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19 závodních dnů
2897 zúčastněných sportovců

15 disciplín
17 překonání olympijských rekordů
91 zúčastněných Národních olympijských výborů

1952 akreditovaných novinářů
1115 přenášejících olympijskou pochodeň

12 sportovních lokalit



Sportovní klání s mezinárodní účastí
• Míšení oblastních zvyklostí na globálním fóru ->spory a skandály

= potřeba mezinárodně platných pravidel a sportovních orgánů 

• Pořadatelé (kluby a jednotlivci) spatřující v organizování sportovních událostí 
snadný zdroj příjmů

The Open Championship (1860)

Prestwick Golf Club, Skotsko
• První pravidelná sportovní akce s 

mezinárodním zastoupením  



Tenisové mistrovství, 
Wimbledon (1877)

• Nejstarší turnaj na světě

1868: All England Club (výhradně pro účely 
kroketu)

1877: první ročník, 22 mužů, 200 diváků

1884: první dvouhra žen (celkem 13 hráček), 
čtyřhra mužů, 3000 diváků 

1897: ženská čtyřhra a smíšená čtyřhra 
(mimo program oficiálního mistrovství)



Přetrvávající tradice
ALL WHITE RULE, klubové zásady
(od 2022 výjimka pro tmavé ženské 
spodní prádlo)

Travnatý povrch
( původně kroketové podloží)

Distribuce vstupenek 
(fyzická přítomnost jako protiváha 
kupní síly movitějších zájemců)

https://youtube.com/shorts/B6DlkIvZNP8?feature=share






První sportovní mistrovství světa

1891: MS ve vzpírání, Londýn
(7 účastníků ze šesti zemí)
1893: dráhová cyklistika, Chicago 
(silniční cyklistika až 1927)
1897: střelba, Lyon
(300 metrů, vojenská puška, 3 pozice)
1903: sportovní gymnastika, Antverpy
(ženské soutěže součástí od 1934) 



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=nj
Jsy0o8-Ao

https://www.youtube.com/watch?v=njJsy0o8-Ao


Zappas Olympics
(1859, 1870, 
1875, 1888)

• Evangelis Zappas 
(patriot, filantrop, podnikatel)
• Rekonstrukce panaténského 

stadionu
• Pokrytí výdajů souvisejících s 

organizací + finanční odměny 
vítězům

• Nadační fond, z nějž byly 
čerpány prostředky na další 
edice (včetně Atén 1896)



Wenlock Olympian Games
(1850-současnost)
• Dr. William Penny Brookes

(chirurg, botanik, sociální  reformátor)

• Wenlock Olympian Society

(fyzický, morální a intelektuální rozvoj obyvatel 
skrze outdoorovou rekreaci, udělování cen a 
poměřování sil ve sportovním zápolení)

1850: první hry zahrnující soutěže v klasické 
atletice, fotbalu a kriketu

„Událost probouzí v participujících jevy jako opilství, výtržnictví, 
chlípné chování a rozpady manželství.“

https://www.youtube.com/watch?v=H9t4sdVJ5QY


"If the Olympic Games that Modern
Greece has not yet been able to revive
still survives there today, it is due, not 
to a Greek, but to Dr. W. P. Brookes" 

Pierre de Coubertin po návštěvě 
Wenlocku v říjnu roku 1890





Pierre de Coubertin
(1863-1937)

Aristokrat studující a pojednávající o 
společenskovědních tématech (vzdělání, historie, 
literatura, sociologie)

Na poli vzdělání fascinován myšlenkou, že 
„organizovaný sport může zpevňovat morální a 
sociální rysy“  (Thomas Arnold, Rugby)

Snaha působit na prostředí nastupující generace.



25. listopadu 1892

Unie francouzských společností atletických sportů 

(první formulovaný návrh na obnovu OH naprosto bez ohlasu 
zbylých účastníků)

16.-25. června 1894  

Mezinárodní kongres pro studium a propagaci amatérských 
zásad,  sekce pro obnovení olympijských her:

Konání olympijských her jednou za 4 roky, všichni sportovci jsou 
si rovni, sportovní soutěže musí mít novodobý moderní 
charakter, účast povolená pouze amatérům, olympijské hry jako 
mezinárodní akce pořádaná vždy na jiném místě.

