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„panem et circenses“ – chléb (jídlo) a zábava (hry)

Zajišťování veřejné přízně ne prostřednictvím dobré správy úřadu, ale odváděním 
pozornosti veřejnosti skrze uspokojování nejnižších pudových potřeb a přání. 

Kritizováno sobectví a nezájem o záležitosti vyššího řádu
(https://www.youtube.com/watch?v=RimA-W4zsMo)



POČÁTKY 
PROFESIONÁLNÍHO 
SPORTU:

Řím -> Odklon od původních 
myšlenek olympijských her, 
přerušení tradice

Městské státy najímající placené 
atlety

Závody vozatajů, soukromé stáje 
platící profesionální jezdce

Spartská princezna Kyniska (396 
př.n.l., 392 př.n.l.) vítězka OH



Jeu de Paume,
„hra dlaní“
■ 1275: zábava urozených rodin namísto 

rytířských soubojů 

■ 1527: písemná zmínka o profesionálních 
hráčích

■ Předmět sázkových příležitostí -> Za vyhraný 
míč se vyplácelo 15 sou -> cílem jich bylo 
získat 60 = kopa

■ Tennis – tennez! = berte, držte (slovní spojení 
předcházející zahájení hry)

■ Kurt – cour = klášterní dvory, původní dějiště 
sportovní hry



Sportovní kluby
(původně uzavřené spolky, od druhé poloviny 19. století veřejné)

■ Jockey club (1750), Golf club (1754), Cricktet club (1788)

■ Školní kluby: Rugby, Eaton, Harrow, Cambridge, Oxford – členové byli studenti i učitelé 
bez hledu na třídní původ

■ The Boat Race (závod osmiveslic Cambridge a Oxford): první ročník se jel roku 1829, od 
roku 1956 každoroční záležitost

■ => POTŘEBA MEZIKLUBOVÉ KOORDINACE



Patronátní sport

■ Šlechta najímající 
sportovce

■ Jednorázová klání 
sloužící k pobavení a 
hazardu

■ Bez pevných pravidel a  
pravidelných soutěží

■ Box
■ Zápas
■ Veslování
■ Jezdectví



VZNIK
MODERNÍHO
SPORTU:

■ Anglie

■ Přelom 18. a 19. století

■ Prostředí SŠ a VŠ

■ Vznik moderní terminologie

■ Koncept FAIR-PLAY:

„Stejné podmínky pro 
všechny“



30. léta 19. století: Public School of Rugby, internátní soukromá škola

Thomas Arnold, ředitel: systém prefektury 
Vedení studentů ke sportu ve volném čase
Činnost organizovaná studenty, samospráva, osvojení demokratických zásad
Redukce útisku mladších staršími, slabších silnějšími

„Rugby is a game for barbarians played by gentlemen. Football is a game for gentlemen played by 
barbarians.“ Oscar Wilde



Národní svazy 
■ Football Association (1863), Amateur Athletic Association (1866), Swimming Asociation

(1869)

 Ekonomické sjednocování světa, harmonizace pravidel, internacionalizace sportovního 
hnutí 

+ přeměna původně utilitárních dovedností (bruslení, lyžování) ve sportovní disciplíny

Mezinárodní soutěže
■ Tenisové mistrovství ve Wimbledonu (1877)

 organizátoři spatřují v pořádání sportovních akcí perspektivní zdroj příjmů (Tzn. jakmile 
sport upoutá pozornost diváků, může být monetizován)

+ Potřeba meziklubové koordinace, mezinárodně platných pravidel a řádů

Internacionální instituce (pořádání vlastních MS a ME)
■ Evropská federace gymnastiky (1881), Mezinárodní federace veslování (1892), 

Mezinárodní bruslařská unie (1892), MOV (1894)



Vrcholový sport ve 
Spojeném království
■ W.C. Grace (1848-1915) = oficiálně lékař, ve skutečnosti kriketový 

profesionál

dělnické týmy ze severu Anglie poutají diváckou pozornost

■ 1882: kompenzace finančních nákladů spojených s hrou a ušlou 
mzdou

■ 1885: formální legalizace profesionalismu = získávání hráčů 
z jiných komunit na základě finančních pobídek

■ 1888: profesionální fotbalová liga First Division (12 týmů)

■ 90. léto 19. století: Rugby Union (amatérská) a Rugby League
(profesionální)

Postupný odklon od kriketu k fotbalu ilustruje širší, kulturně 
ekonomický kontext (společnost inklinovala k většímu diváckému 
napětí, tvrdším soubojům)



Vrcholový sport ve 
Spojených státech

Profesionální baseball, stadiony v blízkosti továren a sídlišť 
dělníků, dělníci jako potenciální obecenstvo (cílová skupina)

