vystavovali tak na obdiv ostatním 
svá vypracovaná těla, která ještě natírali olejem. Od ryzí gymnastiky se později odštěpila 
atletika (athlétiké = umění zápasnické) označující úpadkový stav sportu pěstovaného 
profesionály, kteří se místo všestranného rozvoje zaměřovali na dosahování vítězství či rekordů 
v určité disciplíně jenom pro peníze a slávu. [18] 
 
Města pořádala různé sportovní hry, přičemž některé nabyly regionálního významu 
a z některých se staly dokonce hry všeřecké (panhelénské). Ty byly důležité pro pocit řecké 
sounáležitosti a spojovaly jinak rozptýlený kulturní a politický život. Během jejich konání býval 
vyhlašován mír, který i v případě válek mezi jednotlivými státy zaručoval závodníkům bezpečný 
průchod přes nepřátelské území. Panhelénské hry vznikly celkem čtyři: Nemejské, Pýthyjské, 
Isthmické a nejslavnější Olympijské. 
V počátcích byly hry především náboženskými obřady, ale tento aspekt časem ustoupil do 
pozadí, i když zůstal zachován. Hlavním programem se staly soutěže gymnické (běhy, zápas, 
box,..), múzické (hra na hudební nástroje, zpěv, recitace, řečnictví,...) a hippické (dostihy, 
závody vozů). V nich měřili síly sportovci z celého Řecka, přičemž za největší úspěch bylo 
považováno vítězství ve všech čtyřech hlavních hrách. 
Snaha o zvyšování výkonu vedla k rozvoji tréninkových systémů zahrnujících i životosprávu, 
masáže a lékařskou péči. 
Jelikož všichni svobodní Řekové prošli obdobnou základní přípravou jako účastníci her a sami 
se podle možností udržovali v kondici, nebyli jako diváci jenom konzumenty, ale poučenými 
pozorovateli, kteří disciplínám skutečně rozuměli a o to více si vážili vítězů. [2], [5], [11], 
 
V počátcích her, prakticky po celé 7. stol. př. n. l., vítězili ve většině sportovních disciplín tvrdě 
trénovaní Sparťané. Jednostranné, vojenské zaměření výcviku však vedlo k jejich postupnému 
zhoršování a od počátku 6. století začínají hrám dominovat reprezentanti Athén a jiných států 
s komplexní přípravou. 
Neustálé zlepšování výkonů a časová i finanční náročnost přípravy sportovců však začaly měnit 
původní charakter her. Ze závodníků se stali placení profesionálové se sponzory a manažery 
a z diváků fanoušci toužící po napětí a krvi. 
Roku 388 př. n. l. se na 98. Olympijských hrách objevuje první doložený pokus o podvod, po 
kterém následovaly další. Her se začali účastnit i sportovci neřeckého původu a navzdory 
stavebnímu a ekonomickému rozkvětu her docházelo k jejich faktickému úpadku.  
Poslední oficiální Olympijské hry se konaly roku 393 n.l. a poté byly jako pohanské slavnosti 
zakázány. [2], [5], [11], 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8.: Stadion v Delfách 

Obr. 9 
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2. 2. 2. STAROVĚKÝ ŘÍM 
 
Jih Apeninského poloostrova byl kolonizován Řeky, zatímco ve střední a severní části se v 8. až 
6. stol. př. n. l. vyvíjela kultura Etrusků, kteří jako jednu ze svých osad založili i Řím. Etruskové 
podle všeho znali řadu sportovních disciplín a při různých slavnostech nutili zajatce bojovat na 
život a na smrt pro pobavení publika, což později převzali Římané jako základ gladiátorských 
her.  [5]  
Kolem roku 510 př. n. l. vypuklo povstání latinských měst proti Etruskům a z Říma bal vyhnán 
poslední Etruský král. Rok 509 př. n. l. je potom považován za počátek Římské republiky. [16]  
 
Římská tělesná kultura v období republiky byla zaměřena na bojovou přípravu. Základním 
právem i povinností každého plnoprávného Římana byla služba v armádě a tak podstupovali 
podle svého zařazení výcvik v běhu, chůzi, skocích, zápasu a šermu. Pro nejbohatší občany byl 
určen soustavný trénink na Martově poli za hradbami města, který zahrnoval běh, zápas, box, 
hod oštěpem, šerm, střelbu z luku, plavání a míčové hry. Zvláštní výcvik podstupovali jezdci na 
koních a vozech, kteří předváděli své dovednosti na římském fóru.  [1], [2], [5] 
 
