
Dějiny a organizace TV a sportu 1
Geneze moderních sportovních disciplín

Školní rok: 2022/2023 

První ročník, denní studium

Přednášející: Mgr. Václav Pechman

Kontakt: vasek.pechman@seznam.cz



Klasifikace sportovních disciplín



Běh
= přesun sloužící k lovu a sběru, ale také útěku 
před nebezpečím

Později součást rituálů ověřujících kondici, 
nakonec kultovní běh ověřující kompetenci 
vládců k výkonu úřadu

• 1200 př.n.l. – závod sluhů chetitského paláce 
o právo držet opratě spřežení královského 
vozu

• Antické Řecko – štafetový běh s pochodněmi 
(počest Herakleitovi, Hefaistovi, 
Prométheovi (přenos ohně od bohů lidem)



Plavání
= bezpečný postup v druhém nejběžnějším 
prostředí žitého světa

• Mezopotámie - plovení na nafouknutých 
zvířecích kožích

• Egypt- každodenní součást života, vlastní 
hieroglyf + bohyně plavání Vedjet

• Řecko -urážka nekultivovaného spoluobčana 
“neumí ani plavat, ani číst”

(PS: kraul objevila Evropa až v polovině 
19.století, přestože se jednalo o styl 
praktikovaný domorodými kmeny v Americe, 
západní Africe a ostrovech jižního Pacifiku).



Lyžování a bruslení
= adaptace na podnební podmínky + zimní období

2500 př. n. l – jeskynní malby v norském Rödöy

1. Století př.n.l. – sněžnice v oblasti Arménie

• Zúžení a prodloužení sněžnic = lyže -> rychlý a 
klouzavý pohyb ve sněhu

• Skandinávský název lyží “skid” přešel do 
většiny evropských jazyků

Zvířecí kosti (žeberní a holenní) připevňované 
k nohám pro snazší a rychlejší pohyb na ledě.



Zápas a box
= základní forma boje, přirozený projev 
agresivity

Zápas - zahájení souboje uchopením za 
pas
Box jako složka výcviku námezdní armády 
-> zhrubnutí vkusu + jednoznačné určení 
vítěze souboje

• Přelom 4-3. tisíciletí př.n.l. - reliéf 
zápasících dvojic

• Epos o Gilgamešovi - popis boje 
Gilgameše a Enkidua



Šerm
= Původní zápasnické a rekapitulační 
dramatizace na Předním východě

• Nástroje znásobující sílu člověka 
zároveň poskytovaly nejzajímavější 
podívanou při měření sil

• Průpravný přínos pro členy armády

• Dlouhou dobu bylo nebezpečí úrazu 
minimalizováno ochrannými 
pomůckami účastníků střetu



Lukostřelba
7.-6. tisíciletí před naším letopočtem -
zkonstruování mechanismu luku a šípu 
znásobujících útočnou sílu lidské ruky

V oblasti Předního východu později navíc 
znásobená objeven vozu a ochočením koně

1. tisíciletí před naším letopočtem - Egypt, 
sportovní střelba na terče

(Kentaurové jsou výsledkem chápání a vnímání 
Řeků, kteří se poprvé setkali s asijskými jezdci 
na koních...)



Gymnastika
= Základní pohybové vyjádření lidských emocí 
(radost a strach, agresivita)

Specializace tanečníků ve starověkém Egyptě-
vláčné pohyby, umělecké otáčky a akrobatické 
prvky

Athény - nazí chlapci (gymnos=nahý) cvičili v 
gymnásiích, která vedl gymnasiarchos

• Gymnastiké - učení o působení tělesné 
kultury na život člověka (Herodikos ze 
Sélimbrie)

• 1.století našeho letopočtu – Juvenalis: „mens 
sana in corpore sano“ = ve zdravém těle 
zdravý duch



Míčové hry
= Kámen, kulatý plod, svázané listy = MÍČ

+ Míč jako doplněk tance a hudební produkce 
(rytmická gymnastika)

Latinsky Follis – nafukovací míč – ješitný 
nafoukanec, pošetilec, blázen: italsky folle, 
francouzsky fou a anglicky fool.

• Na rozdíl od odmítavého stanoviska 
křesťanské církve k antické fyzické kultuře byl 
její postoj k míčovým hrám méně striktní. 
Dokonce byly středověké kláštery místem, kde 
se provozovaly vybrané míčové hry. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKvQjgC9sIY



Lodě a vozatajství
Nejstarší dopravní prostředek -> později saně, 
nakonec vůz

• Závody velkých válečných lodí (triéry) jako 
samostatné podniky mimo program 
panhelénských her

„automobilové závody starověku“, náklady na 
výrobu vozů a chov koní

= exkluzivní záležitost zámožných vrstev

• Přenesená forma lovu na vozech bez 
nutnosti likvidace zvířecí říše

PS: Filippos Makedonský (Filó=milovník, hippos
= kůň)- vítěz vozatajských závodů na 
olympijských hrách v roce 352 př.n.l. a 348 
př.n.l.



Dostihy
Domestikovaní koně původně ze severního Černomoří, kde jej 
ochočili nomádi indo-íránského původu

„Osel z cizí země“

První polovina 1. tisíciletí př.n.l. -> změna válečné techniky -> 
válečné vozy nahrazeny jezdeckými oddíly 

Královská cesta – spojnice východu a západu Perské říše měřící 
2500 km – štafetové předávání zpráv královskými kurýry (persky 
angaros – řecky angelos, v křesťanské literatuře andělé - poslové 
boží)

• „apobatai“ seskoky a výskoky na prudce jedoucího koně
• „equites“ – krasojízda
• „ars desultoria“ – přeskoky z jednoho jedoucího koně na 

druhého 