■ 1858: první placené vstupné na sportovní klání

■ 1959: Sporting Life – specializovaný sportovní časopis

■ 1910: elitní hráči pobírají až 10 000 $

Masová kultura => Konzumace sportovní podívané => Sportovní 
idoly => Divácká popularita sportu =>  Pozornost masových médií 
=>  Vznik sportovní kultury + zvyšování kreditu sportu 

Idoly, hrdinové, celebrity = demokratizace společnosti, snížení 
významu organizovaného náboženství, tržní povaha 
každodennosti



Tour de France (1903)

Závod organizovaný k podpoře 
prodeje sportovního deníku L´Auto
 všichni závodníci 5 franků za den 
(Pokud pojednou průměrně 20 km/h a 
umístí se vždy mezi prvními padesáti)
 Celková prémie 20 000 franků

https://www.youtube.com/watch?v=n
jJsy0o8-Ao







Olympismus = Životní filosofie spojující zdatnost těla, vůle a ducha. Spojení sportu, kultury a výchovy vytvářející způsob života založený na radosti 
z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu a respektování základních univerzálních principů humanismu.

Sport = mír. Soupeření lidí užívajících kontrolovanou sílu. Sebedisciplína učící vzájemnému respektu a porozumění odlišností.
Pochopení druhých-> odstranění vzájemné ignorace, která plodí nenávist. Aby se mohli lidé respektovat, musí se nejprve znát.

Přehnaná (vulgární) soutěž =  vítězství za každou cenu (závist, ješitnost, nedůvěra, žárlivost). Touha po penězích vede k morálním pokleskům, lžím 
a podvádění -> Odmítání využití fyzických schopností a dovedností k hmotným ziskům, hlavními hodnotami jsou fair-play a osobní čest.



Obnovení moderních olympijských her

I. olympijský kongres, 1894

■ Základní principy: fyzické a morální 
kvality světa sportu, výchova mladých 
(vzájemné porozumění, přátelství, mírový 
vývoj světa), šíření olympijských 
myšlenek

■ „Učitel i trenér jsou profesionálové, 
náhrada ušlé mzdy se neuznává.   
Měřítkem je příjem peněz za vlastní 
sportovní činnost.“

Globální sportovní prostředí

■ Mezinárodně platná pravidla a řády

■ Moderní tréninkové metody

■ Růst sportovní výkonnosti

■ Váhové a věkové kategorie

■ Multisportovní komplexy jako centra 
kulturního a společenského života



LOH Stockholm, 1912

■ Jim Thorpe (USA) dvojnásobný vítěz v 
pětiboji a desetiboji zbaven medailí 
kvůli účasti na profesionálním 
baseballovém klání, za které v roce 
1909 obdržel 500$

■ Kromě jiného elitní hráč basketbalu, 
lakrosu a amerického fotbalu

■ MOV obě medaile v roce 1983 
posmrtně vrátil



1921, VII. Ústavodárný kongres v Lausanne: „Stanovení statutu amatéra přísluší konkrétní 
mezinárodní federaci, pokud v daném odvětví orgán neexistuje, rozhoduje MOV“.

1924 z programu OH vyřazen tenis

1925, VIII. olympijský kongres v Praze: „Profesionál je každý, pro koho je sport zdrojem obživy“.

Zákaz účasti profesionálů, kteří jsou vědomě v tomto postavení ve vlastním nebo jiném sportu.

1932 z programu OH vyřazen fotbal

30. léta: Spor o statutu učitelů. Učitelé základní tělovýchovy nejsou profesionálové

1946, 39. zasedání MOV v Lausanne:

- Učitelé lyžování nebudou profesionály, pokud po 1.10. 1946 nepřijmou plat

- Učitelé TV, trenéři a instruktoři jiných sportů zůstávají nadále profesionály

SSSR- Otevřené vyplácení odměn za překonávání rekordů od roku 1946, v ČSR od roku 1954

(Pracovní místa skrz SVTVS pro vynikající sportovce (reprezentanty), refundace mzdy při využívání 
pracovní doby na sportovní přípravu. Vyživovací příspěvky podle náročnosti sportu, momentální 
výkonnosti a morálně charakterových vlastností.)



Já, níže podepsaný, prohlašuji na svou čest, že jsem dle pravidel mezinárodní federace 
spravující můj sport amatér a že jsem nikdy vědomě tato pravidla neporušil a že jsem 
participoval ve sportu výhradně pro potěšení a fyzické, mentální a sociální užitky z něj 
plynoucí. Sport je pro mne nic víc než rekreace bez materiálního prospěchu libovolné 
povahy, přímé či nepřímé, tedy jsem ve všech ohledech způsobilý k účasti na Olympijských 
hrách. 