Ve 3. století př. n. l. však byla zrušena branná povinnost a Řím začal své vleklé dobyvatelské 
války vést s profesionální armádou. Vojenský výcvik se tedy omezil na žoldnéře najímané na 
16-20 let a většina Římanů cvičit přestala. Z Řecka sem sice pronikla vyspělá tělesná kultura, 
ale Římané si z ní vybrali pouze pasivní prvky – hygienu, masáže, zdravotní gymnastiku 
a míčové hry. Aktivním řeckým sportem pohrdali a akceptovali jej pouze jako zábavu pro diváky 
na hrách (ludi). Diváctví se při různých slavnostech rozvinulo natolik, že pořádání her začalo být 
politiky a jejich sponzory zneužíváno pro získání podpory.  
Hry se pod různými záminkami konaly stále častěji. Byly to zejména závody vozů, hry se 
zvířaty, řecké hry a gladiátorské zápasy. Vznikly gladiátorské školy, ve kterých se cvičili nejen 
zotročení zajatci, ale i svobodní občané řešící vstupem ke gladiátorům své finanční problémy.  

[1], [2], [5] 
 
Za císařství dále pokračovala stagnace aktivního pohybu. Někteří císaři se sice snažili vzkřísit 
zálibu v řeckém sportu, ale byly to pokusy neúspěšné nebo v případě císaře Nerona vysloveně 
tragické. Tento nadšený propagátor atletiky založil v roce 60. n. l. v Římě řecké hry nazvané 
Neronia, kterých se museli aktivně účastnit i příslušníci aristokracie. Sám se dokonce zúčastnil 
Olympijských her, kde nejprve vystoupil jako herec a hudebník a později získal, přes pád z vozu 
a nedokončení závodu, i vítězný věnec v závodě desetispřeží. [2]  
O to více se však rozvíjelo diváctví. V Římě bylo veliké množství občanů bez práce a rozdávání 
potravin a pořádání her na náklady státu bylo jediným způsobem, jak zabránit nepokojům. 
Iuvenalovo heslo panem et cicenses (chléb a hry) se stalo oficiální římskou politikou. [2], [5] 
Hry mívaly nákladnou a propracovanou dramaturgii, aby divákům krutá zábava nezevšedněla. 
Budovaly se náročné kulisy a na programu byly různé varianty gladiátorských zápasů, námořní 
bitvy (neumachie), souboje zvířat a se zvířaty i popravy odsouzenců. [2], [12] 
Po celé říši se stavěly amfiteátry a cirky. Jenom v samotném Římě stálo pět amfiteátrů, z nichž 
ten největší Amphitheater Flavium (později Colloseum) pojmul až 80 tisíc diváků. Kromě toho 
byly v Římě čtyři cirky, ve kterých závodily vozy čtyř soukromých stájí. Rozlišovaly se podle 
barev na modré, bílé, červené a zelené a měly vlastní fanoušky, kteří závody intenzivně, až 
fanaticky, prožívali. [1], [2], [5], [7] 
 
Jak již bylo řečeno, Římané si velmi zakládali na hygieně a pasivní péči o tělo. Římské lázně – 
termy bývaly také důležitým společenským a kulturním centrem. V některých lázních byly i 
posluchárny, knihovny, klubovny a zábavní místnosti. Jejich centrem však byly místnosti ke 
koupání. Lázně mívaly mužskou a ženskou část. Vstupovalo se přes šatny (apodyterium) a dále 
zde byly vlažné koupele (tepidarium), horké koupele (caldarium), studené koupele (frigidarium), 

Obr. 10 
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parní sauna (lacroncium), suchá sauna (sudatorium), místnosti pro masáže a natírání olejem 
nebo vonnými mastmi a také palaistra pro tělesná cvičení (v Římě častěji nahrazovaná 
míčovými hrami). Lázně byly veřejnými budovami s nízkým či žádným vstupným. Kromě 
veřejných term existovala i celá řada lázní soukromých ve vilách bohatých občanů. [2], [8], [9], [14] 
 
