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Úvodné slovo
PaedDr. Mária Mračnová, podpredsedníčka SOV

Vážení priatelia olympizmu,
dostávate do rúk Zborník SOA č. 8, ktorý má veľké meškanie - a to z rôznych príčin

– organizačných, finančných aj termínových. Verím, že to nebude prekážkou Vášho
záujmu zalistovať si v ňom a prečítať si materiály a príspevky, ktoré zobrazujú našu
činnosť a aktivity Slovenského olympijského výboru za uplynulé roky. Osvedčila sa nám
spolupráca Slovenskej olympijskej akadémie s jednotlivými komisiami a zložkami SOV,
napr. s kultúrnou komisiou, s olympijskými klubmi SR a pod.

Predkladáme Vám referáty zo seminárov, ktoré boli naozaj pútavé, pestré a dopĺňané
výstavami, krstami publikácií, s účasťou významných prednášateľov, ktorí nám priblížili
tú – ktorú tému. 

Činnosť Slovenskej olympijskej akadémie je celoročne aktívna, venuje sa najmä
témam, ktoré „predpisuje“ Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodná olympijská
akadémia, pokračuje napĺňaním „Programu olympizmu SOV“, ale vytvára aj vlastné
iniciatívy. 

Každoročné vydarené vedomostné súťaže o olympizme v jednotlivých vekových
kategóriách stretávajú stále vyrovnanejších súperov, súboje vysokoškolákov vždy
dospejú až do „rozstrelových“ otázok a je pre členov výboru SOA radostné zažiť, o čo
lepšie sú z roka na rok tieto súťaže.

Popri organizovaní pravidelných seminárov je významnou úlohou členov SOA
nachádzanie ďalších poznatkov o olympizme a ich publikovanie, stretávanie sa s členmi
olympijských akadémií susedných krajín a vzájomná výmena skúseností, návšteva
Olympie členov vedenia SOA, aj konkurzom vybratých dvoch mladých účastníkov
seminárov MOA v Grécku. 

Najvýznamnejším počinom posledných rokov je výroba filmu o slovenskom
olympijskom hnutí, ktorá speje k úspešnej premiére, je dielom dvoch nadšencov
„amatérov“ - prof. Jána Grexu a Paulíny Neveziovej, ktorí v archívoch televízií strávili
množstvo hodín, aby nám všetkým pripravili zostrih toho najdôležitejšieho, čo Slováci
na olympijských hrách dosiahli.

Dúfam, že vznikom edičnej subkomisie SOV bude publikačná činnosť SOV
systematickejšia, Zborník SOA bude vychádzať každoročne a kontakty nás všetkých
budú ešte častejšie ako doteraz.
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I. SEMINÁRE SOA

1. ŠPORT A UMENIE
(23. 10. 2003, Bratislava)

Umelecké súťaže na OH 
Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

Sobáš ducha a svalov
Nemožno začať ináč, ako citovaním Pierra de Coubertina, ktorý chcel, aby na

olympijskej pôde „došlo k opätovnému sobášu medzi duchom a svalmi“, teda k sobášu
umenia a športu. Mnohí tvrdili, že Coubertin presadzoval sobáš skôr zo slepej lásky ako
zo zdravého rozumu, pretože tento človek encyklopedického formátu miloval aj šport aj
umenie. Opak však bude pravdou - Coubertinovi išlo o svadbu z rozumu. Nie ako
o chladnú kalkuláciu sobášneho nadháňača, ale ako o logický návrh: obidvaja
„snúbenci“ odjakživa boli súčasťou kultúry, odjakživa majú mnoho spoločného
a vzájomne sa dopĺňajú. 

Pierre de Coubertin vedel, o čom hovorí. Umenie si so športom potykalo už
v pradávne, už od praveku tu bol pozitívny „stret záujmov“, ktorý spočíval v stvárnení
krásy ľudského tela v kombinácii s pohybom v ich estetickej jedinečnosti, ale aj vo
vyjadrení etického pátosu, napätia a ľudskej snahy byť lepším zajtra ako dnes. Šport
rovnako ako umenie plní estetické funkcie, či už je to riešenie hľadiska, scény, oblečenia,
náčinia, náradia. Športové stavby často predstavujú špičku svetovej avantgardnej
architektonickej tvorby. Evidentná je analógia športu s divadlom: prítomnosť divákov na
športovom podujatí ako verejnom predstavení, ktoré má vyhradený čas, scenár
a program, založený na pevných pravidlách a ktoré má dramatický konflikt, založený na
agonálnom, čiže súťaživom princípe. Umenie práve tak ako šport využíva estetické
pohybové prostriedky. Viaceré športové pohybové činnosti a hromadné telovýchovné
vystúpenia súvisia s umením takpovediac na doraz. S tancom, baletom či pantomímou
korešponduje predovšetkým športový tanec, moderná gymnastika, krasokorčuľovanie,
akvabely, krasojazda. Taktiež výkon - je výsledný produkt činnosti práve tak športovca
ako umelca. Obidve aktivity sú snahou o dosiahnutie dokonalosti, obidve poskytujú
kultúrne a estetické zážitky nielen aktérom, ale aj konzumentom.

Dátum zásnub ducha a svalov siaha hlboko do praveku. Skalné kresby a maľby boli
priamo spojené s kultom a kultovou funkciou umenia. Kultivovaný estetický pohyb,
ktorý je vlastný športu, tu bol dominantný, lebo obrady prebiehali formou tanca. Tanec
vyjadroval nielen konkrétnu situáciu, ale aj priania, obavy, zármutok, radosť a stal sa
jedným z predpokladov vzniku telesných cvičení. Kultivovaný pohyb má popri svojej
individuálnej jedinečnosti vlastné kultúrne a spoločenské pozadie, takže je naozaj
základnou súčasťou ľudskej kultúry.
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Avšak skutočným sobášom ducha a svalov, medzníkom v umeleckom stvárnení
športových výkonov bol zrod antického gréckeho umenia. Je to zákonité, keď si
uvedomíme, že pretekanie vo všetkom a pri všetkých príležitostiach, vrátane sakrálnych,
nadobudlo u Grékov intenzívne kultúrne funkcie. Šport sa dominantne presadil nielen
v starogréckom maliarstve a sochárstve, ale aj v písomníctve, dizajne či architektúre.
Grécke palaistry, gymnáziá, štadióny s perfektným vnútorným vybavením a citlivým
zakomponovaním do krajiny nemali ako športové komplexy obdoby až do druhej
polovice minulého storočia. Takpovediac športové reportáže z 23. spevu Homérovej
Iliady a. 8. spevu jeho Odyssey vari dodnes nenachádzajú v literatúre partnera. 

Ibaže potom došlo k nežiadúcej odluke. So športovými námetmi sa až do 20. storočia
nestretávame v tvorbe umelcov príliš často. Dokonca ani u umelcov, ktorí pestovali šport
- ako napr. G. Braque - sa v ich diele tematicky šport neprejavil. Športovú tému totiž
neurčovali umelcove záľuby, ale spoločenské potreby, spoločenská objednávka
a tendencie v oblasti umenia. Duch a svaly boli po antike takpovediac oddelené „od
lože“.

Preto - citujme Coubertina - „Obnovenie tohto manželského spojenia bolo na výsosť
dôležité a ešte dôležitejšie bolo, aby z neho vzišli potomkovia. Trvalo to dlho, než sa títo
začali preberať na svet... A čo ešte bolo medzi tými prvými splodenými mrzáčikov
a mŕtvo narodených!“ Dodajme však, že sa medzitým zrodilo aj zopár prekrásnych
ľavobočkov z mimomanželského lôžka, lebo oficiálny umelecký úzus im legitimu
nepriznával. V roku 1906, kedy Coubertin predstavil svoj návrh na zavedenie
umeleckých olympijských súťaží „bežalo skrátka len a len o zblíženie medzi manželmi,
ktorí sa druh o druha v podstate nestarali, hoci všetko okolo nich ich postrkovalo
jedného druhému do náruče... Nebolo náhodou, že sa kedysi v Olympii okolo antických
športov zhromažďovali umelci a z tohto jedinečného zhromaždenia sa potom rodila
prestíž, ktorej sa táto inštitúcia takú dlhú dobu tešila.“

Ako je známe, v starovekom Grécku sa na Istmických hrách súťažilo v hre na kytaru,
na Nemejských a Panaténskych v prednese homérskych básní, hre na flautu a kytaru,
speve pri hudbe, ako aj v súťaži mužskej krásy. Pýthijské hry boli dejiskom súťaží
v speve so sprievodom flauty a kytary a v speve hymien na počesť Apollona. V samotnej
Olympii sa konali umelecké súťaže iba pre trubačov a hlásateľov, ktoré boli zavedené na
96. hrách r 396 pred n. l. Tieto súťaže boli skôr konkurzy hlásateľov (heroldov)
a trubačov, ktorí potom asistovali pri vyhlasovaní víťazov. V Olympii sa však schádzali
aj poprední grécki umelci a vedci, ktorí tu prednášali svoje diela. Recitovali sa básne
(Empedokles), prednášali sa kapitoly z dejín (Hérodotos), speváci spievali oslavné
piesne v sprievode tanečníkov a hudobníkov.

Umelecké súťaže na olympijskej pôde, ktoré sa konali v rokoch 1912 - 1948, boli
teda pokusom o spojenie športu s umením podľa antických tradícií. Coubertin však aj
v tomto prípade chcel obnoviť „...nie formu, ale samotný princíp tejto tisícročnej
inštitúcie... Obavy, aby sa plné rozvinutie nášho hnutia po všetkých stránkach aj naďalej
neoneskorovalo, ma prinútili zvolať Poradnú konferenciu o umení, literatúre a športe na
jar r. 1906.“ 

7



Sobášne peripetie
O zavedení umeleckých súťaží do programu OH rozhodol teda IV. olympijský

kongres v Paríži 23. - 25. mája 1906. Podľa Coubertina boli na poradu pozvaní „takmer
všetci významní umelci a spisovatelia“, ale povedzme si otvorene - dostavilo sa ich
sotva 60. „Sobášny sprostredkovateľ“ tak trochu dostal košom. Prítomní prejavili pre
návrh nadšenie, lenže vonku bolo prijatie dosť chladné, prípadne nechápavé. Pozitívne
sa „k tomuto podniku postavila iba Kráľovská umelecká akadémia v Londýne, čo bolo
dobrým znamením pre budúce hry...“ nádejal sa Coubertin. Parížska porada navrhla
MOV, aby zriadil „pätoro súťaží v odbore architektúry, sochárstva, hudby, maliarstva
a literatúry, ktorých by sa zúčastnili diela doteraz nevydané, inšpirované športovou
ideou; tieto súťaže budú naďalej tvorí súčasť slávnosti každej olympiády. Keby
podobné súťaže organizoval MOV samotný, celkom určite by sa zosmiešnil. Keď bol
však k tomu vyzvaný skupinou osobností veci znalých, bol v očiach verejnej mienky
chránený... Ústavná listina obnoveného olympizmu bola teraz doplnená. Zatiaľ nie
však úplne!“ 

Prvý pokus o zorganizovanie umeleckých súťaží pod piatimi kruhmi v roku 1908,
kedy sa iniciatívy ujala spomínaná Kráľovská umelecká akadémia, stroskotal. Coubertin
spomína: „Uvádzal ma do údivu ten dlhoročný nevšímavý odpor proti skĺbeniu
športového podniku a zborového spevu pod šírim nebom. Bolo snáď možné ospravedlniť
sochárov a maliarov, že váhali prekročiť prah zasunutý kdesi dávno v dejinách, ale že
obecenstvo za žiadnu cenu nechce striedanie dvoch tak vzájomne harmonicky sa
dopĺňajúcich krás, nie, to nemožno pochopiť. Možno snáď nájsť vysvetlenie v istom
pokazení vkusu a vo zvyku vnímať púhu virtuozitu, ktoré sú príčinou toho, že sa
euritmický (eurytmiou nazýval Coubertin  harmonické spojenie tvarov, pohybov a hudby
- pozn. JG) zmysel celku v dnešnej dobe zoslabil a že to bol práve rozvoj virtuozity, čo
nás naučilo oddeľovať zmyslové vnemy...“

Umelecké súťaže dostali na OH v Londýne k. o. - nakoniec sa nekonali. „Umelecká
súťaž, ktorej organizáciu vzala na seba Royal Academy, nemohla byť nakoniec
usporiadaná. Namiesto toho, aby eventuálnym súťažiacim nechali voľnú ruku vo výbere
námetu, snažili sa námety vnútiť. K tomu sa potom pridružili skutočné ťažkosti, týkajúce
sa dopravy a výstavy sochárskych skíc. A pritom to boli práve sochári, ktorí vtedy ako
prví prijali výzvu“, ťažká si hlava olympijského hnutia.

Usporiadať umelecké súťaže v tej dobe naozaj nebolo jednoduché. Športový
umelecký žáner iba vyrastal z plienok a len málo umelcov sa mu zámerne venovalo.
Chýbalo dostatočne široké spoločenské, inštitucionálne a užívateľské zázemie, kde môže
umelecké dielo vznikať a plne žiť. Neboli inštitúcie ani organizácie, ktoré by víťazné
diela spoločne s tými, čo neprešli konkurzom, ďalej uvádzali do spoločnosti
prostredníctvom výstav, publikovaním literárnych prác, uvádzaním dramatických
a hudobných kompozícií, realizáciou architektonických projektov a pod. Takto sa
nemohla vytvoriť dostatočne zasvätená a vzdelaná obec divákov a poslucháčov, ktorá by
si športový žáner v umení obľúbila a vracala sa k nemu. 

Okrem toho diskutabilným sa stával samotný výkonnostný šport, bol spochybňovaný
jeho kultúrny fundament. Holanďan Johan Huizinga, profesor histórie, svetovo známy
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svojím dnes už klasickým dielom Homo ludens (Hrajúci sa človek) konštatoval: „...ani
olympiády..., ani silne propagované medzinárodné stretnutia nemôžu pozdvihnúť šport
k tomu, aby sa stal kultúrne tvorivou činnosťou. Nech je akokoľvek významný pre
účastníkov i divákov, zostáva neplodnou funkciou, v ktorej starý herný faktor z veľkej
časti odumrel. Toto poňatie je priamo protichodné bežnej verejnej mienke, ktorá
označuje šport v našej kultúre za herný prvok najvyššieho stupňa. Tým šport v žiadnom
prípade nie je, lebo práve najlepšiu časť svojej hernej náplne stratil“. Podľa Huizingu
hra bola prazákladom kultúry, ale šport už nie je hrou a nie je ani vážnou záležitosťou,
takže zaujíma miesto mimo vlastného kultúrneho procesu. 

Mnohí umelci ako by na Huizingu dali, napríklad Salvator Dali. Slávny surrealista
v roku 1929 maľuje obraz Hrôzy športu, ktorý nám poskytuje deprimujúci výjav. Jeden
hráč rugby zraňuje súpera dýkou: výtvarná vízia bezohľadnej túžby po športovom
víťazstve za každú cenu. 

Ako je známe, riziká výkonnostného športu si uvedomoval aj Pierre de Coubertin,
ale ponúkal účinnú protilátku: férovosť, čestnosť, rytierskosť, potrebu vyháňať kupcov
z chrámu olympizmu. 

Iní umelci neignorovali šport, ale iba umelecké súťaže. Počas OH 1924 sme
svedkami takpovediac tímovej práce umelcov, oslavujúcich najväčší športový sviatok.
Slávny Ďagilevov Ruský balet pripravil tanečné predstavenie Le train bleu podľa scenára
J. Cocteaua, oponu namaľoval P. Picasso, kostýmy navrhol C. Chanel, scénickú výpravu
H. Laurens a choreografiu B. Nižinská. O štyri roky mal premiéru balet Detské hry na
hudbu G. Bizeta, choreografiu mal L. F. Massine, výpravu J. Miró. Ale to už
predbiehame.

Svadobné zvony
Napriek všetkému a mnohým sa húževnatý Coubertin po londýnskom krachu

nevzdal a umelecké súťaže do programu OH 1912 zaradil. Stojí to opäť za citovanie:
„K praktickému uskutočneniu umeleckých súťaží došlo päť rokov po stanovení ich
programu na parížskej konferencii.“ ...V Revue Olympique (sept. 1911) boli uverejnené
jednoduché pravidlá a predpisy, napriek brániacemu sa Švédskemu výboru, ktorému
predsedníctvo MOV muselo sľúbiť pomoc a podporu pri rozosielaní pozvánok. Neskôr
som sa dozvedel, že sa švédski umelci postavili proti a vyhlásili silnú opozíciu... „Vo
svojom úsilí naďalej zostával osamotený: Bohužiaľ tu musím konštatovať, že väčšina
mojich kolegov sa o túto oblasť zaujímala pramálo.“ ...Z pätice vybratých súťaží sa
konali len štyri, lebo architektúra mala predpremiéru o niekoľko mesiacov skôr v Paríži.
Téma bola vypracovať návrh na moderný štadión. Bola udelená iba jedna cena, a to
švajčiarskej dvojici Eugenovi Monodovi a Alphonsovi Lavarrierovi, takže Coubertion
mohol konečne krájať z koláča triumfu: „Keď porota súťaže o modernú Olympiu...
udelila cenu za najkrajší návrh dvom švajčiarskym architektom, ...usporiadal MOV
slávnosť na počesť vyznamenaných. Bola to krásna slávnosť, bez preháňania môžem
povedať, že z hľadiska eurytmie najvydarenejšia, akej som bol kedy prítomný. Konala sa
v noci na dvore Sorbonny, kde sa napriek hroziacej búrke zišlo na dva tisíce divákov...
Hudobný program, sto gymnastov s pochodňami a palmovými listami, účinkujúcich
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v roli štatistov, a šestnásť polonahých mladíkov, ktorých tiché prostocviky napĺňali
priestranstvo pred kaplnkou Richelieu, to všetko bolo poznamenané spätím zvukov,
svetiel, ticha, siluet... A architektonická krása okolitých kulís tomu divadlu len
prispievala. Ukážka stredovekého i novodobého šermiarskeho umenia, malý sprievod
hráčov na píšťalu a gajdošov pri zvukoch Pochodu kráľa Jána od Saint-Saënsa, helénske
ženské tance, recitácia básne Filozof a atléti... A to všetko stačila obstarať jedna
telocvičná jednota a niekoľko hudobných spolkov z jednej parížskej štvrte. Pre mňa to
znamenalo nielen uskutočnenie jedného môjho sna, ale aj to, že som nadobudol istotu
o ľudovom umení. V tomto ohľade ide civilizácia falošnou cestou a ja som presvedčený,
že iba návrat k eurytmii ju zavedie na správny kurz. Eurytmia! Stratená vec, o ktorej sa
hovorí, bez toho, aby kto tušil, v čom kedysi spočívala.“

Hoci do ďalších umeleckých súťaží na OH 1912 bolo prihlásených viacero prác,
väčšina z nich mala nízku úroveň. Preto boli udelené iba zlaté medaily, s výnimkou
sochárstva, kde bola udelená aj strieborná medaila. Prvým olympijským víťazom
v umeleckých súťažiach priamo na OH sa symbolicky stal Pierre de Coubertin za Ódu
na šport. Do súťaže ju prihlásil pod pseudonymom francúzsko-nemeckej autorskej
dvojice Georg Hohrod - M. Eschbach, čím chcel dokumentovať, že šport je príležitosťou
ku zblíženiu aj takých znepriatelených národov, akými v tom čase boli Nemci
a Francúzi, a že symbióza športu a umenia môže pomôcť budovať celosvetovú mierovú
spoločnosť. 

Štokholmská premiéra sa veľmi nevydarila a priznával to aj Coubertin: „Žiadne
skvelé výsledky, čiastočne aj preto, že švédski umelci prišli s požiadavkou usporiadať
ešte aj akúsi malú súťaž medzi sebou, čomu sa v slabej chvíli bohužiaľ ustúpilo, na úkor
olympijskej súťaže samotnej. Koniec koncov sa však táto prvá olympijská súťaž konala,
ceny boli udelené a vyznamenané diela vystavené. Bolo to vôbec prvýkrát, znamenalo to
krok vpred a to je to najhlavnejšie.“ 

Sobášne bilancovanie
Prvé umelecké súťaže na OH sa teda uskutočnili v roku 1912, posledné na OH 1948,

celkovo sedemkrát. Nemá význam uvádzať teraz dlhý menoslov víťazov, pokúsme sa
o umelecko-štatistickú bilanciu. Počet umeleckých súťaží sa postupne rozširoval, takže
na sa celkovo konalo 66 súťaží. Z 27 nie celkom presne odlíšených umeleckých
„disciplín“ sa súťažilo striedavo v 5 až 14 odvetviach. V architektúre sa od OH 1928 sa
osobitne súťažilo o urbanistické a architektonické návrhy, v sochárstve od OH 1928
zvlášť o sochy a medaily, od 1936 aj o reliéfy. V maliarstve od 1928 zvlášť o olejomaľby,
kresby a akvarely, rytiny a lepty, od OH 1936 pribudla aj užitá grafika. V literatúre na
OH 1928 sa diferencovali epické, lyrické, dramatické diela, na OH 1932 však dočasne
bola iba jedna súťaž. V hudbe na OH 1928 boli osobitné súťaže v inštrumentálnych
skladbách, skladbách pre spev a v orchestrálnych skladbách, ale na OH 1932 bola iba
jedna hudobná kategória. 

Dvaja olympionici dokázali zvíťaziť aj v umeleckých súťažiach. Maďar Alfréd Hajos,
dvojnásobný víťaz z OH 1896 v plávaní získal v r. 1924 spolu s krajanom Laubertom
Deszö striebornú medailu v architektúre za „Plán štadióna“, keď zlatá nebola udelená.
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Američan Walter Winans vyhral r 1908 v športovej streľbe, ku ktorej na OH 1912 pridal
aj striebro ako člen družstva v streľbe na bežiaceho jeleňa. Na týchto hrách zároveň
získal zlatú medailu za sochu „Americký klusák“.

Výsledky ukazujú, že hodnotiace komisie dávali prednosť tým dielam, ktoré rozvíjali
predovšetkým tradície klasického a realistického umenia. Z mnohých výtvarníkov,
dramatikov, spisovateľov, básnikov, hudobných skladateľov, architektov a dizajnérov,
ktorí stáli na stupňoch víťazov, zostáva dnes už iba niekoľko mien tých, ktorí prispeli do
pokladnice svetového umenia. Z Francúzov je to P. Landowski sochou Boxera (1. miesto
OH 1928) a H. Yencesse skulptúrou Plavkyňa (3. miesto OH 1948). K ďalším sochárom
patria Nemka R. Sintenisová plastikou Futbalistu (3. miesto na OH 1928) a Švéd S.
Blomberg, ktorý vytvoril súsošie zápasiacich chlapcov (3. miesto OH 1936). Poľský
dekoratívne zameraný maliar W. Skoczylas získal za plagátové návrhy bronzovú
medailu (OH 1928). Z hudobných skladateľov je známy nemecký komponista W. Egk,
ktorý zvíťazil na berlínskych hrách svojou Olympijskou slávnostnou hudbou. K nemu
môžeme ešte priradiť Poliaka Z. Turskiho, ktorého druhá symfónia, zvaná Olympijská,
bola ocenená prvým miestom v Londýne (OH 1948) a Čecha J. Suka, ktorého pochod
V nový život sa umiestnil ako druhý na OH 1932. O nižšej kvalite svedčí fakt, že celkovo
bolo udelených len 45 zlatých, 53 strieborných a 49 bronzových medailí.

To bol jeden z dôvodov, prečo boli umelecké súťaže po OH 1948 zrušené. Zostali
akciami, ktoré súviseli s OH skôr len vonkajšími spájadlami. Ďalším dôvodom na ich
zrušenie bol argument, že tu súperili väčšinou profesionáli, čo viedlo vtedajší MOV,
striktne vyznávajúci amaterizmus, k rozhodnutiu zrušiť umelecké súťaže na svojom 44.
zasadaní v Kodani roku 1952. V roku 1954 boli nahradené výstavami. 

Od sobáša ku konkubinátu
Avšak ani po roku 1948 nezanikla spolupráca olympijského hnutia s umelcami.

Najlepší maliari a grafici stále navrhujú plagáty, odznaky, logá, známky, maskotov.
Sochári zdobia štadióny, podoby ktorých modelujú architekti. Hudobní skladatelia
komponujú hudbu pre olympijské ceremoniály, kde sa uplatňujú aj poprední choreografi
a režiséri. Olympijské filmy sú nielen dokumentmi, ale aj umeleckými dielami. Športový
umelecký žáner tvorí nedeliteľnú súčasť rozličných výstav, predstavení a ďalších
kultúrnych podnikov, rozšírených o iné umelecké druhy ako je balet alebo opera.
Významnými počinmi v spolupráci športu s umením sú tiež medzinárodné súťaže kresby
a maľby, umelecké výstavy a pod.

Nemožno teda hovoriť o definitívnom rozvode. MOV síce nevyhovel volaniu po
obnovení umeleckých súťaží, ale od r. 1992 sa rozhodol udeľovať osobitnú cenu -
medailu za šport. Jej prvým nositeľom sa stal švajčiarsky umelec Hans Erni. Obrazne
povedané, MOV nepresadzuje sobáš, ale konkubinát z rozumu i z lásky. Tento spôsob
prepojenia ducha a svalov na olympijskej pôde sa ukázal ako vhodnejší. 

Význam spolupráce športu s umením akcentuje vo svojich princípoch a pravidlách aj
Olympijská charta, ktorá v Základných princípoch definuje olympizmus ako „splývanie
športu s kultúrou a výchovou“. NOV charta ukladá dbať „...najmä o založenie a činnosť
národných olympijských akadémií, olympijských múzeí a kultúrnych programov, ktoré
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majú vzťah k olympijskému hnutiu“, preto majú „zahrnúť do svojej činnosti podporu
kultúry a umenia v oblasti športu a olympizmu.“

Pravidlo č. 44 pojednáva o kultúrnom programe OH: „Tento program slúži na rozvoj
harmonických vzťahov, vzájomného porozumenia a priateľstva medzi účastníkmi
a ďalšími osobami prítomnými na olympijských hrách.“

V súvislosti s rastom komercionalizácie a profesionalizácie vrcholového športu
čoraz intenzívnejšie zaznievajú hlasy o nezmieriteľnosti ducha a svalov. Treba priznať,
vývoj vrcholového športu s jeho výsostne negatívnymi sprievodnými znakmi prihráva na
smeč názorom, že šport v užšom slova zmysle do kultúry nepatrí, ale naopak, je znakom
kultúrneho úpadku, sprevádzaného zrodom masovej úpadkovej kultúry. V súčasnej
postmodernej spoločnosti, v ktorej je dovolené všetko, dominuje (post)industriálna
kultúra bez univerzálneho hodnotového systému. Vrcholový šport patrí práve do
úpadkovej masovej kultúry, pretože ho charakterizuje hrubosť, násilie a agresívnosť,
takže ide o pseudoaktivitu, kanalizáciu energie, investíciu nezmyselnej činnosti
s podvodnými znakmi vážnosti a významnosti. 

Sú to hlasy jednostranné a jednostrunné, lebo šport je zameraný aj na kultivovanie
prírodného základu človeka. Je samozrejmou súčasťou sociálnej reality, akceptovanou
hodnotou spoločenského aj individuálneho života. Okrem procesuálnej stránky
predstavuje významný sociálno-spoločenský jav s rozmanitými väzbami na rôzne oblasti
života, vrátane kultúry a umenia. Evidentný je sociálny, integračný, zdravotný,
ekonomický, medzinárodný, vzdelávací, výchovný, etický, kompenzačný, sebarealizačný
prínos športu. Samotná profesionalizácia športovca nemá iba trhovo ekonomický
rozmer, je aj výrazom perfekcionalizmu a uplatňovaním svojho talentu v konkrétnej
oblasti profesného života. Vrcholový šport dokáže zušľachťovať aktérov a kultivovať
divákov, ich etiku, vlastenectvo, zmysel pre krásku pohybu a dramatickosť čestných
zápolení. Vrcholné športové súťaže a výkony sú takisto kultúrnymi hodnotami
a poskytujú divákom kultúrne a umelecké zážitky. 

Takisto je diskutabilné, či je masová kultúra synonymom kultúry úpadkovej. Tieto
názory vychádzajú z takého chápania kultúry, ktorú tvorí iba „vyššie“ umenie a veda, ale
kultúra sa dnes chápe širšie, z elitárskej roviny prešla do úrovne egalitárskej: kultúra je
všetko a všetko je kultúra. Do kultúry patrí aj prevládajúci životný štýl, móda,
konvencie, i tzv. ľahké žánre. Kto by pochyboval, že trvalou kultúrnou hodnotou sú
napríklad kedysi odsudzovaný džez alebo Beatles? A že na štadióne nemá miesto len
nejaký bezduchý svalovec na góly, body a sekundy, ale aj Pavarotti a Carreras? Šport
v užšom slova zmysle sa stal samozrejmou súčasťou životného štýlu, ktorý poskytuje
kultúre vitálne základy. Pierre de Coubertin sa nemusí obracať v hrobe: Zo symbiózy
ducha a svalov vzišli potomkovia a zďaleka nejde o mrzáčikov. 

Resumé:
Umenie a šport boli odjakživa súčasťou kultúry a majú identické znaky i poslanie,

takže neprekvapuje, že MOV na IV. olympijskom kongrese (Paríž 1906) na návrh P. de
Coubertina rozhodol o začlenení umeleckých súťaží do programu OH. Napriek rôznym
ťažkostiam a prekážkam sa umelecké súťaže konali sedemkrát (OH 1912 - OH 1948).
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Avšak ani po zrušení umeleckých súťaží neprestala spolupráca športu a umenia, len
nadobudla inú podobu. Športový umelecký žáner tvorí v olympijskom hnutí nedeliteľnú
súčasť rozličných výstav, predstavení a ďalších kultúrnych podnikov, rozšírených o iné
umelecké druhy ako je balet, opera, medzinárodné súťaže, umelecké výstavy a pod.
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✤ ✤ ✤

Šport a dizajn
Dušan Junek

Estetika ľudského pohybu, ktorou šport nepochybne je, už v dávnoveku kráčala tesne
vedľa seba s estetikou ľudského ducha a jeho vrcholným produktom – umením. Vo svojej
špičkovej polohe sa šport stal kultúrnym zážitkom a svojim masovým dosahom je nielen
významným sociologickým, ale aj komunikačným fenoménom novodobej histórie
ľudstva. Nie je náhoda, že práve tieto faktory vytvárajú široký priestor pre špecifický
druh vizuálneho umenia – dizajn, ktorý predstavuje úzke prepojenie pojmov ako
vizuálna a komunikácia, funkčný obsah a estetická hodnota, celkovo klasifikované ako
umelecká kvalita diela. Oproti voľnému, alebo tzv. vysokému umeniu - ako je niekedy
označovaný obraz, plastika, socha, či ďalšie artefakty - je dizajn umením, v ktorom
spojenie úžitkovej funkcie a estetickej či výtvarnej kvality je nedeliteľné. Jednoducho
povedané, umelecká kvalita vychádza z pochopenia a prezentovania funkčnej hodnoty.
Tým je umenie dizajnu blízke napr. umeniu architektúry. Takmer 90 % všetkých vnemov
okolitého sveta registruje človek zrakom. Aj vďaka novým informačným technológiám
je zrejmý neobyčajný rozvoj vizuálneho desingu a najrôznejších grafických foriem,
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ktoré sa dostali do čela oblastí výraznou mierou ovplyvňujúcich a formujúcich
prostredie človeka a jeho životný štýl. Výsledky tejto tvorby sa stali samozrejmou
súčasťou nášho denného života.

Logo, symbol, značka, piktogramy, vizuálne a informačné systémy, plagát, reklamné
prvky, knihy, publikácie, katalógy, grafika v architektúre, ale aj obaly na výrobky, dizajn
športových odevov, obuvi, rôzne písomnosti, grafika televíznej obrazovky či web
stránky, tiež samozrejmosti nášho života ako noviny, časopisy alebo legitimácie,
vstupenky, až po špecifické atribúty: poštové známky, bankové karty, ba ešte aj tie
mizerné peniaze čo väčšina nemáme- to všetko, a mnohé iné, sú úlohy a pole pôsobnosti
pre umelca dizajnéra. Už výpočet i charakter zadaní spadajúcich do oblasti grafiky
vizuálnych komunikácii hovoríme o význam, ale predovšetkým zodpovednosti tvorcu
i celého odboru voči spoločnosti. Výsledky dizajnu sú v permanentnom kontakte
s verejnosťou, teda komplexnú kvalitu života. Mimoriadne široký dopad tvorby dizajnéra
kladie na neho nielen vysoké profesionálne nároky, ale vyžaduje si i dodržiavanie
mravných a etických zásad. Miera zodpovednosti dizajnu je preto neporovnateľná
s voľným výtvarným umením.

V úvode som naznačil, kde šport poskytuje priestor pre dizajn, a tiež preto, že som
medzi predstaviteľmi i aktérmi olympijského hnutia, musím sa dotknúť významného
spojenia: olympiáda a dizajn. Olympijské hry novoveku sú dnes mimoriadnou
športovou, ale aj spoločenskou, kultúrnou a v neposlednom rade ekonomickou svetovou
udalosťou. Počas ich konania státisíce divákov priamo na štadiónoch a nie milióny, ale
už miliardy na televíznych obrazovkách, vidia nielen úchvatne športové, ale aj farebné,
tvarové, teda vizuálne divadlo najvyššej možnej úrovne. V tomto novodobom Babylone
musí byť poskytnutý systém vizuálnej informácie a orientácie veľkému množstvu
športovcov a ešte väčšej mase návštevníkov z celého sveta. Preto malé obrázky –
piktogramy sa stávajú v čase olympiád najpotrebnejšími i najznámejšími grafickými
dielami na svete. Organizátori poverujú ich návrhmi najvýznamnejších
tvorcov–dizajnérov, pre ktorých je to jedinečná príležitosť vypovedať svojim dielom
o vrcholnom umení a kultúre národa. Prelomovým v tomto smere sa stali XVII.
Olympijské hry v Tokiu 1964. Tím skvelých japonských dizajnérov pod vedením Prof.
Masaru Katzumieho navrhol kolekciu vynikajúcich piktogramov pre všetky športy, ktoré
svojou jednoduchosťou, univerzálnou, zrozumiteľnosťou a pritom vysokou grafickou
kvalitou sa stali dokumentom hlbokej tradície východnej japonskej kultúry a tiež
normou pre budúcnosť. Aká vysoká bola táto japonská umelecká latka, ukázali
nasledujúce hry, na ktorých sa nie vždy podarilo priblížiť novými piktogramami k jej
úrovni. Samozrejme, že tvorba piktogramov je len jednou z celého radu vizuálnych
symbolov, grafických a farebných prvkov, teda komplexnej vizuálnej tváre, ktorú
dizajnéri tvoria pre olympiády, ale aj pre ďalšie športové akcie ako majstrovstvá sveta či
Európy v jednotlivých športoch. Z posledného obdobia iste utkvela v pamäti priam
podmanivá vizuálna identita Zimných olympijských hier v nórskom Lillehammeri
r. 1994, kde celý grafický vizuál navrhla mladá grafička-dizajnérka Sarah
Rosenbaumová. Inšpirovala sa skalnými rytinami z nórskych skál Rodoy v Alstahaugu
starými takmer 6000 rokov, kde sa našiel obraz lyžujúceho človeka, považovaný za prvý
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výtvarný záznam o lyžiarskom športe na svete. Dizajnérka v duchu tejto rytiny vytvorila
skvelú sériu piktogramov všetkých zimných športov. Pre celý olympijský vizuál je
navrhnutá ako základná farba kobaltovo modrá, evokujúca severskú oblohu a do imidžu
hier boli zapojené tiež prvky evokujúce turizmus, pocit voľnosti v prírode, ekologické
prostredie a čistý vzduch ako základné prírodné i estetické hodnoty. Grafika olympiády
bola navrhnutá s využitím odkazov na tradičné domáce materiály, pritom nesmierne
umelecky citlivo s logikou zásad súčasnej grafiky vizuálnych komunikácii. Tento
nezameniteľný výtvarný štýl dal celému komplexnému grafickému programu olympiády
originálnu tvár, výstižne vypovedajúcu o Nórsku a jeho kultúrnej histórii i láske
k populárnemu zimnému športu. Upozornil svet na kvality tejto histórie a výrazne zvýšil
jej pozitívny spoločenský a kultúrny obraz. Teda šport a dizajn v tomto prípade dokonale
splnili svoje spoločné poslanie.

Logická otázka znie: ako je to u nás? Sme krajina s malým počtom obyvateľov – chce
sa mi povedať – ako to Nórsko. Ekonomická sila oboch krajín je, samozrejme,
neporovnateľná. Olympiáda Slovensku v dohľadnom čase asi nehrozí. Dovolím si však
tvrdiť, že napríklad v dizajne máme určite toľko špičkových tvorcov, ak nie viac, ako
Nóri. Len neviem o žiadnom z nich, ktorého by oslovili naši vrcholní predstavitelia
ktoréhokoľvek športu vrátane tých olympijských, aby im navrhol kvalitný, ba špičkový
dizajn pre vrcholový oddiel, podujatie alebo športovú akciu. Nevieme, alebo nechceme
využívať potenciál, ktorý by všetkým zainteresovaným pomohol?

Uvediem jeden príklad. Je z môjho odboru, lebo ten poznám najlepšie a navyše je aj
aktuálny. V živote som dlhší čas sníval jeden sen, ktorý bolo nemysliteľné realizovať za
minulého režimu. Po roku 1989 sme sa s kolegami dali do práce a zorganizovali sme
rozsiahlu medzinárodnú výstavu umeleckého plagátu – Trienále plagátu Trnava. Také
podujatie si vyžaduje dlhodobý špičkový výkon, ak si chcete získať dôveru vrcholných
tvorcov z celého sveta a prilákať ich do krajiny, ktorá je pre väčšinu z nich neznáma.
Podarilo sa. V tomto čase prebieha v troch výstavných priestoroch v Trnave jubilejné 
5. celosvetové Trienále umeleckého plagátu, ktoré patrí v súčasnosti k piatim najväčším
a najvýznamnejším umeleckým prehliadkam tohto druhu na svete. V Trnave sa svojou
vynikajúcou tvorbou prezentuje absolútna špička svetových grafických dizajnérov zo 40
krajín Ázie, Európy a Ameriky, ktorí predstavujú progres v dynamicky fungujúcej oblasti
grafiky vizuálnych dizajnu. Pretože sa usilujeme o medzinárodne špičkovú úroveň
a kvalitu tohto umeleckého festivalu, jeho prostredníctvom vytvárame pozitívny imidž
Slovenska v rade krajín, kde nás doteraz vôbec, alebo len veľmi málo poznali. Dnes
prichádzajú do Trnavy majstri odboru z celého sveta a uchádzajú sa o prestížne ceny, ktoré
sa na Trienále udeľujú. Keby sme k trnavskému Trienále pristupovali na úrovni povedzme
dlhodobých výkonov našej vrcholnej futbalovej ligy, alebo aktuálneho výkonu nášho
„reprezentanta“ na barcelonskom Nou Campe, tak by sa nezúčastnilo na výstave v Trnave
500 špičkových svetových umelcov -dizajnérov ako v tomto roku, ale možno by ich prišlo
– teraz už smutne známych osem – čo by boli potupné góly aj v našej sieti. Nespomínam
uvedenú akciu preto, aby som sa chválil a nedajbože preto, aby som poučoval. Chcem tým
len pripomenúť, že v konkurencii dnešného sveta nemožno najskôr žiadať peniaze (často
krát neprimerané) a potom sľubovať prípadný výkon. Aj naši špičkoví hokejisti museli
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najskôr tvrdo pracovať a až potom prišla zaslúžená odmena. Sme malá krajina, nemôžeme
vyniknúť produkciou čohokoľvek, ani predávať neexistujúce prírodné zdroje. Môžeme sa
presadiť len talentom a pracovitosťou. Tie sú charakteristické pre šport a umenie. Čo nám
bráni spojiť sily a kvalitu? Okrem nás samých o nikom neviem! Tak na čo čakáme? Otázku
adresujem Vám všetkým zainteresovaným.

✤ ✤ ✤

Akademický sochár Peter SCERANKA – víťaz kategórie kresby na
X. BIENAL International del deporte en bellas artes – Letné
olympijské hry, Barcelona 1992
MUDr. Marián Kafka 

V roku 1994 som na medzinárodnom sympóziu v Bratislave, ktoré bolo venované
životu a dielu Pierra de Coubertina, vystúpil som spoločným príspevkom
s akademickým sochárom Petrom Scerankom pod názvom „Pierre de Coubertin –
umenie, šport a dnešok“. Akademický sochár Peter Sceranka nás po ťažkej a krátkej
chorobe začiatkom roka 1999 navždy opustil. Na dnešnom seminári Vám chcem
v krátkosti predstaviť prvého slovenského víťaza kategórie kresby na X. Bienále umenia,
ktoré bolo súčasťou OH 1992 v Barcelone - akademického sochára Petra Sceranku.

Peter Sceranka sa narodil 16. októbra 1955 v Košiciach. V rokoch 1976 – 1981
študoval na VŠVU v Bratislave, oddelenie figuratívneho sochárstva, u prof. Jána
Kulicha. Popri komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe venoval sa aj kresbe, za
ktorú získal rad medzinárodných uznaní, z ktorých vyniká I. miesto na X. Bienále
umenia v Barcelone. Žil a tvoril v Košiciach, kde aj 26. marca 1999 zomrel.
Samostatné výstavy:
1988 – výstavná sieň Košice, spolu s Alexandrom Buganom.
1992 – „Dialóg“, Tatranská galéria Poprad, spolu s Adamom Szentpéterym.
1994 – „Kresba“, Galéria Júliusa Jakobyho Košice.
1996 – „Zvetrávanie“, Múzeum Vojtecha Lofflera Košice.
Kolektívne výstavy:
1992 – X. Bienále umenia Barcelona 1992 LOH.
1993 – Elektráreň T, Tatranská galéria Poprad.
1993 – Event in the East, Múzeum Trebišov.
1994 – Event in the East, Šarišská galéria Prešov.
1994 – Event in the East, Užhorod.
1996 – „Formát“A 1 – Bratislava.

Nie som kompetentný odborne sa vyjadrovať k dielu o osobe majstra, preto si
dovolím citovať z katalógu „Kresba“ prof. Akademického sochára Juraja Bartusza.
„Mám rád ľudí, ktorí svoj ľudský život chcú naplniť hlbším zmyslom. Ľudí dychtivých po
uznaní, po permanentnom vzdelávaní, senzibilita ktorých nie je pritom prehlušená. Ľudí
schopných samostatne cítiť aj myslieť. V tomto vidím i možnosť, ako sa brániť
bezhlavému preberaniu starých, už neplatných právd, odbúravanie tiesnivých krunierov
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a kukiel. Peter Sceranka bol všestranným výtvarníkom a jedným z mála jeho generácie,
ktorý sa zbavuje pút školského akademického vzdelania. Je otvorený zložitosti nášho
sveta a je aj schopný dávať na ne otázky. Ostatne pre ľudí, ktorí citlivo reagujú na dnešok
a aj kriticky odmietajú všetko to, čo patrí k slepým uličkám minulosti, je príznačná túžba
čo najhlbšieho ponoru do seba a sústredenosť. Neusiluje o výtvarne efekty, ale chce byť
hlbokou sondou do podstaty pravdy. Podobne v prácach Petra Sceranku tuším, že
„estetično“ potláča vyššia rovina – etická, ktorá sa vo filozofickom zmysle
znepokojujúco dotýka nášho bytia. Aj samotná ľudská osobnosť Petra Sceranku
naznačuje, že jeho tvorba nechce povrchne suplovať videný svet, že chce byť silou ducha
a tým jeho práce majú nádej byť „svetom“ nepostihnuteľným, aj večne záhadným a to
o to pravdivejším než je iba optická pravda...“

Z jeho kresieb predkladám „ Pohľad so zubárskeho kresla“ - kombinovaná technika
(1987), „ Kam zmizol Jožko Plachý“ – kombinovaná technika na papieri (1995) a kresbu
„Môj Mozart“ (1992), ako aj kresby zaslané do súťaže v Barcelone. Sú to „Kontemplácie
I.“ ceruza (1989) a víťazná kresba „Guliar“, ocenená I. cenou na X. Bienále umenia
Barcelona 1992.

Z kresieb a zo slov Juraja Bartusza vyplýva, že Sceranka patril k umelcom, ktorí
hľadajú tajomstvá s úprimným úsilím vnútorne sa stretnúť s „duchom“. Nejde o povrch
vecí, o ono videné samotným okom, ale najmä o ono videné okom vnútorným.
Scerankova reflexia sa nezameriava na osvetľovanie ľudských povahových vlastností,
vášní, správania, ale na podstatu človeka. Jeho bytia a poznania. Zaujíma ho nie to, čo
si človek myslí a čo cíti, ale to, ako si to myslí a ako cíti. Zaujíma ho proces uvažovania,
nie výsledok. Cesta, nie cieľ. Napokon svoje umelecké krédo zaštítil vyznaním:
„Usilovať o pravdu je cennejšie, drahšie než držať ju....“ (Gotthold Ephraim Lessing).
Týmto príspevkom som Vám chcel predstaviť tvorbu a osobnosť akademického sochára

Petra Sceranku, bývalého člena olympijského klubu Košice, víťaza na X. Bienále
Barcelona 1992, a vyjadriť tak našu vďaku za chvíle strávené s majstrom v našom
olympijskom klube.