Avery Brundage
předseda MOV (1952-1972)
funkcionář a prosperující podnikatel ve stavebnictví

■ ryzí amatérismus (proti placeným sportovcům, trenérům a dlouhodobým soustředěním)

■ prosazoval individuální sporty, kolektivním sportům přičítal vinu za gigantismus her

■ = proti komercionalizaci her (ta má svůj podíl na profesionalizaci)

■ = zásada samovolitelnosti MOV, naprostá nezávislost sportu na politice



■ 1958, paragraf 26 olympijských řádů:

„Amatér je ten, kdo provozuje a vždy provozoval sport ze záliby a pro zábavu, ať již pro tělesný nebo morální 
požitek, bez přímého či nepřímého prospěchu.“

- Zákaz účasti pro kohokoliv, kdo byl v jakémkoliv sportu kdykoliv registrován jako profesionál

- Zákaz účasti placených trenérů

- Zákaz účasti příjemcům finančních nebo snadno zpeněžitelných odměn za účast v soutěži

- Zákaz účasti příjemcům náhrad nákladů spojených s tréninkem či účastí na soutěži

- Zákaz účasti pro účastníky reklamy, divadla, filmu, komentování, které bylo podmíněno nikoliv kvalitami 
ve svém oboru, ale pro své sportovní výkony

- Zákaz účasti všem, kdo ohlásili přechod k profesionálům

■ 1960, ZOH ve Squaw Halley a LOH v Římě = platby za přenosová práva + sponzorské příspěvky za 
možnost zásobovat hry komoditami

■ 1962, změna paragrafu 26 olympijských řádů povoluje:

- Úhrada cestovného a pobytových výloh

- Výdaje spojené s pořízením sportovní výzbroje a výstroje

- Kapesné během OH

- Náhrada ušlé mzdy, pokud by její absence způsobila újmu osobám na sportovci závislým



■ 1968, vznik olympijské komise navrhující status olympijského amatéra

■ 1970, 69. zasedání MOV, Amsterdam: „Sportovec přispívá ke kulturnímu bohatství společnosti, za 
tento přínos je pak honorován, aby nemusel vysokým výkonem doplácet ztrátou ve vzdělání, či 
postupem v zaměstnání.“

(Brundage kontruje návrhem, aby byly zrušeny zimní hry kvůli komerci (např. výrazná vizibilita) a 
profesionalitě zimních sportů)

■ 1972, ZOH Sapporo

- FIS (lyžařská federace) rozdělila lyžaře na skupinu s olympijskou kvalifikací a kvalifikací FIS (ti 
přijímali odměny z reklamy)

- Kanadský hokej bojkotoval turnaje 1972 a 1976 dokud jim nebude umožněno nasadit do hry 
nejlepší hráče

- Karl Schranz vyloučen kvůli reklamní aktivitě pro kávovou firmu





■ 1972, nový předseda MOV Lord Michael Killanin

■ 1973, Olympijský kongres ve Varně (obnovená tradice Olympijských kongresů)

■ 1974, 75. zasedání MOV ve Vídni: Povolena olympijská účast pro učitele Tv na základním stupni. 
Povoleny náhrady na stravu, ubytování, dopravu, kapesné, pojištění, sportovní vybavení, lékařskou a 
trenérskou péči. Umožněn příjem náhrady za ušlou mzdu, přijímání cen a stipendií na VŠ.

Po roce 1974 byly rozdíly mezi profesionály a amatéry méně zřetelné

■ 1980, OH Moskva, nový prezident MOV Juan Antonio Samaranch

■ 1984, Kodex sportovce: Výslovně nezakazuje účast profesionálních sportovců. Ovšem za účast na hrách 
žádná odměna povolená není. 

■ 1984, LOH Los Angeles: pronájem olympijských symbolů vybraným partnerům

■ 1985, únor: Výkonný výbor se rozhodl otevřít olympijské hry pro profesionální sportovce ve fotbalu, 
hokeji a tenisu. Jedinou podmínkou olympijské kvalifikace byl věk stanovený příslušnou MSF. Tenis bez 
omezení, ale hráči nesmí mít na oblečení reklamu. 

■ 1986, 91. zasedání MOV, Lausanne: Kvalifikační komise MOV -> za určitých okolností je účast 
profesionálů povolena pro hry v roce 1988 (tenis, hokej, fotbal, jezdectví)

■ 1987, Gari Kasparov: „Odloučení vrcholového sportu od masové tělovýchovy vyžaduje transparentní 
profesionální status přiznávající skutečný stav věcí namísto fiktivních zaměstnání.“



Současný profesionální sport
Zboží = individualismus, kapitalismus

■ Ztráta zábran prodávat vlastní sportovní nadání sportovnímu trhu

■ Medializace známých osobností urychluje celý proces popularizace

■ Západní kultura = obdivuje individuální zásluhy a ctnosti

■ Globalizace sportu = propsání kulturního a ekonomického vývoje do 
prostředí sportu. Celospolečenské procesy profesionalizace a dělby 
práce.

■ Modernizace sportu = Sílící snaha dosáhnout úspěchu -> najímaní 
sportovci zápolící o vítězství za odměnu vedení placenými trenéry 
v prostředí, které všechny zapojené zvýhodňovalo