Koncem 3. stol. n. l. začal postupný rozpad Římské říše a zároveň se šířilo nové náboženství – 
křesťanství. To odmítalo nejen gladiátorské souboje, ale všechny druhy sportovních her jako 
pohanské slavnosti a zavrhlo i celý antický kult těla a péče o něj. [2], [12] 
 

 
Literatura: 
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Karlova univerzita, 2006. 159 s. ISBN 80-246-0802-2 
[2] OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Praha: Olympia, 1979. 604 s. 
[3] PAROUBEK, J., PAROUBKOVÁ, J. Nauka o budovách 40/41: Stavby pro sport. Praha: 
ČVUT, 2010. 75 s. 
[4] TOUNY, A. D., WENIG, S. Der sport im alten Ägypten. Leipzig: Edition Leipzig, 1969. 197 s. 
[5] GREXA, J. Přehled světových dějin sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 69 s. ISBN 
978-80-210-4505 
[7] NAVRÁTIL, A., MUDRA, V., MALÝ, J. Sportovní stavby. Praha: ČVUT, 2010. 231 s. ISBN 
978-80-01-04525-1    
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7298-100-5   
[13] ŠEVČÍK, O. Architektura historie umění. Praha: Grada, 2002. 318 s. ISBN 80-247-0345-9 
[14] VITRUVIUS, M. Deset knih o architektuře. Praha: Arista, 2001. 438 s. ISBN 80-86410-24-4 
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[16] LISOVÝ, I. Přehled dějin starověku a každodenní kultury antického Řecka a Říma 
(soukromé reálie). Ostrava: Universitas Ostravensis, 2010. 356 s. ISBN 978-80-7359-737-3 
[17] OSBORNE, R. Dějiny klasického Řecka. Praha: Grada, 2010. 239 s. ISBN 978-80-247-
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Obrázky: 
Obr. 5.: zdroj: URL: <http://www.billcasselman.com/unpublished_works/olympics_origin.htm>  
[cit. 2011-04-21]. 
Obr. 6.: Palaistra v Olympii, zdroj: [8], s. 345 
Obr. 7.: Gymnasion v Priéne, zdroj: Structuring Democracy: The Classical and Late Classical 
City and Household  
URL: <http://www.trentu.ca/faculty/rfitzsimons/AHCL2200Y/LE%2010-03.htm> [cit. 2011-04-21].  
Obr. 8.: Stadion v Delfách, foto: autor 
Obr. 9.: zdroj: [18], s. 237 
Obr. 10.: Koloseum, zdroj: [13], s. 109 - 110 
Obr. 11.: Carcallovy termy, zdroj: [8], s. 499 
Obr. 12.: Carcallovy termy, zdroj: [13], s. 121 

Obr. 11 

Obr. 12 



Diplomová práce                                                              Martin Nedvěd 

13 

2. 3. STŘEDOVĚK A SPORT 
 
V období středověku převládal v Evropě feudalismus a křesťanství, které připravovalo člověka 
na posmrtný život a odvádělo jej od péče o pozemské „hříšné tělo“. Duchovní Tertullianus (cca 
160 – 220 n. l.) to vyjádřil slovy: „Palaestrica diaboli negotium est“ (cvičení je dílo ďáblovo). 
Tělesná výchova byla tedy redukována na výcvik bojovníků, převážně z řad šlechty. 
Organizovaná vojenská příprava pro prostý lid prakticky neexistovala a jeho pohybové aktivity 
v minimu volného času, který mu zbýval, se omezovaly na zábavu při slavnostech: zápasy 
a tanec. [1], [5], [12] 
 
Jediným uceleným systémem tělovýchovy ve středověké Evropě byla rytířská výchova. Chlapec 
od 7 do 14 let (páže) se během služby u cizího feudála učil základům chování, hudby, tance, 
čtení, psaní, počítání a dále se věnoval otužování, jízdě na koni, lukostřelbě a šermu. Od 14 let 
sloužil u svého pána jako panoš. Pro pasování rytířem musel zvládnout sedm rytířských 
dovedností: jízdu na koni, střelbu z luku, šerm, lov, zápas, šachy a recitaci. [1], [5] 