Na záver - zamyslime sa nad jeho kresbami a položme si otázku Zena Kóana: „Viem,
ako znie tlesknutie dvoch rúk. Ale ako znie tlesknutie jednej ruky ??? “

Resumé
Príspevok predstavuje dielo a osobnosť akademického sochára Petra Sceranku,
bývalého člena Olympijského klubu Košice a víťaza kategórie kresba na X. Bienále
International del deporte en bellas artes, ktorá bola súčasťou letných olympijských hier
Barcelona 1992. Súčasťou je prehľad jeho samostatných a spoločných výstav a ukážka
kresieb.
Akademický sochár Peter Sceranka (6. 10. 1955 - 26. 03. 1999).

Použitá literatúra: 
SCERANKA, P.: Kresba, katalóg, 1994.
KOČÍK, T.: Fragmenty z medzičasu. Košice, str. 232.
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Fotografia a šport 
PhDr. Ján Lofaj

Fotografia - rovnako ako iné druhy výtvarného umenia - nachádza v športe mnoho
inšpirácií a námetov. Kde sa tak intenzívne a spontánne prejavujú emócie ako na
športoviskách? Kde je toľko dynamiky a vizuálnych podnetov, ktoré sa priam ponúkajú?
Mužných konfrontácií a obnažených duší? Toto umožňuje fotografii, aby uplatnila svoju
jedinečnú prednosť - autentickosť, prinášala sugestívne a navyše výtvarné obrazy.
Fascinujúce tým, že sú až rukolapne živé, plné dynamiky, obsahu. Zmysel pre detail,
estetizujúce vlastnosti teleobjektívov i ďalšej techniky, schopnosť zaznamenať a vyjadriť
dynamiku predurčujú fotografiu ako hlavný spôsob výtvarného stvárnenia športu.
Fotografia má jedinečné predpoklady, aby bola umením športovcov. Treba však
pripomenúť dve špecifiká fotografickej tvorby, ktoré ju výrazne odlišujú od iných
výtvarných techník, ktoré rozhodujúcou mierou určujú tvorivé hranice fotografistu, nútia
zabudnúť na vznešenosť a samoľúbosť umeleckých diel. Prvým je okrídlené, fascinujúce
reportérske „byť pri tom“. Grafik či maliar nemusí na štadión, aby vytvoril obraz so
športovou námetom. Fotografista musí byť svedkom zápasu či športového výkonu.
Druhý handicap: Fotografista potrebuje k tvorbe až bezohľadne drahé prístroje a ďalšiu
techniku. Jedno i druhé je mimoriadne limitujúce. Ešte dôležitejší je spôsob uplatnenia
fotografie. Ona môže visieť v galérii, no jej miesto je predovšetkým v novinách
a propagačných tlačovinách. Ona sa nepredvádza, ale slúži. Športu i spoločnosti. Jej
úlohou je propagovať šport a prinášať informácie. To sa robí predovšetkým cez
periodickú tlač. V súvislosti so športom preto treba hovoriť o novinárskej fotografii. 

Slovenská športová fotografia sa pohybuje medzi dvoma mantinelmi. Prvý:
Fotografia má rada dej, čin, emócie. Šport jej to bohato ponúka. Práve šport obsahuje
takmer jedinú dynamiku, ktorú nevytvára ľudská tragédia - akciu, súboj, súťaženie bez
násilia. Je bohatý na príbehy, zmeny, vzťahy, ktoré sa prejavujú vizuálne, zrozumiteľne.
Športová fotografia predkladá divákovi to, čo sa mu žiada: drámu v skratke, či aspoň
príbeh. Situácie, na ktoré je zvedavý, nové, ale zrozumiteľné, v dôverne známom
prostredí. Poskytuje mu ilúziu, že je pritom, že to vidí na vlastné oči. Uspokojí jeho
zvedavosť, ale tiež upevňuje sebavedomie. K tomu pridáva vysokú zainteresovanosť. Ak
nie vlastenectvo, tak aspoň fandenie.

Azda nič - okrem prírody - neposkytuje fotografii také vďačné a pestré námety ako
šport. Ale je tu druhý mantinel, ktorý mnohé doteraz povedané „obracia na hlavu“:
úporná snaha o prežitie. Tak, ako väčšina druhov športu, ako noviny, kniha, ako celá
spoločnosť, aj slovenská športová fotografia má hlavnú starosť: prežiť. Samozrejme, že
v takej situácii sa rezignuje na kvalitu, umenie, všelijaké vznešené zámery a ciele. Keď
sme radi, že čosi vôbec máme, už nepozeráme na to, či prináša jedinečné okamihy, či má
príťažlivú formu, či popri obyčajnej informácii umožňuje nahliadnuť do psychiky
účinkujúcich, či ponúka aj estetický zážitok. Sme radi, že je. Ako vymodlené dieťa
starých manželov, ktorí sa konečne dočkali. Nemusí byť krásne, múdre, dokonca môže
byť aj postihnuté, hlavne, že ho máme. 
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Priestor medzi tými dvoma krajnosťami (ponúkané možnosti a snaha o holú
existenciu) je zaplnený ďalšími obmedzeniami a prekážkami. Hlavné z nich:

Takmer nezáujem fotografov snímať šport. Kedysi fotoreportéri utekali od politiky,
pracovnej tematiky ku športu. Skoro všetci sa vyžívali v snímaní kolektívnych hier, ale
aj individuálnych disciplín. Robili to dobre. Aj úspešné. Spomeňme ceny na svetových
výstavách športových fotografií v Paríži (Jozef Mýtny, Pavol Meluš). Série kolektívnych
domácich výstav. Dokonca aj autorské kolekcie (vynikajúci vrhači Pavla Meluša). Dnes
to neplatí. Okrem toho, že fotografovanie športu je všestranne náročné, je nelukratívne.
Na ňom sa nebohatne, z neho sa takmer nevyžije. Fotografisti si našli atraktívnejšie
pracoviská (Meluš - reklama).

Zmenil sa aj čitateľ. Inakšie sa díva na svet, zaujímajú ho iné obsahy a prístupy
k životu. Pred 40 rokmi na WPP vyhral záber brankára v daždi. Hlavnú cenu! Ešte nie
tak dávno v kategórii športu zvíťazila séria z gymnastickej prípravky či snímka
anonymnej skokanky do diaľky na neznámych pretekoch. Takéto zábery dnes neocenia
na súťažiach, nepotrebujú ich noviny. Redaktor i čitateľ chce udalosti a hlavne hviezdy.
Jedine hviezdy. Ak tie nesúťažia, preteky, zápas sa nefotografujú.

Samozrejme, úzko to súvisí aj s kvalitou športu. Nemôžem byť zbláznený do nášho
futbalu, už váham, či pozerať televízny prenos zo zápasu reprezentácie. Ťažko čakať, že
si pozriem ligu Púchov - Dubnica. Nebudem o tom na druhý deň hľadať informácie, teda
ani fotografie v novinách. Aké atraktívne zábery prinesie reportér z atletických
majstrovstiev Slovenska? Ktorá redakcia pošle reportéra na majstrovstvá sveta
v atletike? Má tam čakať, či sa naša jediná nádej dostane do finále? Tento svet chce vidieť
špičkové výkony alebo prehry favoritov. Čo teda má fotografovať slovenský fotoreportér,
čo majú ukazovať slovenské noviny? Stále hokejistov či vodákov? Poznáme ich
naspamäť, situácie sa opakujú. Ešte aj basketbalistky Ružomberka, ktoré roky boli
vďačným fotografickým námetom, prestali byť zaujímavé. 

Fotografovanie športu úzko súvisí s ekonomikou. Je tu ostrý rozpor medzi
technickými a ekonomickými podmienkami na snímanie. Technické sa výrazne zlepšili.
Padá veľká prekážka - nedostatočné osvetlenie, takmer nemožno urobiť neostrý záber,
pohotovosť nie je taká rozhodujúca ako kedysi, náhoda hrá podstatne menšiu úlohu
(kuriozity: loptička na tvári).  Pomaly niet na čom zlyhať, rutinér hádam vždy donesie
technicky kvalitné a záberovo prijateľné snímky. Aby však nezlyhal, aby zachytil
dôležité momenty či kuriózne situácie, potrebuje primerané technické vybavenie. Český
majster športovej fotografie Jiří Pekárek hovorí, že sú to dva prístroje a sada objektívov
od širokouhlého po 500 milimetrový. Teda státisíce, až milión. Kto na to má? Kto si
fotografovaním športu zarobí nielen na techniku ale aj na ostatné náklady? Napríklad
treba cestovať. Ako hobby možno fotografovať nahé ženy či kvetiny, nie však šport.
Športová fotografia je aj o investícii a návratnosti.

Možno vypočítavať ďalšie prekážky, ktoré znemožňujú, aby naša športová fotografia
bola na patričnej úrovni a aby sa výraznejšie uplatnila. Kríza v športe sa logicky prejaví
v športovej fotografii. Ťažko propagovať mizerné výsledky. Pritom propagáciou športu
je predovšetkým obraz. Teda popri televízii fotografia. Niet pochýb o tom, že televízne
prenosy dobrých zápasov a úspešných vystúpení ovplyvňujú popularitu i rozvoj
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jednotlivých druhov športu. Pri fotografii to nie je také markantné, ona však plní túto
funkciu v novinách a časopisoch. A má prednosť: možno si ju odložiť, ostane dlhšie na
očiach. Navyše: šport v televízii pozerá špecializovaný divák, fanúšik. V novinách
a hlavne v časopise ho vidí aj čitateľ, ktorý šport nevyhľadáva. Pokiaľ športový prenos
je bezprostredným referovaním o zápase, dokumentom, fotografia popri obsahu zaujme
aj formou. Príbehom, svojským divadlom zaujme aj nešportového čitateľa. Ak trochu
preženiem: športové fotografie nie sú dôležité v športovom časopise, ale v ženskom
magazíne. V časopise pre fanúšikov sa športové zábery čakajú a prijímajú mechanicky,
v ženskom časopise prekvapia, očaria, vyvolajú záujem o šport či o športovcov. 

Je dosť dôvodov, aby sme šport ukazovali na dobrých fotografiách, uverejňovali ich
v časopisoch, vydávali pekné knižky, robili výstavy. Ako vyzerá skutočnosť? Fotografia
je tam, kde ju čakáme, na športových stránkach novín, v špecializovanom denníku. Ak
hrajú u nás tenis Američania či futbal Angličania, prinesú o tom noviny články
i fotografie aj na prvej strane. Ešte nedávno denník Sme mal raz za týždeň celú stranu
dobrých športových snímok. Samozrejme zahraničných, zo zahraničných športovísk.
Športové časopisy zanikli. Výstavy neexistujú. „Nie je tomu tak dávno, čo sa novinárskej
športovej fotografii profesionálne venoval mizivý počet ľudí. Výsledky a úroveň
samotnej fotografie boli druhoradé. Ani zo strany redakcií nebol tlak na zlepšenie
úrovne.“ Toto napísal Peter Pospíšil v diplomovke pred dvadsiatimi rokmi. Dnes je to
hádam ešte horšie. Športových reportérov možno spočítať na prste jednej ruky (agentúra
Športfoto, denník Šport), výnimočne šport snímajú aj iní reportéri, ale kvalita nikoho
nezaujíma. Dakomu to možno stačí. Veď sa pokrývajú potreby. Referujeme o domácich
súťažiach. Súkup s Pospíšilom obehajú, čo sa dá. A keby nie, nič sa nestalo. Športové
stránky denníkov žijú zo zahraničných udalostí, z cudzích agentúr.

Teda ako ďalej? Aký je šport, taká je aj fotografia. Kým naši športovci nebudú na
svetových športoviskách aspoň medzi tými, ktorí sú schopní súťažiť, nebude záujem o ich
obrázky, nebudú ich agentúry snímať a čitatelia pozerať. Športové stránky zaplnia zábery
zo sveta. Globalizácii niet vyhnutia, ale iba obrázky svetových hviezd a šampiónov ťažko
vzbudia záujem o našich športovcov, o náš šport. Fotografia prestane byť službou, teda
prestane o domácom športovom dianí informovať a tak pomáhať jeho rozvoju. Čo sa stane?
Možno sa športová fotografia zaradí medzi „čisté“, komorné umenia. Veď ona ani teraz
príliš neinformuje. Zriedka ukáže góly, centimetre, víťazné časy. Zobrazuje okamihy pred
výkonom, po výkone, ukazuje reakcie, emócie, atmosféru, estetiku pohybu, teda to, čo
robí skôr umenie než žurnalistika. Emócie možno ukázať aj po prehratom zápase, po
nepodarenom pokuse. Tam už nie je rozhodujúce, či je to 0:4 alebo 0:8. Ak náš šport bude
naďalej upadať, ak podmienky pre tvorbu športovej fotografie sa budú naďalej zhoršovať,
prestane byť novinárskou, každodennou. Hádam sa stane výlučnou, príležitostnou, bude
visieť v galériách. Tam už nemusia byť naše víťazstvá, ostáva čistá radosť z hry, krása
pohybu. Svojím spôsobom je to humánne. Ušetríme nervy fanúšikom. Aj autori môžu byť
spokojní: nebudú sa večne naháňať, stanú sa pohodovými umelcami. Hotová idyla, až na
maličkosť - športovej fotografii nestačí: prišiel som, videl som, ona chce aj víťaziť. A jej
víťazstvom je priestor v novinách, spokojný čitateľ - fanúšik. Bez neho je mŕtva. Mám
obavy, že slovenskej športovej fotografii sa azda nenáhlivo, ale vytrvalo kope hrob.
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Umenie a šport 
Zuzana Ševčíková

Miloš Alexander Bazovský, osobnosť slovenského maliarstva, si rád obliekal
športový dres a vybiehal na trávnik. Potvrdzujú to aj spomienky Ivana Kuhna, jeho
súčasníka: „...Moľo rád športoval, dobre hral tenis a inteligentne futbal...“ (Kuhn, I.,
1984, 8-9, s. 84). Napriek tomu v jeho diele v maľbách ani v kresbách nenájdeme
výtvarnú podobu týchto osobných zážitkov. Nie je teda samozrejmé, aby výtvarník, hoci
sám vášnivý hráč športových hier, maľoval aj športovcov. V listovaní v dejinách obrazu
športu vo výtvarnom umení sa stretneme s jeho mnohorakou podobou a spoločenskou
funkciou. Prevažne ide o prezentáciu ideálu mladosti, sily, obratnosti a telesnej krásy. 
Azda najsilnejšie zastúpenie dostáva v staroveku, keď sa hry stávajú bezprostrednou
súčasťou spoločenského života, súčasťou osláv a kultu. No význam športu v tomto čase
nie je iba vecou zábavy a kratochvíle vybraných jedincov, ale aj neodmysliteľnou
súčasťou cieľavedomej výchovy. Podmienkou krásy a spoločenskej vážnosti
v starovekom Egypte bola štíhlosť, čo dokumentujú aj dobové texty. O záujme
o gymnastiku, akrobaciu a tanec nás presviedčajú reliéfy a maľby na stenách hrobiek
(Lexa, F., I. 1955, s. 208, 209, II. 1955, obr. 78 a ď.). Nájdeme tu precízne, vecné
zobrazenie rôznych cvičení pre chlapcov, pre dievčatá, aj cviky pre vojenskú prípravu.
V hravej, malebnej podobe sa šport objaví aj na stenách archeologicky odkrytých domov
v meste Théra (Santorini) z obdobia mykénskej kultúry. Okrem iných tu nájdeme aj
mladých zápasníkov v životnej veľkosti, alebo iné stvárnenie – spojenie kultu
a akrobacie – skok cez rozzúreného býka, (čo je niekde súčasťou ľudových hier dodnes
Petrakos, B.: 1981, 186). I keď hovoríme o civilizáciách vzdialených celé tisícročia,
o ich jestvovaní a podobe sme sa dozvedeli až v novoveku a v moderných časoch
zásluhou archeologických výskumov 19. a 20. storočia. Stali sa preto inšpiračným
zdrojom pre umenie najmä v ostatnom čase. 

Platí to aj pre najznámejšiu podobu športu vo výtvarnom umení, o klasickom
Grécku. Obraz antických hrdinov – víťazov predstavuje nielen fyzickú dokonalosť
a jemné, elegantné nuansy pohybu, ale aj etiku športového zápolenia a význam víťazstva.
Patrili k heroiom doby, ktorí ako víťazi si mohli uviazať čelenku (diadém) a po
trojnásobnom víťazstve si postaviť aj sochu na vlastnú počesť (príkladom je Diadumenos,
socha Polykleita z 5. stor.). Napokon aj diadém, stuha z vlny či hodvábu, ktorú si
uväzovali víťazní atléti v Grécku, sa neskôr stáva symbolom kráľovskej moci a skrášlená
drahými kameňmi je základom kráľovskej koruny. 

Obraz športu, ako zápolenia ducha a obraz fyzickej zdatnosti a odolnosti je súčasťou
všetkých veľkých civilizácií. Trvá v iných variantoch, napr. v podobe rytierskych
turnajov, aj v európskom stredoveku. Dostáva nové uplatnenie v renesancii, keď sa na
istý čas znovu objaví „pohanský“ obdiv k ušľachtilosti ľudského tela. Stvárnenie
športových hier, ako doplnenie spoločenských slávností aristokracie, je obrazom doby
v baroku i rokoku. Mohli by sme definovať, že šport vo výtvarnom stvárnení má rôzny
význam, od stvárnenia akcie, víťazstva, telesnej zdatnosti, estetickej formy až k prostým
radostiam z pohybu. V novšom období sa viaže predovšetkým k fenoménu sily a pohybu
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vôbec, ako to nájdeme v soche Umberta Boccioniho s názvom Svalový dynamizmus
(z roku 1913). Stáva sa často symbolom dynamiky spoločenského vývoja a jeho
akcelerácie najmä v 20. storočí (cyklista Natálie Gončarovovej z rokov 1912 – 1913).
Zastupuje tak aj obraz budúcnosti vo význame mládeže a mladosti. Do podoby športu
v obraze vstupujú čoraz viac aj technické prostriedky dynamického pohybu; po jazdcoch
konských dostihov prichádzajú na scénu cyklisti, motocyklisti, automobily. Zmnožujú sa
disciplíny športu a obrazová aktualizácia. 

Pre obraz športu v slovenskom umení je príznačné, že sa objavila najmä v tvorbe
generácie, ktorej štúdiá sa viažu k pražskému prostrediu. Šport je skôr fenoménom
mestskej kultúry a pre prostredie Slovenska ako inšpirácia nebol rozhodujúci. Jeho
podoba v tvorbe Generácie 1909 a 1919 je modifikovanou variantou civilizmu.
(Peterajová, Ľ., 1984; Kubíková, K., 2000, 74). 

Bedrich Hoffstädter, rodák z Trenčína, priniesol z pražských štúdií u profesora
Wiléma Nowaka (1930 – 1936) svedectvo doby, aj životný elán. Spolu so Štefanom
Bednárom patrí k prvým, kto sa venoval športovej tematike, a jediný, ktorý sa tejto téme
venoval programovo. Očarila ho krása a rytmus pohybu, dynamika tvarov, pozadie
prírodných scenérií aj mestských architektúr. V desiatke obrazov v odvážnych skratkách
odkrýva kľúčové okamihy športového zápolenia, napr. v obrazoch Košíková, Zápasníci,
Pred bránkou a iných (Petrášová, Ľ., 1977). 

Štefan Bednár, rodák z Myjavy, študoval u profesora Brunnera na pražskej
umelecko-priemyselnej škole v rokoch 1924 – 1927, no až Paríž znamená pre neho
vážne podnety - záujem o mestský život, ruch veľkomesta. Tu vznikajú jeho prvé obrazy
s témou baletu, cirkusu, športu, ktoré však nie sú idylické, ale plné dramatickosti
a konfliktu. V článku „Kam ide umelecký Paríž“ z roku 1938 vyjadruje nádej, že
„umelci budú zase tvoriť (...) výjavy, športové scény, najmä však maľovať človeka, jeho
ľudský zjav, jeho tvár...“ (Tilkovský, V., 1963). 

Súputníkom veľkej generácie 1909 je František Draškovič, narodený v Máste
v roku 1911. Študoval v Hořiciach a v rokoch 1931 – 1937 je poslucháčom Akadémie
v Prahe, u profesora Bohuslava Kafku. Absolvuje plastikou s názvom Atlét. „Na prvý
pohľad je zrejmé, že táto plastika je ovplyvnená Bourdellovým poňatím dynamiky
a hyperbolizáciou telesných tvarov“ (Kostka, J.: 1977, 12). Je to vzpierač tesne pred
činom. Draškovič bol za svojho Atléta ocenený štipendijným pobytom v Taliansku.

Bytostným zaujatím pre pohyb sa vyznačuje tvorba Sibylly Greinerovej z generácie
1919. Študovala na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT u M. Benku, J. Mudrocha, M.
Schurmanna na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Pracuje dynamickou
líniou, stvárňuje pohyb v nespočetných variáciách. Maľuje a kreslí záznamy z tanca na
folklórnych festivaloch. Súčasťou jej programu bol aj šport, osobitne gymnastika
a krasokorčuľovanie. Zúčastňovala sa na olympijských hrách a majstrovstvách sveta.
Greinerová nechýbala ani na spartakiádach, kreslila a maľovala so zaujatím, so zmyslom
pre postoj, rytmus, farebný akcent cvičebných úborov. Stala sa čestnou členkou
športového múzea v Bazileji. (Babín, E., 1989).

Klasický námet sa dostáva na piedestál pamätníka na Slovensku len jediný raz. Je to
Maratónec Arpáda Račka z roku 1960. Bronzová socha je osadená na zvýšenom
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pylónovom podstavci s menami víťazov športového zápolenia v Košiciach, Maratónu
mieru. V dejinách kultúry je podoba aktu na verejnom priestore premenlivý, často
odmietaný fenomén. Pre modernú dobu je dôležitý August Rodin a jeho Kovový vek
(1875). Premostenie k vývoju českého a nakoniec i slovenského sochárstva znamená
predovšetkým Štursov Ranený. Ideovo z rovnakého prameňa sa odvíja aj koncepcia
Pamätníka Maratónca v Košiciach. Je to bežec, posol, s náznakom úbytku dynamiky,
s výrazom víťazstva i smrti. Sochár Račko, absolvent pražskej Akadémie z roku 1951,
u profesora Jana Laudu je tiež autorom portrétu niekdajšieho legendárneho
olympijského víťaza Abebe Bikilu, pri príležitosti jeho účasti na Maratóne mieru
v Košiciach v roku 1960 (Ševčíková, Z., 2000).

Šport sa objavuje aj v civilistických orientáciách mladšej generácie, ako to
dokumentovali najmä výstavby v polovici 80-tych rokov na Slovensku, v súvislosti
s vypísaným štipendiom a Spartakiádou v roku 1985. Na bratislavskú výstavu v rôznych
výtvarných disciplínach sa vtedy prihlásilo 55 tvorcov. Napriek tomu, domnievam sa, že
šport ako námet a inšpirácia dodnes nepredstavuje dominantu v slovenskom umení
v ostatných desaťročiach, ani v súčasnej rovine vizuálnej kultúry výtvarnými
prostriedkami.
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✤ ✤ ✤

Sport v moderním českém výtvarném umění
Václav Erben – František Kolář

Ve dnech 2. – 20. července 2003 se v Obecním domě v Praze konala výstava Sport
v českém umění 20. století. Pořádal ji Český olympijský výbor a důvody k její prezentaci
byly tři:

1) V srpnu 2002 byl na světovém olympijském a sportovním fóru v německém
Wiesbadenu vyhlášen rok 2003 v mezinárodním olympijském hnutí jako „Rok kultury
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a výchovy“. Vůdčí ideou této iniciativy bylo představit olympismus jako prostředek
výchovy, který v sobě spojuje stejnou měrou sport, umění a kulturu.

2) Počátkem července 2003 hostila Praha účastníky 115. řádného zasedání
Mezinárodního olympijského výboru. Bylo to teprve potřetí v historii. Poprvé se v Praze
sešli členové MOV v květnu 1925 v souvislosti s konáním VIII. olympijského kongresu.
Na zasedání se s předsednickou funkcí rozloučil zakladatel moderních olympijských her
Pierre de Coubertin a bylo schváleno zavedení zimních olympijských her. Podruhé se tu
konalo řádné zasedání v roce 1977, avšak takového významu jako o padesát let dříve
nedosáhlo. Zasedání v roce 2003 rozhodovalo o pořadateli XXI. zimních olympijských
her v roce 2010 – stal se jím kanadský Vancouver - a Praha při této příležitosti oznámila
svůj zájem ucházet se o pořadatelství olympijských her v horizontu 10-15 let, buď v roce
2016 nebo 2020.

3) Ke dvěma předcházejícím důvodům, proč představit nejen členům Mezinárodního
olympijského výboru, ale následně i české a mezinárodní veřejnosti díla moderního
českého výtvarného umění, jež reflektují sportovní tematiku a zároveň jsou trvalou
součástí kontextu českého umění, se však přiřadil i důvod nejdůležitější – výstava
takového zaměření a takového rozsahu nebyla dosud ani v bývalém Československu, ani
v České republice realizována.

Výstavy výtvarného umění pořádala sice už Českoslovanská a později
Československá obec sokolská v rámci všesokolských sletů, ovšem se zaměřením
specificky „sokolským“, s portréty slavných osobností sokolského hnutí či s širokými
panoramaty cvičících sokolských mas. Drobná výstava výtvarných děl se sportovní
tematikou se uskutečnila i v roce 1971 v pražské Nové síni. Obdobný cíl si položila
i Československá olympijská akademie na výstavě, kterou pořádala v září 1988 v Praze,
krátce po svém založení, soustředila se však povýtce na díla umělců osmdesátých let.

Záměrem autorů výstavy uvedené zkraje textu bylo ukázat reakci umění na sport
jako na novou a stále razantněji se prosazující součást každodenního života české
společnosti i jejích jednotlivců v šíři dosud ojedinělé – od počátečních kontaktů umění
se sportem na přelomu 19. a 20. století až po soudobé výtvarné projevy
v personifikované podobě - od Miloše Jiránka až po Jana Šafránka.

Vycházeli přitom ze souběžně připravovaného soupisu výtvarných děl se sportovní
a olympijskou tematikou, které se nacházejí v Národní galerii v Praze, v Galerii hlavního
města Prahy, v Českém muzeu výtvarného umění a v Tyršově muzeu tělesné výchovy
a sportu. Díla těchto institucí byla doplněna o některé objekty ze soukromých sbírek
a z majetku Českého olympijského výboru. Co se týká souboru výtvarných děl
zabývajících se danou tematikou, je třeba poznamenat, že nebyl příliš veliký a že
nepřekvapil ani počtem, ani kvalitou jednotlivých prací. Sport vskutku nebyl a není
v českém moderním umění často vyhledávaným žánrem. Objevuje se v dílech
významných výtvarníků pouze sporadicky a umělci, jejichž tvorba má ve sportu hlavní
těžiště, často nepatří ke klíčovým postavám českého moderního umění.

Vlastní expozice obsahovala celkem 57 objektů, z toho 25 maleb, stejné množství
plastik a sedm kreseb a grafických listů. Jednalo se o díla, která pokrývají jak řadu
stylových tendencí celého 20. století, tak mnoho oborových sportovních oblastí. Autoři
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chtěli postihnout tuto námětovou různorodost, a tak vybrali díla těžící z atletiky,
cyklistiky, boxu, gymnastiky, tenisu, zápasu, míčových sportů, bruslení, plavání,
okrajově také z motoristického sportu, který je zcela specifickou disciplínou moderního
umění. Nevyhýbali se ani tématům se sportem a pohybem spjatých jen zprostředkovaně.
Proto se vedle obrazů a plastik s klasickou sportovní tematikou, které tvořily páteř
výstavy, objevila též díla, v nichž hlavní úlohu hraje lidské tělo, a to při cvičení
i odpočinku. V malém počtu byly vystaveny i práce charakteristické pro údobí, kdy
umění podléhalo ideologické manipulaci a politické zakázce. Vznikla tak pozoruhodná
skladba děl, která ve výsledné konfrontaci vykázala zajímavé výsledky, a to jak
v uchopení námětů a jejich výtvarném ztvárnění, tak ve stylových posunech či
návratech. Tato názorová pestrost tak vytvořila jistý základ pro další zkoumání
fenoménu sportu jako námětu českého výtvarného umění.

Výstavu v Obecním domě otevíraly dva významné obrazy z rukou dvou
zakladatelských osobností českého moderního umění - Fotbal od Miloše Jiránka
a Koupání žen Bohumila Kubišty. Miloš Jiránek (1875-1911) se sportem ve své tvorbě
zabýval systematicky, vedle několika obrazů s námětem fotbalových utkání namaloval
díla s tématem sokolských cvičení. Obraz Fotbal z let 1901-1902, který není zcela
dokončen, poprvé zachytil hráče v typické akci před brankou. Jiránkovi šlo nejen
o postižení charakteru této hry, ale také o nové, moderní chápání barvy, která
dynamizuje obrazovou plochu. Bohumil Kubišta (1884-1918), patrně nejvýznamnější
představitel českého expresionismu a kubismu, vystavěl svou až klasicistně pojatou
protokubistickou kompozici z roku 1911 z důmyslné, přísné skladby nahých ženských
těl. Obraz Kluziště z roku 1907 Willyho Nowaka (1886-1977), který byl stejně jako
Kubišta členem významné skupiny Osma, je vybudován na expresionistickém kladení
barevných skvrn.

Koupání Oldřicha Koníčka (1886-1932) z roku 1923 ukazuje názorový posun
v porovnání s Kubištovým obrazem, základ opět tvoří pevný objem figur, ty jsou však
pojaty ve zjednodušené civilistní formě. Civilistní poetiku a konstruktivistickou stavbu
má rovněž další obraz tohoto námětu – Koupání od Bedřicha Piskače (1898-1929) z let
1925-1926. 

Mezi klasiky české avantgardy patří také Emil Filla (1882-1953), jehož obraz
Volejbalistky z roku 1936 je typickou ukázkou jeho tvorby druhé poloviny 30. let, kdy
vznikla osobitá varianta pozdního kubismu s expresivními tahy štětce a s dynamickou
kompozicí. O několik let mladší Pravoslav Kotík (1889-1970) byl ve 20. letech, jako
mnoho dalších, ovlivněn sociálním civilismem a německou skupinou Nová věcnost.
Sám příslušník Sociální skupiny rozšířil ve 30. letech své tematické pole a úzké stylové
zařazení, jak je patrno z obrazu Házená (1936), v němž se uvolnila kompozice a stavba
figur. Rokem 1937 jsou datována dvě díla - Zápas Františka Muziky (1900-1974),
v němž jsou patrná surrealistická východiska, a Cyklista od Antonína Pelce (1895-1967),
kde je barevná kompozice podřízena výrazné, až karikaturní kresebné zkratce. 

Z programu Skupiny 42, který lze zjednodušeně vyjádřit větou „Svět kolem nás“,
vyšel Kamil Lhoták (1912-1990) ve svých statických, tajemstvím opředených
kompozicích, jejichž častým námětem je sport a motorismus. Nezajímal ho jejich
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charakter a dynamika, stál nad nimi s údivem nad jejich podivnou krásou. Boxeři z roku
1942 Bedřicha Hoffstädtera (1910-1954), slovenského malíře převážně žijícího v Praze,
vycházeli svou temnou barevností a agresivitou postav z dobového pesimismu.

V 50. letech se sledované téma dostalo pod vliv socialistického realismu, v jehož
rámci vznikla sice charakteristická, ale umělecky nevýrazná díla jako jsou Den dětské
radosti (1950) od Josefa Němce, Z Chuchle (1955) od Radomíra Koláře či Spartakiáda
(1960) Alfréda Fuchse. Z přelomu 50. a 60. let proto výrazněji zaujmou pouze obraz od
solitéra moravského moderního umění Bohumíra Matala (1922-1988) Cyklisté (1959),
který se svým vztahem k surrealismu výrazně odlišoval od dobových klišé, a Akrobaté
(1963) od Jana Baucha (1898-1995), který byl vystavěn na expresivní barevnosti
a dekorativní skladbě hmot.

Ve druhé polovině 60. let vytvořil Jiří Načeradský (*1939) několik obrazů s námětem
běžců, v nichž vycházeje ze sportovní dokumentární fotografie postihnul v expresivní
barevné a tvarové nadsázce groteskní svět člověka. Vojtěch Tittelbach (1900-1971) se
v obraze Házená (kolem 1970) pokusil barevnou a kompoziční kultivovaností navázat na
svá nejlepší díla z 30. a 40. let.

V období normalizace v 70. a 80. letech se nejvíce uplatnili umělci, kteří se sportem
již dříve zabývali a jejichž tvorba vykazovala určité kvality. Jmenujme Oldřicha Oplta
a Milana Meda, kteří se často věnovali gymnastice, nebo již zmiňovaného milovníka
dostihů Radomíra Koláře. Jan Rýz, který prokázal neobyčejně široký námětový záběr,
ve svých obrazech vychází z jasné barevnosti a rytmizace plochy.

Generačním a názorově blízkým druhem Jiřího Načeradského je Jiří Sopko (*1942),
který v obraze Koupání (1982) opustil břitkou ironii a krutou grimasu a vytvořil lehce
groteskní a barevně zářivou kompozici. O jasně barevnou skvrnu vytvářející však
pevnou obrazovou skladbu se opírá výrazný kolorista Otakar Slavík (*1931), kterého
v obraze Skok (1985-1986) nezajímala tolik konkrétní disciplína, ale který jejím
prostřednictvím zkoumal existenciální otázky. Obrazy se sportovní tematikou od Jana
Šafránka (*1948) vykazují některé podobné znaky jako díla Kamila Lhotáka - okouzlení
námětem, podobná barevnost či kompoziční statičnost - jejich poetika je však zcela
současná.

Vedle malby byla druhým hlavním uměleckým oborem výstavy plastika. Pokrývala
sice sledované období méně než malba, přesto obsahovala významná díla moderního
českého sochařství. Zlomové plastické práce představují plakety Otakara Španiela
(1881-1955) se sportovní tematikou - Vrh diskem, Skok přes překážku, Hráč kopané
a Fotbalisté (všechny 1907). V nich se během pobytu v Paříži Španiel odklonil od
secesního tvarosloví a vznikly plakety s jemně, impresivně modelovanými hmotami
nízkého reliéfu vystupující z neutrálního pozadí. Španiel zde vystihl v dynamické
zkratce charakteristické rysy pohybu sportovců. V osobitě dekorativním stylu pozdní
secese tvořil své staticky koncipované a antikou ovlivněné figury Jaroslav Horejc (1886-
1983).

Civilismus 20. let byl uchvácen mnoha novými fenomény moderní doby, k nimž
neoddiskutovatelně patřily i sport a motorismus. Josef Jiříkovský (1892-1950) v plastice
Boxeři (1924) spojil hladce modelovaná těla s dynamickou, otevřenou
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kompozicí.V témže roce další žák Jana Štursy, ale stejně jako Jiříkovský víc ovlivněný
příkladem Otto Gutfreunda, Bedřich Stefan (1896-1982) vytvořil sochu Tenistky ve
zcela přirozeném tenisovém postoji a dobovém sportovním kostýmu. Naprosto
ojedinělým dílem je Motocyklista (1925) od Otakara Švece (1892-1955).V této soše
v téměř životním měřítku Švec kompozičně propojil člověka a stroj a celek řítící se do
zatáčky podřídil civilistně hladké modelaci povrchu. Malá verze společně
s Automobilem (1925) představují velmi kvalitní ukázky tvorby s námětem
motoristického sportu.

Od secese se ve 20. letech odklonil další z významných moderních sochařů Ladislav
Šaloun (1870-1946). K 10. výročí Československé republiky navrhl jezdecký pomník,
který však nebyl realizován. Jedním z těchto návrhů je i Vítěz (1928), kde v klasické
vyváženosti a statičnosti následuje příklad J. V. Myslbeka. Do stejné stylové etapy patří
i elegantní postava Miroslava Tyrše pro Československou obec sokolskou. Patrně
nejvýznamnější plastika se sportovní tematikou, vzniklá v této době, je rozměrný
Vraždící Odysseus (1932) od Jakuba Obrovského (1882-1949), která byla v redukované
a mírně pozměněné podobě pod názvem Vrhač oštěpu oceněna na X. olympijských
hrách v Los Angeles v roce 1932 bronzovou medailí. Dynamická, otevřená kompozice
má oporu v přesné, realistické modelaci povrchu a v plném, velkém objemu. Španiel se
ke sportu vrátil ve 30. letech v Ceně Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, a to
v klasicistně čisté modelaci medailonu s profilem Gutha-Jarkovského a volnou ženskou
figurou symbolizující bohyni vítězství.

Z 50. let je zastoupen realistickým portrétem Emila Zátopka Martin Reiner (1900-
1973). Modernistická linie českého poválečného sochařství se neodvíjí od realismu
Myslbeka, ale od navázání a rozvíjení meziválečného pozdního kubismu. Nejradikálněji
se s ním vypořádal Vladimír Janoušek (1922-1986), který v železné plastice Běžet
(1966) propojil abstrahovanou běžící lidskou figuru pomocí drátěné konstrukce
s vesmírem a dal tak dílu zřetelný existenciální obsah. Z kubismu vyšel Vladimír
Koštoval (1926-1985) ve svých hřmotných Hráčích (1966) i Ladislav Janouch (*1944)
v skladebně uvolněnější dřevěné plastice Poslední metry (1973), která zachycuje
sprintující běžce. Výrazně se plastikou se sportovní tematikou zabývali také Rudolf
Svoboda (1924-1994), jehož figury podléhají osobité stylizaci, a hlavně Zdeněk
Němeček (1931-1989), který postihnul v dynamických kompozicích specifické rysy
mnoha sportů. V polovině 70. let se sportovním motivům v rámci svého tvůrčího
programu věnoval Kurt Gebauer (*1941). Jeho barevné laminátové Plavkyně (1974)
vznášející se vzduchem jsou zajímavými příklady české grotesky v plastice.

Výstavu doplňovaly medaile Jana Kodeta (1910-1974) a Slavoje Nejdla (*1929)
a dále grafiky a kresby Hugo Boettingera (1880-1934) a Artuše Scheinera (1863-1938)
z počátku 20. století a Martina Reinera ze šedesátých let.
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Športové námety na slovenských známkach
MUDr. Peter Osuský

To, že poštová známka môže byť nositeľom posolstva o krajine, udalosti či osobnosti,
nie je novým poznatkom. Už grécka pošta prelomila v deň otvorenia prvých novodobých
OH konzervatívne tabu a tému športu, ktorý bol v tých časoch skôr na periférii
spoločenských záujmov väčšiny sveta, povýšila na prvok národnej sebaprezentácie.
Vydanie 10-kusovej série známok venovanej antickému športu a umeniu bolo v ére
známok s panovníkmi, heraldickými či prostými číselnými motívmi novinkou, ktorá
čakala na reprízu takmer štvrťstoročie, kým Belgicko spropagovalo antverpské hry
tentoraz už len trojkusovou sériou – a opäť s antickými motívmi. Myronov „Diskobolos“
sa odvtedy dočkal hádam i stovák viac či menej podarených repríz. Po polstoročí
zdržanlivosti sa známky so športovým a olympijským námetom stávali stále častejšou
súčasťou emisných plánov poštových správ. 

Dokladom toho, že i naša, československá pošta patrila skôr ku konzervatívnym, je
fakt, že prvý „aktívny športovec“ sa na jej známke objavil až 15.februára 1950, keď
vyšla séria propagujúca 51. ročník tradičného Tatranského pohára v lyžovaní. Prvé
„olympijské“ známky vyšli pritom už 11. mája 1925 na počesť historického VIII.
olympijského kongresu, na ktorom sa v Prahe s aktívnym formovaním olympijského
hnutia rozlúčil barón Coubertin. Išlo však o známky s portrétom prezidenta Masaryka
s dodatočnou pretlačou k tejto udalosti. 

A tak sa prvým skutočne športovým vydaním, platným na našom území, stali 4
príležitostné známky Slovenskej republiky, ktoré vyšli 30.apríla 1944 s príplatkom
v prospech Slovenského športového fondu, pričom 500.000Ks venoval minister dopravy
a verejných prác Július Stano práve na dostavbu štadióna na Tehelnom poli. Na prvej
z nich je futbalista a v pozadí dnes už neexistujúca tzv. proletárska tribúna štadióna na
Tehelnom poli. Vydanie tejto série časovo koincidovalo s 25.výročím založenia I.ČsŠK
Bratislava, v tom čase ŠK Bratislava, a toto jubileum pripomínala i príležitostná poštová
pečiatka. Autorom návrhov bol Jozef Vlček. 

Po tomto historickom úvode si dovolím vhupnúť priamo in medias res, ba priam do
žeravej súčasnosti. Slovenská známková tvorba prišla pred krátkym časom
o pozoruhodný celosvetový primát. Boli sme jedinou krajinou sveta, ktorá od svojho
vzniku, hoc i v našom prípade nedávneho, nevydala známku inak, ako za využitia
vrcholnej techniky prepisu výtvarného návrhu, ktorou bola, je a bude rytina a zároveň za
využitia vysokokvalitnej tlačiarenskej techniky, ktorou bola, je a bude oceľotlač. Tých
krajín je vyše dvoch stovák a boli sme jediní. Pravdou je, že svet si slovenskú známkovú
tvorbu všímal a v ostatných rokoch sa stalo pravidlom, že sa známky malej a všeobecne
málo známej krajiny objavovali so železnou pravidelnosťou na popredných miestach
(prvom, druhom či treťom) v zápolení o známkového Oscara. 

Jedna vec je o primát prísť, druhá primát zahodiť. To sa rozhodnutím Slovenskej
pošty, š.p. stalo a stalo sa tak zhodou okolností vydaním športovej známky – i preto
o tomto zlome hovorím. Známka oslavujúca 3.miesto našich hokejistov na ostatných MS
v hokeji bola vytlačená ofsetom priemernej kvality a miesto na stupni víťazov krásnych
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poštových známok jej nehrozí ani omylom. Apropo, to že by 3. miesto svojich
hokejistov na MS pripomínali vydaním známky v Rusku, Kanade, Švédsku, Čechách
alebo Fínsku je úplne mimo reality. Nuž ale na Slovensku je to tak.

A tak nám zostáva zbilancovať obdobie rokov 1993-2003, za ktoré vyšlo 22
športových a olympijských známok a l hárček. Ďalšou bola vianočná známka so
športovými motívmi v podobe detskej kresby zimných radostí. Všímavým očiam
filatelistov tiež iste neuniklo, že na jednej z troch známok venovaných tatranským
plesám sa ako dominanta nad Štrbským plesom týči veža veľkého skokanského mostíka
Areálu snov v Mlynickej doline, aj keď zámerom autora iste nebolo propagovať skoky
na lyžiach.

Komu prasa, komu hus, tvrdí ľudová múdrosť. A tak to je i s najmenšími dielami
výtvarného umenia, ktorými sú práve poštové známky. Jednému sa páči to, inému zas
ono. Niekto je tradicionalista, iný oceňuje výtvarnú skratku, ďalší originalitu a nápad,
oný zas precíznu kresbu. I medzi 23 dielami, o ktoré ide, si každý nájde svojho favorita.
A odkiaľ začať ? Hádam začneme od toho, ktorý na svoje konto pripísal športových
známok najviac – od Ivana Schurmanna. Je autorom 6 výtvarných návrhov a možno
povedať, že jeho výtvarný rukopis je typický a rozpoznateľný. Patrí k tvorcom, ktorí
neprovokujú, ale ktorého vrcholné návrhy znesú i prísne kritériá. Domnievam sa, že
k takým patrí predovšetkým jeho známka k zimnej univerziáde, ale tiež dokument
radosti z titulu majstrov sveta v hokeji. Trojica autorov Dušan Nágel, Igor Piačka
a Svetozár Mydlo vytvorila rovným dielom 9 známok a spolu s Ivanom Schurmannom
tak dominujú známkovej tvorbe v oblasti športovej tematiky. Držiteľom
nespochybniteľného primátu autora prvej slovenskej známky so športovou tematikou je
Dušan Nágel. Jeho skokan na lyžiach k ZOH v Lillehammeri je, žiaľ, tým najlepším, čo
slovenský skok na lyžiach v ostatnej dekáde dokázal. Jeho bagrujúci volejbalista sa zas
na základe výsledkov hlasovania medzinárodej poroty stal treťou najkrajšou známkou
z celosvetovej plejády tých, ktoré pripomenuli 100. výročie volejbalu. Počestné trenírky
a bežecká dráha vymedzená stuhami na kolíkoch nás zas nostalgicky vracajú do časov
atletickýxh all-roundlerov, akým bol prvý slovenský olympionik (nech už si naši
kolegovia v Dolnom Uhorsku hovoria čokoľvek) Alojz Szokol. Dušan Nágel je majster
kresby, akých je málo.