Přínosy Mezinárodního olympijského výboru: 

Internacionalizace sportu, urychlení vzniku mezinárodních 
sportovních federací, tvorba obecně platných pravidel a řádů, 
moderní tréninkové metody, vznik věkových a váhových 
kategorií, růst sportovní výkonnosti



Moderní olympijské hry
nová forma a obsah odpovídající 
soudobému světu 
(Všechny předchozí pokusy o obnovu olympijských her 
selhaly, protože byly realizovány jako národní akce 
s původním obsahem, což celou událost proměnilo 
v divadlo bez potřebné společenské funkce)

OH a olympijské hnutí:

Symboly a nositelé myšlenky míru a přátelství mezi 
národy

Úsilí o reformu výchovy mladé generace

Prostředek pro masový rozvoj sportu 

Všestranná a harmonická výchova člověka

*Střídání místa olympijských her = prostředek šíření 
olympijské myšlenky



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.

Olympijské kruhy = Symbol vyjadřující jednotu. Spolu s bílým podkladem zastoupeny barvy tvořící vlajky všech tehdy existujících zemí.





Olympijské rituály 
= zahajovací a závěrečný ceremoniál, způsob předávání cen vítězům, 
stanovení pořadí slavnostního nástupu národů (první Řekové jako 
zakladatelé a poslední pořadatelé), vztyčení vlajky, hraní hymen, 
fanfáry, salvy, vypouštění holubů, text přísahy sportovců, zahajovací 
formule pronášená hlavou státu pořádající země:
„I declare open the Games of [name of the host city] celebrating
the [ordinal number of the Olympiad] Olympiad of the modern
era.“

„I declare open the [ordinal number] Olympic Winter Games of
[name of the host city].“



Přísaha sportovců

„We promise to take part in these Olympic Games, 
respecting and abiding by the rules and in the spirit

of fair play, inclusion and equality. Together we stand
in solidarity and commit ourselves to sport without

doping, without cheating, without any form of
discrimination.“

https://www.youtube.com/watch?v=-HlTciqDbkE


Umělecké soutěže na LOH (1912-1948)
• Medaile udělované za umělecká díla inspirovaná sportem v pěti kategoriích

(architektura, literatura, hudba, malířství a sochařství)

Požadavek originality =. Zveřejnění výhradně v souvislosti s daným ročníkem her

Později v rozporu s definicí amatéra, protože umělci jsou za svou tvorbu odměňováni. 

+ problematické hodnocení kvality



Vztah mezi vrcholovým sportem a masovou tělovýchovou

„Aby se sto lidí mohlo oddávat fyzické kultuře, musí padesát lidí 
provozovat sport. Aby padesát lidí provozovalo sport, musí se jich 
20 specializovat. A aby se dvacet lidí specializovalo, musí jich být 

alespoň pět, kteří dokáží podat obdivuhodné výkony.“ 
Pierre de Coubertin



Právo na sport mezi základními lidskými právy (1926)
Všeobecná deklarace lidských práv (UDHR), Mezinárodní konvence o občanských a politických právech 
(ICCPR), Mezinárodní úmluva o hospodářských, společenských a kulturních právech, Evropská úmluva o 
lidských právech (ECHR) a revidovaná Evropská sociální chartě (ESC):



Chyba v parafrázování 

„Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem 
není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.“

X 

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“



Závěrečné opakování
Kde má původ všeobecná poptávka zúčastněných stran po tvorbě 
univerzálně platných pravidel a vzniku globálních sportovních organizací?

Co jsou v dnešní době prvky připomínající historické pozadí tenisu ve 
Wimbledonu?

Čím bylo na konci 19. století podmíněno konání mistrovství světa v daném 
sportovním odvětví?

Kde se konaly akce předcházející samotné obnově moderních olympijských 
her?

Jaké záměry sledoval Coubertin skrze iniciované olympijské aktivity?

Proč jsou olympijské rituály klíčovou složkou budující dlouhodobou tradici?

Co podstatného z olympijské filosofie chybí ve zjednodušujícím citátu: „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“
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