Někdy v 11. století vznikly první rytířské turnaje, které simulovaly střetnutí v boji a před velkým 
počtem diváků prověřovaly rytířovy schopnosti. Cenou pro vítěze býval kůň a zbroj poraženého 
a někdy i další odměny od pořadatelů. [1], [5] 
 
Mezi sportovní zábavu šlechty patřil lov, dostihy, tanec a šerm. [1] 
 
Částečně organizovaný charakter měly v dobách vrcholného a pozdního středověku tělesné 
aktivity měšťanstva. Ve městech se odehrávaly různé míčové hry (fotbal), běžecké závody, 
tanec a vojenská cvičení na obranu města. Přes odpor církve byly ve většině měst lázně, ale na 
velmi nízké hygienické úrovni a tím pádem bývaly spíše příčinou než prevencí chorob. [1], [5] 
 
Za zmínku stojí ještě zvláštní skupina obyvatel, kteří se živili jako potulní kejklíři. Ti pro 
pobavení šlechty i měšťanů předváděli různá gymnastická cvičení, tance a akrobatické kousky. 
[5] 

 

 
Literatura: 
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Karlova univerzita, 2006. 159 s. ISBN 80-246-0802-2 
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Obrázky: 
Obr. 13.: zdroj: URL: <http://drakkaria.cz/plastiky/evropa/stredovek/> [cit. 2011-04-21].  
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2. 4. RENESANCE SPORTU  
 
Humanismus a renesance se po Evropě rozšířili z Itálie. Zde nikdy nedošlo k úplnému odtržení 
od antických tradic a tak, když Italská města na přelomu 12. a 13. století vytvořila samostatné 
městské státy a rozvoj výroby a obchodu oslabil feudální vazby, mohlo dojít ke znovuobjevování 
kultury starověkého Řecka a Říma. [1], [5] 
 
Se studiem antiky se rozvíjel i zájem o lékařství, zdraví a péči o lidské tělo.vznikaly nové 
systémy výchovy mládeže a do škol znovu pronikala tělesná výchova. S posílením významu 
měst se v nich rozvíjel i společenský život, organizovaly se městské a meziměstské soutěže ve 
střelbě, jízdě, šermu, lovu i plavání a města budovala různá sportovní zařízení: míčovny, 
střelnice, kuželny, jízdárny a šermířské sály. 
Na myšlenky humanismu navazovala řada teoretiků a pedagogů, kteří vymýšleli různé 
výchovné a tělovýchovné systémy (Komenský, Locke, Rousseau, Pestalozzi). [1], [5] 
 
Počátky moderního sportu nalezneme v Anglii, kde se školní tělovýchova místo gymnastických 
cvičení zaměřovala na sportovní hry. Absolventi internátních škol si pak zálibu ve sportu 
odnášeli do života a položili základy amatérského (gentlemanského) sportu. Odtud pochází i 
filosofie fair play. 
Angličtí zájemci o sport zakládali první sportovní kluby, jako základní jednotky sportovního 
hnutí. Mezi nejstarší patří Jockey Club (1750), Golf Club (1754) a dále sportovní kluby na 
elitních středních a vysokých školách (Eton, Harrow, Oxford, Cambridge). [1], [5] 
 
Na přelomu 18. a 19. století vznikaly národní tělovýchovné systémy a zaváděla se povinná 
tělesná výchova do škol. Nejvýznamnějšími systémy byly německý, švédský a francouzský. [5] 
 
V 19. století, zejména jeho druhé polovině, dochází k velkému rozvoji sportu. Funguje sport 
profesionální, který se vyvinul ze sportu „patronátního“, kdy si šlechta a bohatí lidé najímali 
a vydržovali boxery, zápasníky, žokeje, běžce a veslaře a sázeli na ně. Rozšiřuje se ale i sport 
amatérský, který přestává být výsadou bohatých. [1], [5] 
 
V Českých zemích bylo po uvolnění Bachova absolutismu v roce 1959 povoleno zakládání 
různých občanských spolků a hnutí. Jedním z nich byla i Tělocvičná jednota pražská (1862) – 
později přejmenovaná na Sokol. Se Sokolem jsou spojeny i počátky ženských tělocvičných 
spolků. [1], [19] 
 
Dalšími organizacemi byly například Dělnická tělocvičná jednota nebo katolicky orientovaný 
Orel. [1] 
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Obrázky: 
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Obr. 14.: Míčovna Pražského hradu 