Dynamicky zachytená dynamická roznožka Ondreja Nepelu, ktorou vošiel do dejín
krasokorčuľovania, je rovnako ako ťahom strieľajúci „naganský“ hokejista typickým
vkladom Igora Piačku do slovenskej známkovej tvorby. To, že to našim hokejistom
v Nagane, rovnako ako Gőnczimu v Sydney nevyšlo, je iná vec. Žiaľ, na rozdiel od
športových veľmocí, ktorým „vyjde“ i päť zo šiestich „prorokujúcich“ olympijských
známok, u nás je olympijská nádej veľmi často „sám vojak v poli“. Vydávanie známok
s námetom športov, v ktorých krajina očakáva vavríny, je pritom tradíciou. U nás to Ivan
Schurmann po neúspešnom osamelom strelcovi zo Sydney poistil celým bojovým
útvarom športovcov na známke k ZOH Salt Lake City, ale ani tieto triesy nevyšli.
Košický polmaratón vyšiel autorovi Piačkovi každopádne dobre, kto však túto pomerne
veľkolepú prezentáciu osvedčeného manažmentu VSŽ a mesta Košíc nakoniec zatiahol,
nie je zaručene jeho problém. Pomerne nekonvenčne poňal svoje známky k MS
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v ľadovom hokeji skupiny B, ale predovšetkým k futbalovým MS l994 Svetozár Mydlo.
Podobne ako Nágelov skokan i Mydlov počin je tým najlepším slovanským futbalovým
nápadom desaťročia, ak len nerátam plán funkcionárov Interu Bratislava zrušiť na
futbalovom štadióne tartan a urobiť z neho následne futbalový stánok európskej úrovne.
Žiada sa dodať: pre všetkých l6 verných divákov... alebo na prenájom pre tých, ktorí
hrajú futbal európskej úrovne.

Dramatickou skratkou je cyklista Roberta Bruna a ukážkou rýchlej a dobre
odvedenej práce je vodák Rudolfa Cigánika, ktorý známku oslavujúcu prvú zlatú
olympijskú medailu nielen navrhol, ale i vyryl. Bukovej biatlon je inštruktážou na malej
ploche, no ešte dramatickejšie to na nás rozbalil Peter Uchnár a jeho psí záprah, ktorý
patrí k špičke našej známkovej produkcie roku 2002. Naopak, pokojne, ako zo starého
albumu na nás pozerá Grečnerov jazdec a podobizňa legendárneho Tajára ako
pripomienka prvých dostihov na našom území. Pomerne neokrúhle a tým z hľadiska
pripomínania mierne (pre)strelené alebo skôr nedonosené 190. výročie tohto podujatia
v Mojmírovciach tak nakoniec dopadlo pre slovenskú známkovú tvorbu dobre.
Chronologicky ako doteraz posledná ešte „normálna“, vyšla známka k MS v plávaní. Zle
skrývaným úmyslom vydavateľa bola pritom oslava Martiny Moravcovej. Vzhľadom na
nepísané pravidlo, že na známkach sú v našich šírkach zaživa vyobrazené a menovite
uvedené len hlavy štátu (výnimku dostali od r.1918 len kozmonauti Remek a Bella
a veľký vodca proletariátu J.V.Stalin), „uctili“ sme si Rumanského dielom z hľadiska
Slovenska pomerne odťažité podujatie v Katalánsku. Ak by sme mali takto vydávať
známky k iným, aspoň tak významným svetovým podujatiam, nebude stačiť papier.
Vzhľadom na to, že v dome obesenca sa nemá hovoriť o povraze a hnisavé rany sa
nemajú jatriť, prestali sme po roku 1994 vydávať i známky k MS vo futbale, ktorý mával
výsadu najpopulárnejšieho športu a známky k nemu vydávali i krajiny, kde sa donedávna
auty hádzali lopatou. Otázkou je, ako by s nimi náš futbal dopadol dnes...

Nakoniec som si dovolil nechať to, čo považujem v danej problematike minimálne
z hľadiska originality nápadu za vrchol zďaleka nielen slovenský. Ide o pre niekoho,
predovšetkým v čase vydania, priam politicky kontroverzný hárček k OH v Atlante,
ktorého autorom je Oliver Solga. Jeho olympijské podobenstvo bolo pre mocných a ich
poskokov podozrivé v časoch, keď štátu vládol ctiteľ wrestlingu a ruka v pästiarskej
rukavici bola „crimen laesionis maiestatis“. To, že existuje i iné ako v tom čase
podtatranské chápanie posolstva, dokumentoval môj thajský konkurent v oblasti
olympijskej filatelie. Keď vo svojom exponáte dokumentoval olympijský ideál
mierového súperenia medzi športovcami a národmi, použil bez dlhého komentára tento
hárček. Myslím, že väčšiu poklonu Oliver Solga a jeho dielo dostať nemohli.
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Šport, pohyblivé krásno, čiže vstup do agonozofie
Marian Grześczak, preklad Paweł Majewski

Páni a dámy, vážení účastníci seminára, som rád, že v súlade s s témou seminára
môžem povedať niekoľko viet o pohyblivej jednote kultúry ducha aj tela, o ich súperení,
čomu som dal nové meno - agonozofia. Možno sa termín ujme, veď Bratislava má dobré
podmienky k prijímaniu novôt. Moja slovenčina je ďaleko od svetového rekordu, avšak
mám nadej, že dosiahnem cieľ v plnom porozumení. A potom si budem počúvať, keď iní
budú behať, veď také dišputy vedľa štadióna sú zložkou agonozofie. 

Vec som začal od abecedy, teda od písmena A. Potom som preskočil na koniec
abecedy, pretože jedným skokom nepreskočím celú abecedu agonozofie. Potrebný by
bol trojskok, ktorý som kedysi pestoval, ale roky plynú a na to zostala iba spomienka.
Heslo na písmeno B som odložil na ďalší seminár v Bratislave. Týmto spôsobom budem
mať zabezpečené stále miesto pobytu. A možno sa mi podarí predĺžiť aktivitu na celú
abecedu. Poézií sa také žarty nepodarili. 

Agonozofia
Ak niečo existuje a nemá názov, treba taký názov vytvoriť. Básnik konečne existuje

preto, aby dával názvom skutočnosť. Osobné som rád, že môžem dnes, dotýkajúc sa
krásy športu, urobiť tak v Bratislave, kde práve agonozofiu privolávam do života.
Opieram sa, samozrejme, o zábradlie filozofie, ktorá je symbolom lásky k múdrosti.
Agón z gréčtiny znamená tiež spor, boj, bitku, súdne konanie. Súperenia sily, role
a krásy. Všetky tie zložky patria k sebe, taktiež šport. Obľuba múdrosti súperenia,
prehlbovanie tejto múdrosti, jej zdokonaľovanie aj ozdobovanie – to všetko sú spôsoby
pestovania agonozofie, čiže krásy v jej rôznych stelesneniach. Rôznych, čiže v pohybe,
tak ako v poézii, ktorá je jazykom v pohybe, a to v najvyššom stave sústredenia.
A najvyšší stav zoskupenia jazyka je poéziou tela aj vôle, čiže športu. Agonozofia je
oblasťou vedy o najvyššom, čiže ideálnom stave spojenia pohybu tela aj sily vôle a ich
vzájomného súperenia. Je ich spoločným cieľom, výsledkom. Čiže výsledkom krásy.
Preto nám jazyk slúži vetou - dosiahnuť pekný výsledok. Pekný, čiže aký? Samozrejme
výnimočný, možno dokonca šľachetný a bez podvodu. Nevedno prečo je nepodvádzaniu
daný názov z angličtiny – fair play, čistá hra.

Treba si povedať, že čistá hra a pravda nemajú veľa spoločných vlastností. Veď
pravda môže byť špinavou hrou. To je sémantická oblasť agonozofie, ale ešte je aj oblasť
symbolická. Agón mal v Olympii svoj božsky pomník, predstavujúci muža s činkami
počas skoku do diaľky. Vystupoval tiež ako Hermes Enagomios, lebo bohovia už
oddávna odovzdávali športu svoju božskosť. 

Anacharis
Základy agonozofie položil Pausanias pred dvetisíc rokmi v diele „Periegesis tes

Hellados“, čiže „Cestovanie po Hellade“. Vtedy ešte nebolo Slovenska či Poľska. A čo
je ešte zaujímavejšie, Pausanias rozpráva o ešte staršej dobe, asi dva a pol tisíc rokov
dozadu. Vtedy známy aténsky politik a básnik, do istej miery teda môj kolega v slove,
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prijal z Aeropagu Anarchasisa, človeka zo severu, ako sa vtedy hovorilo – barbara, v tom
zmysle tiež môjho kolegu (čiže barbara). Anacharsis preplával cez Čierne more, teda
mohol byť nejakým prastarým Ukrajincom, Rumunom, Moldavcom, Rusom, Huculom,
možno aj Slovákom.

Pausanias rozpráva o ich dlhom rozhovore o demokracii, vlastenectve, športovej
a duševnej výchove, hlavne o olympijských hrách, ktoré v starovekých časoch boli
špecialitou Grékov, ako je dnes pizza špecialitou Talianov, hot-dogy Američanov, pivo
Írov, draky Číňanov a burčiak s husacinou Slovákov. 

Anacharsis sa ako barbar všetkému čudoval a všetkému vysmieval. Čuduje sa
pretekárom, že sa natierajú olivovým olejom, zápasia v blate, podkladajú si nohy, váľajú
sa, škrtia, bijú do krvi, hádžu o zem, a to všetko v úžasnej horúčave a pri kriku tisícok
divákov. A to všetko za akúsi hlúpu halúzku z divokej olivy, kyticu petržlenu, borovú
šišku, jablko. Súčasný poľský alebo slovenský Anacharsis by si povedal: „Chcem mať
kytku petržlenu – idem na trh v Petržalke a tam nakúpim. Len nejaký truľo by sa kvôli
tomu podujal k vražednému športovému tréningu.“ Solon, ako sa na mudrca patrí,
ničomu sa nečuduje, naopak, trpezlivo počúva barbara, a potom ešte trpezlivejšie
vysvetľuje, že petržlen a jablko sú len symboly víťazstva, slávy, uznania, hodnôt
duševných, výchovných, estetických, vlasteneckých, religióznych, rodiska. 

Pretekár, dávajúc svoje víťazstvo bohom, za čo dostal šišku, jablko, alebo petržlen,
venoval svoje víťazstvo tiež ľuďom, kráľovi, pánovi, svojmu mestu, obci, rodine. Za to
dostane slávu, úctu, stravovanie zadarmo do konca svojho života, nádoby, stádo oviec
alebo ak chce niekoľko panien (lebo cnosť nemala vtedy takú hodnotu), ba aj u otrokýň. 
Nechcem rezumovať všeobecne známy dialóg Solona s Anarchasisem, chcem len
podčiarknuť v ňom najdôležitejšiu vec: bola tu objasnená fenomenológia telesnej
námahy, ktorej cieľom je výsledok, a teda víťazstvo. Táto fenomenológia spočíva na
spojení sakrálnosti so všednosťou. Dia s vrátnikom. Rozhodcov s opitými fanúšikmi.
Pretekára bez dopingu s drogovým dílerom.

Sacrum a profanum sa zreteľne manifestovalo v Olympii. Postavené tam boli stovky
pomníkov ako prejav vďaky bohom za víťazstvo, ale tiež veľa pomníkov, ktoré museli
dotovať pretekári alebo tréneri trestaní za rôzne previnenia proti športovej etike. 
Vizuálny prejav športového sacrum i profanum patri k umeleckej kategórii, do kategórie
najvyššieho umenia: sochárstva, architektúry krajiny a takzvanej malej architektúry, čiže
komfortu.

Umenie
Krása ako vlastnosť umenia je trvalou zložkou športového súperenia. Krása tu

existuje v dvojitom zmysle, ako krása tela v tele, krása jeho súladu, a druhá krása,
napríklad krása behu, krása hodu oštepom, plávania, jazdy na koni. Toto krásno cez
krásu tela ešte silnejšie ovplyvňuje na imagináciu diváka, čiže účastníka tej dvojitej
krásy. Hovorím dvojitého, pretože dávni športovci vystupovali nahí. Dnes by bolo treba
povedať - trojitej krásy, pretože dnes sa pretekári obliekajú akoby v extáze, hlavne pri
defilé, eroticky sa zvýrazňujú, to znamená, uberajú sa do nahoty cez oblečenie (je to
perverzný ekvivalent nahého starovekého športu). Alebo si doslovne zakladajú masky,
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napríklad plasty na nosy, tetovanie na tele a tvári. Prejavom plného umeleckého
správania, akým je totemizmus, sú v športe dresy a uniformy, a predovšetkým masky na
tvári hokejového brankára, akoby príklad antickej tragédie na korčuliach.

Umelecký prejav osoby, súpera, agonika - všetky tie umelecké prejavy vnikajú do
vnútra, do celku, do veľkého priestoru športu. Ten priestor sa začína už pod kožou
športovca. To je viditeľný priestor – čo má oblečené a ako je oblečený. A potom ďalej:
ako má „oblečený“ štadión, do akých divákov, v akej krajine. Ale existuje aj priestor
neviditeľného športového umeleckého prejavu. Čo si myslí jeho mozog. Čo vidia jeho
oči a čo cíti jeho koža? Tu sa stretávajú dva priestory: viditeľný a neviditeľný. 

Vedel som, že športovci hlboko prežívajú svoj ihriskový údel, ale som nevedel, do
akej hĺbky existencie, ba do akých tajomstiev bytia siaha ihrisková skúsenosť účastníkov
špeciálnych olympijských hier, a vôbec všetkých, ktorí pestujú šport, hlavne deti.

Štadiónové javisko
Porovnanie štadióna s divadlom nie je výstižné, už z toho dôvodu, že v divadle sa

odohráva kanonický text, a šport je stále improvizáciou. Preto sa mi výstižnejšou zdá
formulácia štadiónového javiska. Básnicky sa hrám s jazykom, ale táto hračka dáva veci
zmysel. Čo je teda štadiónové javisko? Je to zložka pop kultúry, ktorej obsahom je každá
športová príležitosť, či už uzavretá v rámci štadióna, alebo umiestnená v otvorenom,
voľnom, epickom priestore, ako je napríklad cyklistika alebo maratónsky beh. 

Štadiónové javisko sa začína doma, podobne ako keď ideme do divadla. Treba sa
vhodne obliecť i pripraviť si rekvizity. To znamená preobliecť sa, zobrať šál a iné
emblémy, niečo si zobrať na zachrípnuté hrdlo (možno sa podarí prepašovať) aj veľa, veľa
hlasu. Cesta do divadla je tichá, cesta na štadión je hlasná.

Mimo štadiónového priestoru môže prekvapiť situácia, ktorú nie je možné vidieť
každý deň. Dav rozkričaných fanúšikov, skupiny polície so štítmi, policajné autá pre
priveľmi rozvášnených fanúšikov, vodné delá. Sú tu predavači zmrzliny a teplej klobásy,
potom kontrolovaný vchod cez štadiónovo - väzenské brány - a už sme vo uprostred
zmätku. Cesta do divadla ne je taká zaujímavá. Začína sa druhý akt, čiže pobyt:
pozeráme na oceľové ploty, ktoré delia ihrisko od divákov, na mihotajúce sa
všadeprítomné reklamy, na policajtov, ktorí pozerajú na nás (pozor, filmujú!), počúvame
hlásateľa, dychový orchester a skandovanie konkurencie. Konečne príde vlastná udalosť,
spolu s celou špecifickou liturgiou. Tá je však menlivá. Napr. atletika alebo plávanie
dávajú divákom lyrickú jemnosť, naproti tomu box alebo futbal reportérsku agresívnosť.
V závislosti od športového druhu štadiónové javisko mení vlastné formuly. V divadle to
neexistuje – domov sa vraciame tak isto ako sme išli z domu. Zo štadiónového javiska
sa vraciame inak: unavení, premaľovaní. 

Dôležitejšia než v divadle je materiálna kultúra štadiónového javiska: pohodlnosť
a farebnosť kresiel, výstroj vlajok, poriadok na tráve, farba bežeckej dráhy, farba
zariadenia, umiestňovanie kamier, dresy rozhodcov, svetlo a tiež počasie, napokon úbory
pretekárov a ich krása (je to veľmi dôležité). Toto všetko sa šalenie rýchlo mení. Možno
to uvidieť v porovnaní, napr. olympijských hier v Aténach z roku 1896 a v Atlante
v 1996. V divadle to také rýchle nie je.
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Tretí akt štadionového javiska je návrat cez pouličný neporiadok, smeti a hluk.
Konečne príde vstup do súkromia, stlmenie emócií chladom fľaškového piva, mäkkosťou
koberca, sprchou. Lebo účasť v štadiónovom javisku núti k regenerácii síl, potrebných
do najbližšej účasi, čo si prežívanie divadla nevyžaduje. 

Cela skutočnosť je tu v pochybe a my sme jeho zložkou. My sme hlavnými aktérmi
a naše skúsenosti aj správanie dávajú javisku po celý čas nový zmysel. Takáto
premenlivosť dynamizuje život a posúva ho dopredu. Ale len na javisku vieme túto
premenlivosť prijať, tolerovať a zväčšovať. 

V každodennom živote by sme vyhlásili za vzburu, kedy by stánky, obchody,
autobusy menili celý čas svoje miesta a smery pochybu. Účasť na javisku však poháňa
vnútornú energiu človeka, aj keď je to len účasť na televíznym javisku. Poháňa - preto
mení.

Agonozofia zahŕňa vedu a premenlivosť človeka. Poézia to robí tiež. Keby to bolo
inak, stačila by nám Biblia. A predsa čítame Pindara, aj dodatočne chceli by sme mať
ešte jedného, len by bol iný.

Žargón
Šport ma veľa vlastných kultúr, napr. materiálnu kultúru, estetickú kultúru,

symbolickú kultúru, jazykovú kultúru, žargónovú kultúru. Každá je zložkou agonozofie,
ale žargónová kultúra má svoje špecifikum. Na jednej strane je súčasťou športovej, čiže
vysokej kultúry, na druhej strane používa žargón, ktorý je nízkou kultúrou. Vysokú
kultúru športu reprezentujú elity, ľudové masy sú viazané na žargónovú kultúru. Hodno
si na tomto mieste pripomenúť, že ľudia vo veľkých častiach Ázie a Afriky rozumejú iba
regionálnym jazykom, nepoužívajú televíziu či rádio, ale predsa sú účastní na
športových podujatiach. Hlas spíkra väčšinou rozoberajú totemicky. Vnímajú
skutočnosť, ktorú nemôžu pochopiť, alebo pochopia len svojsky. Netreba však hľadať
ďaleko – na európskych futbalových štadiónoch, hlavne anglických, tiež veľmi často
štadiónovú realitu rozoberajú totemicky. S takýmito archetypmi správania je ťažké si
poradiť. Preto pre zjednodušenie chápania zostala vytvorená „zmäkčujúca“ jazyková
žargónová kultúra. Napríklad keď povieme, že futbalista „hrá na krídle“. Jeden na
ľavom, druhý na pravom., takže by mal lietať a nie chodiť alebo behať. Podobne sa
hovorí, že bežca chytil kŕč, cyklista dostal defekt a fanúšik sa dostal do policajného
antona. Ale v tejto situácii sa netreba chytať za hlavu, pretože žargónová poetika
dokonale súzvučí s poetikou symbolického znaku, akými sú napr. rituály označovania
miesta rozbehu, zaklínanie pošepky, triumfálne gesta rúk po preskočení latky, alebo
vyplazovanie jazyka, keď latka padne. Žargón vnáša do športu humor a radosť, čiže tie
znaky ducha, bez ktorých by bolo telo len dodávateľom múk. Netreba dodávať, že radosť
je dopingom, ktorý je dovolený a divákmi očakávaný.

O priestore písaného žargónu (napr. v novinách) môžem hovoriť pri inej podobnej
príležitosti.
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2. SVET ANTICKÝCH OLYMPIÁD 

15. - 16. 6. 2004, Bratislava

Vzťahy macedónskej kráľovskej dynastie k Olympii
Prof. habil Kertész István, Doctor of Hungarian Academy of Sciences, preklad PhDr.
Klára Fűryová, Archeologické múzeum SNM, Bratislava

Keď Aelius Aristeides výrečný grécky rétor v 2. storočí po Kristovi vo svojej reči
„oslava Ríma“ nazval Alexandra Veľkého Macedónskeho dobyvateľa sveta „vynikajúcim
atlétom zápasu za kráľovstvo“, použitím výrazu atlét vedome sa odvolával na
skutočnosť, že najvýznamnejší macedónski panovníci boli zároveň aj vynikajúcimi
športovcami. Schopnosť obstáť na športovom poli bol dobrým politickým argumentom
k tomu, aby Macedónci, považovaní za polovičných barbarov, sa dokázali úspešne
integrovať do spoločenstva „opravdivých“ Grékov. Macedónska dynastia stála na čele
snahy, pričleniť sa ku klasickému gréckemu národu, k čomu prispievali aj posilňovaním
vzťahov k Olympii. Táto snaha však nebola jednostranná. Od začiatku 5. storočia pred
Kr. sa začali menovať Helénmi tí Gréci, ktorí boli pripravení obrániť si svoje mestské
štáty a dŕžavy pred hroziacimi perzskými útokmi. Nie každý Grék si zaslúžil
pomenovanie Helén, bol to iba ten, kto sa zúčastnil obrany vlasti. Zaujímavá je
skutočnosť, že v tomto období prevažná väčšina Helénov vyšla spomedzi tých Grékov,
ktorí sa pravidelne zúčastňovali pretekov v Olympii. Začiatkom 5. storočia pred. Kr. byť
Helénom a vystupovať na pretekoch v Olympii znamenalo zhruba to isté. Keď okolo
roku 500 pred Kr. uchádzač o trón, neskorší Alexandros I., sa objavil v Olympii, aby sa
zúčastnil bežeckých pretekov na jedno stadion, chcel demonštrovať grécku podstatu
svojej rodiny a ľudu. Organizátori hier súhlasili s jeho účasťou na pretekoch, lebo im
záležalo na zvýšení počtu Helénov pred hroziacou vojnou.

Na lepšie pochopenie treba vedieť, že v rokoch 500 až 480 pred Kr. keď sa
organizovala grécka koalícia proti dobyvačným Peržanom, a účastníci koalície sa
pomenovali Helénmi, dali to najavo aj tým že sudcov olympijských pretekov označovali
titulom hellanodikai, t.j. „helénsky sudca“. Tým sa aj po jazykovej stránke potvrdzovalo,
že bojovať proti Peržanom a zápasiť v Olympii sú súvisiace veci. Avšak Macedónia, silná
vojenským potenciálom a najmä jazdectvom, bola spojencom Peržanov , Thesália
a sicílska Syrakúza zas boli naklonené k tomu, aby sa bez boja podrobili dobyvateľom.   

Organizátori olympijských hier chceli týchto pohraničných Grékov privábiť do
Olympie, aby ich integrovali najprv do olympijského hnutia, a potom aj do protiperzskej
koalície. 

Objavenie sa Alexandrosa I., macedónskeho následníka trónu v Olympii
zodpovedalo záujmom obidvoch strán. Grécky historik Herodotos opisuje, - že nakoľko
olympijských hier sa mohli zúčastniť len slobodní grécki občania a Macedóncov ešte
neuznávali za Grékov, - musel Alexandros presvedčiť sudcov o svojom gréckom pôvode.
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Predniesol teda, že jeho predkovia pochádzajú od pravnuka Héraklésa, od Témenosa
a tak v konečnom dôsledku prostredníctvom Héraklésa, môžu samotného Dia považovať
za praotca rodu. Sudcovia s radosťou prijali toto svedectvo. Hérodotos píše, že v behu na
jedno stadion Alexandros „dobehol do cieľa s tým istým výsledkom ako víťaz“ - to
znamená, že bol tesne druhý. Po tejto udalosti už nikto nepochyboval o tom, že aj
Macedónci sú Gréci. V európskych bojoch grécko-perzskej vojny Alexandros, už ako
kráľ, ešte dlho pomáhal Peržanom, ale v roku 479 sa pridal na stranu protiperzskej
koalície. 

Týmto činom si už vyslúžil aj pomenovanie Helén. V dobe panovania Alexandra
Veľkého a jeho potomkov začali Macedónci, budúci šíritelia helenizmu na Blízkom -
a Strednom Východe, zlučujúci grécke civilizačné hodnoty s východnými, používať
gréčtinu, budovať mestá podľa gréckych vzorov, raziť vlastné mince, a organizovať
peších vojakov do falanxov, využívajúc pritom vojenské skúsenosti Helénov
prisťahovaných do macedónskeho prostredia. Kráľa, ktorý spomedzi Macedóncov sa
prvý zjavil v Olympii a podstatne prispel k civilizovaniu vlastnej krajiny, nazývali
v staroveku „priateľom Helénov“. Toto pomenovanie, veľmi jemne naznačuje, aj drobnú
odlišnosť. Poukazuje na to, že on spočiatku ešte nebol Helénom, ale v dôsledku jeho
sympatie voči Helénom, sa ním stal. Túto skutočnosť uznal aj Pindaros, básnik
ospevujúci slávu výlučne len helénskych hrdinov športu. Vo svojej básni, ktorá sa nám
zachovala iba v zlomkoch, ospevuje športové úspechy macedónskeho kráľa, ktoré
dosiahol na niektorých panhelenských pretekoch.

V snahe prilákať Macedónčanov, tesálskych a sicílskych Grékov do Olympie sa
zmenil, v tom čase, aj program olympijských hier. Nakoľko tieto národy mali veľmi
vyspelý chov koní a vyvinutú jazdeckú bojaschopnosť, organizátori hier zaradili aj také
disciplíny, ktoré im sľubovali úspech. V roku 500 pred Kr. usporiadali prvý krát apéne –
preteky dvojzáprahov mulíc, v roku 496 kalpé – beh kobýl, pri ktorom v cieľovej rovine
jazdec zoskočil z koňa a držiac opraty, spolu dobehli do cieľa. Iba o víťazoch apéne
máme k dispozícii čiastočnú výsledkovú listinu, ale aj tá svedčí o tom, že tieto preteky
prinášali úspech vyššie uvedeným národom. V roku 444 pred Kr. tieto disciplíny zrušili
na večné časy, lebo do tejto doby už aj pohraniční Gréci prevzali civilizáciu centrálnych
Grékov spolu s ich športovými praktikami. Už nebol dôvod ponechať na programe
preteky, ktoré prinášali úspechy len im.

Po Alexandrovi I., ktorý v prvej polovici 5. storočia úspešne helenizoval svoj ľud,
v rokoch 413/412 a 400/399 pred Kr. panujúci Archelaos I. pokračoval v udržiavaní
dobrých vzťahov Macedónie a Olympie. Tento kráľ v poslednom úseku peloponézskych
vojen vybudoval nové macedónske hlavné mesto Pellu, kde našli útočište umelci a vedci
utekajúci pred utrpeniami vojny, medzi nimi napr. Euripidés, básnik tragédií. Panovník
preniknutý láskou voči gréckej kultúre zaviedol v meste Dion pod vrchom Olympos
slávnosť, ktorú nazval Olympiádou k úcte Dia Olympijského a Múzam. Súčasťou
deväťdňových osláv boli aj športové preteky. Archelaos milovník športu aj v tomto
nasledoval svojho starého otca, Alexandra I.. So svojím štvorzáprahom sa osobne
zúčastnil olympijských hier v roku 408 pred Kr. kde sa mu podarilo zvíťaziť.

Polstoročie po smrti Archelaosa prinieslo Macedóncom veľa horkosti. Nepriateľ
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viackrát spustošil krajinu a zo siedmych panovníkov piati skončili svoju vládu násilnou
smrťou. Medzi tým tri grécke mocnosti Athény, Sparta a Théby desaťročia bojovali
medzi sebou o nadvládu. Táto nezmyselná vojna úplne vyčerpala materiálne zásoby
Grékov. Macedónsko, ktoré v 4. storočí pred Kr. stálo už pred rozpadnutím, zachránil
ôsmy macedónsky kráľ Filoppos II. Svojou obrovskou energiou a vynikajúcim talentom
politika i vojvodcu, zreorganizoval vlastnú krajinu a potom pod svojou vládou zjednotil,
vo vnútorných bojoch vyčerpaných Grékov. Plným právom hodnotí dnešná historická
veda tohto panovníka za rovnocenného s jeho svetovládnym synom Alexandrom
Veľkým.

Obdobie vlády Filipposa II. v rokoch 360/359 až 336 pred Kr. je dobou aj oživenia
vzťahov k Olympii, ktoré už dlhšie stagnovali. Podstatne k tomu prispelo, že Filippos II.
bol vynikajúcim športovcom. Polyainos vo svojej anekdote nám prestavuje kráľa
Filipposa, atléta. Panovník zápasí s pankrationistom Ménegétesom, keď ich obkľúčia
jeho vojaci, dožadujúci sa žoldu, náhlym rozhodnutím prebehne medzi nimi, skočí do
bazénu a ošpliecha Ménegétesa, ktorý ho aj tam nasleduje. Vojaci sa najprv smejú,
a potom sa im divadlo zunuje a rozídu sa. Túto udalosť kráľ vraj ešte veľmi dlho
spomínal, bol hrdý, že s akou prefíkanosťou sa mu podarilo rozptýliť nespokojnosť
vojakov.

Filippos obľuboval zápasenie, vedel dobre plávať, a ako to Plutarchos poznamenáva
mal rýchle nohy. Podľa boiotského dejepisca, sa ho raz priatelia opýtali, či by sa nechcel
zúčastniť olympijských pretekov v behu? Odpoveď znela, že áno, ak jeho súperi budú
tiež králi.

Vojnové zranenia dokazujú - stratil zrak na pravom oku, zlomil si kľúčnu kosť,
dokaličil si ruku a jednu nohu – že duchovné schopnosti otca Alexandra Veľkého sa
vyrovnali jeho fyzickým schopnostiam, veď sa nevyhýbal nebezpečenstvu. Duchovné
a telesné hodnoty, spojené s nadšeným záujmom o vojnové umenie ho povýšili za
najväčšieho vojvodcu antiky. Je prirodzené, že takýto panovník, reorganizáciu armády
začal, systematickým vyvíjaním fyzickej kondície vojakov. Zakázal bojovníkom aby
počas tiahnutí si sadali na vozy. Jazdec nemohol mať viacerých koniarov, a jeden zbrojnoš
desiatim pešiakom mal byť nápomocný. Keď vojsko malo pred sebou dlhšiu cestu, každý
vojak si musel, okrem obvyklej výbavy, zobrať zo sebou múku na tridsať dní.

Anekdota Polyainosa poukazuje na to, že časť kráľovho voľného času bola vyplnená
športovaním, podobne to zrejme bolo aj v prípade bojovníkov. Počas východného
ťaženia vojsk Alexandra Veľkého, ako je to z prameňov viac známe, bol čas na fyzickú
rekreáciu. Perdikkas a Krateros, členovia Alexandrovho blízkeho prostredia, podľa
spisovateľa Athénaiosa, niesli na svojich ťažných zvieratách koziu kožu o dĺžke jedného
stadiona (cca 175 m) a dostatok piesku, aby na odpočívadlách si mohli vybudovať
prenosnú plochu k zápaseniu. Obidvaja vojenskí vodcovia, ako to sformuloval
starogrécky spisovateľ boli philogymnastés (milovníci gymnastiky) a nehľadiac na
náklady sa starali o zabezpečenie podmienok k športovaniu. Podobne aj aristokrat
Leonnatos si viezol na ťaviach egyptský piesok na svoje gymnastické cviky. Právom si
môžeme myslieť, že vojsko Alexandra Veľkého podobne k iným oblastiam života
bojovníkov aj v športe nasledovali iba príklad Filipposovej armády.
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V prípade Filiposa II. šport nebol záležitosťou iba súkromného života, ale stal sa
súčasťou aj vysokej politiky. Rozpoznal politické výhody olympijských úspechov a že
ovládnutie Olympie napomáha k úspešnejšiemu zjednoteniu Grékov pod vlastnou
mocou. Olympijské víťazstvá v rokoch 356, 352 a 348 pred Kr. v rôznych jazdeckých
pretekoch markantne dokazujú snaženie o to, aby dokázal byť hodným macedónskych
jazdeckých tradícií ako aj vlastnému menu.

Vo zväzkoch Lexikon of Greek personal names nachádzame pred rímskym obdobím
549 vymenovaných ľudí menom Filippos. V rade mien obsahujúcich slovo „philos“
„Philippos“ (obľubujúci kone) vzhľadom na popularitu stojí na druhom mieste za
menom „Philon“ (základné slovo „philos“= milovaný, milý, priateľský). Heikki Solin
obľubu mena Filippos v Attike v archaickom i klasickom období (8. – prvá pol. 4. stor.
pred Kr.) vysvetľuje veľkým významom chovu koňov, a nepopulárnosť v neskoršom
období odôvodňuje odporom voči Filipposovi II.

Keď z tohto aspektu pozorujeme Filipposove olympijské víťazstvá, nachádzame
úplnú harmóniu mena a výkonu. Alexander Veľký si tiež vysoko cenil otcove jazdecké
víťazstvá a vyznamenával svojou pozornosťou atlétov ktorí v tom istom čase získali
veniec. Chairón z Pelléné zo štyroch olympijských víťazstiev v zápasení tri dosiahol
vtedy, keď aj Filippos sa stal víťazom. Alexander Veľký dodatočne – za odmenu – povýšil
tohoto vynikajúceho športovca za tyrannosa Pelléné. Dionysodóros z Théby, sa stal
olympijským víťazom v roku 352 pred Kr. . V roku 331 pred Kr. ako vyslanec svojej
vlasti v bitke pri Issose padol do macedónskeho zajatia, ale Alexander Veľký ho pustil
na slobodu „ kvôli víťazstvu v Olympii“.

Syna trojnásobného olympijského víťaza Filipposa II, asi z ohľadu na otca nazýval
Aelius Aristeidés „vynikajúcim atlétom v boji za kráľovstvo“. Nemožno považovať za
náhodu, že Plutarchos zas Kimóna, chváliacim sa starým otcom, trojnásobným
olympijským víťazom v jazdectve, nazýval „dobre bojujúcim atlétom“. V štylizácii
antických autorov športové úspechy predkov sa prejavili v politických úspechoch
potomkov.

Jazdecký víťaz Filippos II. po bitke pri Chairóneii, v ktorej pokoril gréckych
zbúrencov vedených mestami Athény a Théby, si našiel prirodzeného spojenca v osobe
Démadésa z Athén, ktorého sa mu podarilo získať ako zástancu nastávajúceho priateľstva
medzi Athénami a Macedónskom. Démadés bol slávny rečník a úspešný chovateľ koní,
neskôr, pravdepodobne v r. 328 pred Kr. sa stal aj olympijským víťazom. V tomto
prípade spoločný záujem o jazdecké preteky zrodil politické ovocie, čo dokazuje, že
politika a šport sa spájali aj v staroveku.

Filippos II. úzko sa viažúci, menom i skutkami, ku koňom, podľa mýtickej
genealógie bol potomkom toho Héraklésa, ktorý zabrzdil bezuzdné kone povestného
tráckeho kráľa Dioméda. Povesť brali Gréci veľmi vážne – len Filipposov syn mohol
prinútiť k poslušnosti Bukephalosa, koňa, ktorému neskoršie mýty pripisovali až
kozmický význam. Udalosť, ktorá ožiarila slávou mladé roky Alexandra Veľkého – podľa
niektorých verzií Bukephalos bol ľudožravý kôň, a podľa Apolónovej veštby, kto ho
skrotí bude vladárom sveta – sa mohla stať súčasťou životopisu svetovládneho kráľa iba
v tieni tohoto otca.
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Prvé olympijské víťazstvo Filipposa sa udialo zhruba v jednom čase s narodením
Alexandra Veľkého. Z tohoto dôvodu v návale viacnásobnej radosti svojej manželke,
ktorá sa pôvodne volala Polyxéna dal meno Olympias.

Filippos dobre vedel, že Heléni skôr prijmú jeho nadvládu, keď ovládne aj Olympiu,
stredisko gréckeho kultu Dia. K tomu by ale, tam dosiahnuté jazdecké víťazstvá
nestačili. Boli potrebné víťazstvá aj na bojiskách a macedónsky kráľ aj túto požiadavku
splnil. Ak si vezmeme iba roky jeho olympijských víťazstiev, môžeme vymenovať
nasledujúce vojenské úspechy: r. 356: dobil mestá Krénides a Poteidaia, zvíťazil nad
Illírmi; r. 352: na nížine Krokion porazil Onomacha a získal hegemóniu nad Tesáliou; r.
348: obsadil Olynthos a získal nadvládu nad polostrovom Chalkidiké.

Všetky jeho vojenské úspechy boli korunované r. 338 pred Kr. víťazstvom pri
Chairóneii. Stal sa bez diskusie skutočným pánom Grécka. Kráľ triumfujúci tak na
olympijských pretekoch ako aj na bojiskách videl, že nadišiel čas k tomu, aby aj
trvácnym spôsobom vyjadril svoj nárok na hegemóniu nad Olympiou. Za týmto účelom
začal budovať Filippeion, kruhovú stavbu, zdobenú sochami a dvojitým stĺporadím, tvz.
tholos (odpočívadlo kruhového pôdorysu).

Hans-Volkmar Herrman sa výstižne vyjadruje o tomto pamätníku, na ktorom sú
zobrazení členovia macedónskej dynastie a ich božskí ochrancovia: „Jediný grécky
tholos, vybudovaný v iónskom slohu, presne datovaný do prechodného obdobia
z neskorého klasicizmu do helénskej doby, Filippeion, patrí medzi najvýznamnejšie
stavebné pamiatky Olympie. Výstavba svätyne znamená obrat, podobne ako bitka pri
Chairóneii, ktorej vďačí za svoj vznik. Môžeme ju považovať za pamätník víťazstva,
pamiatku na kult Héry alebo za akúsi klenotnicu – podstatné je, že tu, na svätej zemi
Altis, sa uplatnil takýto prejav politickej reprezentácie, aký v predchádzajúcom období
bol nepredstaviteľný.“ 

V cele Filippeona obkoleseného zvonka 18 iónskymi stĺpmi stáli sochy členov
macedónskej kráľovskej dynastie, ktorí sa považovali za potomkov Héraklésa, syna Dia.
Filippeon dobudovaný neskôr Alexandrom Veľkým stál v blízkosti Pelopiona,
pentagonálnej svätyne Pelopsa. Ako Miller upozorňuje, asi nebola náhodná blízkosť
týchto dvoch posvätných budov. Veď Héraklés z Théby nebol iba predkom Filipposa ale
aj pravnukom Pelopsa. Tým sa prejavuje plná súvislosť. Filippos športovec si zhotovuje
stavbu vedľa hrobu toho hérosa, ktorý podľa tradície cez svoje víťazstvo vo vozatajských
pretekoch, sa stal pánom provincie Élis, kde sa nachádza aj Olympia. Obaja si teda
vyslúžili svoju moc nad Olympiou na konských pretekoch.

Isokratés, aténsky rečník priateľ Macedóncov, vo Filipposovi videl záchrancu
gréckeho sveta, ktorý bol naraz démotikos, politikos, stratégikos, tyrannikos. Priateľ
ľudu, vynikajúci štátnik, vojvodca a osobnosť zrodená k vládnutiu. Budova Filippeionu
predstavuje kráľa z nového aspektu: tu si zvečnil svoju pamiatku športovec, muž
atlétikos pre budúce pokolenia.

Alexander Veľký položil korunu na dielo svojho otca. J.G.Droysen, nemecký historik
staroveku zaviedol v 19. storočí pojem helenizmus, ktorým označil obdobie, ktoré zvykli
počítať od času nástupu na trón Alexandra Veľkého /Alexandros III./ po pád
samostatného Egypta ( 336 – 30 pred Kr.). Podstatu videl v tom, že Alexander Veľký
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chcel zmiešať národy Západu a Východu a tomuto procesu aj položil základy. „Spadli
ohrady oddeľujúce Východ od Západu a otvorila sa cesta k zjednoteniu upadajúcich
a rozvíjajúcich sa krajín.“ Alexandros vykonal „najmohutnejší skutok svojho veľkého
života“. Podľa Droysena Alexandros zjednotil „ horiacu túžbu Grékov po živote, ktorí
potrebovali matériu, s mŕtvou masou ázijskej populácie, ktorá potrebovala život“.
Zmiešanie dvojakej populácie alebo jestvovania, ktoré sa stalo podstatou novej éry,
ovplyvnilo najrozličnejšie oblasti dejinného bytia. Po smrti vládcu sveta, „nové sa stalo
obvyklým“ na územiach Blízkeho- a Stredného Východu. Stratili sa národnostné
rozpory, a odohralo sa vzájomné zblíženie „v nárokoch, zvyklostiach a názoroch“ čím
sa vytvoril nový „spoločenský život“. Právom môžeme nazvať „helenizmus prvou
svetovou jednotou“.

Naozaj. Zmiešanie najlepších hodnôt helénskej a východnej civilizácie, čo bolo
umožnené v dôsledku výbojov Alexandra Veľkého, zrodilo prvú úspešnú globalizáciu
svetových dejín. Alexandros, vychovaný Aristotelom, bol svetovým občanom,
kosmopolités, v tom slova zmysle, že bol otvorený pre všetky hodnoty sveta bez
národnej zaujatosti. Na jednej strane to znamenalo rozširovanie gréckych hodnôt, na
druhej strane, že si vážil a podporoval prežívanie miestnych tradícií. Úcta ku globálnemu
a váženie si lokálneho je základom každej úspešnej globalizácie. V rozšírení helenizmu
pripadla veľká roľa helénskym športovým cvičeniam, gymnasionu a popularizácii s tým
súvisiacich výchovných zásad. Od doby Alexandra Veľkého integrácia východného sveta
sa odohrávala prostredníctvom športu, zvlášť olympijského hnutia. Od 3. storočia pred
Kr. už na troch kontinentoch, popri Európe a Ázii , severoafrickí helénski a helenizovaní
občania pretekali v Olympii alebo sa zúčastňovali miestnych hier, ktoré usporadúvali
podľa vzoru pretekov v Olympii. V tomto období sa naplnilo spojenie Macedónska
a Olympie. Nástupcovia Alexandra Veľkého a jeho niekdajší vodcovia, spoluzakladatelia
ríše, Olympiu povýšili medzi duchovné strediská civilizovaného sveta, ktoré do
dnešného dňa vyžaruje okrem lásky ku športu a porozumenia medzi národmi, ideu
vzájomnej úcty a viery v budúcnosť ľudstva.     

✤ ✤ ✤

Antický odkaz Aténam
Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

Grécka kolíska alebo návraty dopredu
Stojíme pred Hrami XXVIII. olympiády v gréckej metropole a táto skutočnosť viac

ako inokedy evokuje otázku vzťahu antických olympijských tradícií s dneškom. Vieme,
že minulosť treba nielen prekonávať, ale aj na ňu nadväzovať, pravdaže za predpokladu,
že z dôb minulých prevezmeme oheň, nie popol. Otázka, či z pahreby antického Grécka
a z jej klenotu zvaného Olympia ešte sršia iskry, alebo je to už len kôpka čmudiaceho
popola, je naozaj iba rétorickou ozdôbkou. Pravdaže, vieme, že aj staroveké Grécko sa
idealizovalo, že aj Olympia s jej hrami sa prizdobovala, že jedno i druhé malo svojich
súvekých i následných kritikov. Lenže išlo a ide o kritiku jednotlivostí a fakt je
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neodškriepiteľný - je stále na čo nadväzovať, iskry sršia a vatra hreje plameňom
neopakovateľnej jedinečnosti. Nielen ideály Olympie, ale aj jej prax zostávajú ohňom
inšpirácie. A nie je to odporúčanie iba pre Atény, tie sú názve tohto referátu metaforou
pre súčasný svet s jeho športovou nadstavbou, súčasné Slovensko pravdaže
nevynímajúc.

Gréci vystúpili na javisko dejín skôr ako hociktorý iný európsky národ. A vystúpili
takpovediac športovým krokom. V tejto kolíske európskej civilizácie sa totiž šport nestal
súčasťou výchovy mládeže kvôli vavrínom športového víťazstva, ale preto, že
prostredníctvom kultivácie tela každého slobodného jednotlivca bolo možné kultivovať
aj jeho ducha. Pravdaže, starí Gréci šport nevymysleli, veď preň nemali ani adekvátny
výraz. So slovom athlétés sa prvýkrát stretávame v 164. verši ôsmeho spevu Homérovej
Iliady. Pojmy atlét a atletika sú odvodené od slova áthlón, ktorý pôvodne označoval čin,
námahu, výkon a korisť v boji. Neskôr označoval víťaznú cenu v súťažiach, v agónes, čo
bol názov pre preteky vôbec, od 4. stor. pred Kristom už len pre gymnické preteky, kde
sa prezentovali fyzické schopnosti a odvaha. 

Gréci jednoducho nadviazali na poznatky národov, ktoré pestovali jednotlivé športy
pred nimi, avšak ich rozmnožili a hlavne - systematicky spracovali a teoreticky
zovšeobecnili. Vytvorili zo športu systémovú súčasť svojho každodenna. Pritom dosiahli
takú úroveň, že po zániku antiky potrebovalo ľudstvo vyše tisíc rokov, kým si ich znova
osvojilo a postupne začalo prekonávať.

Perlou v náhrdelníku športových aktivít antického Grécka bola bezpochyby
Olympia, pôvodne svätyňa najvyššieho božstva - Dia Olympijského. Toto posvätné
územie bolo jedno z najvýznamnejších stredísk spoločných stretnutí Helénov, ktoré však
vyrástlo aj na pamätník športovej slávy a kultu telesnej zdatnosti, aký nemá na svete
páru. Vojtech Zamarovský Olympiu s jej sakrálnymi a športovými stavbami právom
nazval jedným z najkrajších archeologických parkov pod slnkom.

Hry, ktoré sa konali v Olympii možno už od 13. storočia pred Kristom, prerástli
pôvodný grécky rámec a dodnes so svojimi ideálmi patria, podobne ako ostatné
vymoženosti Grékov, všetkým národom. Je len logické, že novovek tieto antické ideály,
preverené vekmi, znovu objavil a snaží sa ich zakódovať do svojich génov.
Nezabúdajme, že olympijské slávnosti ako najväčšia kultúrna a spoločenská udalosť
gréckeho sveta oficiálne, teda od roku 776 pred Kristom trvali 1169 rokov a konali sa
393- krát! 

Domnievam sa, že ľudstvo si nemôže vymyslieť nič lepšie než ideály, ktoré nám
zanechali Heléni v podobe dobre známej dvojice kalokagatie a ekecheirie. Tento
dvojideál smeruje totiž k dreni človečenstva - k sebazdokonaľovaniu harmonického
človeka a cez neho ku konštruovaniu zmysluplnej, pretože harmonickej a tolerantnej
spoločnosti. 

Ideál kalokagatie
Ideál kalokagatie sa nezrodil ako nejaká teoretická konštrukcia vyabstrahovaného

človeka. Ako je všeobecne známe, je to etický a estetický ideál zosúladenia telesnej
a duševnej krásy, harmonický rozvoj tela a ducha. Kalos znamená krásny a (kai) agatos
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dobrý, šľachetný, milý, jedným slovom mužne krásny ctiteľ občianskych cností. Gréci
ako jediný staroveký národ si ideál kalokagatie sformulovali na základe toho, akú
dôležitú úlohu zohrával šport v ich živote. Na rozdiel od iných starovekých národov
Gréci vynikali túžbou po manifestácii telesnej zdatnosti a obratnosti, spojenej
s prirodzenou súťaživosťou. U Grékov dosiahol masové rozšírenie a stal sa podstatnou
súčasťou ich života. 

Nie je náhodou, že Gréci prispeli do rozvoja športu dvoma disciplínami, kde
dominovala súťaživosť - pretekmi v behu a na vozoch ťahaných koňmi. Staršie disciplíny
ako premety na býkoch sú skôr exhibíciou, box a zápasenie majú pôvod v rivalite
súperov či nepriateľov, ale „skutočné súťaženie športového charakteru, kde ide od
počiatku iba o víťazstvo a s ním spojenú slávu, sa začína až týmito pretekmi“, v Olympii
najpopulárnejšími. 

Olivový veniec víťaza v Olympii a titul olympionika bola najvyššia pocta, akú mohol
smrteľník dosiahnuť. Podotknime, že jedine čestným spôsobom, ak aj u niektorých
aktérov chýbala etická výška, ešte tu stále bol strach pred pomstou bohov. Vinníci okrem
toho museli za trest dať postaviť Diovi pokutové sochy, tzv. Zánes (Diovia). Podstavce
týchto pokutových sôch hlásali, že „olympijské víťazstvo možno dosiahnuť nie zlatom
a striebrom, ale rýchlosťou nôh a telesnou zdatnosťou“ /a že/ „sochy sú tu na výstrahu
všetkým, aby nikto nekupoval olympijské víťazstvo za peniaze“. Dokázané podvody
počas antických hier by sme mohli zrátať takmer na prstoch jednej ruky: zistili sa tri
prípady podplatenia súperov pri zápasení, jeden prípad dohody o výsledku v boxe, jeden
prípad falošnej výhovorky pre oneskorený príchod na predolympijský tréning a jeden
prípad zbabelosti, keď sa zápasník naľakal svojho súpera a ušiel. 

Odkaz prvý:
� Obnoviť fyzickú a duchovnú rovnováhu človeka

(dnes sa jednostranne preferuje skôr intelektuálna stránka - jazyková a počítačová
gramotnosť, manažérske schopnosti, kreativita, komunikácia, asertivita, empatia,
isteže aj zdravie a dobrý vzhľad, chýba však antická rovnováha). 
� Pozdvihnúť etiku športu výchovou a sprísnením trestov

(pozri napr. dopingové aféry ZOH 2002 -keby mali previnilci postaviť pokutové
sochy, zmenili by sa štadióny na sochárske megagalérie; ak chceme, aby olympijskí
športovci boli výchovným vzorom, podvody pri olympijských súťažiach by mali byť
trestané oveľa tvrdšie, vrátane doživotného vyradenia z olympijských súťaží).
� Harmonizovať pomer medzi vrcholovým športom a športom pre všetkých

(nevidieť v športe pre všetkých iba servis pre vrcholový šport - základňu pre výber
talentov, ale nástroj individuálnej sebarealizácie každého jednotlivca) 
Prirodzene, idealizácia nie je na mieste a musíme povedať, že aj v Olympii sa

kalokagatický osobnostný vzorec postupne rozkladal. Spočiatku boli súťaže v Olympii
pre všetkých slobodných Grékov, postupne si však čoraz náročnejšiu a nákladnejšiu
športovú činnosť mohli dovoliť iba bohatí, alebo takí, čo dúfali, že z budúcich výhier
splatia náklady na systematickú prípravu. Národ, ochotný kedykoľvek súťažiť
a preukázať svoje fyzické schopnosti, sa postupne zriekal tejto ambície v prospech hŕstky
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agónistov - pretekárov, ktorí pendlovali od jedných hier k druhým, zasadol do hľadiska
a oddal sa pasívnemu vzrušeniu. Ale to už predbiehame.

Šport bol spočiatku vec kráľov a aristokracie, ktorí mali čas a energiu, aby sa mohli
venovať činnostiam pre vlastné potešenie. No domovské právo mal aj v živote prostých
ľudí. Súviselo to s vojnou a bojovým výcvikom, prípadne s pracovným životom. Okrem
toho s pribúdaním otrockej práce pribúdal aj chudobnejším slobodným občanom voľný
čas a oni vedeli, ako s ním užitočne naložiť. 

Pojem slobodný občan sme nespomenuli náhodne. Práve tu sme pri základnom
predpoklade sformovania ideálu kalokagatie, kanonizovaného pre všetkých slobodných
občanov gréckych miništátov. Osobná a politická sloboda občanov bol jav v iných
otrokárskych štátoch nevídaný. Bez ohľadu na to, či išlo o vládu aristokracie, tyraniu,
oligarchiu alebo otrokársku demokraciu ako „vládu plnoprávneho ľudu“, „slobodní
ľudia“ považovali za svoje právo spolurozhodovať o veciach vlastnej obce. S týmto
právom sa snúbila aj povinnosť bojovať za jej záujmy. Mali v podstate rovnaké zvyklosti
a v závislosti od ekonomických a politických podmienok aj rovnaký spôsob života.
V staroveku napríklad antické olympijské hry umocňovali helenistickú integráciu inak
rozdrobených mestských štátov. V malých gréckych štátoch sa malý človek cítil,
a väčšinou aj bol súčasťou celku. Svoje blaho spájal s blahom štátu, ctižiadosťou bolo
vynikať nad iných. Šport chápali ako atribút občianskosti: vo vojne s Peržanmi
o víťazstve nerozhodla kvantita a tuposť, ale kvalita súhrnu uvedomelých, dobrovoľne
a uvedomele vyšportovaných indivíduí.

Viac ako na konzumnom štýle života mu záležalo na voľnom čase, ktorý považoval
za prvý predpoklad pre vyššiu činnosť človeka. Ideálom bolo žiť čo najslobodnejšie, aby
všetci mali rovnakú možnosť na aktivitách fyzických i duchovných, kde by sa
harmonicky rozvíjali v prospech celku. Stručne povedané, rozvoj gréckeho športu bol
podmienený rýchlejším ekonomickým rozvojom, ako aj civilizačným a kultúrnym
vzostupom. 

Starostlivosť štátu a spoločnosti o šport porovnávame s nedávnou socialistickou
minulosťou a konštatujeme, že vtedy bola vyššia. Je to pravda, ale v totalitnom systéme
nebol prvoradým záujmom rozvoj človeka. Vrcholový šport - aj za cenu pokryteckého
amaterizmu a rafinovaného distribuovania nedovolených prostriedkov - slúžil ako
reklama režimu. Združovanie športuchtivých občanov do jedinej masovej organizácie
bol zasa nástrojom kontroly ľudí a ich ideového manipulovania. 

Odkaz druhý:
� Úloha štátu - nie dirigovať, ale vytvárať možnosti pre všetkých 

(nenáročné verejné ihriská, relevantná legislatíva a pod.). 
� Sledovať záujmy občana a budovať občiansku spoločnosť

(ak občan nepociťuje štát ako svoj, utieka sa k sledovaniu individuálnych záujmov,
ignoruje skĺbenie osobných a spoločenských záujmov). 
Uvedomelý grécky občan nespadol z Olympu, ani nebol jednostranným produktom

sebauvedomenia a životného štýlu. Bol tiež produktom cieľavedomej výchovy,
smerujúcej k formovaniu uvedomelých občanov, ochotných obetovať za vlasť aj život.
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Výchova mala spočiatku dva odbory - gymnastiku (telesná a branná príprava, hry)
a muziku (všetky druhy umenia, hlavne hra na píšťalu, spev a tanec), potom pribudla
gramatika (čítanie a písanie). Výchova prebiehala na gymnáziách a viedli ju rôznorodí
špecialisti. Hlavným cieľom gymnázií nebolo vychovávať víťazov panhelénskych hier,
ale zabezpečovať všestrannú telesnú prípravu všetkým slobodným. Panhelénske hry
neboli teda chápané ako jednoúčelové sakrálne a športové slávnosti, ako číra súčasť
zábavy, ale boli súčasťou a zároveň verejne prezentovaným vyvrcholením celého
prepracovaného výchovného systému. Krása, zdravie a schopnosť brániť vlasť sa stali
dôvodom rozvoja športu. Dobrý zdravotný stav bol podľa Sokrata povinnosťou každého
občana ako podmienka dobrej služby štátu. Samotný Aristoteles, ktorý odmietal
jednostrannosť cvičení, za prvotnú pokladal výchovu tela, ku ktorej pridával výchovu
mravnú a rozumovú. Gymnastika teda plnila viacero funkcií: výchovné a vzdelávacie,
zdravotné, zábavné, prípravy na boj. Vychádzalo sa z presvedčenia, že zanedbávaním
tela sa celá spoločnosť oslabuje a zanedbávaním mozgu ohlupuje. Preto mohol kult tela
a ducha získať masový charakter: každý človek mal právo merať si sily ako rovný
s rovným! Ešte aj nahota odstraňovala nerovnosť. Voľne prístupné gymnáziá, palaistry
a štadióny pomáhali pri procese individualizácie človeka a jeho vymanenia z anonymity.
Občiansky étos požadoval, že každý mladý občan má cvičiť bezpodmienečne, starší
podľa možnosti.

V súčasnosti však – podobne ako v antike - vrcholový šport nadobúda selektívny
charakter. V prípade športových supermanov už nejde o rozvoj človeka prostredníctvom
fyzického zdokonaľovania, ale o jeho redukciu na vysoko výkonný športový automat.
Vrcholový šport je dnes stále silnejšie vťahovaný do sféry zábavy, stáva sa ekonomicky
výnosnou oblasťou a vysokej spoločenskej prestíže vrcholových športovcov. Proces
komercionalizácie prináša charakteristické rysy tržne regulovaného procesu, kde profit
hrá dôležitejšiu úlohu než zdravie a bezpečnosť športovcov. Vrcholový športovec
v záujme nutného úspechu prostredníctvom ranej špecializácie a extrémnej
jednostrannej fyzickej záťaže rozvíja niektoré svoje schopnosti a zručnosti na úkor
iných, čím drasticky porušuje rovnováhu harmonického rozvoja svojej osobnosti. So
svojím telom zaobchádza iba ako s mechanickým nástrojom na dosahovanie vrcholných
výkonov. Časté zranenia a zdravotné ťažkosti sú preto len logickým a nevyhnutným
dôsledkom bezohľadného prístupu človeka k svojmu telu. Postupne sa ignoruje
skutočnosť, že šport vo svojej podstate stavia na sebazdokonaľovaní človeka. Kým
cieľom telesných cvičení je človek a ony sú "len" prostriedkom k dosiahnutiu
všestranného zdokonaľovania, vo vrcholovom športe je to práve naopak: tam sú cieľom
cvičenia a človek je len prostriedkom k ich dosiahnutiu. 

S takýmito názormi však nemožno jednoznačne súhlasiť. Je prinajmenšom otázne, či
má profesionalizácia športu iba trhovo ekonomický rozmer, či nie je aj výrazom
perfekcionalizmu a uplatňovaním talentu v konkrétnej oblasti profesijného života.
Vrcholné športové súťaže a výkony sú takisto kultúrnymi hodnotami a poskytujú
divákom kultúrne a umelecké zážitky. Vrcholový šport má rad pozitívnych hodnôt:
dokáže zušľachťovať aktérov a kultivovať divákov, ich etiku, vlastenectvo, zmysel pre
krásu pohybu a dramatickosť čestných zápolení. Proti neférovosti stavia mravnú čistotu,
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proti výsledkovej manipulácii čestné súťaženie s rovnakými podmienkami pre všetkých,
proti nezdravej konkurencii ušľachtilé zápolenie, proti prepiatemu individualizmu
družnosť, proti egoizmu altruizmus, proti podlosti veľkorysosť, proti ošiaľu víťazstva
schopnosť čestne prijať prehru. Šport učí človeka nadosobným sociálnym zručnostiam,
schopnostiam, cez šport prechádza človek procesom socializácie. Súťaživosť vo
vrcholovom športe nie je len neľútostným bojom, takisto má pozitívnu dimenziu: veď
proces tvrdého tréningového sebazdokonaľovania je minimálne súťažením so sebou. To
má bezpochyby humánnu podstatu, lebo nie je latentnou alebo zjavnou agresiou voči
iným, ale skvalitňovaním človeka ako fyzického, psychického a sociálneho subjektu. Aj
za vrcholovými výkonmi a víťazstvami stojí emocionálna sféra, radostné prežívanie.

V súvislosti s elitárskym športom, ktorý sa postupne udomácnil aj na hrách
v Olympii, treba povedať, že pojem profesionál Gréci nepoznali. Nikoho nepoburovali
ani vysoké odmeny. Gréci chápali, že každý sa má živiť tým, na čo má talent. Tým
nechcem povedať, že v antickom období neexistovali aj kritické hlasy na šport; neboli
ojedinemé a pochádzali z úst slávnych filozofov, vedcov, umelcov a vojvodcov.
Olympijské hry vo najmä svojej poslednej, grécko-rímskej etape už boli iba súťažami
„profesionálov“ a surovosť dostávala čoraz väčší priestor na úkor krásy a estetickosti,
takpovediac gladiátorčeli. Pritom je paradoxné, že cisár Teodózius I. gladiátorské hry na
rozdiel od olympijských nezakázal, lebo neboli zasvätené pohanskému božstvu.

Odkaz tretí:
� Výchova športom ako zdrojom plnej sebarealizácie - osobný i spoločenský prospech

(spasívňovanie väčšiny a elitársky šport menšiny sa nevypláca ani indivíduu, ani
spoločnosti; v dejinách zatiaľ vždy platila rovnica, že úpadok spoločnosti bol
sprevádzaný úpadkom športu pre všetkých, čo vidíme aj v gréckej, ale hlavne
v rímskej antickej spoločnosti - s rozvojom Rímskej ríše sa presadzovalo "umenie žiť
poležiačky", žiť pasívne).
� Vyžitie pozitív vrcholového športu:

- sebaprekonávanie (víťazstvo nad sebou);
- vlastenectvo;
- krása a dramatickosť športových zápolení;
- výchovný vzor.
Pri pohľade na umenie starých Grékov si uvedomujeme, že športové námety na

gréckych sochách, reliéfoch a vázových maľbách sú mimoriadne silne zastúpené. A pri
takisto častých námetoch z mytológie sú zasa postavy bohov a hrdinov postavami
atlétov. A ako píše Zamarovský, „Všetci novodobí básnici dovedna nevytvorili
o pretekoch azda toľko veršov... ako jediný Pindaros“. Homér venuje v Iliade opisu
športových hier na počesť padlého Patrokla 640 veršov v 23. speve. V Odysei venuje
opisu hier na blaženom ostrove Fajákov 150 veršov v 8. speve. Tieto takpovediac
športové reportáže vari dodnes nenachádzajú rovnocenného pendanta.

Sú tu aj ďalší autori: Sofokles v Elektre, Pindaros v 4 knihách Epinikií, Platón v 7.
knihe O zákonoch, Aristoteles v 8. knihe Politiky, z najznámejších ďalej Plutarchos,
Galenos, Filostratos, Pausanius a jeho slávne Putovanie po Helade.
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Šport sa presadil aj v dizajne a architektúre. Grécke palaistry, gymnáziá, štadióny
s perfektným vnútorným vybavením a citlivým zakomponovaním do krajiny nemali ako
športové komplexy obdoby až do druhej polovice 20. storočia. 

V samotnej Olympii sa konali umelecké súťaže iba pre trubačov a hlásateľov, ktoré
boli zavedené na 96. hrách r 396 pred n. l. Tieto súťaže boli skôr konkurzy hlásateľov
(heroldov) a trubačov, ktorí potom asistovali pri vyhlasovaní olympijských víťazov.
Zavedením umeleckých súťaží do programu novovekých OH v architektúre, literatúre,
hudbe, maliarstve a sochárstve chcel Coubertin obnoviť „...nie formu, ale samotný
princíp tejto tisícročnej inštitúcie...“ 

Tieto súťaže nenadobudli taký význam, aký do nich vkladal P. de Coubertin. Príčin
bolo viac. V prvom rade samotný športový umelecký žáner sa začal iba rozvíjať a iba
málo umelcov sa mu zámerne venovalo. Neboli inštitúcie ani organizácie, ktoré by
športové umelecké diela ďalej uvádzali do spoločnosti. Ďalším dôvodom bol argument,
že tu súperili väčšinou profesionáli, čo viedlo vtedajší MOV, striktne vyznávajúci
amaterizmus, k zrušeniu umeleckých súťaží na svojom 44. zasadaní v Kodani 1952.

Odkaz štvrtý:
� Rozvíjať šport ako spoločenskú a individuálnu hodnotu života.
� Ponímať šport ako fenomén, ktorý má rozmer sociálny, integračný, zdravotný,

ekonomický, medzinárodný, vzdelávací, výchovný, etický, kompenzačný,
sebarealizačný.

� Forsírovať šport ako predstavuje významný sociálno-spoločenský jav s rozmanitými
väzbami na jednotlivé oblasti života.

Ideál ekecheirie
Ideál ekecheirie - „božieho mieru“ počas konania hier už nie je neznámym pojmom,

žiaľ, stále je neuskutočnenou realitou. V antickom Grécku zabezpečoval zastavenie
nepriateľstva, vojen a násilia nielen počas hier, garantoval aj slobodný príchod na hry
a návrat domov. Porušenie mieru sa trestalo čo najprísnejšie. Cez územie Olympie sa iba
dvakrát prehnalo vojsko - r. 420 pred Kr. spartské a elidské, r. 364 pred Kr. arkádske, ale
nerozrumilo ju. Až v našom letopočte museli prísť vpád germánskych Herulov r. 267,
ničivý nájazd Vizigótov r. 395, kresťanské borenia pohanských svätýň za Teodózia I.
a II., zemetrasenia r. 522 a 551 n. l., aby dielo skazy dokonala Osmanská ríša: Turci
vpadli nielen na Poniky...

V antike sa jednoducho nemohlo stať to, čo dokázala vyprodukovať moderná doba.
V poradí tretí predseda MOV Baillet-Latour zomrel r. 1942, keď sa nespamätal zo smrti
svojho syna, ktorý padol ako príslušník odboja proti okupantom. Nemeckej armáde,
ktorá prepadla Belgicko, velil jeho kolega z MOV - generál von Richenau ... Žiaľ, kým
starí Gréci odkladali vojny kvôli hrám, náš svet odložil hry kvôli vojnám, prípade
lokálne vojny zúria aj počas konania olympijských hier. Zúria akoby na výsmech jednej
zo základných olympijských ideí - myšlienke mieru a priateľstva medzi národmi, nako
aj na zásadách duchu fair play, demokratizmu, rovnoprávnosti a internacionalizmu.
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Odkaz piaty:
� Preferovať šport ako prostriedok:

- humanizátora ľudskej spoločnosti;
- sociálneho vyrovnávania;
- univerzálnych globálnych procesov;
- mierových stretávaní;
- antidiskriminácie;
- všeľudskej jednoty a solidarity.

Záver
Na záver možno len súhlasiť so slovami „Ktéme eis aei“ - poklad na večné časy! Áno,

Olympia je pokladom, ktorí nám zanechali Heléni ako všeľudský majetok. Pierre de
Coubertin pri obnovovaní olympijských hier povedal: "Nemecko vynieslo na svetlo dňa
trosky Olympie, prečo by Francúzsko nemohlo vzkriesiť jej starú slávu?" Ja by som
chcel skromne dodať, že vzkriesenú slávu by mali rozvíjať nielen čelní predstavitelia -
a každodennosť ukazuje, že tomu tak nie je; mali by sme ju rozvíjať všetci, ktorí sa
podieľame na výchove. Či už ako rodičia, učitelia, tréneri, športovci, funkcionári, lekári,
mediálni pracovníci. A existuje k tomu jedinečná univerzálna pomôcka - osobný príklad. 

Olympijské hnutie a jeho hry sa boria s nemalými problémami a ako to už v športe
býva, nevieme, ako tento súboj dopadne. Novovekí barbari sa volajú diskriminácia,
fanatizmus, neznášanlivosť, ale aj komercionalizácia, doping, gigantizmus hier. Ba
mnohí barbari napadajú hnutie aj znútra, ako jeho členovia, či už otvorene alebo
nepriamo a nevedomky. Žiaľ, v tomto prípade neplatí, že „nevedomosť hriechu nečiní“.
Napriek všetkým týmto rizikám možno povedať, že aj keď sa plne nepodarilo naplniť
olympijské ideály, stali sa olympijské hry trvalou a neodmysliteľnou súčasťou
športového a kultúrneho života celého sveta.  
Resumé:

Hry XXVIII. Olympiády v Aténach viac ako inokedy evokujú otázky vzťahu antických
olympijských hier k dnešku. Základný odkaz starovekých hier spočíva v pokračovaní
systematickej a prepracovanej výchovy športom ako zdrojom plnej sebarealizácie
človeka, v obnovení kalokagatickej rovnováhy jeho telesných a duševných síl, v ideáloch
ekecheirie – spoluvytváraní globálnej mierovej spoločnosti, založenej na rešpektovaní
ľudských práv, na princípoch rovnosti a vzájomnej tolerancie. Trvalým odkazom zostáva
zachovanie etických noriem v športe a využitie všetkých pozitívnych stránok vrcholového
športu. Úlohou štátu by nemala byť iba starostlivosť o vrcholový šport, ale vytváranie
športových možnosti pre všetkých. Šport má byť humanizujúcim prostriedkom
spoločnosti, jej sociálneho vyrovnávania, nástrojom všeľudskej jednoty a solidarity.
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Motív športu na antických vázach
Mgr. Ivana Kvetanová

Známy grécky zákonodarca Solón povedal o Olympijských hrách: „Aké potešenie by si
mal, keby si sám sedel medzi divákmi a na vlastné oči sa kochal pohľadom na toto skvelé
divadlo, na odvahu a vytrvalosť atlétov, na krásne tvary ich tiel, na silu ich údov, na ich
obratnosť a umenie, na ich húževnatosť, trpezlivosť a neuhasiteľnú túžbu po víťazstve.
Neprestal by si ich chváliť, nadšene na nich volať a tlieskať im.“

Aj my sa môžeme kochať pohľadom na dnešných športovcov, na ich výkony, avšak
zúčastniť sa na pôvodných antických hrách je v našom prípade fyzicky nemožné. Vďaka
vyspelému umeniu, ktoré nám starovekí Gréci zanechali, sa môžeme zúčastniť gréckych
olympijských hier aspoň sprostredkovane. Športovcov nájdeme na reliéfoch, v podobe
sôch, ale i na maľbách antických váz. Práve grécke čiernofigúrové a červenofigúrové
vázy zachytávajú športovcov a športy v najrozličnejšej podobe: počas súťaží a pretekov,
tréningov, za prítomnosti trénera, či rozhodcu. Na maľbách vidno športovcov
pripravujúcich sa na cvičenie, či po skončení cvičenia alebo víťazov pri odovzdávaní
cien. Objavujú sa tiež maľby zachytávajúce povzbudzujúcich divákov. Nie vždy však ide
o zobrazenia späté s olympijskými hrami. Existovali rôzne regionálne, ale
i nadregionálne súťaže a hry konané na počesť konkrétneho boha (istmické, pýtijské,
némejské hry). Súťaže boli miestom a zároveň príležitosťou pre upevňovanie kultúrnej
jednoty helénskeho sveta. 

Na to, ako vyzerali jednotlivé športové disciplíny z pohľadu maliarov zdobiacich
vázy pomocou čiernych a červených figúr sa pozrieme postupne – podľa jednotlivých
športových disciplín.
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Beh:
Táto atletická disciplína tvorila vždy súčasť vojenského i atletického výcviku. Beh

bol vyzdvihovaný aj preto, že posilňoval nohy, brušné i prsné svaly a vnútorné orgány
(pľúca, srdce). 

Pôvodne sa bežal tzv. dromos, alebo stadion, beh na vzdialenosť 1 štádia (v Olympii
192,27 m). V r. 724 sa rozšíril na diaulos, tzv. dvojitý beh a od r. 720 sa bežal dolichos
(dolichodromos), dlhý beh v rozsahu od 7 do 27 štádií. Rozdiel medzi krátkymi behmi
– šprintmi a dlhými vytrvalostnými behmi vidno aj na spôsobe zobrazenia bežcov.
Šprintéri majú telo jemne naklonené dopredu, ruky s otvorenými dlaňami a robia dlhé
a vysoké kroky. Dlane neraz zobrazené až vo výške hlavy zachytávajú prudký pohyb rúk
(šprintéri na čiernofigúrovej amfore, po r. 530 pred Kr., Staatliche Antikensammlung,
Mníchov; zobrazenie šprintérov na panaténajskej amfore od Euphiletovho maliara).
Šprintér predbiehajúci unaveného súpera tvorí pôsobivý výzdobný námet na
panaténajskej amfore uloženej v Britskom múzeu v Londýne.

Naopak telo vytrvalostných bežcov bolo vzpriamené s vystretou hruďou, ruky so
zaťatými päsťami, typické sú menšie a nižšie kroky (čiernofigúrová panaténajská
amfora, Mestské múzeum, Bologna). Nie je však vylúčené, že niektorí bežci bežali aj
viaceré trate. Okrem rýchlosti sa kládol dôraz aj na estetickú stránku behu. Atléti
pretekali vždy naboso, pôvodne bolo jediným odevom rúško a od r. 720 pred Kr. bežali
úplne nahí. Zaujímavosťou je, že počas preteku boli nahí aj samotní tréneri, ak chceli
povzbudzovať svojich zverencov z určitého vymedzeného miesta.

Špeciálnou disciplínou bol beh ťažkoodencov v plnej poľnej, tzv. hoplítodromos.
Prvý krát sa bežal až r. 520 na 65. olympijských hrách. Pod plnou poľnou chápeme
vojenskú výzbroj bez meča a kopije. Na vyobrazení tréningu v behu ťažkoodencov z 5.
stor. pred Kr. sú bežci vyzbrojení štítom, prilbou a holeňami (attická amfora z polovice
6. stor. pred Kr.; čaša od Pistoxena, okolo r. 465 pred Kr., Antické múzeum, Berlín).
Postupne sa zo súťaže vytratila prilba a holene, takže bežci súťažili jedine s bronzovým
štítom. 

Pentathlon (päťboj):
Zahŕňal skok, beh na 1 štádium, hod oštepom, diskom a vzpriamené zápasenie.

Bol dôležitou disciplínou, pri ktorej mohli športovci ukázať svoje nadanie
a všestrannejšie zručnosti. Ako hovorí Aristoteles: „kto je majster vo všetkom, víťazí
v päťboji.“ Navyše všestranne rozvíjal telo športovcov v súlade s požiadavkami
kalokagatie. Jednotlivé športové disciplíny si od päťbojára vyžadovali isté fyzické
danosti. Päťboj sa súčasťou olympijských hier stal až r. 708 pred Kr., vo výtvarnom
umení sa motív päťboja objavuje od 6. stor. pred Kr. Atlétovi stačilo zvíťaziť aspoň
v troch disciplínach, aby sa stal víťazom. Práve zobrazenie troch disciplín pentathlonu
(hod oštepom, diskom a skok) nájdeme na panaténajskej váze z dielne hrnčiara
Euphileta, pôsobiaceho vo Vulci (520-510 pred Kr., Britské múzeum v Londýne).
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Skok do diaľky (halma): 
Ako samostatná disciplína existoval skok do diaľky na hrách v Eleuzíne, inak bol

súčasťou päťboja. Skákalo sa s kratším rozbehom alebo z miesta od značky nazývanej
„bater“, od ktorej sa merala vzdialenosť doskoku, do plytkej jamy vyplnenej pieskom.
Pri skoku sa používali činky, alebo závažie, zvané „halteres“ (skokan na
červenofigúrovej čaši z dielne majstra Evergida; medailón na dne čaše so zobrazením
skokana, okolo r. 510 pred Kr., Louvre, Paríž). Ich použitie nebolo povinné. Používali sa
vždy v pároch a mali dva rozdielne tvary – dlhé alebo guľovité. Vyrábali sa z kameňa
alebo olova. Viaceré zachované závažia, ktoré môžeme obdivovať nielen v múzeu
v Olympii, slúžili ako votívne dary venované bohom za víťazstvo v súťaži. Závažia mali
skokanom zabezpečiť rýchly skok a pevný dopad. V poslednej fáze skoku ich atlét
odhodil dozadu. Túto fázu cviku výborne dokumentuje maľba skokana na
čiernofigúrovej váze z polovice 6. stor. pred Kr. (okolo r. 550 pred Kr., Britské múzeum,
Londýn.) Zároveň zachytáva spôsob vyznačenia miesta doskoku pomocou zapichnutia
značky do piesku. Súťažiaci mal viac pokusov a výsledok sa rátal súčtom všetkých
doskočených dĺžok. Športovec si mohol zavolať hudobníka, najčastejšie flautistu, ktorý
mu pri športovom výkone robil hudobný sprievod. Päťboj a neodmysliteľný hudobný
sprievod sú námetom na amfore z Vulci (okolo r. 510 pred Kr., Wagnerovo múzeum,
Wüzburg).

Hod oštepom: 
Súčasťou päťboja bol hod oštepom do diaľky z rozbehu. Ak oštep dopadol mimo

vyčlenenú plochu, hod sa nerátal. Oštep (doros, apotomeus) sa vyvinul z pôvodne
bojovej a loveckej zbrane nazývanej „akontion“. Podľa obrazových pamiatok vieme, že
bol relatívne krátky a tenký (meral menej ako 2 metre a vážil niečo pod pol kg). Vyrábal
sa z jaseňového alebo topoľového dreva. O železnom hrote sa zmieňujú výlučne antickí
autori, na zobrazeniach však absentuje. Na rozdiel od súčasného pevného držania oštepu
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sa v antike používal tenký remienok so slučkou. Do slučky vkladal oštepár dva prsty –
ukazovák a prostredník, ostatnými sa držal oštepu. Použitie remienka slúžilo k zvýšeniu
impulzu odhodu a k stabilite letu. Na vázových maľbách registrujeme dva typy
remienkov so slučkami – krátke - zachytené o oštep jednoduchým okom alebo dlhé -
viacnásobne omotané o oštep. O pokus rekonštruovať antický spôsob hodu oštepom sa
pokúsili už v 19. stor. na podnet Napoleona. Ukázalo sa, že bežnú vzdialenosť hodu sa
podarilo zdvojnásobiť. V antike sa hádzalo horným i dolným oblúkom, na vázových
maľbách prevažuje dolný (športovec na červenofigúrovej váze z doby okolo r. 420 pred
Kr., Berlín). Niektoré vyobrazenia zachytávajú hod ľavou rukou, zrejme išlo o ľavákov,
alebo o striedanie rúk, čo odporúčali Sokrates i Platón.

Hod diskom: 
Jeden z najobľúbenejších gréckych športov, známy už z homérskych básní. Súťažiaci

mal právo na tri pokusy, hádzal z určeného miesta, označeného ako „balbis“. Disky,
kotúče v tvare plochej šošovky, sa pôvodne vyrábali z kameňa, zo železa, z bronzu. Na
povrchu bol disk zdrsnený pieskom, aby sa športovcom pri hádzaní nešmýkali ruky.
Medzi archeologickými nálezmi sa našli disky rôznych rozmerov a hmotnosti, z ktorých
prevažná časť pôvodne neslúžila k súťaženiu, ale ide o predmety votívneho charakteru.
Na základe vyobrazení vrhačov diskov ťažko usúdiť, aká bola skutočná veľkosť disku. Na
jednotlivých zobrazeniach sa líši. Problémom je taktiež rekonštrukcia techniky hodu. 

Motív diskobola často zdobil vnútornú časť čiaš, kde bol námet zobrazený v tzv.
medailóne. Vyobrazenie na dne červenofigúrovej čaše, zhotovenej okolo r. 510-500 pred
Kr., nám pripomína polohu tela známej Myrónovej sochy Diskobola (Paríž, Louvre).
Kleofradov maliar vyzdobil attickú vázu scénou z cvičiska a namaľoval mladého
diskobola s trénerom pravdepodobne počas tréningu (attická váza z konca 6. stor.,
Národné múzeum, Tarquínia).

Zápasenie (palé): 
Prvá písomná zmienka o zápasení sa nachádza u Homéra v súvislosti s hrami

zorganizovanými na počesť smrti Patrokla. Známe sú viaceré zápasnícke štýly a chmaty. 
Zápas postojačky (ortopalé) - víťazom sa stal ten, kto zhodil súpera na zem,

prípadne ho prinútil dotknúť sa zeme aspoň kolenom (zápasníci vo vzpriamenej pozícií
na červenofigúrovej amfore z dielne Andokida, Athény, okolo r. 520 pred Kr.)

Pri tzv. stadaipalé sa pokračovalo v boji aj po páde jedného zo zápasníkov. Cieľom
bolo prinútiť súpera, aby sa vzdal. Rezignáciu naznačil vztýčením prostredníka alebo
ukazováka (ukážka zápasu, zápasník klesajúci na zem sa práve vzdáva, o čom svedčí
vztýčený ukazovák na pravej ruke). Na olympijských hrách sa zápasilo vo vzpriamenom,
o niečo estetickejšom štýle, a to od r. 708 pred Kr.

Bojovalo sa na vyhradenej ploche posypanej pieskom, alebo na mäkkej pôde poliatej
vodou. Zakázané bolo smerovať údery do oblasti pohlavných orgánov, očí, škriabať
nechtami, či hrýzť, povolené bolo vykrúcanie údov, lámanie prstov, hrdúsenie, teda aj
bolestivé chmaty.
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Box (pygmé, pyx):
Jeden z najstarších športov, ako vidno na freske z Akrotírí na Thére, ktorá zachytáva

dvoch mladíkov pravdepodobne pri tréningu. I napriek fragmentárnemu zachovaniu
fresky možno konštatovať, že pravdepodobne boxovali len s jednou rukavicou.

Box bol medzi olympijské súťaže zaradený v r. 688 pred Kr. na 23. olympijských
hrách. Prvýkrát bol spomenutý v Homérovej Iliade. 

Výbava boxera bola skromná. Na rukách sa nosili tzv „himantes“, čiže pästné
remence pozostávajúce z tenkých pásov, namočených v oleji. Vyrábali sa z hovädzej
kože a slúžili na spevnenie zápästia a prstov. Himantes boli ovinuté okolo prvých
článkov prstov a potom krížom cez dlaň až na zápästie, prípadne boli obtočené okolo
predlaktia, celý palec a horné dva články prstov zostávali voľné. Uvedený typ mäkkých
pästných remencov sa tiež nazýval melichai alebo strofia. Od 5. stor. sa začali používať
vylepšené, ale hlavne pevnejšie typy, ktoré sa podľa typického tvaru nazývali gule, alebo
sfarai. Keďže ovíjanie dlhých kožených remencov bolo časovo náročné, začali sa v 4.
stor. pred Kr. používať kožené šnurovacie rukavice, na ktorých boli remence priamo
prišité, navyše vnútorná strana rukavíc bola vyplnená vlnou. Nazývali sa „oxeis
himantes“, čiže ostré rukavice. Rimanmi zavedené používanie rukavíc (tzv. ceastus) so
spevnenými kovovými železnými a olovenými časťami viedlo až k nehumánnej podobe
boxu. Práve zobrazeniam himantés venovali vázoví maliari veľký dôraz. Napokon, ide
o jeden z atribútov, podľa ktorých možno rozpoznať boxera od zápasníka alebo ďalšej
disciplíny – pankratia. Ďalšou typickou schémou je znázornenie porážky – gestom
zdvihnutých prstov. Moment porážky v boxerskom zápase ukazuje červenofigúrová
amfora vyrobená v Aténach na začiatku 5 stor. pred Kr. (Národné archeologické
múzeum, Atény) alebo fragment čaše od maliara Durisa (okolo r. 490 po Kr.) a zobrazenia
na čiernofigúrovej amfore z Würzburgu (okolo r. 480 pred Kr., Wagnerovo múzeum,
Würzburg).

Pravidlá boxu boli údajne benevolentnejšie, ako tie dnešné. Zakázané bolo napr.:
udierať do oblastí pohlavných orgánov alebo spevňovať rukavice pridaním ďalších
vrstiev remencov. Rukavice vždy pred zápasom skontroloval rozhodca. Dovolené však
boli aj údery do slabín, pod pás, do tyla a pod. Rovnako ako pri zápasení, aj boxeri
bojovali na vyhradenej pieskom posypanej ploche. Porazený bol ten, kto zostal dlhšie
nehybne ležať na zemi alebo od vyčerpania nevládal ďalej bojovať a nakoniec sa vzdal.
Ak trval súboj bez rozhodujúceho výsledku pridlho, rozhodcovia nariadili tzv. „klimax“.
Jeden zo súťažiacich sa musel postaviť a prijať úder od súpera. Potom si úlohy vymenili.
Zvíťazil ten, kto vydržal.

Mnohí autori satír a epigramov si robili žarty z výzoru tváre boxerov. Počas zápasov
dochádzalo k zraneniam a boxeri často odchádzali z ringu bez zubov, či
s rozmliaždenými, tzv. karfiolovými ušami. Zrejme výnimočný bol boxer, ktorý údajne
neutrpel žiadne zranenie a „s tvárou nepoznačenou ako bežec.“ Zobrazenie zranenia
možno vidieť maľbe od Nikosthéna (okolo r. 525 pred Kr.). Boxerovi stojacemu na pravej
strane tečie krv z nosa.
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Pankration (všeboj): 
Bol kombináciou medzi boxom a zápasom. Dovolené boli všetky zápasnícke

a boxerské chmaty, avšak bez použitia boxerských rukavíc. Medzi olympijské súťaže bol
pankration zaradený až ako posledný – v r. 648 pred Kr.

Podľa Philostrata išlo o najlepšiu a najdôstojnejšiu olympijskú disciplínu. Bol
najvhodnejšou disciplínou pripravujúcou na skutočný boj. Bojovalo sa bez akýchkoľvek
zbraní. Pankratia sa podľa Philostratových slov zúčastňovali „najlepší zápasníci medzi
boxermi a najlepší boxeri medzi zápasníkmi“. Podľa Pindara „Mali odvahu a silu
zúrivého leva a obratnosť a prefíkanosť líšky“.

Rozlíšiť zobrazenie pankrationu od vyobrazení zápasenia je veľmi ťažké, keďže sa
mnohé chmaty a prvky vyskytujú v oboch disciplínach. Takisto ako zápasenie, aj
pankration mal dve podoby: vzpriamenú (ano, orthostaden) a prízemnú (a kato).
Zápas sa končil úplným vyčerpaním a vzdaním sa súpera. I napriek zákazom nám výjavy
na vázach ukazujú, že zápasiaci sa uchyľovali aj k nepovoleným chmatom hryzenia,
vykrúcanie prstov, vypichnutie oka – pankratista chystajúci sa vypichnúť súperovi oko
a rozhodca dohliadajúci nad dodržiavaním pravidiel na vázovej maľbe z Britského
múzea v Londýne (okolo r. 490 pred Kr.). 

Jazdecké preteky: 
Mali charakter dostihov, rýchlostných pretekov na koňoch a vozoch. Súťaž

v jazdeckých pretekoch možno označiť ako aristokratickú disciplínu, ktorú si nemohol
dovoliť každý. Vyžadovala si nákladnejšiu výbavu – voz a kone. Išlo teda o šport
boháčov. Bežný človek sa súťaže mohol zúčastniť len ako pretekár – vozotaj. Za víťaza
sa však pokladal majiteľ záprahu a vozotajovi mohol vyplatiť patričnú odmenu. Počet
známych mien vozotajov je obmedzený, závisel od vôle majiteľov, do akej miery im
dovolili podieľať sa na sláve z víťazstva. Historické zmienky o jazdeckých pretekoch
hovoria o ich existencii v Argu, Tesálií, v Aténach, Tébach a ďalších mestách. V Olympií
sa objavujú pomerne neskoro, až v r. 680 pred Kr. Súčasťou pretekov boli rôzne
disciplíny. Používali sa kone, vozy a kvadrigy. Práve preteky na kvadrige boli veľmi
honosné až veľkolepé. Ide o disciplínu, do ktorej sa zapojili mnohé významné osobnosti
svojej doby. Hypodrom bol miestom prezentácie bohatstva a politickej prestíže. 

Najstaršou disciplínou boli preteky štvorzáprahu (tetrippon), neskôr jazda na koni
(keles, hipposkleletion) a od r. 408 pred Kr. sa organizovali preteky dvojzáprahu
(synoris). Na rozdiel od iných súťažiacich bol vozataj vždy odetý, a to do typického
dlhého, pod prsiami prepásaného odevu – chitónu, vlasy si zväzoval stužkou. Kone
poháňal pomocou tenkých prútov, nie biča. Panatanajská čiernofigúrová amfora z konca
5. stor. pred Kr. zobrazuje vozotaja odetého v typickom dlhom odeve ako ženie
štvorzáprah smerom k miestu, kde sa závodná dráha otáča. Panaténajské preteky
v dvojzáprahu možno vidieť na čiernofigúrovej amfore v Britskom múzeu v Londýne.

Voz bol dvojkolesový, z dreva a bronzu, s plochou pre vozotaja, na ktorej, ako vidno
na vázových maľbách, pri pretekoch stál. Výnimkou bola súťaž klusákov alebo mulov,
pri ktorej sedel vozotaj na malej lavičke (preteky so záprahom mulov, panaténajská
amfora, okolo r. 500/490 pred Kr.). Veľmi zriedkavým je zobrazenie štvorzáprahu
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z predného pohľadu. Maľba na čiernofigúrovej amfore z Mníchova zachytáva voz krátko
pred štartom (okolo r. 540 pred Kr.).

Jazdecké preteky na koňoch – na takýchto pretekoch sa niekedy v pozícií jazdca
zúčastňovali aj majitelia koní. Jazdilo sa bez použitia ostrôh a sedla. Jazdec sedel
maximálne na vlnenej podložke. (preteky koní, panaténajská amfora od maliara
a hrnčiara Eucharida, 500-480 pred Kr.). Jazdci boli bosí a niekedy mali odeté krátke,
prepásané chitóny, na maľbách však prevažujú nahé postavy. Opraty držali v pravej ruke
a ľavou rukou poháňali kone korbáčmi, bičíkmi alebo bodcami. Samozrejme mohlo to
byť i naopak. 

Neolympijské športové disciplíny: 
Tvorili prevažne súčasť miestnych hier lokálneho charakteru. Niektorými z nich si

starovekí Gréci spestrovali voľné chvíle. Medzi takéto športy patrili:
� beh cez prekážky
� štafetový beh (lampadedromia), pri ktorom sa prenášala horiaca fakľa od jedného

oltára k druhému (scéna zo závodu s pochodňami na čiernofigúrovej váze, Athény,
450-425 pred. Kr.),

� hod kladivom - hod diskom vloženým do koženého vaku, ktorý bežne slúžil na
uskladnenie disku v palestre. Možno ho vidieť na viacerých vázových maľbách, vak
visel na stene, 

� vrh kameňom slúžil zároveň ako posilňovací cvik, 
� hod oštepom na terč za jazdy na koni - ako je nám známe z vázových malieb, cieľ

v podobe štítu bol upevnený na žrdi v určitej výške a súťažiaci musel doň trafiť
v plnom cvale z predpísanej diaľky (panathénajská amfora, koniec 5. stor. pred Kr.).
V tejto disciplíne sa súťažilo v Athénach a v Argu,

� jednoručné zdvíhanie bremena s prehodením za seba, alebo dvíhanie jedného, či
dokonca dvoch kameňov - súťažiaci zdvíhajúci ťažké bremená boli opásaní hrubým
opaskom podobne ako vzpierači v súčasnosti (maľba na attickej váze z obdobia okolo
r. 500 pred Kr., Wagnerovo múzeum vo Würzburgu), 

� lukostreľba, 
� jazdecké preteky s akrobatickými kúskami - napr. preskakovanie z koňa na koňa,

vyskakovanie za jazdy z voza atď. Akrobatické kúsky zachytáva čiernofigurálna váza
z polovice 6. stor., okolo 580 pred Kr., Athény,

� vodné športy: sú zachytené na viacerých výtvarných pamiatkach a pravdepodobne sa
v týchto disciplínach nesúťažilo. Mnohé z uvedených vodných športov súviseli so
živobytím Grékov – napr.: potápanie lovcov špongií. 