„… sedm věcí dělá hru hrou: pohyb, spontánnost, společnost, příjemné očekávání 
výsledků, pořádek, lehkost hraní a duševní osvěžení. 
Hra má být čestná, má osvěžit tělo i duši a má být předehrou věcí vážných.“ 

 
J. A. Komenský [20] 
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2. 5. SPORT VE 20. STOLETÍ 
 
Nejvýznamnější událostí, která zformovala sport do jeho dnešní podoby, bylo obnovení 
Olympijských her. Jejich zakladatel Pierre de Coubertin převzal antické hry jako vzor, ale 
přetvořil je, aby plnily potřeby současnosti. Ponechal čtyřletý cyklus a myšlenky míru 
a harmonické výchovy. Na programu však byly moderní sporty a místo konání mělo být 
pokaždé v jiné hostitelské zemi. [1], [5] 
Coubertin si také uvědomil vztah vrcholového sportu a obecné tělovýchovy: „Aby se sto lidí 
mohlo oddávat fyzické kultuře, musí padesát lidí provozovat sport. Aby padesát lidí provozovalo 
sport, musí se jich dvacet specializovat. A aby se dvacet lidí specializovalo, musí jich být aspoň 
pět, kteří dokáží podat obdivuhodné fyzické výkony.“ [1] 
 
První novodobé Olympijské hry se uskutečnily roku 1896 v Aténách. Jejich obnovení vedlo 
k rychlému utvoření jednotných pravidel sportů, vzniku národních a mezinárodních federací 
a podnítilo výzkum sportu. Sport také získal celosvětovou popularitu. [26] 
 
V roce 1924 se v Chamonix konaly první zimní Olympijské hry. Ty se zpočátku odehrávaly ve 
stejném roce, jako letní hry, ale později  došlo k dvouletému posunu. [1] 
 
Význam sportu a jeho potenciál si uvědomovaly i komunistické a fašistické diktatury, které jej 
hojně zneužívaly k propagandě dovnitř i navenek. Na svých územích vytvářely jednotné, 
ideologicky řízené organizace pro všechny sportovce a ostatní státy se snažily ohromit výkony 
svých reprezentantů a masovými akcemi „šťastného“ lidu, typu přehlídek a spartakiád. [1], [5] 
 
V období Studené války se staly Olympijské hry, přes proklamované mírové a humanistické 
ideály, kolbištěm znepřátelených ideologií, které se snažily dokazovat svou převahu. Zatímco 
komunistické státy vyvíjely tréninkové metody a podpůrné prostředky pro své sportovce 
organizovaně, na západě se o to staraly jednotlivé sponzorské firmy, což ostatně funguje 
dodnes. [1] , [26] 
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Obr. 15.: Obnovené Olympijské hry v Aténách, 1896 

Obr. 16.: Stadion v Berlíně, Olympijské hry 1936 
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3. ZÁVĚR 
 
Dnešní vrcholový sport již nijak nesouvisí s řeckou touhou po dokonalosti těla i ducha, ani 
s přáními zakladatele novodobých Olympijských her Pierra de Coubertina. Chod sportu řídí 
sponzoři, kteří sportovce nutí k neustálému překonávání rekordů a neštítí se ani uplácení 
rozhodčích a soupeřů.  
Připomíná to úpadkovou éru řeckých her a profesionální závodníci likvidují svá těla 
jednostranným tréninkem a legálními i nelegálními doplňky stravy, jen aby předvedli co nejlepší 
výkony pro ohromení publika a kamer v nablýskaných arénách s logy nadnárodních korporací. 
Olympiády a mistrovství světa nemají nic společného s řeckou kalokagathií, o čemž i největšího 
optimistu přesvědčí shlédnutí krátkého interview se špičkovým fotbalistou. Vrcholoví sportovci 
už nejsou „řeckými“ závodníky reprezentujícími sebe a svou polis, ale spíše gladiátory, které si 
může koupit klub jenž zaplatí nejvíc. 
 