� plávanie (skok z lode – maľba na attickej čiernofigúrovej amfore z konca 6. stor. pred
Kr.),

� potápanie (maľba na červenofigúrovej amfore, Britské múzeum, Londýn),
� preteky vo veslovaní – mali staršiu tradíciu, pôvodne sa pretekalo na bežných

vojenských lodiach – triérach, neskôr sa súťažilo na špeciálnych pretekárskych
lodiach, 

� loptové hry (sfariseis): v Grécku boli veľmi rozšírené. Lopty rôznej veľkosti boli
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zošité z kože a vyplnené konskou srsťou. Na povrchu boli pestrofarebne pomaľované.
Hry sa mohli zúčastniť družstvá zostavené z rovnakého počtu hráčov. Z veľkého
spektra loptových hier treba spomenúť hru – „kráľ-osol“. Hrala sa v dvojiciach,
pričom jeden hráč (kráľ) sedel na pleciach druhého hráča (osla). Cieľom kráľa bolo
chytiť loptu, ktorú vyhodil rozhodca. Ak sa mu to nepodarilo, stal sa oslom a hráči si
vymenili pozície. Na vázových maľbách ju registrujeme od 6. stor. pred Kr.
a v Grécku táto hra prežíva dodnes (Loptová hra – „kráľ a osol“ na čiernofigurovej
váze, okolo r. 540 pred. Kr., Atény). Loptová hra pripomínajúca dnešný hokej
(koretizein) je zobrazená na podstavci z Kerameiku v Aténach. Na reliéfe vidno dve
trojčlenné družstvá, podobný námet na vázových maľbách chýba. 

Diváci:
Čiernofigurálna váza (majster Shophilos, okolo r. 580 pred Kr., Národné

archeologické múzeum v Athénach) mám poskytuje krásny pohľad nielen na preteky
záprahov, ale aj na povzbudzujúcich divákov. Vozy prichádzajú do cieľa a diváci na
stupňovitej tribúne vzrušene povzbudzujú. Úplne vpravo sa nachádza meno Achila,
ktorý usporiadal hry. Iní zobrazení diváci povzbudzujú akrobatov na koňoch na
čiernofigúrovej váze pochádzajúcej z polovice 6. stor. (okolo 580 pred Kr., Athény).

Motív víťazstva a odovzdávania cien víťazom:
Výjav na attickej váze zo 6. stor. pred Kr. zachytáva víťaza jazdeckej súťaže

v slávnostnom odeve pred odovzdaním cien, ktoré nesie mladík kráčajúci za jazdcom.
Akt odovzdávanie cien víťazovi tvorí tiež výzdobný námet attickej hydrie nájdenej vo
Vulci (okolo r. 500 pred Kr., Mníchov).

Iné výjavy:
Viaceré vázové maľby hovoria o príprave športovcov pred cvičením alebo naopak po

cvičení. Neodmysliteľným bolo natieranie tela olejom. Dvaja atléti, z ktorých sa jeden
vyzlieka a druhý sa natiera olejom, zdobí kratér v Antikensammlung v Berlíne (z rokov
510-500 pred Kr., Antikensammlung, Berlín). Naopak po skončení cvičenia bolo
potrebné očistiť si telo, na ktoré sa nalepili vrstvy prachu. Na zotretie oleja a piesku z tela
sa používali  Okrem sochára Lýsippa, ktorý vytvoril sochu atléta Apoxyomena, sa
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s obdobným motívom stretávame na attickej váze. Dvaja atléti držiaci v rukách strigilis,
na stene visí nádoba na olej (okolo r. 460 pred Kr).

Vrcholom rozkvetu športových motívov na gréckej antickej keramike možno nazvať
obdobie medzi 6. – 4. stor. pred Kr., teda počas výroby váz zdobených čiernou
a červenou figúrou. Nástupom helenizmu sa športové motívy z keramiky pomaly
vytrácajú.

Pamiatky monumentálneho rázu sú prezentáciou krásy tela antického atléta.
Zobrazenia na vázach majú význam pre poznanie reálií, techniky, športových pomôcok
a ich konkrétnej podoby. Písomné zmienky antických autorov nám ich umožňujú
pomenovať, poznať jednotlivých športovcov po mene alebo nám približujú kritériá, ktoré
sa od športovcov vyžadovali. O antickom športe sa dozvedáme tak veľa práve vďaka
záujmu gréckych umelcov a učencov, ktorí okrem zveľaďovania ducha,sledovali i rozvoj
tela. Nemalú mieru nesie i všeobecná záľuba starých Grékov v súťažení.

Použitá literatúra:
BURIAN, J. – OLIVA, P.: Civilizace starověkého středomoří. Praha 1984.
DECKER, W.: Sport in der griechischen Antike. Mníchov 1995.
HOHLER, V. - KŐSSL, J.: Sport v umění. Praha 1989.
KARASOVÁ, Z.: Tajomstvá zachytenia pohybu. Historická revue 7/98, s. 20-21.
OLIVOVÁ, V.: Sport a hry ve starověkém světe. 1985.
STIEBNITZ, F.: Antický tělocvik a sport. Praha 1937.
ZAMAROVSKÝ, V.: Vzkriesenie Olympie. Bratislava 2001.
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3. FILM A ŠPORT 

7. 4. 2005, Bratislava

Športom k filmu (Dve poznámky k dejinám kinematografie)
Martin Ciel 

Vznik kinematografie podmienila odveká ľudská túžba zachytiť realitu v pohybe.
Táto zásadná myšlienka sa dá koniec koncov dokumentovať už na jaskynných maľbách
v Altamire, ktoré zobrazujú rozfázovaný pohyb lovu akéhosi mamuta alebo fázy tanca
na maľovaných vázach z doby klasického Grécka… Dôležité je však i to, že film je
technický vynález a mohol vzniknúť len vďaka svojej technickej prehistórii. Toho sa
bude týkať aj moja prvá poznámka - prvých predkinematografických technických
pokusov zaznamenať pohyb. A pohyb, to je základný atribút a špecifikum filmu. Odlišuje
ho od iných umeleckých druhov. Myslím tým pravdaže nielen obraz pohybu, ale aj
pohyb obrazu. V tejto prvej poznámka však pôjde o obraz pohybu. Pohyb ale nie je
príznačný len pre film - s istou mierou zovšeobecnenia by sa dalo povedať, že je zároveň
príznakom športu. V tomto konkrétnom prípade ide o dostihy.

V roku 1872 (teda 23 rokov pred oficiálnym dátumom vzniku kinematografie)
vznikla myšlienka objektívne zaznamenať skutočný pohyb. Predtým existovala
a realizovala sa len technika tzv. postupných fotografických záberov, teda istý druh
animácie a postupného fotografovania rôznych fáz objektu. V roku 1872 však šlo o niečo
iné. Šlo o prvý zásadný technický krok k takej kinematografii, akú poznáme dnes.
Kalifornský železničný magnát a fanúšik športového jazdenia Leland Stanford sa
rozhodol, že zistí, ako sa správa a pohybuje dostihový kôň pri cvale. Takýto pohyb je
voľným okom nezachytiteľný a jeho popis či znázorňovanie vzbudzovalo veľa diskusií.
Stanford poveril úlohou anglického fotografa Edwarda Muybridgea, ktorý zostrojil
zvláštne zariadenie - okolo celej dostihovej dráhy postavil dvadsaťštyri kabín (čiernych
komôr), v ktorých dvadsaťštyri fotografov pripravilo na znamenie píšťalky tzv. mokrý
proces dvadsiatich štyroch fotografických dosiek. Potom sa na dráhu vypustili kone,
ktoré sa samé fotografovali tým, že kopytami trhali šnúry napnuté od kabín kolmo na
jazdnú dráhu. Celý pokus trval skoro päť rokov. Neustále sa vyskytovali problémy -
okrem iného aj silné šnúry, ktoré sa netrhali a kone tak zvalili kabíny, prístroje aj
fotografov. Muybridge sa ale nevzdal a so zaťatosťou buldoga pokus dokončil. V roku
1878 sa všade vo svete uverejňovala séria kalifornských fotografií zaznamenávajúcich
pohyb dostihových koní. Fotografie vzbudili nadšenie vedcov. A rozhorčili
akademických maliarov a sochárov, z ktorých mnohí tvrdili, že fotografia „videla
nesprávne“. Nehľadiac na to vznikol obraz pohybu, resp. záznam pohybu a udial sa tak
zásadný krok k vzniku štandardnej kinematografie, používajúcej dnes pri premietaní 24
políčok za sekundu. Veľké hviezdy medzi filmovými historikmi ako povedzme Ulrich
Gregor, Enno Patalas, George Sadoul či Jerzy Toeplitz považujú Muybridgeov pokus za
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jednu zo základných podmienok toho, že súčasný film je dnes taký, aký je. Netvrdím
pochopiteľne, že bez dostihov a Muybridgea by nebolo kinematografie. Ale možno by
vznikla trochu neskôr, možno by sa v začiatkoch vyvíjala trochu inak.

Druhá poznámka sa týka olympijských hier z roku 1936. Leni Riefenstahlová tu
nakrúca svoj dvojdielny film o športovcoch s názvom Prehliadka národov (Fest der
Volker) a Oslava krásy (Fest der Schonheit). Tu však už ani zďaleka nejde iba o obraz
pohybu športovcov (či ich koní a náradia), ale hlavne o pohyb obrazu. Riefenstahlovej,
poučenej filmovými avantgardami dvadsiatych rokov nestačí len možnosť niečo
zaznamenať - ide jej o to, aby niečo pomocou kamery aj vytvárala. Časté jazdy kamery
po žrdiach zástav či po nastúpených športovcoch udeľujú olympiáde monumentálny
rozmer. V rytmicky strihaných sekvenciách stíchne komentár a vedenie preberá hudba,
napríklad pri nočnom skoku o žrdi (Gregor Patalas: Dejiny filmu, Bratislava 1968,
s.120). Evidentné je očarenie pohybom a jeho možnosťami a väčšia či menšia
ľahostajnosť k jeho zmyslu. Športový obsah sa stáva funkciou filmovej formy - to spôsob
zobrazenia udeľuje zobrazenému zmysel. Vlastne by bolo pre nezainteresovaného diváka
ťažko zistiť, či kamera zaznamenáva priebeh akcií na športoviskách, alebo sa olympiáda
inscenovala kvôli kamere. Symetrické štruktúry pohyblivých záberov a ich figurácia
podmieňujú vznik zvláštnej symfónie obrazu. Ide o oslavu športu, ktorý je prezentovaný
ako abstrakcia sily, vôle a pohybu. Teda už ani zďaleka to nie je jednoduchý
kinematografický dokumentárny záznam nejakej športovej činnosti. Nejde len
o technický krok ako u Muybridgea, ale o krok estetický. Aj vďaka Riefenstahlovej dnes
už film dokáže skutočnú realitu (nemyslím tú štylizovanú predkamerovú realitu, ktorá
hrá úlohu v hranom filme) nielen zaznamenávať a reprodukovať, ale ju i pretvárať,
transformovať. Riefenstahlová dokázala, že film má estetické výrazové prostriedky,
ktoré aj skutočnú udalosť dokážu interpretovať a vytvoriť na jej základe špecificky
filmovú, iluzívnu realitu. Dokázala to pravdaže v neposlednom rade aj vďaka montáži -
v strižni pracovala s Walterom Ruttmanom dva roky, film bol uvedený do kín až v roku
1938. Isteže mal aj výraznú propagandistickú, v tomto prípade profašisticky orientovanú
funkciu. Podobne ako preslávený (oprávnene) Ejzenštejnov propagandistický Krížnik
Potemkin mal orientáciu prokomunistickú. Ale Riefenstahlová nepracovala s hercami,
„nerežírovala“ realitu pred kamerou. O to to mala ťažšie a preto je stále vzorom pre
filmárov zaoberajúcich sa športom či inými udalosťami, ktoré sa skutočne odohrali. Pre
tých, ktorí nemajú v úmysle uspokojiť sa s formou reportáže, ale inklinujú
k umeleckému dokumentu.

Zdá sa mi, že tieto dva zásadné príklady z relatívne dávnej histórie filmu dostatočne
ukazujú, ako sa vzťah filmu a športu vyvíjal. Od jednoduchého záznamu k štylizácii. Od
vzrušenia nad technickým zachytením obrazu pohybu na prelome 19. a 20. storočia po
prvú polovicu 20. storočia, keď sa film so svojimi výrazovými prostriedkami stáva
športovému dianiu dôstojným a rovnocenným partnerom. Vie ho už nielen zaznamenať,
ale aj interpretovať a spoluvytvárať jeho obraz pomocou špecifických postupov. Tak sa
šport stal aj súčasťou hraného filmu. Dochádza k akejsi konvergencii pohybov a to je
dobre. Je to pravdepodobne výhodné pre šport a jeho popularizáciu. A aj pre film stále
hľadajúci námety, ktorých je v oblasti športu veľa a vhodných. Aj preto je atraktívna
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pohybová športová tematika v súčasnosti tak často využívaná viac či menej úspešne
v komerčne orientovanom hranom filme, či už je to box, automobilové preteky,
horolezectvo a tak ďalej… Partnerstvo film - šport bude nepochybne pokračovať a tak
skoro neskončí. 

Na záver ukážka: Gustav Deutsch je jedným z najvýznamnejších súčasných tzv.
experimentálnych filmárov. V roku 1998 nakrútil film s názvom Film ist, ktorý
pozostáva zo šiestich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá práve pohybom a aj záznamom
športovej činnosti v rôznych formách. Trvá desať minút a autor ju poskladal podľa neho
z najvýznamnejších archívnych záberov zaoberajúcich sa pohybom, ktoré existujú
v kinematografii od roku 1897.

✤ ✤ ✤

Festival športových filmov „Sportmovies & TV“
Dagmar Hilbertová, kultúrna komisia SOV

Festival „Sportmovies & TV“ je venovaný športovému filmu a televíznym programom.
Jeho finále sa konalo v Taliansku v meste Miláno v dňoch 29. októbra – 
3. novembra 2004. Festival organizuje Federation internationale cinema television
sportifs,  asociácia, ktorej členská základňa má 90 členských krajín, akceptovaných MOV. 
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Predchádzajúce časti sa konali:
25. marec 2004 – Tbilisi, Gruzínsko World- wide day of Sport Movies & TV 
8. - 12. apríl 2004 – Lagos, Nigéria 3rd Lagos International FICTS Festival 
31. máj - 4. jún 2004 – Liberec, Česká republika - 3rd International Festival Sportfilm

Liberec
19. - 23. máj 2004 – Sydney, Austrália 3rd International FICTS Festival
26. - 30. máj 2004 – Teherán, Irán 3rd Tehran International FICTS Festival
10. - 13. jún 2004 – Hanoj, Vietnam 3rd Hanoi International FICTS Festival 
22. - 27. jún 2004 – Sao Paulo, Brazília 4rd Sao Paulo International FICTS FestivaL
5. august - 10. september 2004 – Moskva, Ruská federácia Olympic Screen – FICTS

Moscow Sportfilm Festival 
11. - 15. september 2004 Krasnogorsk – Ruská federácia 2rd Krasnogorski

International FICTS Festival of Sport Films

Kategórie:
1.Olympijské hry - olympijský duch 
2. Dokumentárny film - individualita v športe, skupinový šport, reportáž
3. Šport a solidarita, šport ako výchova 
5. TV Šport shows
6. Film
7. Športová reklama – social Advertising - nezisková reklama, Comercial Advertising
8. Nové médiá 

Filmy boli prezentované v priestoroch Palazzo Giureconzulti na piazza Mercanti 2,
kde boli pripravené projekčné plátna v priestoroch – sala Colone , sala Esposizioni, sala
Parlamentino, sala Terrazzo, okrem toho bola nainštalovaná veľká obrazovka na Piazza
Duomo – kde boli prístupné filmy aj pre verejnosť. Voľný vstup mali aj do jednotlivých
projekčných miestností. Filmy bolo možné vidieť denne od 15.30 hod. do 23.00 hod.,
maxiplátno bolo k dispozícii od 10.00 hod. do večera.
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Úvodnou akciou festivalu bola prezentácia filmu Pelé eterno. Tento 125-minútový
dokument v premiére priblížil kariéru a život najväčšieho futbalového hráča. Akcia bola
pripravená pre pozvaných hostí a médiá. Slávnostného večera sa zúčastnil aj samotný
Pelé.

V sobotu 30.októbra sa konal slávnostný otvárací ceremoniál pre pozvaných hostí.
Ocenenie „Guirlande d’Honneur“ odovzdal devätnástim talianskym športovcom,
úspešne umiesteným na OH 2004 v Aténach (zlaté a strieborné medaily) prezident
FICTS Prof. Franco B. Ascani. Toto ocenenie bolo odovzdané aj ruskej gymnastke Vere
Šimanskej, zlatej medailistke zo Sydney, Mine Papatheodorou ako Artist 2002.
Ocenenie obdržal aj Italo Cucci.

Prezentované filmy dokumentovali šport v pozitívach, ale rovnako aj negatívach.
Obraz ľudského snaženia dosiahnuť neprekonané, objaviť neobjavené schopnosti,
posunúť limit fyzických a duševných schopností, prekonať sám seba, bol vyjadrený
pohľadmi autorov filmov z rôznych krajín. Šport ako motivácia, výchova
k sebadisciplíne, hľadanie životného štýlu. Šport ako hazard – adrenalínové formy,
bohužiaľ aj obraz vandalizmu na športoviskách- nedisciplinovaný a rozvášnený divák-
fanúšik (Hooligans, réžia: Massimo De Angelis, Taliansko). 

Šport ako zábava, zmysel života, filozofia, ale aj biznis - reklama, relácie TV. Život
športovca v ťažkej príprave, v jeho súkromí, jeho vzostupy ale aj pády a nie zriedkavo
zranenia. Pred očami návštevníkov tohto festivalu sa odvíjali príbehy, dokumenty aj
o ľuďoch, ktorým príroda alebo život poznačili zdravie - psychické alebo fyzické. Ich
obdivuhodná snaha vyrovnať sa tým ostatným a nájsť si v živote svoje miesto aj
s vlastným handicapom (Diferent, Belgicko, réžia: Charles Hendley, Invalid’s place in
life, réžia: Maxim Ivannikov, Rusko).

Nedá sa nespomenúť množstvo filmov na tému futbal, futbalové tímy, samozrejme
hokej, tenis. Zvláštnu kapitolu tvorili filmy o olympijských hrách - či v histórii,
v súčasnosti, v blízkej a vzdialenej budúcnosti. Tie posledné už nostalgicky – Atény - vo
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forme spomienok, symbolov a návratov prostredníctvom dokumentov o prípravách
športovcov na tieto hry. (Olympic games Athens 2004:Volunteering programme, Grécko,
M2A – Mission to Athens, Francúzsko, Olympic games Athens 2004 , Grécko). 

Filmy a úvodné videá k blížiacim sa Zimným olympijským hrám v Turíne aj ako
propagačný materiál bol k dispozícii v priestoroch pred salou Terrazzo.

Téma histórie a počiatkov novodobých olympijských hier spojených s menom Pierra
de Coubertin, Čecha Gutha-Jarkovského bola spracovaná v českom dokumente
Olympijský novovek režiséra Miroslava Hajného. Prvé disciplíny na OH sú dnes už
kuriózne. Ponúkajú vhodný materiál k výučbe na školách so športovým zameraním.
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Z množstva filmov by som rada spomenula najmä filmy českej produkcie: Under the
shadow of the mother of earth, réžia: Jindřich Procházka.

Končiare vysokých hôr – ich tichý ale nebezpečný svet - s nimi aj ľudia, ktorým ich
nedozierne výšky učarovali. Výpravy horolezcov z rôznych kútov sveta s jediným
cieľom - dosiahnuť tie najvyššie miesta. Priateľstvá na celý život tam „ukuté“ v krutých
podmienkach, kde za zlyhanie sa platí tou naj ťažšou daňou. Dokument hovorí aj
o spoločnej histórii Slovákov a Čechov v tomto odvetví športu. Dokumentárne filmy
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s touto problematikou priblížili výpravy, ktoré zdolali najznámejšie hory rôznymi
trasami.

La Manche, réžia: Miroslav Trudič.
Reportážny film o silnej vôli plavkyne Dany Zbořilovej, jej príprava a samotné

zdolanie kanálu La Manche.

197 MEDALS, réžia: Jan Celner.
História českých ale aj slovenských športovcov v medailových oceneniach.

Ocenenia:
Hlavné ocenenie “FIAT AWARD”:
THE CHINESE SEAL, DANCING BEIJING, réžia: Zhang Yimou. 

Veľmi pôsobivé a sugestívne úvodné video k letným olympijským hrám v Číne, jeho
emblém - dlho udržiavaný v tajnosti. Je o atmosfére hier, ktorú určujú štyri aspekty:
pečať, charakter, farebnosť, tvar. 
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Ocenenie „GUIRLANDE d’HONNEOUR“:
THE ROAD TO ATHENS: KABUL GOES OLYMPIA, réžia: Niels Eixler, Christian
Oestermann, Nemecko,
THE RUSSIAN ROCKET PAVEL BURE, réžia: Joulia Mordmillovich, NTV PLUS –
Rusko, 
CCCP HOCKE Y, réžia: Bengt Lofgren, Malcom Dixelius, Švédsko,
BLUE HORIZON, réžia: Jack McCoy, Austrália, 
AZZURRO, réžia: Marcos Piccoli, Taliansko,
LE MERAVIGLIOSE IMMAGINI DELLO YOGA FEDERAZIONE KRIYA YOGA,
Taliansko,
YOZ MAGAZINE EUROSPORT, Francúzsko, 
SPYROS LOUIS, réžia: Iannis Smaragdis, Grécko, 
OPAP LOTTERY – BARBER SHOP, réžia: Yorgos Korgianitis, Grécko, 
SI LES SYMPTOMES PERSISTENT, réžia: Rafael Ferre Setis, Francúzsko, 
WWW.SNOWTIME.COM, Taliansko. 

✤ ✤ ✤

Film a šport
Mgr. Štefan Vraštiak

Rok 2005, rok 110.výročia zrodu svetovej kinematografie je aj 110. výročím
filmovania športu na svete. Lumiérovi kameramani cestovali po celom svete a prinášali
divákom aj športové spravodajstvo. Nakrúcali rôzne atrakcie a tak im nemohli uniknúť
ani športové aktivity. Už v roku 1900 bol nakrútený prvý olympijský film. 

28.12.1895 - Paríž, Indický salónik Grand Café , Bulvár kapucínov. Tu sa konalo
prvé kinematografické predstavenie na svete - Príchod vlaku do stanice. Tak sa volal
jeden z prvých filmových šotov, ktorí videli diváci. Nová skutočnosť ich šokovala.
Diváci videli po prvý raz rozhýbaný obraz. Uhýbali sa , lebo si mysleli, že sa na nich
vyrúti rušeň z plátna.
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Karlove Vary - 15. 7. 1896, Košice -19. 12. 1896, Bratislava - 25. 12. 1896.
Slovensko patrí medzi prvých desať krajín na svete, kde sa konali kinematografické
predstavenia v rokoch 1895- 1896. 

„Rodičmi“ filmu sa stali bratia Lumiérovci - Louis a Auguste. Názvy kratučkých
ukážok uvedených na prvom kinematografickom predstavení pre verejnosť hovoria za
ich obsah - Odchod robotníkov z Lumierovej továrne v Lyone, Príchod vlaku na stanicu
v La Ciotat, Postriekaný striekač, Rodinné raňajky, Demolácia domu, Kúpeľ v mori.
Filmy boli dlhé 17 m, lebo kazety s filmom boli zhotovené na túto dĺžku. Za dva roky
nakrútili Lumierovci stovky filmov, z ktorých sa zachovalo 1 200. Medzi nimi aj filmy
na športovú tému. 

Prvé filmy na území Slovenska
Prvý film na dnešnom území Slovenska nakrútili uhorskí filmári z Budapešti v roku

1904 - Rýchlik medzi Košicami a Bohumínom. Eduard Schreiber z Lednických Rovní,
syn majiteľa tamojších sklární, zakúpil si v roku 1908 kameru vo Viedni a začal nakrúcať
prvé krátke šoty - aj na športovú tému - Golf, Lyžovanie, prvé slovenské filmy na
športovú tému. V roku 1910 nakrúca prvý slovenský hraný film - Únos. V roku 1909
nakrúca v Košiciach Alexander Lifka film Košické korzo na filmovom plátne.
O filmovaní a premietaní tohto filmu máme doklady z tlače, na rozdiel od
Schreiberových filmov, o ktorých píše už zosnulý Ivan Rumanovský. Z nemého obdobia
pripomeňme ešte slovenské filmy - Jazdecká slávnosť Cyrila Kašpara z Trenčína (Tatra
film) z roku 1924, ŠK Makkabi z roku 1925 - o športovom sústredení židovskej mládeže,
Skoky na lyžiach, medzinárodné preteky v Banskej Bystrici Jána Čajaka z roku 1928,
ďalší film Cyrila Kašpara - Zimné športy v Kremnici (1931), Ján Čajak v B.Bystrici
nakrúca v roku 1934 film Otvorenie Štefánikovho lyžiarskeho mostíka v B.Bystrici,
Karol Somr z Ružomberka realizuje film Lyžiarske preteky.

Filmové týždenníky a spravodajské filmy
Športová tematika sa pravidelne objavovala aj vo filmových týždenníkoch. Prvý

z nich na Slovensku - zvukový týždenný spravodajca vyšiel už v roku 1931 (Zoltán
Libertiny, Košice), v roku 1938 začal vychádzať slovenský zvukový týždenník Nástup,
kde sa objavovali aj športové šoty, napr. v roku 1939 v č. 14 - Preteky v skokoch na
lyžiach, č. 18 - Lyžiarske majstrovstvá ČSR vo Vysokých Tatrách, č.44 - Slovensko -
Nemecko 2:0 vo futbale v Bratislave, č. 58 - Nemecko - Slovensko 3:1 vo futbale
v Kamenici, v roku 1940 - č. 7 - Prvé lyžiarske majstrovstvá Slovenskej republiky, č. 8 -
Medzinárodný pästiarsky turnaj v Trnave o putovný pohár Bratislavy, č. 15 - Lyžiarske
majstrovstvá republiky vo Vysokých Tatrách, č. 17 - Nový štadión ŠK v Bratislave si
prezrel minister zahraničia dr. Ferdinand Ďurčanský, č. 33 - II. plavecké majstrovstvá
Slovenska v Trenčíne, č. 35 - Medzinárodný tenisový turnaj v B. Bystrici, č. 39 - Nemecko
- Slovensko 1:0 vo futbale, č. 52 - Otvorenie Zimného štadióna v Bratislave. Do r. 1945
bolo nakrútených 340 týždenníkov Nástup a každoročne sa v nich objavovali šoty,
o akých hovoríme v predchádzajúcich rokoch.

Samozrejme, že športové šoty sa objavovali aj v povojnových žurnáloch Týždeň vo
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filme, ktorý bol premenovaný v roku 1983 na Kinožurnál a nakoniec v roku 1989
zanikol.

Slovenské filmové týždenníky plnili úlohu informátora, ale aj archivára, zachytávali
na filmový pás významné športové aktivity. Televízia sa zrodila až v druhej polovici
päťdesiatych rokov minulého storočia. Sylvia Lacková spracovala obsahový katalóg
slovenských žurnálov v rokoch 1945 - 1960. Napríklad v roku 1945 priniesol Týždeň vo
filme tieto športové šoty: č. 3 - Stolnotenisový turnaj Praha - Bratislava, Cyklistické
preteky, č. 5 - Prvé futbalové stretnutie po druhej svetovej vojne, č. 9 - 25. výročie Čs.
zväzu hádzanej, č. 11 - Oprava lanovky v Tatranskej Lomnici, č.16 - Majstrovstvá
Československa vo vodnom póle, č. 17 - Majstrovstvá Československa v tenise, č. 18 -
Športové stretnutie amerického vojenského družstva v rugby na Strahovskom štadióne
v Prahe, č. 19 - Prvé povojnové ľahkoatletické preteky v Prahe, č. 21 - Cyklistické preteky
Brno, č. 23 - Maratón slobody v Košiciach, č. 26 - Hokejové stretnutie českých
a slovenských študentov na ZŠ v Prahe, č. 27 - Majstrovstvá Československa v šerme
kordom v Prahe. A takto by sme mohli pokračovať citátmi šotov o športe v Týždni vo
filme. Dodnes nikto nespočítal, koľko ich bolo, ale určite niekoľko tisíc.

Športová tematika sa objavovala aj v ďalších spravodajských filmoch - Svet vo filme
a Sonda. V roku 1940 bol založený Školfilm - Ústav pre školský a osvetový film, ktorý
do svojho zániku v roku 1949 nakrútil vyše 60 filmov, niektoré aj na športovú tému -
Človek, sneh a lyže (1942), Deň mládeže (1942), Korčuliari (1943), Plávanie (1943),
Basketbal (1944).

Pravidelná organizovaná filmová tvorba na Slovensku začala v roku 1940, keď boli
založené Nástup - Slovenská účastinná spoločnosť a Školfilm - Ústav pre školský
a osvetový film. O niektorých ich filmoch sme už stručne informovali. 

Keď sa na Slovensku nefilmovalo, prichádzali k nám českí a zahraniční filmári.
Zaujali ich slovenské exteriéry. Na Slovensko prichádzali aj dokumentaristi - bratia
Deglovci z Prahy, kameramani Elektajournalu z Prahy, Comeniusfilmu, firmy Baťa Zlín,
Masarykovho ľudovýchovného ústavu Praha, Ministerstva národnej obrany Praha.
Pripomeňme aspoň niekoľko filmov spomínaných výrobní - Vojenskí lyžiari v Tatrách
(1928), Medzinárodné korčuliarske preteky o Majstrovstvá Vysokých Tatier (1931), FIS
(1935), Zimné zletové hry vo Vysokých Tatrách (1938). Zo zahraničných filmov
menujme aspoň film Zimné športy vo Vysokých Tatrách z roku 1910 spoločnosti
Projectograph z Budapešti. 

Vývoj po roku 1945
V auguste roku 1945 bol film poštátnený. Začala pravidelná, štátom riadená,

organizovaná filmová tvorba. Od roku 1921 bolo do dnešných dní na Slovensku
nakrútených takmer 400 celovečerných hraných filmov pre kiná, vyše 4 000 krátkych
filmov a vyše 2 500 žurnálov. 

Najskôr si pripomeňme slovenské celovečerné hrané filmy so športovou tematikou, 
v niektorých z nich bola športová tematika len divácky atraktívnou kulisou: Čertova
stena (1948), Šťastie príde v nedeľu (1958), Skalní v ofsajde (1960), Boxer a smrť (1962),
Trio Angelos (1963), Stroskotáme zajtra (1968), Sneh pod nohami (1978), Víťaz (1978),
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Hra na telo (1979), Člny proti prúdu (1981), Fénix (1981), Predčasné leto (1982),
Zakázané uvoľnenie (1986), Sagarmatha (1988). 

Z celovečerných nehraných filmov pripomíname: Tatranský pohár (1950),
Kanchenjunga (1981), Jagavá púť Lhoce Šar (1984), 66 sezón (2003).

Zo slovenských dokumentaristov sa športovej tematike venoval hlavne Milan
Černák. Na FAMU v Prahe napísal pred 45 rokmi na danú tému diplomovú prácu -
Špecifiká filmu o športe. Po úvodnej prednáške príde medzi nás a pohovoríme si s nim
o jeho filmoch.

V miniprehliadke Milana Černáka uvedieme filmy - Strelec gólu Gallis (1978), Kto
zvíťazí nabudúce (1980) a Aj taký býval šport (1982). Černák nakrútil vyše 30
športových filmov. 

Z ďalších slovenských dokumentaristov, ktorí sa venovali športovej tematike,
pripomíname mená Emil Fornay, Karel Skřipský, Vojtech Andreánsky, Štefan Orth, Ivan
Hušťava, Vlado Kubenko, Rudolf Ferko, Paľo Čalovka, Igor Dobiš, Ján Piroh
a v poslednom období hlavne Pavol Barabáš, ktorého filmy získali už vyše sto ocenení
na domácich a zahraničných festivaloch, hlavne s horolezeckou tematikou. V roku 2004
získalo jeho 8 filmov 14 cien.

Barabáš nakrútil vo vlastnom Štúdiu K 2 vyše 30 filmov. Z najnovších pripomíname 
80 metrov pod povrchom (1997), 118 dní v zajatí ľadu (1998), Tajomné Mamberamo
(2000), Expedícia Sibír (2001), Súhra (2002), Omo - cesta do praveku (2002), Amazonia
vertical (2004).

Dlhoročné tradície v slovenskej kinematografii majú filmy s himalájskou tematikou.
Pripomeňme ich:
1970 – Expedícia Nanga Parbat, r. M. Filip, 
1972 – Druhý výstup na Nanga Parbat, r. M. Filip,
1981 – Kanchenjunga, r. J. Piroh, 
1984 – Jagavá púť Lhoce Šar, r. E. Fornmay, 
1986 – Slovenskí filmári v Himalájach I.-II., r. V. Ondruš,
1986 – Veľký čierny obor, r. V. Ondruš, 
1987 – Slovenskí filmári v Himalájach, r. V. Ondruš - o nakrúcaní filmu Sagarmatha,
1987 – Život na lane, r. K. Floreán - o Zoltánovi Demjánovi,
1988 – Sagarmatha, r. J. Piroh,
1990 – Cesta na vrchol sveta, r. Ľ. Slivka. 

Niekoľko športových filmov nakrútili aj slovenskí animátori.
Televízia Markíza vysielala seriál Tucet, do ktorého boli zaradené aj profily

slovenských športovcov:
1997 – Zora Csoborová, Dušan Pašek,
1998 – Zuzana Kořínková, Jirko Malchárek, Martina Moravcová, Žigmun Pálfy,
1999 – Michal Martinák, Ján Filc, Józef Gőnci,
2000 – Peter a Pavol Hochschornerovci, Peter Šťastný,
2001 – Natália Hejková.

Z českej dokumentárnej tvorby pripomeňme aspoň pražské Febio Fera Feniča, ktoré
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realizovalo od roku 1992 už vyše 1000 filmov a veľa z nich bolo venovaných
športovcom.

Z hraných českých filmov so športovou tematikou posledných rokov uvádzame:
1981 – Dostih, r. J. Soukup – žokej,
1986 – Pěsti ve tmě, r. J. Soukup – box,
1987 – Proč?, r. K. Smyczek - o českých fanúšikoch - výtržníkoch v rýchliku Praha -

Banská Bystrica, 
2001 – Kruh, r. V. Plívová - Šimková, D.Králová - mladá športová gymnastka,
2004 – Mistři, r. M. Najbrt - nálady českých fanúšikov v čase OH v hokeji,

– Non plus ultras, r. J. Sluka - futbaloví fanúšikovia,
– Snowboarďáci, r. K. Janák - divácky najúspešnejší film v českých kinách v roku

2004.

OH vo filme
Na televíznych obrazovkách sme už videli veľa seriálov o letných aj zimných OH.

V r.2003 bol nakrútený v česko - grécko - slovenskej koprodukcii seriál Olympiáda, /r.
G. Agathonikiades. 

Dnes je televízor v každej rodine a OH sledujeme 24 hodín denne v priamom
prenose. Máme niekoľko televíznych športových kanálov, ktoré vysielajú šport 24 hodín
aj mimo OH - EuroSport, GalaxiaSport, DSF a pod. Kým nebola rozšírená televízia
takmer do každej domácnosti, platilo, že organizačný výbor OH mal za povinnosť
nakrútiť z OH celovečerný film pre kiná. Veľa z nich poznáme aj zo slovenských kín -
OH v Ríme (1960-1962), Očami ôsmich (1973-1975), Olympiáda Tokio (1965-1966)
a výpočet by mohol pokračovať. 

Prvé OH na filmovom plátne sú z roku 1900. Pripomeňme pri tejto príležitosti
nemeckú režisérku Leni Riefenstahlovú (1902 – 2003) a jej filmy z OH v Berlíne v roku
1936, vydané v roku 1938 pod názvami Prehliadka národov a Oslava krásy. Bola
obvinená zo služieb Tretej ríši a Adolfovi Hitlerovi. Z nemeckých olympionikov
nasnímala ako ideál krásy čistej rasy. 

Športové téma je príťažlivá aj pre veľké hollywoodske štúdiá. Aj z našich kín
poznáme veľa hraných filmov na športovú tému. Vyberáme niekoľko titulov
z posledného obdobia - Víťazi a porazení, Wimbledon, Formula 1, Grand Prix, Boxeri,
Zúriaci býk a najnovší film z roku 2004 - Million Dollar Baby. 

Veľa filmových hercov prišlo pred filmovú kameru zo športovísk - pripomeňme
Američana Johnny Weissmüllera, svetového rekordéra v plávaní, ktorý získal 5 zlatých
medailí na OH v r.1924-1928. V hollywoodskych filmoch hral 12x Tarzana, opičieho
muža. Talian Bud Spencer, ktorý vytvoril divácky veľmi populárnu komickú dvojicu
s Terence Hillom, reprezentoval Taliansko na OH v rokoch 1952 a 1956 vo vodnom póle. 

Na svete máme niekoľko desiatok festivalov so športovou tematikou, na ktorých sa
úspešne prezentuje aj slovenská audiovizuálna tvorba. Pripomeňme z nich, najskôr
slovenské - MFF Horských filmov Poprad, MFF Hory a mesto Bratislava, MFF
potápačských filmov Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry. Zo zahraničných MFF
Budapešť, Keszthély (obidva Maďarsko), MFF Teplice n/M, Ostrava (obidva Česko),
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Banf (Kanada), Kranj (Juhoslávia), Trento, Miláno (obidva Taliansko), Moskva (Rusko),
Graz (Rakúsko), Autrans (Francúzsko), v roku 1987 sa konal v Tunisku 1. MF
olympijských filmov. 

Šport bol veľmi atraktívna téma pre slovenských dokumentaristov. Už sme o tom
hovorili. Vybrali sme pre vás niekoľko desiatok naj-naj-naj slovenských filmov so
športovou tematikou. Uvádzame rok výroby, názov filmu, v zátvorke režiséra, prípadne
tému filmu, pokiaľ nie je zrejmý obsah z názvu filmu. Do zoznamu sme zaradili filmy
nakrútené do roku 1990, na 35 mm formát, ktoré archivuje Slovenský filmový ústav
Bratislava a je možné využívať ich pri rôznych akciách/kontakt - e-mail: sfu@sfu.sk.

Z prehľadu sme vyradili filmy, o ktorých hovoríme v úvodnom texte. 
1946:
Orlím vzletom, r. V. Zimmer - bezmotorové lietanie,
1947:
Na lyžiach cez hrebene Tatier, r. K. Skřipský,
Severnou stenou na Kriváň, r. K. Skřipský,
Zletová predohra v Tatrách, r. K. Skřipský,
1952:
Cezpoľný beh, r. J. Zachar, 
1953:
Sokolské preteky brannej zdatnosti, r. P. Gejdoš,
Hory v zime, r. J. Medveď- majstrovstvá Československa – lyžovanie, boby - Vysoké
Tatry,
Československo - Bulharsko vo futbale v Bratislave, r. R. Raiman,
1955:
Majstri zimných športov, r. M. Černák - zimná časť I. celoštátnej spartakiády,
Pozdrav Spartakiáde, r. Š. Orth, M. Černák - I. celoštátna spartakiáda,
Stredoeurópsky pohár, r. J. Beer, Š. Uher - futbal a predvojnové ročníky pohára,
1956:
Na ľadovcoch Mont Blancu, r. K. Skřipský/- horolezci,
Naši futbalisti v Južnej Amerike, r. V. Kubenko – Uruguay, Argentína,
Okolo Slovenska, r. J. Plesník - III. ročník,
O veľkú cenu Slovenska, r. M. Černák - Vysoké Tatry,
Športoví gymnasti, r. V. Andreánsky, 
1957:
Rodina v letnej telocvični, r. P. Miškuv,
1958:
Majstri ľadovej plochy I.-II., r. J. Schmidt - ME v krasokorčuľovaní v Bratislave,
Majstri sveta nad Bratislavou, r. J. Plesník - IV. MS v parašutizme na letisku von
Vajnoroch,
1959:
Československo a Slobodné Írsko, r. Š. Orth - o Pohár Bratislavy vo futbale,
Okolo Slovenska, r. J. Schmidt - VI. Ročník,
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1960: 
Hory, lyže, sneh, r. D. Plichta,
O pohár národov, r. M. Černák - Československo - Rumunsko vo futbale,
1961:
ČH Bratislava - Dukla Praha, r. Š. Bujna – futbal,
Československo – Škótsko, /r. V. Kubenko/ - v Bratislave sme zvíťazili: 4:0
Majstri tipujú majstrov, r. I. Hušťava - Majstrovstvá Československa v plávaní,
17 derby, r. M. Černák - futbal ČH Bratislava - Slovan Bratislava,
XXXI.MMM, r. R. Ferko - košický maratón,
W - B – P, r. M. Černák - l4. ročník Pretekov mieru,
Z hokejovej ligy, r. M. Černák - Slovan Bratislava - ČH Brno,
l962:
ČSSR – Poľsko, r. Š. Orth - futbal v Bratislave,
9 jednou ranou, r. M. Černák - svetové majstrovstvá v kolkoch,
Základy plávania, r. P. Miškuv,
l963:
ČSSR – Anglicko, r. R. Ferko – futbal,
Jachtári, r. M. Črnák - Veľká cena Slovenska - jachting - Senecké jazerá,
l964:
Anatómia športu, r. M. Černák - Veľká cena Piešťany,
Cyklistický maratón, r. M. Černák - Preteky mieru,
Slovan Bratislava - Celtic Glasgow, r. O. Šághy - Pohár víťazov pohárov,
l965:
Zimná spartakiáda, r. I. Hušťava - III. Československá spartakiáda B. Bystrica,
l966:
Brankár, r. R. Urc - Vladimír Dzurilla,
Európa, v piruetách, r. I. Hušťava - ME v krasokorčuľovaní v Bratislave,
Futbal je hra, r. M. Černák,
l968:
Skoky do diaľky a trojskok, r. P. Čalovka,
Skoky do výšky a skok o žrdi, r. P. Čalovka,
Slovan do toho!, r. M. Černák - 5O rokov TJ Slovan Bratislava,
l969:
Hokej 69, r. M. Černák - MS v Štokholme,
Trofej z Bazileje, /r. O. Šághy, M. Fodor - Slovan Bratislava - FC Barcelona - Pohár PVP,
l970:
Lyžovanie I.- II., r. P. Čalovka,
Majstrovstvá sveta, r. M. Černák - MS v lyžovaní Vysoké Tatry l970,
4 v stene, /r. L. Kudelka - Vysoké Tatry - výstup na Lomnický Štít,
1971:
Plávanie I.- II, r. K. Barlík - crawl-znak,
1972:
Tatranský pohár, r. I. Dobiš - 7. ročník - alpské disciplíny,
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1973:
Keď už nešlo o body, r. M. Jurovská - Plítková - MS v krasokorčuľovaní v Bratislave,
Rozhodca, r. M. Černák,
1974:
Ondrej Nepela, r. J. Jakubisko - MS a olympijský víťaz v krasokorčuľovaní (J. Jakubisko
namontoval na hlavu Nepelu kameru a tak získal emocionálne ladené zábery), 
1975:
Goralský kamzík, r. I. Dobiš - XX. Ročník lyžiarskych pretekov,
1976:
Štvrťfinále MS, r. I. Dobiš, 
1978:
22+4, r. J. Piroh- zaslúžilá majsterka športu Anna Matoušková,
Sauna, r. P. Benca,
Dcéry bohyne Atalanty, r. M. Černák - žena - matka – športovkyňa,
1979:
Koncert pre atletiku, r. E. Fornay - XX. Atletické preteky Pravda - Slovnaft – Televízia,
Taký ženský šport, r. M. Černák - MS v hádzanej v Bratislave, 
1980:
OH nového veku, r. M. Černák, 
1981:
Curriculum vitae Hviezdy, r. E. Fornay - 3O rokov TJ ČH Bratislava,
1982:
Sánkari, r. M. Černák,
1983:
Beh jari, r. J. Pogran - beh Devín – Bratislava,
Krátka správa o lietan, r. M. Urban - závesné lietanie,
1984:
Biatlon, r. M. Černák, 
Fitz – Roy, r. J. Weincziller - horolezci v Južnej Amerike,
Moderný päťboj, /r. M. Černák,
1985:
Päťbojári, r. M. Černák,
1986:
Akrobati na snehu, /r. J. Oparty,
Boľavé desatiny, /r. M. Černák – šprintéri,
600 cm skok o žrdi, r. M. Černák - Sergej Bubka - Bratislava - 13.7.1985,
1987:
Život na lane, r. K. Floreán - Zoltán Demján,
1988:
Hudba a šport, r. V. Polakovičová.
SONDA:
1976 - č. 9 - Výstup na Rysy, r. J. Piroh,
1977 - č. 2 - Bielou stopou, r. I. Turis,
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1978 - č. 4 - Najmladšia majsterka je z Detvy, r. I. Dobiš – 13-ročná gymnastka Eva
Marečková,

- č. 7 - Vystúpiť na vrchol, r. I. Dobiš – Kriváň,
1980 - č. 11 - 50. MMM Košice, r. E. Fornay,
1981 - č. 8 - Plná účasť a rovnosť, r. Ľ. Veselý - XIII. hry postihnutých Bratislava,

- č. 10 - Čarovný svet kolies, r. Ľ. Veselý - Atomotoklub Zväzarm v Poprade, 
1982 - č. 3 - V stope Svetového pohára, r. I. Dobiš – sánkari,
1986 - č. 11 - Bratislavský futbal, r. M.Valent.

Pohľad na účastníkov seminára pri premietaní ukážok.
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Dokumentarista Milan Černák. Dagmar Hilbertová pri prednáške.

Účastníci seminára počas diskusie.
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Z neformálnej diskusie.

Momentka z diskusie.



77

Predseda kultúrnej komisie SOV Štefan Šlachta.

Účastníci seminára so zaujatím počúvajú referát.



4. OLYMPIZMUS V 21. STOROČÍ

19. 11. 2005, Bratislava

Olympijská výchova ako jeden z prostriedkov ovplyvňovania rozvoja
olympizmu 
Doc. PhDr. Viera Bebčáková, CSc. 

Cieľom olympijského hnutia je podľa Základného princípu č. 6 Olympijskej charty
prispievať k budovaniu mierového a lepšieho sveta výchovou mládeže prostredníctvom
športu, vykonávanom bez akejkoľvek diskriminácie a v olympijskom duchu, ktorý si
vyžaduje vzájomné porozumenie, ducha priateľstva, solidaritu a fair play. 
Hlavným cieľom olympijskej výchovy je zapojenie čo najväčšieho počtu detí, mládeže
a dospelých do športovo-pohybových aktivít a ich prostredníctvom pôsobenie na
upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej, pohybovej a športovej výkonnosti a na
psychický, rozumový, morálny a sociálny rozvoj osobnosti.

Výchova v širšom zmysle slova ( Kaiser, Kaiserová, 1993) je:
- intencionálne dianie,
- vo svojom priebehu ovplyvnená procesom učenia,
- sociálna interakcia medzi nositeľmi rol v rámci určitej inštitúcie,
- začlenená do väčšieho spoločenského rámca a v spojení s inými oblasťami (rodina,

ekonomika),
- vo svojej didakticko-metodickej dimenzii zameraná na výber obsahu a na

vyrovnanie sa s nimi.

Ak to pretransformujeme do olympijskej výchovy, uvedené znamená, že olympijská
výchova je proces:
� v ktorom zámerne, premyslene a cieľavedome pôsobíme vybranými pohybovými

i nepohybovými prostriedkami na všestranný rozvoj osobnosti človeka, nie iba na rast
jeho výkonov,

� v ktorom prebieha učenie, ktoré je racionálnym základom činnosti (i športovej), 
(Ak pravdepodobnosť vzniku záľuby v činnosti závisí od 
� úspešnosti v danej činnosti
� emocionálnych zážitkov z priebehu činnosti
� racionálneho pochopenia významu danej činnosti
� miery návyku na danú činnosť,

potom v rámci olympijskej výchovy máme klásť na žiakov také pohybové i vedomostné
požiadavky, aby mohli byť pri ich plnení úspešní, aby mali z vykonávania činnosti –
pohybovej i teoretickej - zážitok, aby vedeli aký význam má vykonávaná činnosť
a viesť ich pri tom k pravidelnosti v danej činnosti.)
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� v ktorom prebieha sociálny vzťah medzi telovýchovným pedagógom a objektom
výchovy (dieťaťom, dospelým), ktorého hlavným nástrojom je pedagogická
komunikácia, ktorou pedagóg môže motivovať, ale na druhej strane aj vyvolať averziu
k rôznej činnosti,

� ktorého priebeh je začlenený najmä do škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, do
mimoškolského prostredia a samozrejme na pôdu SOV a SOA,

� ktorý má svoj špecifický pohybový i poznatkový obsah vychádzajúci zo základného
dokumentu olympijského hnutia z Olympijskej charty.

Ak hovoríme o olympijskej výchove v súčasnosti, mali by sme sa vrátiť do polovice
19. storočia. Už v roku 1840 podľa P. de Coubertina boli ako prostriedok reformy
pedagogiky v Spojenom kráľovstve na prvom mieste telesné cvičenia. Vo Francúzsku
zase naopak bola telesná nečinnosť, v tom čase považovaná za nevyhnutný dôsledok
intelektuálneho rozvoja. Coubertin bol presvedčený, že by bolo dobré zaviesť do
školského života „trochu fyzickej vitality“, s ktorou susedia zakúsili dobrodenie. Z tohto
bodu začínal Coubertin svoje dielo, v ktorom propagoval a aj realizoval myšlienky
zavedenia športu do francúzskych škôl. Pri príležitosti Svetovej výstavy v roku 1889
zvolala francúzska vláda do Paríža rozličné medzinárodné kongresy, medzi ktorými bol
aj kongres o telesnej výchove. V tej súvislosti poslal Coubertin do cudziny dotazník,
ktorý súvisel s telesnými cvičeniami realizovanými v školách a na univerzitách. Zároveň
na svojich cestách zistil, že na sklonku 19. storočia, v ktorom sa šport zrodil, bol už tento
vo veľkom nebezpečenstve. Na eliminovanie rozporov medzi prívržencami a odporcami
rôznych druhov športu sa zdal Coubertinovi vhodný iba jeden prostriedok - a to
založenie pravidelne sa opakujúcich súťaží, na ktorých by sa zúčastňovali reprezentanti
rôznych krajín, ktorí sa zaoberajú všetkými druhmi športu, čo by znamenalo obnoviť
olympijské hry. Za najvhodnejšiu pôdu ich obnovenia považoval Coubertin univerzitnú
Sorbonu, čo malo byť dôkazom toho, že nešlo o obyčajnú športovú schôdzu a slová
olympijské hry mali na tejto pôde vzbudzovať úctu. Takto sa zrodilo dielo, ktoré sám
jeho autor nazval šťastným osudom, hrdo sa k nemu hlásil a poďakoval tým, ktorí spolu
s ním verili, že olympijské hry dajú športu noblesnosť a grandióznosť a mládeži celého
sveta budú slúžiť ako zdroj lásky k mieru a k rešpektovaniu života.

Zároveň s obnovením olympijských hier sa zaviedlo do bežného jazyka nové slovo
olympizmus. Za jeho základ považoval Coubertin kult úsilia, opovrhovanie
nebezpečenstvom, lásku k vlasti, ušľachtilosť, rytierskeho ducha a kontakt s umením
a filozofiou.

V súčasnosti olympizmus (podľa Olympijskej charty) charakterizujeme ako životnú
filozofiu, oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha, ktorého
cieľom je zapojiť šport do služieb harmonického rozvoja človeka s nádejou, aby sa tak
podporilo budovanie mierovej spoločnosti, usilujúcej sa o ochranu ľudskej dôstojnosti.
K princípom olympizmu radíme (Grexa, 2001) vzájomný rešpekt, vytrvalosť v úsilí
sebazdokonaľovania, rytierstvo, rovnosť šancí pre všetkých, rovnoprávnosť, vylúčenie
akejkoľvek diskriminácie. Hodnotu olympizmu nevidíme v samotnom víťazstve, ale
v čestnom boji. V súčasnosti sa voči športu ako ušľachtilej zábave a zdravej
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sebarealizácii objavuje ako protipól násilie, porušovanie fair play, výsledková
manipulácia, používanie zakázaných prostriedkov a ďalšie negatívne javy (Grexa, 2001).

Preto je nanajvýš dôležité, aby olympizmus stál na troch základných pilieroch: na
kalokagatii, na princípe fair play a na olympijskej filozofii ako ju definuje Olympijská
charta. Z moderného olympizmu pramení olympijské hnutie, ktoré je riadené
medzinárodným olympijským výborom a združuje organizácie, športovcov a ďalšie
osoby, ktoré súhlasia s Olympijskou chartou a ňou sa aj riadia. Cieľ olympijského hnutia
možno dosiahnuť výchovou mládeže prostredníctvom športu v olympijskom duchu
a v duchu fair play. Olympijská charta, ktorá je kodifikáciou základných princípov
olympizmu, pravidiel a vykonávacích ustanovení obsahuje množstvo výchovno-
vzdelávacích myšlienok, ktoré sú posilnené i v ďalších jej kapitolách (boj proti každej
forme diskriminácie, proti dopingu v športe a proti dogám, rozvoj športovej etiky,
podpora inštitúcií venujúcich sa olympijskej výchove).

Treba však poznamenať, že len málo ľudí vie, čo olympizmus je a že filozofia
olympizmu sa nezameriava len na vrcholový šport, ale na každého človeka, a to bez
ohľadu na rasu, spoločenskú triedu, vierovyznanie. Olympijská myšlienka stelesňuje
hodnoty ako sú internacionálny charakter olympijských hier, stretnutie rôznych kultúr
v duch vzájomného rešpektu a fair play, stretnutie ľudí z celého sveta na základe idey
mieru. Tým možno považovať olympijské hry za dôležitý prostriedok výchovy
a vzdelávania na školách. Müller (1999) uvádza na to dva dôvody. Po prvé - olympijské
hry sú súčasťou reálneho života, ktorý ovplyvňuje už deti v základných školách a dajú sa
výchovne využiť. Po druhé - olympijské hry môžu byť využité na orientáciu na také
hodnoty ako sú entuziazmus, morálka, spoločenské a etické hodnoty, skúsenosti
a pocity, ktoré sú vytvorené zmysluplnými aktivitami.

Vychádzajúc z týchto a ďalších hodnôt olympizmu je samozrejmé, aby olympizmus
bol súčasťou obsahu učebných osnov základných i stredných škôl a aby bol
nezastupiteľnou súčasťou učebných osnov nielen telesnej výchovy, ale aj predmetov,
v ktorých myšlienky olympizmu majú svoje miesto. V rámci olympijskej výchovy
prostredníctvom pozitívnych športových vzorov môžeme vychovávať ľudí slušných,
tolerantných, víťaziacich v prvom rade nad sebou, skromne oslavujúcich vlastné
víťazstvo i dôstojne prijímajúcich prehru pri rešpektovaní kvality súpera (Grexa, 2001).
Navyše treba poznamenať, že výchova športom je lacnejšia v porovnaní s cenami
drogových látok, alkoholu, cigariet. 

Významný krok v propagácii olympijských myšlienok v školách sa na Slovensku
urobil v rokoch 1995 – 1997, kedy sa do učebných osnov základných i stredných škôl
dostala problematika olympizmu. Je na škodu veci, že táto téma je iba obsahom
predmetu telesná výchova a v ostatných predmetoch zatiaľ absentuje. Zaradením
olympijskej tematiky do učebných osnov telesnej výchovy sa zvýšili i nároky na prácu
učiteľa telesnej výchovy, i keď učiteľ telesnej výchovy nemôže byť jediným subjektom
šíriacim olympijské myšlienky medzi našou mládežou.

Tak, ako sa nikto nenaučí plávať, ak bude počúvať iba prednášky o plávaní, tak sa ani
s olympijskými myšlienkami nestotožní, ak bude o nich iba počúvať aj keď akokoľvek
dlho. To znamená, že iba v činnosti a v priamom kontakte s danou realitou je možné
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žiakov vychovávať a vzdelávať a to v rámci vyučovacieho procesu i v rámci
mimoškolskej činnosti žiakov. 

Z hľadiska integrácie vyučovacieho predmetu telesná výchova, ktorú chápeme ako
stav a proces začleňovania na úrovni hlavných činiteľov edukačného procesu, môžu na
zavedení olympijskej výchovy do škôl participovať prakticky všetky vyučovacie
predmety. V praxi to znamená zaradiť rôzne oblasti olympijskej problematiky do
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré s ňou úzko súvisia. Ako príklad uvádzame
nasledovné predmety a témy:

Dejepis – staroveké olympiády v kontexte s kultúrny rozvojom starých Grékov, šport
v stredoveku, postava baróna P. de Coubertina. 
Geografia – dejiská konania olympijských hier, ich demografické, klimatické
podmienky, obyvateľstvo, regionálna geografia.
Biológia – fauna, flóra v dejisku olympijských hier, biologické základy tréningového
procesu, výživa športovca, doping.
Materinský jazyk – športová terminológia, vznik nových názvov.
Cudzí jazyk – komunikácia športovcov rôznych krajín, učenie sa cudzím jazykom.
Výtvarná výchova – výtvarné stvárnenie športových udalostí.
Telesná výchova – v tomto predmete navrhujeme rešpektovať päť charakteristík
olympijskej výchovy ako ich uvádza Müller (1999).

1. Harmonický rozvoj osobnosti, súčasný rozvoj tela i ducha,
2. neustále zdokonaľovanie sa prostredníctvom vynikajúcich výkonov v športe – zážitok

z úspechu nielen u vrcholových športovcov, ale pre všetkých i tých, ktorí majú ďaleko
od vrcholových výkonov a i pre športovcom s telesným postihnutím, ale aj na poli
vedeckom a umeleckom,

3. dodržiavanie etických princípov ako fair-play, rovnoprávnosť, rešpektovanie súpera –
rešpektovať pravidlá, správať sa spravodlivo, 

4. ideál mieru a porozumenia medzi ľuďmi, čo prakticky znamená toleranciu a rešpekt –
rešpektovať kultúrne špecifiká ostatných národov, záujmy ostatných ľudí,

5. emancipácia v a prostredníctvom športu – uplatnenie Coubertinovho „všetky športy
pre všetkých“, rovnoprávnosť medzi športmi, rasami, pohlaviami.

Uvedených päť charakteristík v školskej praxi môžeme uplatňovať nasledovne.
1. v duchu kalokagatie sa nezameriavať iba na výkony v pohybovej oblasti, ale i na

poznatky o jej potrebe, jej účinkoch na ľudský organizmus, na estetiku pohybového
prejavu, spojenie pohybu s hudbou, umelecké vnímanie pohybu,

2. v súvislosti s rôznymi pohybovými predpokladmi jednotlivca zamerať sa nielen na
dosahovanie maximálnych výkonov, ale aj na zážitok z vykonávanej činnosti, do
pohybovej činnosti zapojiť nielen pohybovo nadanú populáciu, ale i menej nadaných
jednotlivcov i osoby so zdravotným postihnutím (v školskej telesnej výchove nám ako
príklad môžu slúžiť hodiny integrovanej telesnej výchovy),

3. nielen pri vykonávaní rôznej pohybovej činnosti, ale tieto vlastnosti preniesť i do
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života jednotlivca. Výchova športom je nielen prospešná, ale v porovnaní s cenami
rôznych návykových látok i lacnejšia,

4. vychádzať z vrodených predpokladov jednotlivca, ktoré sú u každého jedinečné
a neopakovateľné, či už sa jedná o schopnosti pohybové alebo intelektuálne, umelecké
a pod.
Okrem povinnej telesnej výchovy, ktorá v súčasnosti v žiadnom prípade nestačí

saturovať biologické potreby dieťaťa, je nevyhnutné pôsobenie na mládež
i v mimoškolských aktivitách, kde sa telovýchovnému pedagógovi (učiteľovi, cvičiteľovi,
trénerovi) núka množstvo foriem a prostriedkov olympijskej výchovy. V prvom rade sú
to školské olympiády, do ktorých navrhujeme zaradiť okrem pohybových činností i súťaže
vedomostné, literárne i výtvarné. Ako príklad môžeme uviesť Medzinárodný olympijský
tábor detí, ktorý každé dva roky organizuje Slovenská olympijská akadémia pre žiakov
základných škôl. V rámci tohto tábora po slávnostnom otvorení, ktorý je zjednodušenou
kópiou otváracieho ceremoniálu olympijských hier (nástup družstiev, olympijská hymna,
zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie olympijskej vlajky, privítacie prejavy, sľub
pretekárov i rozhodcov) absolvujú domáci účastníci finále vedomostnej súťaže
o olympizme, všetci účastníci súťaže v netradičných športových disciplínach, ktoré sú
primerané veku i rozdielnemu pohlaviu účastníkov. Všetci účastníci tábora sú zapojení
i do výtvarnej súťaže so športovým mottom. S podobnou aktivitou sme sa stretli na
príklade vedomostného kvízu v Holandsku, kde odpovede na otázky sa uskutočňujú na
rôznych stanoviskách, medzi ktorými je potrebné vykonať presun určeným spôsobom
a poradie jednotlivých stanovísk tvoria písmená slova olympijský. (Viď obrázok na
nasledujúcej strane).

Veľmi úspešnou formou olympijskej výchovy sú pravidelne sa opakujúce
vedomostné súťaže o olympizme pre základné, stredné a vysoké školy v SR. Žiaľ okrem
základných škôl sa nám zatiaľ v nich nepodarilo dôsledne uplatňovať myšlienku
kalokagatie, teda spojiť rozumovú a športovú činnosť do jednej organizačnej formy.
V súčasnej etape rozvoja informačno-komunikačných technológií a zavádzania internetu
do škôl vidíme možnosti olympijskej výchovy aj využitím týchto prostriedkov.
Slovenská olympijská akadémia si preto dala do plánu práce na rok 2006 vypracovať
projekt takejto súťaže.

Záverom chceme povedať, že výchova k uplatňovaniu olympijských ideálov by mala
byť vecou každého pedagóga – trénera, učiteľa, cvičiteľa i športového funkcionára.
Napriek tomu si uvedomujeme, že poslaním národných olympijských akadémií je
vytvoriť na vlastnej pôde jej prvotnú iniciatívu a realizáciu.

Vychovávať mládež nie ľahká úloha. Vyžaduje si dostatok kvalitných a erudovaných
pedagógov a aj ich primerané ocenenie. Prvý krok k oceňovaniu najlepších pedagógov
v oblasti olympijskej výchovy už Slovenská olympijská akadémia urobila tým, že na jej
pôde sa začala každoročne udeľovať Cena za olympijskú výchovu. I keď táto forma
ocenenia ešte nemá svoje pevné miesto v činnosti SOA, verím, že v blízkej budúcnosti
sa tak stane.
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Športový program budúcich olympiád
PaedDr. Roman Buček

V parížskej Sorbonne sa 16. – 23. júna 1894 konal Medzinárodný kongres pre
obnovenie olympijských hier. Program kongresu mal dva hlavné body: 1. amaterizmus
a profesionalizmus, 2. olympijské hry. Kongres sformuloval základné východisko pre
uskutočnenie novovekých olympijských hier, a to, že od roku 1896 „v záujme
nadviazania priateľských stykov medzi národmi sa každé štyri roky usporiadajú veľké
hry, na ktoré pozvú všetky kultúrne národy“. Bolo ustanovené, že v programe hier bude
13 športov: atletika, vzpieranie, gymnastika, šerm, zápasenie, streľba, jachting,
veslovanie, plávanie, vodné pólo, cyklistika, jazdectvo, tenis, v ktorých môžu štartovať
s výnimkou šermu iba amatéri. Odvtedy zaznamenal vývoj programu olympijských hier
nárast počtu športov, disciplín a účastníkov.

Podľa Olympijskej charty má byť program revidovaný po každých OH. Toto pravidlo
však až do roku 2005 MOV v praxi neuplatnil. Významná zmena vo vývoji programu
OH nastala v roku 2002. Na svojom zasadnutí v Mexico City MOV rozhodol zamedziť
ďalšiemu rozširovaniu programu hier a obmedzil počet športových odvetví na 28. Počet
disciplín bol ohraničený na 301 a počet športovcov na 10 500. Zasadnutie taktiež prijalo
odporúčania pre programovú komisiu MOV a schválilo princípy systematického
revidovania programu hier. Predseda MOV Jacques Rogge splnomocnil programovú
skupinu poslaním, aby definovala a začala proces revidovania olympijského programu.
Odvtedy komisia zložená z členov MOV a zástupcov medzinárodných federácií a NOV
(Franco Carraro – predseda, Philip Walter Coles, Guido de Bondt, Robert Fasulo,
Michael S. Fennell, Frank Fredericks, Ron Froehlich, Nat Idrapana, Gunila Lindberg,
Shun-ichiro Okno, Sam Ramsamy, Walter Sieber, Robert Storey, Juizhong Wei) načrtla
sériu špecifických kritérií pre hodnotenie športov a jasnejšie definovanie procesu revízie
programu OH. 

Zoznam 33 kritérií schválilo valné zhromaždenie MOV v roku 2004. Kritériá
zahŕňajú 7 oblastí: história a tradícia, univerzálnosť, popularita, imidž, zdravotné
hľadisko, rozvoj športovej federácie a finančná náročnosť športového odvetvia. Kritériá
tvoria základ dotazníka, ktorý vyplnilo 28 medzinárodných federácií olympijských
športov a v novembri 2004 odovzdalo programovej komisii. MOV sa rozhodol
preskúmať formou dotazníka aj 5 „uznaných“ športových federácií (golf, karate, šport na
kolieskových korčuliach, rugby a squash) s potenciálom zvýšiť kvalitu a popularitu
programu OH v roku 2012. Programová komisia preskúmala odpovede medzinárodných
športových federácií a použila ich v svojej správe. Sumár odpovedí bol predložený
exekutíve MOV na jej zasadnutí v Berlíne v apríli 2004. Finálna správa komisie bola 13.
júna 2005 rozposlaná všetkým členom MOV a konečné rozhodnutie týkajúce sa
programu hier 2012 bolo uskutočnené na 117. zasadnutí MOV 6.júla 2005 v Singapure. 

Správa komisie neobsahovala žiadne odporúčania týkajúce sa vylúčenia resp.
zaradenia športov. Správa je hodnotením, alebo skôr porovnaním športov, ktoré sú dnes
v programe a piatich športov, ktoré sa o zaradenie do programu hier uchádzali. Má
podobný charakter ako majú správy komisie pre hodnotenie kandidujúcich miest na
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usporiadanie OH. Na svojom 117. zasadnutí MOV tajným hlasovaním rozhodol
o vyradení bejzbalu a softbalu z programu OH 2012, keď iba tieto dva športy nezískali
väčšinu hlasov pre zotrvanie v programe aj po hrách 2008 v Pekingu. Bolo to prvé
vylúčenie športu z olympijského programu od roku 1936. V programe olympijských hier
2012 v Londýne bude teda 26 športov a nie 28 ako v súčasnosti. Po vylúčení bejzbalu
a softbalu z programu Hier XXX. olympiády MOV nepridelil štatút olympijského športu
ani jednému z pätice možných náhradníkov, keď v tajnom hlasovaní ani jeden z nich
nedostal potrebnú dvojtretinovú väčšinu.

„Mnoho členov MOV vyjadrilo v kuloároch aj otvorene svoju podporu baseballu
a softbalu. Avšak pri hlasovaní to nepotvrdili“ (Don Porter, predseda ISF) 

Bejzbal bol zaradený do programu OH v Barcelone 1992 a softbal v Atlante 1996.
Tieto športy boli spolu s moderným päťbojom a niektorými disciplínami tradičných
olympijských športov, medzi nimi aj vodný slalom, navrhnuté prezidentom Roggeom na
vyradenie už v roku 2002 na zasadnutí MOV v Mexiku. Jaques Rogge vyčítal baseballu
najmä to, že nedokázal pritiahnuť na olympijský turnaj najväčšie profesionálne hviezdy. 

Prvoradým predpokladom pre zaradenie športu do programu Hier je, aby bol tzv.
olympijským športom (podľa pravidla 46 Olympijskej charty). To však neznamená, že
všetky „olympijské“ športy musia byť do programu zaradené. Pravidlo 48 Olympijskej
charty hovorí, že "program olympijských hier musí obsahovať najmenej 15
olympijských športov. Toto neplatí pre zimné olympijské hry".

Aby si šport vytvoril šancu dostať sa do programu OH, musí byť predovšetkým
olympijským športom a nevyhnutne podľa pravidla 46 Olympijskej charty spĺňať
predpísané kritériá.
Kritériá pre zaradenie olympijského športu do programu olympijských hier:
1. mužský šport – vykonáva sa v 75 krajinách na 4 kontinentoch 

ženský šport - vykonáva sa v 40 krajinách na 3 kontinentoch
2. zimný šport - vykonáva sa v 25 krajinách na 3 kontinentoch
3. šport musí prijať a uplatňovať Svetový antidopingový kódex
4. šport je zaradený do programu OH najmenej 7 rokov pred konaním hier

Je mnoho športov, ktoré spĺňajú tieto základné kritériá a nie sú do programu hier
zaradené. Tieto športy sú definované ako tzv. „uznané“ športy. O programe
olympijských hier vždy rozhoduje MOV. Pre najbližšie olympijské hry, ktoré budú
v Pekingu v roku 2008, platí, že zoznam olympijských športov podľa Olympijskej charty
a zoznam športov zaradených do programu sú identické. Šport vylúčený z programu
niektorých hier nestratí štatút olympijského športu, ak je na zozname podľa pravidla 46
Olympijskej charty. Takýto šport môže byť zaradený do programu ktorýchkoľvek
nasledujúcich olympijských hier. Toto však neplatí pre športy, ktoré sú iba "uznané"
MOV a nie sú v zozname podľa pravidla 46 Olympijskej charty. Akékoľvek zmeny
a dodatky obsiahnuté v pravidle 46 spadajú do kompetencie zasadnutia MOV
a v schvaľovacom procese vyžadujú súhlas dvojtretinovej väčšiny zúčastnených členov
MOV. Zaradenie športu do programu alebo vyradenie z programu olympijských hier
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spadá taktiež do kompetencie zasadnutia MOV, avšak vyžaduje iba súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov MOV. Zaradenie resp. vyradenie disciplíny spadá do
kompetencie exekutívy MOV (pravidlo 47 Olympijskej charty). Športy a disciplíny
môžu byť zaradené či vyradené najmenej 7 rokov pred konaním OH. Športové disciplíny
možno zaradiť resp. vyradiť najneskôr 3 roky pred konaním olympijských hier. 

Už niekoľko rokov sa organizujú Svetové hry (World Games), ktoré sú vrcholným
svetovým podujatím populárnych, vo veľkej miere Medzinárodným olympijským
výborom „uznaných” športov. Význam Svetových hier uznal aj MOV. Prejavuje im
značnú podporu a má snahu podporovať ich ďalší rozvoj. Možno s ďalekou vidinou
zlúčenia hier do jedného podujatia.

„Svetové hry môžu vyrásť do možno menšej no nemenej hodnotenej alternatívy
olympijských hier“ (Bob de Die, podpredseda IWGA) 

„Tradície moderných olympijských hier by však mali byť zachované a mali by sa
odrážať v budúcom programe olympijských hier. ,Tradicionalizmus‘ sa môže stať
rozhodujúcim faktorom pri zachovaní niektorých olympijských športov v programe
olympijských hier“(Jacques Rogge, predseda MOV)

V blízkej budúcnosti budú mať na zmeny programu olympijských hier s najväčšou
pravdepodobnosťou vplyv faktory obsiahnuté v kritériách hodnotenia športov
Programovou komisiou MOV. Vývoj spoločnosti naznačuje, že medzi dominantné
faktory, ktoré ovplyvnia skladbu programu olympijských hier v najväčšej miere bude
pravdepodobne schopnosť športu/disciplíny pritiahnuť diváka a s ňou tesne spojený
marketingový faktor, teda schopnosť športu „predať sa“. K faktorom tradičným, ku
ktorým patrí tradícia, rozšírenosť, univerzálnosť sa stále vo väčšej miere priraďuje
popularita, atraktívnosť, sledovanosť, predajnosť a záujmy výrobcov. V budúcnosti,
možno nie veľmi vzdialenej, sa k nim pridá faktor zmien globálnych klimatických
pomerov. World Resource Institute (WRI) v roku 2002 zverejnil obavy, že globálne
otepľovanie ohrozí úspech budúcich ZOH v tomto storočí. Súťaže v skokoch na lyžiach
sa organizujú v lete na umelom povrchu, krátke disciplíny v snowboarde a alpskom
lyžovaní sa sťahujú do hál s umelým snehom, pre korčuľovanie a ľadový hokej
klimatické podmienky nehrajú žiadnu rolu už viac desaťročí. 

„Nikto nevie predpovedať budúcnosť. Nebudem robiť dlhodobé predpovede
o budúcnosti. Dnes poznáme iba to, čo bude na programe v roku 2012. Žiadne
rozhodnutia o tom, čo bude po roku 2012 sme neurobili“ (Jacques Rogge, október 2005) 

Posledné zmeny v programe olympijských hier 2008, schválené exekutívou MOV
27. 10. 2005: 
futbal, pozemný hokej, hádzaná - zvýšenie počtu ženských tímov z 10 na 12
plavecké športy - plávanie v otvorenej vode na10 km mužov a žien 
atletika - zaradenie prekážkového behu na 3000 m žien
stolný tenis - nahradenie štvorhier tímovými súťažami.
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Smerovanie olympizmu na začiatku 21. storočia
Prof. Vladimír Černušák

Na začiatku môjho úvodného referátu o smerovaní olympizmu na začiatku 21.
storočia si najprv ozrejmime dva pojmy.

Pojem olympizmus je súhrn filozofických, morálno-etických a organizačných
princípov, ktoré určujú náplň olympijského hnutia a vychádzajú z všeobecne ľudských,
kultúrnych a humánnych hodnôt športu ako významného prostriedku všestranného,
harmonického rozvoja človeka, upevňovania mieru, priateľstva a vzájomného
porozumenia.

Druhým pojmom je olympijské hnutie - spoločenské hnutie, združujúce organizácie
a ľudí nezávisle na ich spoločenskom postavení, politických a náboženských názoroch,
rasovom pôvode, pohlaví a veku, ktorí prispievajú k rozvoju športu ako všeobecne
ľudskej, humánnej hodnoty, ktorá má veľký vplyv na všestranný, harmonický rozvoj
a výchovu človeka, na vytváranie lepšieho porozumenia a priateľstva medzi názormi na
upevňovanie mieru pomocou športu.

Olympijské hnutie vzniklo postupne z úzkeho okruhu záujemcov. Medzinárodné
olympijské hnutie (MOH) sa tak postupne stalo najvýznamnejším kultúrnym
a spoločenským hnutím v oblasti telesnej kultúry a svojim rozsahom účasťou a dosahom
je celosvetovým javom, ktorý v novodobej histórii nemá obdobu.

Svet sa vyvíja a vyvíja sa aj šport a olympijské hnutie. V procese svojho historického
vývoja prešlo olympijské hnutie reprezentované predovšetkým medzinárodným
olympijským výborom, národnými olympijskými výbormi, medzinárodnými
športovými federáciami olympijských športov a najmä olympijskými hrami, celým
radom vývojových etáp, ktoré nastolili mnoho otázok ktoré bolo a stále treba riešiť. 

Ktoré sú aktuálne otázky medzinárodného olympijského hnutia?
1.  Kvalita OH a s ňou súvis celého radu otázok na riešenie.
2.  Finančné zabezpečenie činnosti MOH
3.  Šírenie hodnôt olympizmu

Ad 1) Jednou z hlavných úloh MOV a celého MOH je zvyšovanie kvality OH
dôslednou kontrolou ich rozsahu, komplexnosti, ako aj finančnej náročnosti. Zasadnutie
MOV v Prahe r.2003 schválilo 117 opatrení v predmetnej súvislosti. Tieto budú
progresívne integrované do organizácie OH. Na OH v Aténach už bolo aplikovaných
26% týchto opatrení. Ostatné by sa mali realizovať na OH do r. 2012.

OH – výber usporiadajúceho mesta, ich príprava, priebeh, vyhodnotenie je náročný
proces. Podmienky výberu hostiteľského mesta OH prešli svojím vývojom. Sú uvedené
v Olympijskej charte (posledné platné vydanie od 1. 9. 2004, par. 34 + vykonávacie
nariadenie). Uchádzajúcim sa mestám výdatne pomáha oddelenie MOV – poznatky
v OH. 

Základné časti výberového procesu (fáza podania žiadosti mesta, fáza kandidatúry,
správa hodnotiacej komisie) zostávajú v platnosti. Napriek značnému skvalitneniu
procesu od prihlášky uchádzajúceho mesta na usporiadanie OH až po jeho výber sa ešte
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vyskytujú niektoré problémy. Ide najmä o regulovanie propagácie, resp. prípadnej
tendencie porušovania príslušných noriem MOV súvisiacich s kandidatúrou mesta.
V tomto smere zrejme treba príslušné smernice ešte spresniť. Napr. limit finančných
prostriedkov má propagačné a iné akcie, limit na akreditácie na zasadnutiach MOV
a iných organizácii ap. Úlohou MOV je pomôcť mestám riešiť najmä obmedzovanie
finančných výdavkov. 

Piata kapitola Olympijskej charty popisuje všetky otázky, týkajúce sa usporiadania
OH. Od prvých OH r. 1896 v Aténach sa ich program postupne vyvíjal v súvise
s rozvojom spoločnosti a tým aj s rozvojom športu. Boli rôzne tendencie, čo sa týka
rozsahu programu OH. Okrem názorov na jeho obmedzenie prevažovala snaha
rozširovať ho. Avšak všetko má svoje hranice. Budúcnosť MOV a MOH závisí na
kvalitách OH a tie zasa na ich programe.

Preto zasadnutie MOV r. 2002 v Mexiku, okrem už predchádzajúcich opatrení,
prijalo nasledujúce uznesenia: 

- limitovať program OH maximálne na 28 športov, 301 disciplín a 10 500 športovcov, 
- po každých OH, na základe podrobnej správy programovej komisie (v úzkej

spolupráci s MŠF a NOV), vykonať systematickú revíziu programu OH.

V zmysle uvedeného MOV tak urobil po OH r. 2004 v Aténach na svojom zasadnutí
r. 2005 v Singapúre.

V súvislosti s revíziou programu OH urobila záslužnú prácu programová komisia
MOV. Bol to náročný niekoľkoročný proces. Jeho výsledkom bola podrobná správa,
analyzujúca 28 športov zaradených do programu OH v Aténach, ako aj 5 športov
kandidujúcich na eventuálne zaradenie do programu. Predmetnú analýzu urobila
programová komisia na základe kritérií, ktoré predtým schválilo zasadnutie MOV. 

Plénum MOV v tajnom hlasovaní rozhodlo ponechať v programe OH r.2012 26
športov. Neschválilo baseball a softball, ktoré však ostali olympijské športy s možnosťou
uchádzať sa o zaradenie do programu hier r. 2016.

Na dve voľné miesta sa uchádzalo 5 kandidátov (golf, karate, squash, roller skating
a rugby). Ani jedno z uvedených športových odvetví nezískalo potrebný počet hlasov.
Preto dve voľné miesta v programe OH zostali neobsadené.

Na to, aby boli olympijským šport, jeho odvetvie, alebo disciplína zaradené do
programu OH, musia spĺňať kritériá, ako je uvedené v § 470 Olympijskej charty.
V súvislosti s rozvojom športu na svete je na zváženie, čo tieto kritériá nespresniť. 

Pravidelné, sústavné, periodické hodnotenie programu OH je nevyhnutné. Konečne
prikazuje to aj olympijská charta, § 48.

Vážnym nebezpečenstvom pre olympizmus, pre jeho samotnú podstatu, ako aj pre
OH, je používanie zakázaných látok, čiže doping. Vrcholový výkon v športe znamená
úspech. S tým súvisí sláva, publicita, obdiv, často i finančná odmena. Neúspech prináša
kritiku. Mnohí športovci, ale aj tréneri, funkcionári sa dostávajú do rozpoloženia čo
robiť, aby sa vyhli neúspechu, aby športovci stále zvyšovali výkonnosť. V tejto situácii
býva veľkým lákadlom použiť zakázané látky – doping. 
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MOV a MOH s týmto zložitým problémom stále bojuje. Používanie zakázaných
látok odmieta. Boj proti dopingu považuje za jednu zo zásadných úloh vo svojej
činnosti. Používanie dopingu je porušovaním pravidiel olympijských športových
federácii ako aj ďalších medzinárodných dokumentov, ako je Olympijská charta – 2003,
Svetový antidopingový kódex – 2003 a posledne prijatá dohoda 19. 10. 2005 na pôde
UNESCO v Paríži. 

Používanie dopingových látok v športe je v rozpore s jedným so základných
princípov Olympijskej charty - fair play. Získať tak pomocou dopingu výhodu pred
súpermi je podvod. Podvod v športe principiálnym spôsobom narúša a znižuje jeho
hodnoty. Preto v športe nemá žiadne miesto. 

Podľa svetového antidopingového kódexu porušenie antidopingového pravidla vedie
k diskvalifikácii v súťaži, ako aj k následnej sankcii. Je otázne, či trest pri prvom
porušení pravidla nezvýšiť z doterajších dvoch na štyri roky nespôsobilosti. 

OH zostávajú aj v súčasnosti - a zrejme bude tak aj v budúcnosti - najvýznamnejším
svetovým sviatkom športu, priateľstva, mieru a tiež festivalom kultúry. Ich miesto
v živote spoločnosti treba chápať ako symbol určitých myšlienok. Je o ne stále záujem.
Či už u športovcov, ale aj u divákov, u miest ktoré by chceli OH usporiadať. Ďalej
u médií, u ekonomiky, ale aj u politiky. V súvislosti s organizovaním OH je potrebné
samozrejme určiť, ďalej zlepšovať pravidlá v duchu olympizmu. 

V dôsledku uvedeného preto zostáva stále celý rad problémov. Napr. už spomínaný
program OH (tradičné – nové športy), počty akreditovaných hostí, novinárov, a ďalších
rôznych účastníkov OH, kapacita a náročnosť rôznych zariadení, náklady na
technológie, na bezpečnosť atď. Preto MOV a jeho predseda Rogge, ako aj celé MOH
venujú zvýšenú pozornosť rozsahu a zložitosti OH. Cieľom je zachovať OH také, aby
boli jedinečným stretnutím športovcov a milovníkov, podporovateľov MOH z celého
sveta. Vytvárať optimálne podmienky pre športovcov na dosahovanie najlepších
výsledkov. Zabezpečiť priateľskú a pokojnú atmosféru, umožniť médiám, aby mohli
informovať svet o OH. MOV má záujem, aby usporiadateľské mestá mali prospech
z celkovej infraštruktúry, zo športových a ďalších zariadení.

Ad 2) Finančné zabezpečenie činnosti MOH
Činnosť v takom rozsahu, resp. takého významu, ktorú MOH má, musí byť

zabezpečená aj finančne. Zo začiatku svojej činnosti MOV a vôbec celé MOH zápasilo
s ekonomickými problémami. Až v posledných desaťročiach minulého storočia nastala
zásadná zmena vo finančnom zabezpečení OH, MOV, resp. ďalších aktivít MOH. Stalo
sa tak najmä vďaka televízii, sponzorskej činnosti a hlbšej spolupráci s médiami.

Slušnú sumu peňazí získava olympijské hnutie z marketingových príjmov v rámci
sponzoringu. Tzv. TOP program sa uzatvára na 4 roky. (TOP I. začal r. 1985). Partnermi
sú nadnárodné spoločnosti. Ich počet je obmedzený, čo im zabezpečuje absolútnu
exkluzivitu. (Napr.: Coca-cola, Kodak, Panasonic, Mc_Donalds, Visa, Samsung, atď.)
Finančné výsledky sú veľmi dobré a neustále narastajú. Príjmy TOP V. dosiahli 663
USD. Napr. nárast príjmov medzi TOP IV. a TOP V. bol cca. 15% a medzi TOP V. a TOP
VI. bude ešte výraznejší. Taktiež rokovania pre TOP VII. (2009-2012) dobre postupujú. 

89



Ďalšie finančné príjmy sú z predaja práv k prenosu olympijských hier televíznym
spoločnostiam:
tabuľka č. 1
Príjmy za TV prenosy v miliardách $ USD
r. 2002-2004 r. 2006-2008 r. 2010-2012
2,228 2,532 2,880

Tabuľka ukazuje nárast príjmov. Zmluvy sú už uzatvorené pre periódu 2006/2008.
Pre roky 2010-2012 predložené rokovania dosiahli už výšku skoro 2,9 miliardy USD a je
opodstatnený predpoklad, že prerokujú 3 miliardy. 

MOH získava ďalšie finančné príjmy z predaja vstupeniek na OH (organizačné
výbory) a z licenčných programov (org. výbory a NOV, MOV).

Hoci je uvedená finančná situácia pozitívna, predsa treba zostať rozvážnymi.
V súčasnosti sú finančné zdroje veľmi dobré, ale MOH ich nemusí dostať, ak nebudú OH
úspešné. Preto stále úsilie MOH musí smerovať na zachovanie, resp. zveľaďovanie
kvality OH. Na základe uvedeného MOV rozhodol založiť rezervný fond. Ak by sa
z rôznych príčin niektoré OH nekonali, aby MOV mohol kontinuálne ďalšie 4 roky
pokračovať vo svojej činnosti. 

Táto ekonomická politika, ako ukazuje tabuľka č. 2, prináša svoje ovocie. 
tabuľka č. 2  
Rezervný fond v miliardách $ USD
r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004
105 142 168 245

Všetky príjmy olympijského hnutia sa ďalej využívajú na rozvoj olympizmu. MOV
tak má možnosť podporovať organizačné výbory OH, NOV, založiť a financovať
Olympijskú Solidaritu, podporuje Svetovú antidopingovú agentúru (WADA), poskytuje
finančnú pomoc MŠF, Paralympijskému výboru atď. 

Lenže peniaze nie sú cieľom, ale prostriedkom na rozvoj celého olympijského hnutia.
Úloha MOV je omnoho širšia, ako len organizovanie OH a získavanie financií. Tak sa
dostávame v mojom referáte k ďalšej významnej úlohe MOV – podporovať, rozvíjať
a rozširovať na svete olympijské hodnoty. 

Ad 3) Šírenie hodnôt olympizmu.
Úloha MOV a celého MOH – ich jedinečné postavenie vo svete športu – je práve

v šírení olympijských hodnôt. Ako napr. výchova v duchu olympijských ideálov,
podpora kultúry, ochrana životného prostredia, podpora účasti žien v športe, zaradenie
sa športovcov do spoločenského života po skončení aktívnej činnosti, získavanie
potrebného vzdelania, boj proti dopingu, podpora športu pre všetkých, humánne
podujatia, podpora olympijského prímeria, podpora olympijského múzea atď.

Detailnejšie, čo sa výchovy a športu týka, možno povedať:
� všestranné šírenie základných olympijských princípov
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� podpora organizovania a rozvoja športu, ktorý má výrazne humánne poslanie
a prispieva k všestrannému a harmonickému rozvoju človeka, k upevneniu jeho
zdravia

� výchova mládeže pomocou športu v duchu vzájomného porozumenia
a priateľstva, čo pomáha budovať lepší a pokojnejší svet

� príprava a usporiadanie celosvetového sviatku športu – OLYMPIJSKÝCH HIER,
ktorých hlavným poslaním, okrem prezentovania športového majstrovstva, je
upútať verejnú mienku národov a vlád k športu ako významnému prostriedku
všestranného rozvoja človeka, na upevňovanie priateľstva a vzájomného
porozumenia medzi národmi

� propagácia športu a možností jeho využitia pre telesnú, mravnú a estetickú
výchovu človeka, na realizáciu všeobecne ľudských, humánnych hodnôt mieru
a priateľstva 

� vytváranie podmienok na realizáciu daných možností, výmena skúseností,
olympijská solidarita

� pomoc pri príprave a výchove pedagogických, vedeckých a trénerských kádrov
pre šport, ktoré budú pomáhať využívať šport na humánne ciele

Výchova je stále živý, nekonečný proces. Významnú úlohu hrajú národné olympijské
akadémie, NOV, ale dôležitejšiu úlohu hrajú tréneri, učitelia na školách všetkých
stupňov, rodičia. Aby sa mohla uvedená úloha realizovať, treba samozrejme vytvoriť
príslušné organizačné a ekonomické podmienky, najmä pre mládež, zo strany štátu
a spoločnosti. Takáto investícia do výchovy mládeže prostredníctvom športu by bola iste
rentabilnejšia, ako riešenie následkov po výčinoch mladých ľudí. Pretože v koreferátoch
bude v danej problematike viac podrobností, obmedzil som sa na prv spomenuté. 

Záverom – Pierre de Coubertin vytvoril základy olympizmu ako životnej filozofie
športu. Uplynulý čas ukázal životaschopnosť tejto filozofie. Tieto poznatky vedú
k presvedčeniu, že olympizmus, ako filozofia športu je schopný sa uplatniť aj
v podmienkach spoločnosti. Avšak o ideály, princípy olympizmu treba bojovať. 

✤ ✤ ✤

Historický odkaz olympizmu očami súčasnosti
Prof. PhDr. Ján Grexa PhD.

Úvod
Laická verejnosť nie vždy dostatočne rozlišuje pojmy olympizmus, olympijské

hnutie a olympijské hry. Olympijská charta ich vo svojich základných princípoch
definuje jasne:

Olympizmus je životnou filozofiou, vyvážene spájajúcou telesnú zdatnosť, vôľu,
ducha v jeden celok. Splývaním športu s kultúrou a výchovou olympizmus usiluje
o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, na výchovnej
hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní univerzálnych základných etických
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princípov. Zmyslom olympizmu je všade zapájať šport do procesu harmonického
rozvoja človeka, s cieľom utvoriť mierovú spoločnosť. 

Z moderného olympizmu pramení olympijské hnutie, riadené MOV, myšlienkový
prúd presadzujúci olympijské myšlienky v celosvetovom meradle.

Olympijské hry, pozostávajúce z hier olympiády a zo zimných olympijských hier,
sú súťažou medzi športovcami v individuálnych a kolektívnych športoch, a nie súťaže
medzi krajinami. 

Zrod moderného olympizmu 
Zakladateľom moderného olympizmu je Pierre de Coubertin (1863 - 1937). Vo

svojom posolstve mládeži celého sveta zo 17. apríla 1927 odkázal: „...Olympizmus sa
môže stať školou ako mravnej ušľachtilosti a čistoty, tak fyzickej odolnosti a energie,
avšak jedine pod podmienkou, že na rovnakej výške, ako budete držať silu svalov, budete
dvíhať štít svojej cti a športovej nezištnosti. Budúcnosť závisí na vás“.