Přesto má vrcholový sport smysl jako výkladní skříň tělesné kultury a lákadlo přitahující ke 
sportu děti a mládež. Je však důležité vyvažovat „římský“ princip ve sportu tím „řeckým“, aby 
společně s „arénami“ pro gladiátory vznikaly také „gymnasia“ pro zdravý rozvoj ostatních 
občanů. 
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5. UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ CENTRA 
  
5. 1.  ŘECKÝ A ŘÍMSKÝ PRINCIP V SOUČASNÉM AKADEMICKÉM SPORTU 
 
Český akademický sport byl založen v roce 1910 Františkem Smotlachou na Karlově univerzitě 
a pražské Technice, a už v počátcích si za cíl vytknul řeckou kalokagathii – tedy harmonický 
rozvoj těla i ducha studentů. Akademický sport byl postaven na bázi dobrovolnosti, kdy se 
každý student zapojoval podle své chuti a možností, čímž byl kladen důraz na odpovědnost a 
samostatné rozhodování. Po roce 1989 vznikla Česká asociace univerzitního sportu, která se 
k těmto kořenům hlásí a snaží se je rozvíjet. Vysoké školy mají katedry tělesné výchovy, které 
studentům v rámci povinné i volitelné tělovýchovy nabízejí pestrý výběr sportovních disciplín. [35] 
 
Aktivní „řecký“ element je zde tedy zastoupen. Ale již zakladatel obnovených Olympijských her 
Pierre de Coubertin zdůrazňoval souvislost mezi diváckým - vrcholovým a kondičním sportem 
(sledování špičkových závodníků přivádí ke sportu mnohem více zájemců). Jak to tedy vypadá 
s pasivním „římským“ principem? Zatímco například ve Spojených státech je univerzitní sport 
nesmírně divácky populární a některá utkání přenáší i celostátní televize, u nás leží spíše na 
okraji zájmu. Pomineme-li případy, kdy se vysokoškolský klub propracuje do vyšší ligy mezi 
běžné kluby, nezajímají utkání většinou ani studenty, natož pak ostatní občany univerzitních 
měst. Tento stav je do jisté míry dán velikostí České republiky, ale s postupující integrací 
Evropy by se mohlo mnohé změnit. Pravděpodobně vznikne nějaká evropská univerzitní liga a 
s rostoucí konkurencí mezi vysokými školami si řada z nich uvědomí, že kvalitní sport může být 
vhodnou reklamou. Divácký sport se také může stát ideálním prostředkem posílení (dnes téměř 
neexistujících) vazeb mezi městem a školou, protože fanoušky univerzitních klubů se můžou 
stát i lidé, kteří nerozumí výsledkům (a někdy ani smyslu) vědeckého výzkumu na škole. [36], [37] 
 
5. 2. SOUČASNÉ TENDENCE VE VÝSTAVBĚ VYSOKOŠKOLSKÝCH SPORTOVIŠŤ 
 
Univerzity stavějí svá sportovní centra podle svých potřeb a možností, takže není možné 
vysledovat nějaký společný, jednotící trend. Na několika příkladech z posledních deseti let jsem 
se tedy alespoň pokusil demonstrovat nejčastější směry, kterými se architekti v návrzích 
vysokoškolských sportovišť vydávají. 
 
Sportovní centrum pro univerzitu v Cambridge (příloha 1) a sportovní hala univerzity v Tianjin 
(příloha 2) jsou v podstatě utilitárními, monofunkčními sportovišti pro tréninky a sportovní utkání. 
Svou emblematickou formou se usilují stát pro diváky a sportovce určitým zapamatovatelným 
symbolem dané univerzity. V duchu předešlých tezí bychom je nejspíše zařadili k římským 
arénám. 
 
Studentská centra v Bejrůtu (příloha 3) a v Londýně (příloha 4) jsou vzhledově naopak mnohem 
střídmější a funkčně v sobě kombinují různé sportovní, společenské i kulturní aktivity. Tento 
přístup je asi nejbližší řeckým gymnasiím. 
 
Projekt Goldring centre v Torontu (příloha 5) a realizace rekreačního centra v Cincinati 
(příloha 6) jsou velkolepé a nákladné projekty spojující nároky vrcholového sportu s prostory pro 
společenské setkávání a rekreační pohybové aktivity. 
 
Poslední příklad (příloha 7) se od ostatních liší tím, že se jedná o stavbu Fakulty sportovních 
studií, kde kromě tělocvičen sloužících výuce i přilehlému kampusu Masarykovy univerzity, 
nalezneme i učebny a posluchárny. 
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