A my sa po ôsmich desaťročiach pýtame: rozvíjal svet ideály olympizmu tak, ako ich
chápal tvorca novovekého olympizmu a novovekých hier?

Ale ešte skôr by sme sa mali opýtať: na akom základe koncipoval tento úžasný
človek, historik pozerajúci dopredu, koncepciu olympizmu? Vieme, že k obnoveniu
olympijských hier ho viedla snaha zreformovať výchovný systém aj pomocou
výchovných hodnôt športu, založeného na princípoch fair play. V jednom aj v druhom
prípade boli primárnym prameňom ideály antického Grécka.

Iste, starovekí Gréci nepoznali pojmy šport, olympizmus či fair play, ale ich
jednoducho realizovali. Vytvorili zo športu systémovú súčasť svojho každodenného
života. Cvičiť bolo pre slobodných Grékov nielen právom, ale aj povinnosťou voči
svojmu štátu. Kvalitu života merali činnosťou v čase voľna - scholé. Značnú časť tohto
voľna im vypĺňali cvičenia, hry a zápolenia.

Starí Gréci vychádzali z presvedčenia, že zanedbávaním tela sa celá spoločnosť
oslabuje a zanedbávaním mozgu ohlupuje. Od takéhoto poznania viedol zákonitý krok
k ich povestnej kalokagatii. Preto mohol kult telesnej krásy zharmonizovanej s krásou
ducha získať masový charakter: každý slobodný občan gréckych polis mal právo merať
si sily ako rovný s rovným! Ešte aj nahota odstraňovala nerovnosť. Étos požadoval, že
každý mladý občan má cvičiť bezpodmienečne, starší podľa možnosti.

Vyústením športových aktivít boli hry, ktoré sa konali v Olympii možno už od 13.
storočia pred Kristom, prerástli pôvodný grécky rámec a dodnes so svojimi ideálmi
patria, podobne ako ostatné vymoženosti Grékov, všetkým národom. Olympijské
slávnosti ako najväčšia kultúrna a spoločenská udalosť gréckeho sveta oficiálne, teda od
roku 776 pred Kristom trvali 1169 rokov a konali sa 393- krát! Počas nich bol vyhlásený
zákaz akéhokoľvek násilia, posvätný mier - a sme pri ďalšom ušľachtilom postuláte - pri
ekecheirii!

A to ešte nie je všetko. Olivový veniec víťaza v Olympii a titul olympionika bola
najvyššia pocta, akú mohol smrteľník dosiahnuť. Avšak jedine čestným spôsobom.
Podstavce pokutových sôch, tzv. Zánes (Diovia), hlásali, že „olympijské víťazstvo možno
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dosiahnuť nie zlatom a striebrom, ale rýchlosťou nôh a telesnou zdatnosťou“ a že „sochy
sú tu na výstrahu všetkým, aby nikto nekupoval olympijské víťazstvo za peniaze“. Takže
sme aj pri antickej variácii moderného pojmu fair play.

Olympijské hamovky
Tento antický trojideál nestratil na aktuálnosti a humanitnom posolstve športu

dodnes, pretože smeruje k dreni človečenstva - k sebazdokonaľovaniu harmonického
človeka a cez neho ku konštruovaniu zmysluplnej, pretože harmonickej a tolerantnej
spoločnosti. Dodnes tvorí stavebný materiál budovania súčasného olympizmu, avšak
toto budovanie narážalo a naráža na celý rad prekážok.

1. Protirečivosť športu, amaterizmus versus profesionalizmus
Rozporuplný je samotný šport a jeho ponímanie. Vzťahuje sa to predovšetkým na

vrcholový a profesionálny šport, ktorý nadobúda selektívny charakter. Kým cieľom
telesných cvičení je človek a ony sú "len" prostriedkom k dosiahnutiu všestranného
zdokonaľovania, vo vrcholovom športe sa stáva aj opak: tam sú cieľom cvičenia a človek
je len prostriedkom k ich dosiahnutiu. Diktatúra úspechu zvádza k snahe víťaziť aj za
cenu porušovania fair play, do športu sa vnáša agresivita, podvádzanie, používanie
zakázaných podporných prostriedkov, ale aj podriaďovanie športu a zdravia komerčným
záujmom.

V minulej storočnici olympijské hnutie a MOV zápasilo predovšetkým s riešením
amatérskej otázky, hoci s profesionalizmom sa stretávame už na antických olympijských
hrách. Spočiatku mal profesionalizmus výslovne negatívne znamienko a bol
protikladom "čistého olympijského športu". Preto po OH 1924 v Paríži boli napríklad
z programu hier vylúčené typicky profesionálne športy futbal a tenis. Za porušenie
amaterizmu sa považovala aj náhrada za mzdu, takže z amatérskeho športu na vysokej
výkonnostnej úrovni boli prakticky vylúčené slabšie sociálne vrstvy. Postupne na hrách
bujnel skrytý profesionalizmus, preferovaný najmä bývalými socialistickými krajinami,
a čoraz okatejšie sa ukazovala neudržateľnosť "čistého amaterizmu". Olympijské súťaže
špatilo evidentné pokrytectvo, vzdialené ideálom olympizmu.

- Definícia amatéra sa postupne upravovala a zmierňovala, ale až XI. olympijský
kongres v roku 1981zrušil povestný 26. § Olympijskej charty a až OH 1988 sa ako "open
hry" stali skutočnou prehliadkou najlepších športovcov sveta. 

2. Absencia olympijských kongresov
Olympijské kongresy boli najvyššou inštanciou, ktoré riešili závažné filozofické,

pedagogické, etické a odborné problémy hnutia. Až do vypuknutia prvej svetovej vojny
sa konalo 6 kongresov, avšak po abdikácii Coubertina na funkciu predsedu MOV začal
v manažovaní hnutia prevládať prezidiálny systém, zameranosť na organizačno-
technické otázky, a kongresy sa stali akoby nepotrebné. V medzivojnovom období sa
konali ešte tri (1921 v Lausanne - schválenie Olympijskej charty, 1925 v Prahe, 1930
v Berlíne) a potom prišla 43-ročná odmlka. V roku 1950 bol z Charty vypustený článok
o olympijských kongresoch a k ich obnoveniu došlo v roku 1973, kedy sa konal X.
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kongres vo Varne. Plánovalo sa ich zvolávanie v osemročných cykloch, čo sa však
nedodržalo. Po ôsmich rokoch sa XI. kongres uskutočnil v roku 1981 v Baden-Badene,
XII. kongres bol až v roku 1994 a XIII. kongres je v nedohľadne.

3. Spolitizovanie športu a olympijských hier
Už pri zrode novovekých olympijských hier sa objavovali spochybňujúce hlasy, že

hry budú len pokračovaním vojen medzi národmi mierovými prostriedkami, že budú
semeniskom nacionálnych vášní a šovinizmu, elimináciou ekecheirie. Napokon, MOV
musel svoju činnosť v rokoch dvoch svetových vojen prerušiť. Kým starí Gréci odkladali
vojny kvôli hrám, náš svet odložil hry kvôli vojnám. Lokálne vojny zúrili a zúria aj počas
konania olympijských hier. Zúria akoby na výsmech jednej zo základných olympijských
ideí - myšlienke mieru a priateľstva medzi národmi, princípom demokracie,
rovnoprávnosti a internacionalizmu.

V takýchto podmienkach sú olympijské ideály odsúdené na perifériu. Žiaľ, vývoj
svetovej politiky sčasti potvrdil opodstatnenosť týchto pochmúrnych vízií. 

Prvýkrát boli frapantne politicky zneužité ZOH a OH 1936 v nacistickom Nemecku.
K výzve demokratických síl preložiť hry z totalitného štátu do demokratickej krajiny
zostal MOV a jeho predseda Baillet-Latour hluchý. MOV svojho člena - Američana
nemeckého pôvodu Ernsta Lee Jahnckeho dokonca vylúčil zo svojich radov a nahradil
ho neskorším predsedom MOV A. Brundagem. Ako smutnú pikantériu možno uviesť, že
Baillet-Latour zomrel r. 1942, keď sa nespamätal zo smrti svojho syna, ktorý padol ako
príslušník odboja proti okupantom. Nemeckej armáde, ktorá prepadla Belgicko, velil
jeho kolega z MOV - generál von Richenau ... 

Dodajme ešte, že ZSSR ako ďalší totalitný štát medzivojnového obdobia olympijskú
vstupenku nedostal.

Po druhej svetovej vojne existoval nový pomer síl vo svete, ale nádeje na pokojný
svetový vývoj vygumovalo v politicky rozdelenom svete obdobie studenej vojny,
neprajné nezištnému šíreniu olympijských ideálov. Priateľské olympijské zápolenia sa
pričasto menili na neľútostné súboje a víťazstvá interpretovali ako prejavy predností
politických systémov. 

Prenos politického súťaženia na olympijskú pôdu sa prejavil aj bojkotom niektorých
socialistických krajín, ktoré mali svoje demokratické náprotivky (NDR, Čína, KĽDR).
Olympijskú pôdu neobišiel ani neduh terorizmu (OH 1972 a 1996), ani bojkot
samotných hier, kedy existencia olympijského hnutia a jeho hier stála takmer na prahu
svojho zániku. OH 1976 v Montreale bojkotovali africké štáty na protest proti účasti
Nového Zélandu, pretože jeho rabgisti štartovali v Juhoafrickej republike, vykonávajúcej
politiku apartheidu. JAR bola kvôli tejto politike z olympijského hnutia vylúčená. OH
1980 v Moskve bojkotovali USA, Japonsko, Kanada, NSR a ďalšie krajiny na protest
proti agresii ZSSR v Afganistane. OH 1984 v Los Angeles zasa na revanš bojkotoval
ZSSR a jeho politickí sateliti okrem Rumunska. 
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4. Komercializácia hier a jej dôsledky
Problémy v hnutí privodila aj neúmerná komercionalizácia, hoci sama osebe

priniesla aj ekonomické a finančné pozitíva. Treba si uvedomiť, že gigantizmus hier
viedol k veľkým nákladom na ich usporiadanie. Preto na OH 1980 kandidovali iba dve
mestá, na OH 1984 iba jedno! Východiskom sa ukázala "privatizácia" Hier 1984
a odvtedy záujem kandidátov na usporiadanie hier opäť nápadne vzrástol. Avšak sobáš
hnutia s biznisom priniesol rad negatív, narúšajúcich etiku športového súťaženia, celého
hnutia i samotných činovníkov MOV. Korupčné aféry v MOV sú vari tým najsmutnejším
príkladom, ako olympijské ideály narúšajú sami ich tvorcovia a strážcovia.

Olympijské pozitíva
Bolo by však neobjektívne nachádzať v olympijskej minulosti iba negatívne stránky.

Faktorov, ktoré v uplynulej storočnici pomáhali napĺňať ideály olympizmu, bolo viacero:
1. V roku 1921 bola prijatá Olympijská charta ako ideový základ rozvoja hnutia

v duchu ideálov olympizmu.
2. Od OH 1928 začal demokratický emancipačný proces účasti žien v hnutí a ženského

športu v olympijských súťažiach. 
3. V rokoch 1967 a 1968 sa vybudovali demokratické zásady tripartity (MOV - ANOV

- AGFIS).
4. Od roku 1972 sa postupne začali uplatňovať nové princípy v hnutí: olympijská

solidarita a podpora športu pre všetkých. 
5. Bol vytvorený Etický kódex olympijského hnutia.
6. Veľmi významnou zložkou činnosti hnutia sa stala ochrana životného prostredia.
7. Olympijské hnutie postupne zohráva úlohu "mierotvorcu", názorným príkladom sa

stala lillehammerská "ekecheiria" a založenie FITO - Medzinárodnej nadácie pre
olympijské prímerie (2000).

8. Opustenie pokryteckého amaterizmu, vo februári 1986 bol prijatý nový Kódex
športovca a v októbri 1986 boli na 91. zasadnutí MOV schválené "open hry". 

9. Zabezpečila sa finančná nezávislosť olympijských hier. 
10. MOV inicioval vznik Svetovej antidopingovej agentúry a Športového arbitrážneho

súdu.
11. Bolo vybudované Centrum olympijských štúdií a Olympijské múzeum v Lausanne. 
12. Posilnil sa význam vied - od roku od 1997 v dvojročných cykloch udeľuje MOV

cenu významným predstaviteľom z oblasti športovej vedy. 
13. Zaviedlo sa monitorovanie zdravia športovcov a dopingové kontroly. 

Záver
Olympijské hnutie a jeho hry sa boria s nemalými problémami a ako to už v športe

býva, nevieme, ako tento súboj dopadne. Novovekí barbari sa volajú diskriminácia,
fanatizmus, neznášanlivosť, ale aj neúmerná komercionalizácia, doping, gigantizmus
hier. Ba mnohí barbari napadajú hnutie aj znútra, ako jeho členovia, či už otvorene alebo
nepriamo.

Olympijské hnutie a jeho hry nebudú nikdy dokonalosť sama, ale majú opodstatnenie
jedine vtedy, keď pozitíva budú vysoko prevažovať nad negatívami.
Progresívny smer vývoja naznačil XII. olympijský kongres v Paríži, ktorý akcentuje: 
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- zodpovednosť športovcov, trénerov, funkcionárov za ďalší rozvoj športu a olympizmu;
- posilnenie výchovy k vykonávaniu športov podľa olympijských princípov, kedy snaha

o výkonnosť musí rešpektovať osobnosť a individualitu života;
- podporu športu pre všetkých a venovanie pozornosti športu zdravotne oslabených;
- organizovanie hier ako festivalu mládeže, športu, solidarity, priateľstva a mieru;
- obranu proti zneužívaniu športovcov (finančné záujmy, drogy, nadmerný počet súťaží);
- ochranu životného prostredia.

Stručne povedané, olympijské hnutie má v súčasnosti tri základné dimenzie:
1. OH a šport. 
2. Olympijskú výchovu.
3. Ekológiu športu.

Celkom na záver treba ešte raz zdôrazniť, že hoci olympijské hnutie v dôsledku
spomínaných neduhov a nástrah plne nenaplnilo olympijské ideály, stalo sa
s olympijskými hrami trvalou a neodmysliteľnou súčasťou športového, kultúrneho
a spoločenského života celého sveta, neopakovateľným a nezastupiteľným "festivalom
festivalov" športovej krásy a ľudskej spolupatričnosti.
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✤ ✤ ✤

Stav olympizmu na Slovensku – perspektívy jeho rozvoja
Dr. František Chmelár, predseda Slovenského olympijského výboru

I.
Pojem olympizmus v konkrétnom čase a priestore znamená dosiahnutú úroveň

poznania, vedomia a konania olympijského hnutia, opierajúc sa o šport ako významný
prostriedok harmonického rozvoja a výchovy človeka, ale tiež demokratického,
spravodlivého, kultivovaného a mierového vývoja spoločnosti.

Zjednodušene povedané, olympizmus je náplňou i obrazom činnosti olympijského
hnutia. Napriek tomu, že Slovensko bolo takmer od začiatku prítomné pri vzniku
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olympijského hnutia, pri obnovení olympijských hier a formovaní olympizmu sú tradície
slovenského olympizmu len nepriame a málo výrazné. Len ťažko ich možno porovnávať
s tradíciami českými, maďarskými, poľskými a ďalších európskych národov. Je to
objektívna skutočnosť, pretože k tomu na Slovensku neboli vytvorené adekvátne politické
a spoločenské podmienky. Zárodky slovenského olympizmu sú súčasťou
rakúsko–uhorskej, alebo česko– slovenskej športovej a olympijskej histórie. A je celkom
prirodzené, že v nich tvoria menšinu. Bola to však história veľmi bohatá, významne
ovplyvňujúca vývoj medzinárodného olympijského hnutia a tak sa oprávnene a s vďakou
môžeme podieľať na hrdosti a predovšetkým sa o tieto pekné tradície opierať a rozvíjať ich. 

II.
Na rozhraní 80-tych a 90-tych rokov, bolo olympijské povedomie na Slovensku

minimálne. Nadšený vznik Olympijskej spoločnosti Slovenska (OSS) bol vítaným
pokusom malého okruhu jednotlivcov niečo zmeniť. S odstupom času sa dá konštatovať,
že to bol vydarený, ba nevyhnutný krok k nasledovnému vzniku samostatného
Slovenského olympijského výboru. Napriek obmedzeným možnostiam i niektorým
chybám, vytvorila OSS výborný základ pre formovanie slovenského olympijského
hnutia a olympizmu. 

Stav sa radikálne zmenil vznikom samostatného Slovenského olympijského výboru
(SOV), ako riadneho člena medzinárodného olympijského hnutia. Na jednej strane sa
otvorili možnosti oficiálne reprezentovať Slovensko, predovšetkým na olympijských
hrách, na strane druhej sa vynorili nové úlohy, limity, princípy, organizačné pravidlá
usmerňujúce naše pôsobenie v rámci olympijskej rodiny. 

Úprimne povediac, väčšina olympijského hnutia (najmä zo strany športových
zväzov, športovcov, olympionikov, médií, atď.) orientovala svoj záujem najmä otázkam
účasti na olympijských hrách. Menšia časť venovala úsilie ďalším oblastiam činnosti,
ktoré je možné označiť za segmenty rozvoja olympizmu. Takýto stav do určitej miery
ešte pretrváva a napriek tomu, že je pochopiteľný, nemôže byť pre nás uspokojivý. 

Olympijské hry sú prioritou a najvýznamnejším médiom nielen pre MOV, ale aj pre
celé olympijské hnutie a teda aj pre nás. Je tomu tak preto, že:
1. najlepšie vyjadrujú skutočnosť, že olympijské hnutie vychádza zo športu a stavia na

ňom;
2. šport je na hrách prostriedkom, prostredníctvom ktorého sa dajú vhodne uplatňovať

olympijské princípy;
3. hry sú najvýznamnejším propagátorom olympijských ideálov;
4. hry sú najúčinnejším prostriedkom olympijskej výchovy, pretože emocionálne

oslovujú široké masy;
5. hry sú najefektívnejším marketingovým médiom, prostredníctvom ktorého

olympijské hnutie získava zdroje na svoju činnosť a rozvoj;
6. hry sú stimulom pre riešenie niektorých závažných politických a spoločenských

problémov v medzinárodnom meradle;
7. hry sú najsilnejším motívom pre športovcov a športové tímy vyvíjať sa a zvyšovať

výkonnosť do maximálnej miery.
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Zjednodušene povedané ústami J. A. Samarancha: „Za všetko, čo olympijské hnutie
dosiahlo a má, vďačí hrám.“ Alebo opačne. Akú autoritu, účinnosť a životnosť by malo
olympijské hnutie (aj u nás) bez olympijských hier? 

Prioritná pozornosť, ktorá sa venuje športu, t. j. programu hier a zo strany NOV aj
úspešnej účasti na olympijských hrách, je teda oprávnená. Rozhoduje o tom, či verejnosť
vôbec bude alebo nebude vnímať olympijské hnutie. Nebolo by však správne ostávať len
pritom, pretože o otázke ako bude verejnosť vnímať olympijské hnutie, či k nemu zaujme
pozitívny postoj, o tom rozhoduje to, čo zhrňujúco nazývame olympizmus.

Súťaženie v rámci fair-play, bez dopingu, bez diskriminácie, bez nivočenia životného
prostredia i ľudského zdravia; príspevok k priateľstvu, tolerancii, mierovému
spolunažívaniu. Univerzalita, solidarita, rovnocenný rozvoj telesnej i duševnej stránky
človeka. Obohacovanie života, kultúrnych, etických a humanistických hodnôt – toto
všetko sú skutočnosti, ktoré rozhodujú o úrovni rozvoja olympizmu, ale aj stanovisku
verejnosti k nemu.

III.
Od vzniku Medzinárodného olympijského výboru a obnovenia olympijských hier

uplynulo viac ako 120 rokov. V priebehu doterajšej histórie mali vonkajšie okolnosti,
najmä politika, často snahu meniť charakter a smerovanie olympijského hnutia. Na
druhej strane má na popularizáciu športu, olympijských hier a olympizmu vôbec, napr.
rozvoj masovej komunikácie, predovšetkým televízie obrovský a pozitívny vplyv.

Dá sa konštatovať, že o súčasnej úrovni olympizmu, ktorú je treba aktuálne
považovať za mimoriadne priaznivú, nemusela vždy rozhodnúť len správnosť
a nadčasovosť myšlienok a ideálov P.de Coubertina, múdrosť, schopnosti a autorita MOV
alebo jeho predsedov, ale tiež konkrétne politické, spoločenské, hospodárske,
podmienky. Slúži ku cti olympijskému hnutiu, že doteraz vždy dokázalo prekonať
problémy a prekážky bez toho, aby opustilo Coubertinom definované základné princípy
olympizmu a vhodne využívalo vonkajšie podmienky na svoj rozvoj. 

Obdobne je to aj u nás. Úroveň a orientácia politiky, kvalita spoločenských vzťahov,
efektivita a produktivita slovenskej ekonomiky, ako aj stav športu na Slovensku
ovplyvňujú naše olympijské hnutie. Bolo by naivné si myslieť, že SOV je nezávislým
subjektom v plnom zmysle tohto slova. Jednoducho povedané musíme žiť v realite,
prispôsobovať sa podmienkam, ale nestrácať pri tom zo zreteľa naše olympijské poslanie.

Slovenské olympijské hnutie, možno na rozdiel od iných športových organizácii, má
to šťastie, že je súčasťou veľkej medzinárodnej olympijskej rodiny, že sa kedykoľvek
môže spoliehať na pomoc MOV, že nám Olympijská charta dáva jasnú orientáciu
v našom smerovaní, takže sa nemôžeme pomýliť, pokiaľ ju rešpektujeme a plníme. Je na
nás, aby sme tieto veľké výhody olympijského hnutia využívali v prospech rozvoja
olympizmu.

Za posledné roky sme nepochybne pokročili v tejto oblasti:
1. Ako koordinačný orgán vznikla rada rozvoja olympizmu.
2. Na VZ SOV sme prijali dlhodobejší Program rozvoja olympizmu.
3. Na sekretariáte SOV sme posilnili úsek rozvoja olympizmu.

98



4. Na VV SOV pravidelne hodnotíme aktivity rozvoja olympizmu a pozornosť venujeme
aj modernizácii práce zložiek rozvoja olympizmu.

5. Máme snahu rovnocenne a adekvátne podmienkam vytvoriť materiálne a finančné
zabezpečenie rozvoja olympizmu.
To neznamená, že sa snažíme urobiť všetko čo je treba a že s plnením konkrétnych

úloh môžeme byť spokojní.

IV.
Myslíme si, že pre rozvoj olympizmu (RO) na Slovensku budeme musieť ešte veľa

vykonať nielen v tomto, ale aj v nasledujúcich olympijských cykloch.
Predovšetkým je treba:
a) neustále aktualizovať a modernizovať Program rozvoja olympizmu v súlade

s potrebami a vývojom olympijského hnutia
b) zvyšovať účinnosť a efektivitu práce orgánov a zložiek RO
c) získavať nových, schopných, obetavých a najmä mladých spolupracovníkov
d) zlepšiť propagáciu a medializáciu olympijských aktivít smerom k verejnosti, najmä

k deťom a mládeži
e) zlepšiť marketingové využitie a finančnú sebestačnosť olympijských aktivít a zložiek

RO
f) zvýrazniť, prehĺbiť a rozšíriť činnosť SOA, vybudovať a využívať činnosť olympijského

a športového múzea a budovať slovenské olympijské tradície
g) prehĺbiť a rozšíriť spoluprácu RRO s inými športovými a spoločenskými

organizáciami, najmä športovými zväzmi pri plnení programu
h) prehĺbiť a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti
i)  za ťažiskovú a rozhodujúcu úlohu pri zabezpečení rozvoja olympizmu na Slovensku

je treba považovať zvýšenie kvality a účinnosti olympijskej výchovy a zachovanie
rovnováhy medzi športovou činnosťou, získavaním financií a šírením olympijských
hodnôt, teda rozvojom olympizmu v slovenskom olympijskom hnutí.

✤ ✤ ✤

Olympijské ideály, princípy, ciele - ich platnosť a vývoj
PaedDr. Mária Mračnová

„Hlavnou úlohou olympijského hnutia je prispieť k budovaniu mierového
a spravodlivého sveta a to výchovou mládeže prostredníctvom športu, bez akejkoľvek
diskriminácie a v olympijskom duchu, ktorý vyžaduje vzájomné porozumenie,
priateľstvo, solidaritu a fair play.“ 

Jacques Rogge, predseda MOV
MOV venuje pravidelnú pozornosť uplatňovaniu princípov fair play, univerzality

a solidarity v činnosti olympijského hnutia. Známe sú olympijské aktivity v boji proti
rasizmu, intolerancii, násiliu, za práva žien, nezneužívanie detí a presadzovanie ich
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nárokov na vzdelanie a šport, ochrana zdravia človeka, boj proti dopingu, ochrana
a zveľaďovanie životného prostredia a pod.

Slovenský olympijský výbor má zakotvené vo svojich stanovách, že jeho poslaním
je rozvíjať a šíriť olympijské ideály, a tak prispievať k výchove v duchu vzájomného
porozumenia a priateľstva. Preto má podľa potreby podporovať zakladanie inštitúcií,
ktoré sa venujú olympijskej výchove, organizovať okrem iného aj vzdelávacie,
výchovné, osvetové a spoločenské podujatia v súlade s jeho poslaním, a aj dnešnou
našou snahou je nachádzať východiská a smerovanie, ktorým sa budeme v SOV
v nasledujúcich rokoch uberať.

Slovenský olympijský výbor prijal na svojom valnom zhromaždení v roku 2002
Program rozvoja olympizmu na obdobie rokov 2002 – 2008. Jednou z hlavných úloh,
ktoré si predsavzal, je rozvíjať a šíriť olympijské ideály.

Olympizmus nepovažujeme iba za systém myšlienok, ideálov a princípov, ktoré
potrebujú predovšetkým vrcholoví športovci, považujeme ho za filozofiu potrebnú
nielen pre všetkých, ktorí sa športu venujú, ale aj pre bežnú populáciu, pretože
vyznávanie ideálu kalokagatie, princípov fair play, čestnosti, obetavosti, odvahe súperiť 
patrí ku výchove a vzdelávaniu nás všetkých.

Zakladateľ novovekých olympijských hier Pierre de Coubertin vyzdvihoval šport ako
významný výchovný prostriedok, ktorým chcel v prvom rade pôsobiť na mládež, na jeho
postoje v športovom, ale aj občianskom živote. Šport nevzťahuje iba k jedincom,
považuje ho i ako prostriedok k vytváraniu a kultivácii medziľudských vzťahov,
športpotrebný pre všetkých bez rozdielu, ako základné právo všetkých. Už vtedy hovoril
o zabezpečení športu zo spoločenských prostriedkov a výstavbe športovísk
z prostriedkov obcí a štátu. Paradox s dnešnou podporou športu na Slovensku....

Po rokoch, keď jeho pedagogické a filozofické myšlienky zapadali do zabudnutia,
presadzoval sa tvrdý vrcholový šport, súboj politických a ideologických snáh, keď šport
strácal svoju pôvodnú hernú, výchovnú a aj etickú podstatu, začali vznikať organizácie
a orgány, ktoré sa usilujú o očistu svetového športu, o rozvoj olympijských myšlienok,
napr. Medzinárodný výbor Pierre de Coubertina, Medzinárodný výbor fair play, Komisia
pre kultúru a olympijskú výchovu, Komisia šport a životné prostredie, Ženy a šport,
Asociácia olympionikov, Komisia športovcov a iné. Vyjadrením týchto snáh sú aj
programy MOV a Olympijskej solidarity na podporu programov športu pre všetkých,
programy olympijskej výchovy, podpora činnosti Medzinárodnej olympijskej akadémie
(MOA) a aktivít národných olympijských akadémií (NOA), rovnako aj vyhlásenie
spojenia športu a umenia.

Rovnako MOA, a NOA sa venujú vedeckej, študijnej, kultúrnej, informačnej,
propagačnej a výchovnej činnosti v olympijskom hnutí, ako aj šíreniu olympijskej
filozofie a olympijských ideálov. 

Olympijské hry patria do širšieho kontextu olympijského hnutia, ktorého cieľom je
spojiť šport s kultúrou a výchovou, podporovať športovú vyspelosť s radosťou z námahy
a vypätia, pomáhať pomocou športového súťaženia v duchu fair play a priateľstva
budovať lepší a mierový svet.
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Ideály a princípy olympijského hnutia sú nasledovné:
1. Krása tela a ducha, kalokagatia.
2. Fair play, čestnosť, tolerancia, športová etika. 
3. Mier, priateľstvo a spolupráca medzi národmi.
4. Kultúra a umenie.
5. Výchova a vzdelanie.
6. Ženy a šport.
7. Doping, drogy.
8. Životné prostredie.
9. Šport pre všetkých. 

1/ 
Ťažiskom olympizmu sa stal ideál kalokagatie, chápaný ako cieľavedomý rozvoj

osobnosti športovca, kultivovaný v harmónii jeho fyzických, duchovných
a spoločenských síl. Kalokagatia sa meria zdravím, zdatnosťou a vzdelanosťou,
morálnymi kvalitami a radosťou zo života – je výrazom olympijskej myšlienky.
Kalokagatia, ideál dosiahnutia jednoty tela a ducha je krása tela, ale aj vzdelanosť,
čestnosť, odvaha bojovať, láska k vlasti (najnovšie trendy zmien občianstva, ako sme to
mali možnosť vidieť za posledné roky - Dubai, Kuvajt, Bahrain, Izrael). Platia tieto
zásady ešte aj dnes? 

2/ 
Fair play je niečo viac ako iba dodržiavanie pravidiel. Zachovať sa čestne aj

v situácii, keď získam výhodu za okolností, ktoré nepostrehli rozhodcovia, ani diváci, to
chce pevný charakter, aj odvahu, pretože čestnosť športovca nemusí byť pochopená
trénerom, funkcionárom ani divákom. O fair play sa stále diskutuje, hovorí sa
o princípoch, ale aj obmedzení fair play. Slovo fair má pôvodne estetický atribút, až
neskôr sa stal výrazom etickým. Medzi olympijské ideály patrí aj športová etika. Etika
je náuka o morálke a morálnych princípoch, princíp rozlišujúci dobro od zla, ktorý nás
sprevádza po celý život a je základom ľudského správania sa. Šírenie a presadzovanie
ideálov olympizmu a princípov fair play je v súvislosti s postupujúcou
komercionalizáciou športu stále ťažšie realizovateľné. Navyše ani snaha po prenose
myšlienok olympizmu do reality nebýva príliš efektívna, nedostáva sa jej širšej publicity
ani medzi športovými zväzmi ani vo verejnosti, a tak sa nedostávajú k adresátom, najmä
k mládeži. Snaha Komisie fair play (KFP) SOV rozširovať svoje pôsobenie v športových
zväzoch nie je ešte pravidlom, ale niektoré z nich ako napr. hádzaná, basketbal, vo
futbale to platí už roky, vypracovali svoje hodnotenia a bodovania súťaží slušnosti,
oceňujú najlepších. Vodné pólo pristúpilo aj s predošle menovanými na nosenie pások
s logom KFP na rukávoch kapitánov, technických delegátov, či rozhodcov. Vypracovali
sme Výzvu KFP, ktorú sme viackrát propagovali a ktorou chceme ovplyvňovať vedomie
všetkých.
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3/
Ekecheiria - olympijský mier - zásada mierového spolunažívania národov počas

olympijských hier, je vyjadrením toho, že súčasné poňatie olympijského hnutia je
významným mierotvorným činiteľom napomáhajúcim udržiavať svetový mier, Olympic
Truce. Ekecheiria je základom olympijských ideálov, olympijský mier je potrebné
udržiavať. Pred OH v Sydney vyzvalo OSN všetky členské krajiny na dodržiavanie
olympijského mieru, pred OH v Aténach významní predstavitelia svetového politického,
športového a olympijského hnutia podpisovali dokument o podpore olympijského
prímeria. SOV zorganizoval množstvo stretnutí s ambasádou Grécka, na MZV,
v parlamente, aby aj naši vládni činitelia a tak aj verejnosť sa oboznamovali s významom
zabezpečenia celosvetového mieru počas najvýznamnejšieho sviatku športovcov celého
sveta, olympijských hier.

4/
Kultúrna komisia SOV – organizuje pravidelne semináre – Šport a umenie, Šport

a film, pripravuje Šport, architektúra, urbanistika. Vydarenú výtvarnú súťaž pred dvomi
rokmi pre amatérov aj profesionálov sme zopakovali aj tohto roku s témou zimných OH.
MOV vyhlasuje ku každým OH výtvarnú a k ZOH literárnu súťaž, tohto roku sme dostali
172 prác do našej súťaže, víťazné v každej kategórii sme postúpili MOV . Ešte väčšiu
motiváciu medzi umelcami spôsobil organizačný výbor OH 2008 Peking, ktorý vyhlásil
súťaž pre sochárov celého sveta s možnosťou výherných 29 diel ( Peking sú XXIX. OH
) realizovať priamo v dejisku Hier.

5/
Semináre - tak ako aj dnešný je zase iba medzi členmi Olympijského výboru, čiže

uzavretým okruhom ľudí. Ako zvykne hovoriť prof. Grexa - nepresvedčujme
presvedčených. Práve tu nastupuje naša budúca úloha, v oveľa širšej miere ako doteraz
vstupovať do škôl, už od materských (aj keď sme svojimi vedomostnými súťažami
plánovali v širšej miere ako doteraz vstúpiť do škôl a požiadali sme MŠ SR o zaradenie
do systému olympijských školských vedomostných súťaží pre školy všetkých stupňov,
dostali sme zamietavú odpoveď) a výraznejšie ovplyvňovať médiá.

Od storočnicového kongresu v Paríži 1994, MOV, OSN, UNESCO pravidelne
vyhlasujú tzv. „roky“, vtedy Rok športu a olympijských ideálov, keď sme sa množstvom
aktivít zaradili na popredné miesto medzi NOV sveta. Neskôr nasledovali ďalšie, napr.
rok 2003 vyhlásilo 113. Valné zhromaždenie MOV za Rok olympijskej kultúry
a výchovy, rok 2004 vyhlásila Európska únia za Rok výchovy prostredníctvom športu. 

Rada rozvoja olympizmu pripravila celoročné projekty na podporu výchovných
programov na celom Slovensku. Najvýznamnejším bol projekt Posolstvo Slovenska
olympijským Aténam a najmä jeho celoslovenská štafeta, ktorá s pochodňou obehla
všetky kraje Slovenska. Zapojilo sa do nej viac ako 132 000 účastníkov, pripojených
bolo viac ako 175 pozdravných stúh, výtvarných dielok, fotografií a venovaní našim
olympionikom do Atén. V priebehu štafety sme stretli množstvo podporných ohlasov,
takéto nenáročné podujatia potrebuje naša školská mládež a takouto cestou sa
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olympijské myšlienky dostanú naozaj do každého kúta našej vlasti. To by mohla byť
výzva najmä pre štátne orgány a VÚC, aby urobili výraznejšie celospoločenské kroky
k lepšiemu prístupu deťom a mládeži k športovaniu a cez šport k formovaniu osobnosti.
Rok 2006 bude realizáciou Mobilnej akadémie, keď členovia slovenskej olympijskej
akadémie hodlajú cestovať po Slovensku, usporiadajú školenia tzv. lektorského zboru,
ktorý by s publikáciou Olympijská výchova a plagátmi o histórii slovenského
a svetového olympijského hnutia mali ďalej šíriť olympijské myšlienky a vzdelávať čo
najviac detí. 

6/
Kongres jednoty 1994 – na ňom po prvýkrát upútal vyhlásením pán Samaranch

podporou percentuálneho zvyšovania zastúpenia žien v rozhodovacích, vedúcich
funkciách, keď hovoril o 10 %-nom zastúpení do roku 2000 a dvojnásobku do roku
2010. Účasť žien na OH postupne stúpa zavedením viacerých zmien v športoch
a disciplínach, aj podporou univerzality, ktorú pán terajší predseda MOV veľmi
presadzuje. 

SOV založil svoju komisiu ženy a šport v roku 1997, odvtedy sa jej členky viackrát
vymenili, ale program podpory zvýšenia žien, ktoré cvičia a športujú, sa postupne darí
napĺňať. Tohtoročné podujatie Zmeň svoj životný štýl zapojilo v Bratislave 76 žien do
cieleného programu nenáročnej pohybovej aktivity – chôdze, a ktorý plánujeme na budúci
rok aj so spojením teórie (vydaním publikácie) rozšíriť do ďalších troch regiónov Slovenska. 

7/
Sociologický prieskum, organizovaný SOV za spolupráce SOA ukázal, že

v povedomí verejnosti SR rezonujú skôr olympijské hry, menej už olympizmus a jeho
filozofické a výchovné atribúty. V 20. storočí došlo k veľkému rozmachu vedy, techniky,
k spoločenskému rozvoju, kde sa cení stále viac výkon a úspech a s tým súvisiaci profit.
Nastala zmena životného režimu rozšírením voľného času, nové možnosti jeho využitia
ale nie sú v prospech športu. Najväčšou hrozbou mladej generácie je rozšírenie
používania drog. Drogy a doping sú pliagou spoločnosti a športu obzvlášť, pretože
populárni športovci sú vzormi pre mládež, a ak vidia, že oni brali, prečo by to neskúsili
aj títo mladí. Tu vidím najväčší podraz celému výchovnému snaženiu trénerov,
funkcionárov. Dnes je oveľa náročnejšie pri presadzovaní a organizovaní športu rozvíjať
pôvodné ideály a princípy športu.

8/
Komisia šport a životné prostredie SOV patrí od roku 1994 medzi najaktívnejšie

nielen v SOV, ale na ostatnom kongrese MOV v Keni sme boli vyhodnotení ako tretia
komisia na svete svojimi rôznorodými podujatiami - od tradičných Národných dní
čistoty športovísk a rekreačných areálov, ktorý siedmy ročník prebehol vlani, cez
organizovanie seminárov v spolupráci s Agentúrou životného prostredia SR, až po
tohtoročnú realizáciu výzvy Športovci na pomoc Tatrám. Zapojilo sa do nej viac ako 600
športovcov a funkcionárov, ktorí na viackrát odpracovali skoro 7 500 hodín. V roku 2006
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budeme pokračovať v tejto aktivite dočisťovaním najmä športovísk, neskôr výsadbou
stromčekov a vytvorením Olympijského lesa, ktorý nielen vysadíme, ale budeme sa oň
v budúcnosti aj starať. 

9/
Šport pre všetkých znamená pre SOV najmä organizovanie Behu olympijského dňa

(BOD), ktorý prešiel rôznymi etapami vývoja, zapája sa čoraz viac organizátorov
a podporovateľov do jeho príprav a uskutočnenia, stáva sa celoslovenským znakom
podpory slovenského a svetového olympijského hnutia. Počty účastníkov okolo stotisíc
sa už stávajú pravidlom. Olympijské kluby SR nielen pri BOD dokazujú vyššími číslami
zapojených detí už od najmladšieho veku svoju organizátorskú kvalitu, ale aj
organizovaním Olympiád detí materských škôl, športových podujatí a memoriálov
v rôznych druhoch športu, myšlienku športu pre všetkých realizujú. 

Šport je v niektorých kruhoch spochybňovaný, dochádza k averzii športu a jeho
podstaty pod vplyvom porušovania zásad fair play, požívania dopingu, násilia,
nacionalizmu, korupcie, prehnanej komercionalizácie, vytvárania kultu , hviezd, aj pod
vplyvom rôznych káuz. Práve vyzdvihovaním len vrcholového športu stráca šport ako
celok kredit pozitívne vnímanej ľudskej činnosti a je interpretovaný ako podnecovateľ
násilia, agresivity, podvádzania, poškodzovania zdravia a pôvodca ďalších negatívnych
javov. 

To, akým smerom sa bude šport uberať v budúcnosti, môžeme ovplyvňovať iba do
určitej miery. Často vonkajšie, aj nadnárodné vplyvy rôznych spoločností, ktoré
vstupujú do športu najmä z ekonomických dôvodov, sú určujúce. Trhová ekonomika
globalizácie súčasného sveta zasahuje aj všetky oblasti športu, ako komercionalizácia
športu, čo prináša aj problémy. Ekonomické kritériá nie sú vždy zlučiteľné
s požiadavkami najmä poňatia olympijského športu a môžu pôsobiť aj proti sebe, pretože
ekonomické prístupy sú nadraďované všetkému, čo tradične šport charakterizuje. Najmä
komerčný šport ovplyvňuje motiváciu aktívnej účasti v športe.

Sú tu však aj pozitíva – šport sa stal masový, je príťažlivé divadlo a zábava, zvyšuje
sa počet nových športov, čo slúži ako príklad aktívneho a zdravého spôsobu života.

K negatívam patria – ekonomika, ktorá zatláča pôvodný zmysel športu, športovci
ako predajné komodity, vzrastá nebezpečenstvo poškodzovania zdravia, ako aj
zneužívanie práce trénerov, zvyšuje sa stres, narastá hrubosť, podvody, korupcia, doping.
Dochádza k oslabovaniu morálnych hodnôt, zásad fair play, dokonca môžeme hovoriť
o kríze moderného športu, kde heslom je najprv víťazstvo a potom morálka.

Napriek týmto skutočnostiam, sa musíme snažiť, aby súťaženie a tréningový proces
nestratili svoj pedagogický charakter, aby šport človeka rozvíjal a obohacoval, aby zo
športu mal radosť, spokojnosť z čestného víťazstva a úspešnej sebarealizácie. 

Olympizmus za mnoho rokov dokázal svoju životaschopnosť, v doterajšej športovej
praxi presvedčil, že je aj ako filozofia športu schopný uplatniť sa v budúcnosti. 

Novoveký olympizmus je podmienený dobovými súvislosťami, vývojom spoločnosti
a športu samotného. V dnešnej dobe je potrebné zdôrazniť, aby ideály boli vždy
určujúce, a nie aby sa ideály prispôsobovali dobe.
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Nech olympijská pochodeň pokračuje na svojej ceste storočiami pre blaho ľudstva,
nech jej oheň planie čoraz mocnejšie na prospech ľudstva zapáleného pre ideály
pokroku, hovorí sa na záver každých hier Coubertinovými slovami. Bojovať, nevzdávať
boj patrí k zásadám športovca, tak ako trpezlivo a vytrvalo ísť za svojim cieľom. Platí to
aj v boji proti negatívnym javom v olympijskom hnutí, za uplatnenie olympijských
ideálov. 

Použitá literatúra: 
1. ZAMAROVSKÝ V.: Vzkriesenie Olympie, 1986.
2. KOL.: Malá encyklopedie olympijských her. Olympia Praha 1981.
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4. GREXA. J.: Zborníky SOA 1 – 6 1996- 2003.
5. DOVALIL, J. a kol: Olympismus, Olympia Praha 2004.
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Podpredsedníčka SOV pre rozvoj olympizmu Mária Mračnová. 

Podpredsedníčka SOA Viera Bebčáková.
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Športový riaditeľ SOV Roman Buček. Predseda SOA Ján Grexa.

Pohľad na účastníkov seminára.
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Pohľad na predsednícky stôl seminára.

Predseda SOV František Chmelár.



II. OSTATNÉ

Úpolové športy na olympijských hrách
PhDr. Miroslav Ďurech  

Význam a vplyv úpolových športov na harmonický rozvoj jedinca si uvedomili už
v období antických olympijských hier, najvýznamnejších všegréckych hier, ktoré sa
pravidelne konali od roku 776 pr. n. l. každé štyri roky na počesť boha DIA. 
A tak v roku 708 pr. n. l. na 18. OH boli do ich programu zaradené zápasenie – palé
a päťboj – pentatlon, v ktorom finálnou disciplínou bolo zápasenie. V roku 688 pr. n. l.
na 23. OH bol do programu zaradený box – pygmé. Na 33. OH v roku 648 pr. n. l.
pribudol do všeboj - pankration (kombinácia zápasenia s boxom). Tieto disciplíny sa
udržali v programe olympijských hier až do ich ukončenia roku 394 n. l.

V období starovekých antických olympijských hier malo zápasenie svoje postavenie.
Boli vyhodnocovaní najlepší zápasníci, medzi ktorých patrili Leonitikis z Messeny,
Sóstrates zo Sikyónu, Astydamas, Aigon, Dioxyppos. Boli to svalnatí borci veľkou
hmotnosťou, silnými pažami a veľkými päsťami. Mali široký hrudník, ploché brucho
a nohy umožňujúce rýchly odraz a pevný postoj na klzkom zápasisku. Celogrécky
a neskoršie i celosvetový ohlas si získal zápasník Milón z Krotónu (6. stor. pr. n. l.),
ktorý 7 krát zvíťazil v Olympii, 7 krát na pýtických hrách v Delfách, 10 krát na hrách
istmických a 9 krát na nemejských hrách. O jeho úspešnosť sa pričinil i jeho tréner
Pythagoras zo Samu, ktorý vplýval na Milóna, aby vedel využiť svoju silu v spojení so
získavaním vedomostí štúdiom v jeho škole. Už tu spoločne mali rozplánovaný
a prepracovaný systém prípravy – tréningu. Okrem telesnej prípravy kládli dôraz na
rozvoj techniky a taktiky zápasenia. Milón prísne dodržiaval pravidlá životosprávy
a diétu a absolvoval prípravu s postupne narastajúcou záťažou.

Súťaže v pentatlone, zápasení, boxe a pankratiu sa uskutočňovali na 5 deň. Známi
z víťazov boli z 83. OH (448 pr. n. l.) bratia z ostrova Rhodos Akusilaos, ktorý zvíťazil
v boxe a víťaz v pankratiu Damagetes, ktorí boli synovia slávneho boxera Diagora.
V tomto období (5. stor. pr. n. l.) vzniká určitý spôsob profesionalizmu, ktorý do
popredia posúva záujem hlavne o zápasenie, box a pankration, čo zvýšilo záujem o tieto
športy.

V ďalšom období sa objavovali ďalší a ďalší jedinci, ktorí v úpolových športoch
zaradených do programu starovekých i novovekých olympijských hier dosahovali
vynikajúce výsledky nielen na olympijských hrách, ale najviac na svetových
a kontinentálnych majstrovstvách.

Po dlhej odmlke prichádza francúzsky pedagóg, historik a športový funkcionár
Pierre de Fredy de Coubertin (1863-1937) s myšlienkou obnovenia olympijských hier.
Sám bol propagátorom helénskej kultúry, športu a telesnej výchovy a aktívnym
športovcom, okrem iného v boxe a šerme. V roku 1892 navrhol obnovenie OH ako
prostriedku k výchove mládeže a k upevneniu mieru. Z jeho iniciatívy sa od 16. do 25.
6. 1894 zišiel I. olympijský kongres v Paríži, ktorý rozhodol o obnovení olympijských
hier.

Do programu novodobých OH sa dostávajú aj úpolové športy – zápasenie, box
a šerm. Na OH 1964 ako ukážkové športy sa predviedli budo – kyudo, sumo, kendo. Do
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programu bolo zaradené džudo a po ukážkovom predvedení taekwonda na OH 1988
bolo zaradené do programu OH 2000. O začlenenie usiluje karate, hoci je zaradené
medzi olympijské športy, no nie zaradené v programe OH.

Spočiatku boli hlavnými aktérmi len muži, neskoršie sa do súťaží začali zapájať
i ženy. Od I. OH v Aténach roku 1896 sa hier zúčastňovali v rôznych výpravách - či už
Rakúsko-Uhorska do roku 1918, Československa do roku 1992 a nakoniec Slovenskej
republiky od roku 1993 - aj občania slovenskej národnosti.

Olympijskú poctu štartovať na OH 1908 v Londýne mal diskár Juraj Luntzer
(23.8.1886 - ? 1944), ktorý štartoval aj ako zápasník v gréckorímskom štýle, kde prešiel
len kvalifikáciou.

Do výpravy Československa na OH 1924 do Paríža boli prvý raz nominovaní aj
športovci zo Slovenska, medzi ktorými bol šermiar Alexander Bárta (? 1892 - ? 1945),
ktorý sa pričinil o 4. miesto družstiev v šerme šabľou. Na OH 1936 v Berlíne štartoval
Jozef Herda (21. 4. 1910 - 4. 10. 1985) v gréckorímskom štýle zápasenia v hmotnosti
do 66 kg, kde získal striebornú medailu! Boxer Rudolf Kus (23. 2. 1915 – 3. 7. 2006)
v hmotnosti nad 79,38 kg vypadol hneď v I. kole. Podobne šermiar šabľou Jozef Benedik
(10. 3. 1898 – 11. 10. 1977) v jednotlivcoch sa prebojoval do 2. kola a v družstvách len
do kvalifikácie. 

Na OH 1948 v Londýne štartoval v boxe v hmotnosti do 67 kg Július Torma (7. 3.
1922 - 23. 10. 1991/, ktorý vybojoval zlatú olympijskú medailu! Olympijské hry v roku
1952 v Helsinkách priniesli zmeny v hmotnostných kategóriách v boxe, ktoré boli
rozšírené o dve hmotnosti. Veľký úspech vybojoval práve v boxe Ján Zachara (27. 8.
1928). V hmotnosti do 57 kg získal zlatú olympijskú medailu! Július Torma v hmotnosti
do 67 kg sa prebojoval do 3. kola. Dobre si počínal aj zápasník v gréckorímskom štýle
Mikuláš Athanasov (28. 11. 1930 – 25. 12. 2005), ktorý získal bronzovú olympijskú
medailu! Na ďalekú cesto na OH 1956 do Austrálie – Melbourne sa dostali z úpolových
športov len boxeri Ján Zachara v hmotnosti do 57 kg, ktorý sa prebojoval do štvrťfinále
a Július Torma v hmotnosti do 75 kg, ktorý sa dostal do 2. kola.V Ríme na OH 1960
dobre sa umiestnil zápasník v gréckorímskom štýle Vojtech Tóth (16. 11. 1938), ktorý
v hmotnosti do 62 kg vybojoval 6. miesto. Jozef Tőre (18. 6. 1933) v boxe v hmotnosti
do 60 kg v 1. kole vypadol. Na OH 1968 v Mexiku štartoval len boxer Vojtech Stantien
(15. 1. 1939) v hmotnosti do 60 kg, ktorý skončil v 1. kole. Olympijskú neúčasť žien
pretrhla šermiarka - fleuretistka Katarína Ráczová-Lokšová (3. 10. 1950), ktorá v súťaži
jednotlivkýň vo fleurete vybojovala 11. miesto. Do Montrealu na OH 1976 odcestoval
zápasník vo voľnom štýle Dan Karabín (18. 2. 1955), ktorý v hmotnosti do 74 kg bol
zranený a súťaž nedokončil. A šermiarka Katarína Ráczová-Lokšová sa v súťaži
jednotlivkýň vo fleurete prebojovala do semifinále. Olympijské hry 1980 v Moskve boli
úspešné, veď zápasníci vo voľnom štýle Dan Karabin v hmotnosti do 74 kg a Július
Strnisko (6. 8. 1958) v hmotnosti do 100 kg získali bronzové olympijské medaily!
Podobne boxer Ján Franek (14. 4. 1960) v hmotnosti do 71 kg získal tiež bronzovú
olympijskú medailu! Boxer Miroslav Pavlov (22. 8. 1956) v hmotnosti do 67 kg vypadol
v 1.kole. Lepšie sa darilo šermiarke Kataríne Ráczovej- Lokšovej v šerme fleuretom
jednotlivkýň, kde vybojovala 7. miesto. Na OH 1988 v Soule zápasník vo voľnom štýle
Jozef Lohyňa (3. 4. 1963) vybojoval v hmotnosti do 82 kg bronzovú olympijskú
medailu! V gréckorímskom štýle si dobre počínal Tibor Jankovics (20. 9. 1960), keď
v hmotnosti do 52 kg vybojoval 6. miesto. Ostatní slovenskí zápasníci nemali športové
šťastie. Voľnoštýliar Jozef Schwendtner (1. 7. 1963) v hmotnosti do 57 kg sa dostal do 2.
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kola, Július Strnisko v hmotnosti do 100 kg nepostúpil zo skupiny a Miroslav Luberda
(18. 12. 1963) v hmotnosti do 130 kg zostal v 2. kole. Podobne ani Dušan Masár (4. 6.
1962), zápasník v gréckorímskom štýle v hmotnosti do 100 kg zostal v skupine. Z našich
boxerov sa najďalej prebojoval do štvrťfinále Peter Hrivňák (6. 5. 1965) v hmotnosti nad
91 kg. Michal Franek (18.1.1967) v hmotnosti do 71 kg sa preboxoval do 3. kola
a Rudolf Gavenčiak (7. 2. 1965) v hmotnosti do 91 kg vypadol už v 2. kole. V poslednej
spoločnej olympijskej výprave Československa v roku 1992 na OH v Barcelone sa
takisto zúčastnili slovenskí športovci. Tu zápasník vo voľnom štýle Jozef Lohyňa
v hmotnosti do 82 kg vybojoval 5. miesto. Ďalší voľnoštýliar Jozef Palatinus (8. 8. 1969)
sa v hmotnosti do 90 kg neprebojoval zo skupiny. Podobne ani Milan Revický (20. 5.
1965) v hmotnosti do 74 kg nemal športové šťastie a zostal len v skupine. Taktiež Juraj
Štěch (25. 4. 1968) v hmotnosti do 130 kg. Dobre sa darilo boxerom, keď o 5. - 8. miesto
sa so súpermi delili Peter Hrivňák v hmotnosti nad 91 kg a Vojtech Rückschloss (14. 3.
1969) v hmotnosti do 91 kg. Stanislav Vagaský (16. 8. 1974) v hmotnosti do 51 kg
a Michal Franek v hmotnosti do 75 kg skončili súťaž už v 1. kole. Do programu týchto
OH bolo zaradené i džudo žien, kde nás reprezentovala Miroslava Jánošíková (28. 4.
1969), ktorá v hmotnosti do 61 kg obsadila 9. miesto.

Presne po sto rokoch od prvých olympijských novodobých hier sa športovci celého
svetla stretli na OH 1996 v Atlante. Tu mali športovci Slovenskej republiky premiéru.
Medzi 71 športovcami si miesta vybojovali aj naši úpoloví športovci. Dobré umiestnenie
vybojoval skúsený voľnoštýliar - zápasník Jozef Lohyňa, pomaly už žijúca legenda nášho
zápasenia.Za svoju úspešnú kariéru bol vlajkonosičom nielen na OH v Barcelone, ale aj
tu v Atlante. Po bronzovej medaile z OH 1988 a piatom mieste z OH 1992 vybojoval na
tejto olympiáde štvrté miesto v hmotnosti do 90 kg. Ďalším voľnoštýliarom sa už tak
nedarilo. Roman Kollár (22. 9. 1974) v hmotnosti do 52 kg sa prebojoval do 3. kola.
Radion Kertanti (9. 1. 1971) v hmotnosti do 74 kg sa tiež prebojoval do 3. kola a Milan
Mazáč (22. 9. 1968) to v hmotnosti do 100 kg dotiahol do 2. kola. Trochu športového
šťastia mal boxer Gabriel Križan (10. 2. 1976), ktorý sa v hmotnosti do 54 kg prebojoval
do osemfinále. Peter Baláž (13. 1. 1974) sa v hmotnosti do 48 kg predstavil len v 1. kole.
O športový úspech bojoval aj džudista Semir Pepic (25. 9. 1972) v hmotnosti do 95 kg,
kde sa prebojoval do 2. kola. Bez úspechu bojoval v 1.kole Marek Matuszek (28. 9.
1972) v hmotnosti do 60 kg. 

Do ďalekej Austrálie na OH v Sydney 2000 olympijská výprava zahrňovala päť
voľnoštýliarov, z ktorých Štefan Fertnyák (1. 6. 1973) v hmotnosti do 63 kg vybojoval
ôsme miesto. V silnej konkurencii zabojoval Radion Kertani v hmotnosti do 76 kg, keď
obsadil 15. miesto. Podobne Peter Pecha (16. 11. 1975) v hmotnosti do 130 kg vydrel
so zranením 16. miesto. Pomerne úspešný mladý zápasník Andrej Fašánek (1. 12. 1979)
v hmotnosti do 58 kg sa umiestnil medzi skúsenými borcami na 17. mieste.
Nezvládnutie nadváhy u Milana Mazáča v hmotnosti do 97 kg bolo veľkým sklamaním
pre naše zápasenie, nakoľko nemohol nastúpiť do súťaže. Do výpravy bol zaradený aj
džudista Marek Matuszek, ktorý v hmotnosti do 6O kg vybojoval 9. miesto. 

Atény v rámci OH 2004 privítali vo výprave Slovenskej republiky aj úpolových
športovcov. V džude na tatami nastúpil Jozef Krnáč (30. 12. 1977) v hmotnosti do 66
kg. O svojom účinkovaní povedal: „Som maximálne spokojný. Prišiel som sem s cieľom
vyhrať prvý súboj a potom ísť od zápasu k zápasu. Mám striebro.“ Jeho umiestnenie
bolo prekvapením, i keď v kútiku duše ho džudisti očakávali. Zoltán Pálkovács (6. 8.
1981) v hmotnosti do 100 kg už toľko športového šťastia nemal, nepostúpil z 1.kola.
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Zaradenie úpolov v programe OH:

V histórii samostatnej účasti Slovenska na OH reprezentoval prvýkrát zápasenie
v gréckorímskom štýle Attila Bátky (21. 1. 1973) v hmotnosti do 84 kg, kde vybojoval
10. miesto. Zápasník vo voľnom štýle Peter Pecha (16. 11. 1975) v hmotnosti do 96 kg
(pri neprajnosti rozhodcov) vybojoval 12. miesto. Štefan Fernyák v hmotnosti do 66 kg
v silnej konkurencii sedemnástich medailistov z ME vybojoval 16.miesto.

Prezentovaných športovcov na olympijské súťaže sprevádzali tréneri a v mnohých
prípadoch jednotlivé federácie úpolových športov delegovali na olympijské súťaže
rozhodcov medzinárodných tried zo Slovenska. 

V súčasnosti môžeme konštatovať, že úpolové športy majú svoje opodstatnené
miesto v olympijských výpravách. Veď vo všetkých týchto športoch naši borci získavajú
medaily i dobré umiestnenia na MS i ME. Dúfame, že naši mladí športovci nepoľavia
v príprave, a že si vybojujú miestenky na OH 2008 v Pekingu.
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UMIESTNENIE ÚPOLOVÝCH ŠPORTOVCOV NA OH:

BOX:
OH 1948 Londýn 67 kg J. TORMA zlatá medaila
OH 1952 Helsinky 57 kg J. ZACHARA zlatá medaila
OH 1980 Moskva 71 kg J .FRANEK bronzová medaila
OH 1992 Barcelona 91 kg V. RUCKSCHLOSS 5.-8. miesto

nad 91 kg P. HRIVŇÁK 5.-8. miesto      

ZÁPASENIE:
OH 1936 Berlín 66 kg J. HERDA strieborná medaila grr.š.
OH 1952 Helsinky 67 kg M ATHANASOV bronzová medaila grr.š.
OH 1960 Rím 62 kg V. TÓTH 6. miesto grr.š.
OH 1980 Moskva 74 kg D. KARABÍN bronzová medaila v.š.

100 kg J. STRNISKO bronzová medaila  v.š.
OH 1988 Soul 82 kg J. LOHYŇA bronzová medaila v.š.

52 kg T. JANKOVICZ 6.miesto grr.š.
OH 1992 Barcelona 82 kg J. LOHYŇA 5. miesto v.š.
OH 1996 Atlanta 90 kg J. LOHYŇA 4. miesto v.š.
OH 2000 Sydney 63 kg Š. FERNYAK 8. miesto v.š.
OH 2004 Atény 84 kg A. BÁTKY 10. miesto grr.š.

DŽUDO:
OH 1992 Barcelona 61 kg M. JÁNOŠÍKOVÁ 9. miesto
OH 2000 Sydney 60 kg M. MATUSZEK 9. miesto
OH 2004 Atény 66 kg J. KRNÁČ strieborná medaila

ŠERM:
OH 1924 Paríž šabľa druž. A. BÁRTA 4. miesto
OH 1972 Mníchov fleuret jed. K. RÁCZOVÁ-LOKŠOVÁ 11. miesto
OH 1980 Moskva fleuret jed. K. RÁCZOVÁ-LOKŠOVÁ 7. miesto

Prehľad medailových umiestnenia úpolových športovcov zo Slovenska
na OH:

Box:
OH 1948 Londýn 67 kg J. TORMA zlatá medaila
OH 1952 Helsinky 57 kg J. ZACHARA zlatá medaila
OH 1980 Moskva 71 kg J .FRANEK bronzová medaila

Zápasenie:
OH 1936 Berlín 66 kg J. HERDA strieborná medaila grr. š.
OH 1952 Helsinky 67 kg M. ATHANASOV bronzová medaila grr. š.
OH 1980 Moskva 74 kg  D. KARABÍN bronzová medaila  v. š.

100 kg J. STRNISKO bronzová medaila  v. š.
OH 1988 Soul 82 kg J. LOHYŇA bronzová medaila  v. š.

Džudo:
OH 2004 Atény 66 kg J. KRNÁČ strieborná medaila
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✤ ✤ ✤

Činnosť vedecko-výskumnej sekcie Slovenskej olympijskej akadémie
v r. 2004 - 2008
PhDr. Jozef Drenko, Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

V roku 2004 prikročila SOA k reorganizácii svojej štruktúry. Vytvorili sa jednotlivé
sekcie: 1.výchovno-vzdelávacia, 2. vedecko-výskumná, 3. informačno-propagačná, 4.
edičná, 5. organizačná. 

Nová vedecko-výskumná sekcia bola kreovaná 12. 2. 2005 v tomto zložení:
Vedúci sekcie: PhDr. Mgr. Jozef Drenko, Lučenec
Členovia: PhDr. Zoltán Drenko, Bratislava

Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc., Bratislava
Dr. Milan Fronko, Liptovský Mikuláš
Prof. PhDr. Pavol Glesk, CSc., Bratislava - Trnava
Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD., Bratislava
Dr. Ján Holko, Bratislava
Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc., Bratislava
Mgr. Miroslav Hazucha, Banská Bystrica
MUDr. Marián Kafka, Košice
PhDr. Zdenka Letenayová, Bratislava
PhDr. Igor Machajdík, Bratislava
PhDr. Boris Petrík, Bratislava
Doc. PhDr. Viera Bebčáková, CSc., Prešov
PaedDr. Mária Mračnová, Bratislava

Hlavné úlohy pre ďalšie obdobie:
- Výskumná spolupráca s SOV a jej zložkami
- Bibliografická dokumentácia, heuristika regiónov, výročia olympionikov
- Spolupráca pri tvorbe Dokumentačného strediska SOV, SOA a Múzea TK SR
- Spolupráca s katedrami TV VŠ (Bratislava, Trnava, Nitra, B. Bystrica, Prešov)

a s vedeckými knižnicami
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- Spolupráca s národnými OA (Česko, Maďarsko, Poľsko a i.) a s MOA
- Publikačná, lektorská a prednáškova činnosť členov sekcie
- Získavanie spolupracovníkov z regiónov.

Semináre a konferencie
15. - 16. 6. 2004, Bratislava – SVET ANTICKÝCH OLYMPIÁD (medzinárodný
seminár za aktívnej účasti historikov a archeológov). 
19. 11. 2005, Bratislava – OLYMPIZMUS V 21.STOROČÍ (odborný seminár
v spolupráci s SOV).
23. 6. 2006, Hronec/Lopej – RODNÉ KORENE A HUMANISTICKÝ ODKAZ
ALOJZA SZOKOLA (seminár SOA v spolupríci s OK Banská Bystrica). 
13. 10. 2006, Piešťany – PEDAGOGICKÝ ODKAZ COUBERTINOVHO DEDIČSTVA
(medzinárodné sympózium v spolupráci s NŠC). 
14. 10. 2006, Piešťany – SEMINÁR LEKTOROV OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY
(medzinárodný seminár za účasti zástupcov NOA zo Slovinska, Nemecka, Poľska
a Českej republiky). 
19. 4. 2007, Prešov - SEMINÁR LEKTOROV OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY (regionálny
seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ). 
24. 3. 2007, Trenčín – SEMINÁR LEKTOROV OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY
(regionálny seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ). 
26. 4. 2007, Bratislava - SEMINÁR LEKTOROV OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY
(regionálny seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ). 

Podujatia v spolupráci s kultúrnou komisou SOV
2005 - ŠPORT A LITERATÚRA – národná súťaž, kat. do 12 r.: 1. M. Piatra, 2. L.
Arbetová, 3. M. Čižmár, kat. do 18 r.: 1. J. Trojan, 2. T. Lindovský, 3. M. Šuraba, 
Kat. nad 19 r.: 1. E. Firická, 2. L. Lackovičová, 3. D. Hlavatá. 
2005 - ŠPORT A UMENIE – výtvarná súťaž, kat. dvojrozmerné dielo: 2. E. Antal, 3. I.
Patúc, kat. trojrozmerné dielo: 2. M. Navrátil, 3. N. Kelecsényi.
7. 4. 2005 - ŠPORT A FILM - odborný seminár v spolupráci s filmovými pracovníkmi.
Júl 2005 - Odhalenie pomníka Z. Halmaja vo Vysokej pri Morave.
11. 4. 2006 - ŠPORT, ARCHITEKTÚRA A URBANISTIKA – medzinárodný odborný
seminár.
14. 11. 2006 - ŠPORT VO FOTOGRAFII – súťaž spojená s výstavou fotografií
zosnulého popredného športového fotografa a strieborného olympionika z Mníchova
1972 v hádzanej Petra Pospíšila. Národné kolo súťaže „Šport a fotografia“ prebiehalo od
1. mája do 13. októbra 2006 a bolo určené amatérskym fotografom. 1. miesta v kat. nad
18 rokov: Vladimír Veverka (akčná fotografia), Ľubomír Pištek (seriál) a Miroslav
Šimek (portrét). Cena Petra Pospíšila: Miroslav Šimek (Galanta) za „High Jump“. 
26. 4. 2007 - ŠPORT V MESTE – medzinárodný seminár.

Ďalšie aktivity vo vedecko-výskumnej činnosti
2004:
Bibliografická dokumentácia, heuristika regiónov, okrúhle výročia olympionikov
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(Drenko). 11. 9. - odhalenie základného kameňa pamätnej tabule Z. Halmaya vo vysokej
pri Morave (Mračnová, Grexa).
24. 9. - odhalenie pamätných tabúľ M. Pálfyovej v Kostoľanoch nad Hornádom
a v Košiciach (Kafka, Bebčáková, Drenko).
2005:
Vydanie publikácií - Drenko, J.: Bibliografia olympijskej knižnej literatúry (výber,
printová a elektronická podoba (Drenko, Neveziová); Príspevky členov sekcie do
Zborníkov SOA;
Drenko, J.: Uhorsko v olympijskom hnutí a Slovensko. Lučenec – Bratislava: VVS SOA
2005; Kafka, J. - Drenko, J.: Matylda Pálfyová - prvá slovenská olympijská medailistka
a majsterka sveta ...Som šťastnou Slovenkou. Bratislava: SOV a SOA 2005; Zborník VVS
SOA za roky 2001-2005. Bratislava - Lučenec: VVS SOA.
2006:
- Grexa, J. et al.: Olympijská výchova. Bratislava: SOV, NŠC 2005.
2007:
Film pre študijné účely Slovensko olympijské – Od Atén k Aténam (autori J. Grexa a P.
Neveziová).

✤ ✤ ✤

Vedecké konferencie a semináre v Trnave
Prof. PhDr. Pavol Glesk, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej
technickej univerzity so sídlom v Trnave vo vedecko-výskumnej a odbornej činnosti za
ostatných šesť rokov sa orientovala na organizovanie stretnutí príslušných odborníkov
a vydávanie zborníkov (vydavateľ STU, MTF, KTVŠ v Trnave). Účastníci týchto aktivít
boli zo zahraničia, ako aj z domácich pracovísk. Všetky prednesené a publikované
príspevky boli recenzované. Uvediem chronologicky, ako za sebou nasledovali.
11. 2. 2000 - Nové technológie v športovom tréningu v športovom marketingu
a manažmente. Zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou, 166 strán.
ISBN 80-227-1314-7. Prednesených 28 príspevkov.
10. 11. 2000 - Retrospektíva na OH 2000 v Sydney. Zborník z odborného seminára
s medzinárodnou účasťou, 113 strán. ISBN 80-227-1442-9. Záštitu nad odborným
seminárom prevzal Dr. František Chmelár, predseda Slovenského olympijského výboru.
Na tomto seminári prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., člen Medzinárodného
olympijského výboru, obdržal zlatú medailu Spoločnosti Ferdinanda Martinenga.
Prednesených 23 príspevkov. 
2. 2. 2000 - Manažment telesnej výchovy a športu. Zborník z odborného seminára 113
strán.  ISBN 80-227-1485-2. Prednesených 22 príspevkov.
15. 6. 2001 - Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík.
Zborník z odborného seminára, 136 strán. ISBN 80-227-1546-8. Prednesených 20
príspevkov. 
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24. 5. 2002 - Zdravie, výživa a pitný režim v športe. Zborník prác z vedeckého seminára,
171 strán. ISBN 80-227-1704-5. Záštitu nad vedeckým seminárom mal dekan MTF
v Trnave prof. Ing. Jozef Sablík, CSc. Prednesených 27 príspevkov.
20. 9. 2002 - Racionalizácia procesu športového tréningu. Zborník z vedeckého
seminára, ktorý sa konal pri príležitosti 50 rokov katedier a ústavov telesnej výchovy
a športu na vysokých školách a univerzitách v SR, 128 strán. ISBN 80-227-1761-4.
Záštitu prevzal prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - dekan MTF STU v Trnave a Dr. Anton
Javorka - predseda Trnavského olympijského klubu. Prednesených 21 príspevkov. 
7. 6. 2003 - Kondičná príprava v športových hrách. Zborník prác z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou, 136 strán. ISBN 80-227-1897-1. Záštitu prevzal Dr. Anton
Javorka - predseda Trnavského olympijského klubu. Prednesených 19 príspevkov.
19. 9. 2003 - Herná príprava v športových hrách. Zborník vedeckých prác, vydaný
s finančnou podporou Ministerstva školstva SR - sekcie športu a mládeže, 70 strán.
ISBN 80-227-1948-X. Prednesených 10 príspevkov.
24. 6. 2004 - Kalokagatia v podmienkach Slovenskej republiky. Zborník prác
z odborného seminára, vydaný vďaka Kalokagatii - Centru voľného času v Trnave pri
príležitosti medzinárodnej olympiády detí a mládeže v Trnave, 70 strán. Prednesených
10 príspevkov. 
25. 6. 2004 - Na podporu projektov VEGA. Zborník z medzinárodnej konferencie
vedeckých prác riešiteľov v rámci vedeckej agentúry Ministerstva školstva a Slovenskej
akadémie vied VEGA, 87 strán. ISBN 80-227-2087-9. Prednesených 17 príspevkov. 
17. 6. 2005 - Adaptácia v tréningovom procese. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie (elektronická verzia). ISBN 80-227-2243-X. Prednesených 25 príspevkov. 

Na zborníkoch v troch vedných odboroch - v športovej edukológii, športovej
humanistike a športovej kinatropológii sa podieľali vedeckí a pedagogickí pracovníci zo
zahraničia na 74 príspevkoch. Z nich spomenieme z jednotlivých krajín tých
najvýznamnejších (bez akademických titulov). Korgo (Brazília); Charvát - dekan
Fakulty sportovních studií MU Brno, Ryba, Pyšný, Balátka (Česká republika); Rakovič,
Joskimovič (Juhoslávia); Gabryš, Szmatlanova, Ozimek, Prusik, Borek, Szrebowski
(Poľsko); Popov (Rakúsko).

Zo Slovenskej republiky sa výskumní a pedagogickí odborníci pričinili o prezentáciu
127 príspevkov. Osobitne vyzdvihnem najaktívnejších z jednotlivých fakúlt. FTVŠ UK
Bratislava - Kasa, Laczo, Oborný, Leška, Kalečík, Koštial, Bérešová, Psalman,
Holienka, Žák, Dremmelová, Filc, Hellebrandt. Fakulta humanitných a prírodných vied,
v súčasnosti Fakulta športu Prešov - Belej, Junger, Stejskal, Feč, Horváth, Turek,
Zusková. Fakulta humanitných vied Banská Bystrica - Čillík, Gőrner, Jančoková, Starší,
Hlasica, Paugschová, Kompán, Rybárik, Pupiš, M. Bence, L. Bence. Pedagogická
fakulta Nitra - Felix, Bartošík, Broďáni. Pedagogická univerzita Nitra – Berčík.
Technická univrzita A. Dubčeka Trenčín - Broska, Roľník, Šimíček. Strojnícka fakulta
STU Bratislava - Korček, Kundis, Židek. Pedagogická fakulta UK Bratislava - Baláž.
Právnicka fakulta UK Bratislava – Havranová. Matematicko-fyzikálna fakulta UK
Bratislava – Trnovský. Trnavská univerzita - Kudla, Ondrejková. Katedra TVŠ MtF STU
Trnava (podieľala sa na 66 príspevkoch) - Adamec, Blaškovič, Csáderová, Gálik, Glesk,

117



L. Hlavatý, R. Hlavatý, Lukačovičová, Merica, Morvay, Novotná, Rafaj. Z ďalších
pracovísk SOV - Černušák, olympijské kluby SOV – Košice -Kafka, Lučenec - Drenko,
Trenčín - Olšák, Žilina - Krajč. Spoločnosť Ferdinanda Martinenga - Belko. Študenti
v doktorandskom štúdiu - Doroš (Námestovo) a Koňušík (Trenčín).

✤ ✤ ✤

Archeologický výskum Olympie
PhDr. Zoltán Drenko 

Úspešný výskum nemeckých archeológov v slávnej Olympii priviedol Francúza
Pierra de Coubertina k myšlienke, že Francúzi obnovia olympijské hry.

Ktorí archeológovia sa zaslúžili o výskum Olympie? Dňa 9. decembra 1717
v Stendale sa narodil Johann Joachim Winckelmann. Od roku 1755 bol bibliotekárom
kardinálov v Ríme, v roku 1764 vyšla jeho kniha Geschichte der Kunst des Alterthums.
Vypracoval plán archeologického výskumu Olympie. V Nemecku získal peniaze na
výskum. Tragicky zahynul 8. júna 1768, kedy ho v tertskom hoteli zavraždil lúpežný
vrah. 

Prvý archeologický výskum Olympie začali v máji 1829 Francúzi pod vedením
sochára M. Duboisa a architekta A. Bloueta. Pretože nemali súhlas gréckej vlády,
koncom júna museli z lokality odísť. Správu o výskume uverejnil A. Blouet v knihe
Expedition scientifique de Morée (1831). Peloponézsky polostrov sa vtedy nazýval
Morea.

Univerzitný profesor Ernst Curtius sa narodil v r. 1814 v Lübecku. V roku 1852
vystúpil s návrhom realizovať archeologický výskum Olympie. V roku 1874 podpísali
grécko-nemeckú zmluvu a v roku 1875 E.Curtius začal výskum lokality. Práce
prebiehali v neľudských podmienkach - v horúčavách medzi komármi a smrtiacou
maláriou. Výskum museli ukončiť v roku 1881 kvôli nezáujmu kancelára Bismarcka.
Výsledky výskumu publikoval E. Curtius a F. Adler v knihe Olympia, die Ergebnisse der
vom Deutschen Reich veranstaltenen Ausgrabungen, I - V., 1890 - 1897. E. Curtius
umrel v roku 1896.

V 20. rokoch 20. storočia viedol výskum Olympie Wilhelm Dorpfeld. Narodil sa 26.
decembra 1853, študoval architektúru v Berlíne, pomáhal H. Schliemannovi pri výskume
Tróje, po smrti Schliemanna pokračoval vo výskume Tróje. Bol prvým sekretárom
Ríšskeho archeologického ústavu v Aténach. Zomrel 25. apríla 1940.

Od roku 1937 bol vedúcim výskumu Emil Kunze. Sústredil sa na výskum dovtedy
neprebádaného štadióna. V roku 1941 nemecká armáda obsadila Grécko, nemeckí
archeológovia odišli z Olympie. Výskum bol obnovený v roku 1952. E. Kunze uverejnil
výsledky spolu s kolektívom v knihách Olympische Forshungen, I - VI, Berlin 1944 -
1966 a 100 Jahre. Deutsche Ausgrabungen in Olympia, München, 1972.

Na posvätnom území Altis stáli tieto objekty:
� chrám hlavného boha Dia
� chrám Héry – Diovej sestry a manželky
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� chrám Mátroon - matky bohov
� oltár hlavného boha, pri ktorom kňazi obetovali každý deň zvieratá
� Pelopeion - údajný hrob Pelopsa, zakladateľa olympijských hier 
� Philippeion - okrúhla stavba, v ktorej stáli sochy členov makedónskej kráľovskej

rodiny
� Prytaneion – tvoril severnú hranicu Altisu (posvätného okrsku) so sieňou pre oslavy

víťazov 
� Nymfaion - fontána
� pokladnice gréckych miest
� Stoa Echa – sieň ozvien
� Buleutérion, kde pretekári a rozhodcovia skladali sľub pred sochou hlavného boha 
� Gymnázium a Palaistra, v ktorých trénovali pretekári, 
� Theokoleon - Dom kňazov 
� ateliér sochára Feidia, u vytvoril jeden zo siedmich divov sveta,s ochu hlavného boha

pre jeho chrám v Olympii
� Leonidaion - dom pre ubytovanie vzácnych hostí. 
� Štadión bol východne od Altis 
� Hippodromos, v ktorom sa odohrávali preteky jazdcov a vozov, sa nachádzal južne od

štadióna. Žiaľ, prírodné katastrofy ho úplne zničili.
Skvelé diela antického sochárstva, nájdené v Olympii, môže návštevník obdivovať

v Archeologickom múzeu.

Použitá literatúra:
FILIP, J.: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur-und Früfgeschichte Europas 1, Praha 1966, 1969.
FORGÁCS, A .- SZABÓ, M.: Gőrőgország. Budapest 1979.
TAKÁCS, F.: Az olümpiai ásatások és dokumentumai. In: Az olimpizmus szerepe a civilizáció

fejlődésében. Veszprém 1999.
ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava 1980. 
ZAMAROVSKÝ,V.: Vzkriesenie Olympie. Bratislava 2001.

✤ ✤ ✤

60. výročie úmrtia prvej slovenskej olympijskej medailistky
a majsterky sveta Matyldy Pálfyovej
MUDr. Marián Kafka

Jednou z činností Slovenskej olympijskej akadémie je vedecko-výskumná, do ktorej
sa zapájajú jej členovia, ktorí skúmajú a sprístupňujú materiály o bývalých a súčasných
olympionikoch, ako aj o olympijskom hnutí na Slovensku.

Dňa 24. septembra 2004 Slovenský olympijský výbor, Slovenská olympijská
akadémia, Slovenská asociácia olympionikov, Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom,
Východoslovenská energetika a.s. Košice a Olympijský klub Košice usporiadali
slávnostnú pietnu spomienku pri príležitosti 60.výročia úmrtia prvej slovenskej
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olympijskej medailistky a majsterky sveta Matyldy Pálfyovej-Marekovej. Bola spojená
s odhalením pamätných tabúľ v rodnej obci Kostoľany nad Hornádom na budove
Obecného úradu a v budove Východoslovenskej energetiky a.s. v Košiciach. Toto
podujatie bolo vyvrcholením bádateľskej činnosti Dr. Jozefa Drenka a Dr. Mariána
Kafku. Na slávnosti delegáciu Slovenského olympijského výboru a Slovenskej
olympijskej akadémie viedla Doc. Phdr. Viera Bebčáková, CSc., spolu s olympionikmi
- zlatými Jánom Zacharom, Františkom Kunzom a strieborným Antonom Švajlenom,
predsedom Olympijského klubu Košice a predsedom Združenia olympijských klubov
Slovenskej republiky. Hosťami boli zástupcovia obce, Olympijského klubu Košice
a Východoslovenskej energetiky a.s. Košice. Súčasťou programu bolo exhibičné
futbalové stretnutie na počesť 40. výročia OH v Tokiu a pri príležitosti 50. výročia
narodenia zlatého olympionika Františka Kunza a jeho výberu proti bývalým hráčom FO
Kostoľany nad Hornádom.

Pri tejto príležitosti bol vydaný bulletin, ktorý tvorí prílohu príspevku. Pre úplnosť
dodajme, že pamätnú tabuľu pre Kostoľany realizovali študenti odboru kamenárstvo
Strednej priemyselnej školy Spišská Nová Ves, pre Východoslovenskú energetiku a.s. na
návrh Ing. Mgr. architekta A. Gonosa realizovala firma Ing. Karola Hrubého z Košíc.

V roku 2003 sa z iniciatívy spomínaných členov zrodila myšlienka sprístupniť známe
i neznáme materiály o prvej slovenskej olympijskej medailistke, ktorej vyvrcholením
mala byť monografia o menovanej a odhalenie pamätných tabúľ v rodnej obci a v budove
bývalého pracoviska.

Slovenský olympijský výbor, Slovenská olympijská akadémia a Olympijský Klub
Košice myšlienku podporili a schválili. Takto už z predtým získaných materiálov a po
neúnavnej, trpezlivej bádateľskej práci autori Dr. Kafka a dr. Drenko predložili
začiatkom roku 2004 rukopis k lektorovaniu monografie pod názvom Matylda Pálfyová
prvá slovenská olympijská medailistka a majsterka sveta - ...Som šťastnou Slovenkou...
Cieľom monografie bolo sprístupniť bádateľom, členom SOV a jeho zložkám, členom
OK SR a širokej verejnosti, osobnosť prvej slovenskej olympijskej medailistky
a majsterky sveta a zároveň spresniť údaje o menovanej v športových a všeobecných
encyklopédiach, ako aj v športovej literatúre.

Z pripravenej monografie dovoľujem si uviesť niektoré z nich. Podľa výpisu
z rodného listu je zapísaná ako Matilda Vilma Pálfiová. V dobovej tlači je uvádzaná ako
Matilda Pálfyová a podľa jej záznamu v osobnej zamestnaneckej karte je vlastnoručne
podpísaná ako Matylda Pálfyová. Z uvedeného dôvodu sa autori rozhodli, že jej meno
budú písať v podobe Matylda Pálfyová. Rodiskom je obec Kostoľany nad Hornádom,
okr. Košice -okolie. Ďalej podotýkam, že z Košíc odišla do Bratislavy v roku 1937 a nie
v roku 1938. Do dnešných dní nie je presná ani udalosť jej tragickej smrti, ba nepodarilo
sa nám zistiť ani miesto jej posledného odpočinku.

V krátkosti uvediem niektoré dáta z chronológie jej života a športovej kariéry.
Matylda Pálfyová sa narodila 11. marca 1912. Ročným náukobehom v Štátnej
dievčenskej meštianskej škole v Košiciach v roku 1928 ukončila školskú dochádzku
a v rokoch 1930-1934 pracovala ako korešpodentka u firmy Bedřich Minarů
v Košiciach. V rokoch 1934 - 1937 bola zamestnaná vo Východoslovenských
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elektrárňach účast. spol. Košice ako korešpondentka. Koncom roku 1937 odchádza do
Bratislavy a jej pracoviskom boli Západoslovenské elektrárne, účast. spol. Bratislava.
V roku 1942 sa vydala za dôstojníka JUDr. Ondreja Mareka v Bratislave. Dňa 23. 9.
1944 umrela tragicky vo veku 32 rokov v Malých Brestovanoch. Miestom pohrebu bola
Trnava dňa 26. septembra 1944.

Od roku 1924 bola členkou Telocvičnej jednoty Sokol Košice. S aktívnym
pretekaním začala v r. 1932. V roku 1936 na XI. OH v Berlíne získala striebornú
medailu v športovej gymnastike – v súťaži družstiev. Z družstva bola hodnotená ako
štvrtá najlepšia. V roku 1938 na XI. Pretekoch medzinárodnej telocvičnej federácie,
spojených s druhými Majstrovstvami sveta v športovej gymnastike v Prahe získala
s družstvom 1.miesto a v súťaži jednotlivkýň 3.miesto. Po získaní titulu majsterky sveta
sa ešte aktívne venovala plávaniu, lyžovaniu, ľahkej atletike, kanoistike, turistike a jazde
na koni, ktorý sa jej stal osudným.

Záverom mi ostáva už len moje poďakovanie sa všetkým tým, ktorí podporili
a úspešne sa podieľali na realizácii propagácie našej prvej olympijskej medailistky
a v plnom rozsahu naplnili motto Pisareva: Slová a ilúzie hynú, fakty zostávajú!

✤ ✤ ✤

Olympionici – maratónci na MMM v Košiciach
Mgr. Miroslav Hazucha

Tak, ako staroveké olympijské hry čerpali z olympijského prameňa zo starovekého
Grécka a rovnako premiérový maratón na I. novovekých OH v Aténach, tak aj maratón
v Košiciach sa zrodil z olympijskej inšpirácie svojho zakladateľa. Za všetkým treba
vidieť konkrétneho človeka a jeho odhodlanie realizovať veľké myšlienky: iniciátorom
moderných olympiád bol Pierre de Coubertin, pri zrode prvého maratónu na I. OH roku
1896 bol nápad Michela Bréala, na olympijských hrách roku 1924 v Paríži sa
maratónom nadchol Vojtech Bukovský.

Jedinečnú symboliku legendárneho príbehu aténskeho posla víťazstva Pheidippidesa,
uskutočňovanú v športovej súťažnej podobe v maratónskom behu dlhom 42 195 metrov,
ako najdlhšej olympijskej bežeckej trate, nachádzame aj na Slovensku. Táto symbolika
sa premietla aj do umeleckej podoby bežca - Posla víťazstva – od akademického sochára
Arpáda Račka na košickom Námestí Maratónu mieru (od roku 1960). Ing. Vojtech
Bukovský (1894 – 1963), tento famózny funkcionár, organizátor a športový novinár,
dokázal realizovať svoj nápad v podobe I. ročníka Slovenského maratónu 28. októbra
1924, aby ho potom 40 rokov zveľaďoval. Hoci košický rokom vzniku nepatril medzi
najstaršie maratóny, kontinuálnym usporadúvaním sa zaradil medzi ne, ba patrí mu
svetová originalita presnou dĺžkou už od vzniku.

Medzinárodný maratón mieru (MMM tento názov má od roku 1952) je tretím
najstarším maratónom na svete - po amerických maratónoch v Bostone (od roku 1897)
a Yonkers (od roku 1907), takže mu patrí epiteton najstarší v Európe. Inou kapitolou
MMM je rátanie ročníkov. Po II. svetovej vojne došlo k deformácii histórie, keď
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vtedajšími organizátormi neboli zarátané ročníky z obsadenia Košíc Maďarskom. Až
terajšia generácia organizátorov z Maratónskeho klubu na čele s jeho prezidentom Dr.
Štefanom Daňom urobila nápravu po 60. rokoch a zarátala aj päť vojnových ročníkov. Ba
prekročili prijatý úzus, keď „ostaršili“ svoje podujatie aj o dva neuskutočnené ročníky
podľa princípu neuskutočnených a predsa zarátaných OH (z rokov 1916, 1940, 1944).

Ako sa premietla olympijská maratónska sláva na MMM ? V doterajšej histórii
v Košiciach štartovali 4 olympijskí víťazi, tiež 8 svetových rekordérov a 8 majstrov
Európy v maratónskom behu. K zlatému kvartetu z OH Juan Carlos Zabala (Los Angeles
1932), Abebe Bikila (Rím 1960 a Tokio 1964), Mamo Wolde (Mexico City 1968)
a Waldemar Cierpinski (Montreal 1976 a Moskva 1980) možno priradiť ešte dvoch
olympijských víťazov – bežcov, ktorí však vo východoslovenskej metropole nenastúpili
na maratónskej trati. V roku 1964 na dráhe Lokomotívy na 5000 m štartoval Alain
Mimoun z Francúzska - víťaz OH 1956 v Melbourne v maratóne a v roku 1965 sa
v rámci mítingu na dráhe v „stípli“ predstavil Gaston Roelants z Belgicka - víťaz OH
1960 v Ríme na 3000 m cez prekážky.

Z celkového pohľadu do pomysleného olympijského zrkadla je účasť olympionikov
– maratóncov na MMM pestrá a zaujímavá. Primát patril Pálovi Királyovi z Maďarska,
ktorý síce na štadión v Colombes roku 1924 nedobehol ako jeden z 28 spomedzi 58
aktérov, ale v Košiciach vyhral v roku 1925. Ďalším bol maďarský olympionik (1908
a 1924) Antal Lovas so siedmimi štartmi do Sene a späť. Jedinečnú bilanciu mal účastník
OH 1928 v Amsterdame, Maďar József Galambos: 4 víťazstvá (1927, 1928, 1932, 1933)
a trikrát bol druhý (1925, 1931, 1934). O dobrý zvuk košického maratónu sa postaral aj
nemecký olympionik Paul Hempel, víťaz 1926, druhý 1927 a víťaz 1929. 

V prvej ére, medzivojnovej, bol najväčšou „hviezdou“ víťaz 8. ročníka Juan Carlos
Zabala. Tento talentovaný mladý Argentínčan vyhral v roku 1931 v traťovom rekorde,
ktorý vydržal 19 rokov. Pochybnosti o výkone z Košíc ukončil víťazstvom o rok v Los
Angeles v olympijskom rekorde. Prvenstvom v Košiciach ozdobili svoju kariéru aj
olympionici z Berlína 1936: český atlét Josef Šulc vyhral v roku 1934 a Arthur
Motmillers z Lotyšska v roku 1935.

Renomé Košíc skvelou sériou víťazstiev a nových rekordov zodvihli v päťdesiatych
rokoch škandinávski vytrvalci, vtedajšia svetová trieda. Ich skvelú éru začal už v roku
1946 Mikko Hietanen z Fínska. Zátopkov spolubežec z Helsínk roku 1952, „bronzový“
Švéd Gustaf Jansson bol tu dvakrát druhý. Dvomi prvenstvami i rekordmi si získal
popularitu svetlovlasý Fín Erkki Puolakka (1952 a 1954). Spomedzi najlepších z OH 1956
v austrálskom Melbourne tu neuspel „strieborný“ Franjo Mihalič z Juhoslávie, ale zvíťazili
tu Švédi Evert Nyberg (955) a Thomas Nilsson (1956), ba i Rus Ivan Filin (1957).

Kvalitné ročníky zo šesťdesiatych rokov začal nezabudnuteľný Abebe Bikila
z Etiópie víťazstvom v roku 1961. Ďalší „zlatý“ Mamo Wolde tu na prahu kariéry
neuspel, zato ďalší etiópsky olympionik Demissie Wolde vyhral roku 1969. „Sibírsky
expres“ Sergej Popov vyhral v traťovom rekorde roku 1959. Vtedy senzačný traťový
rekord Leonarda Edelena z USA z roku 1963 vydržal 15 rokov. Vynikajúci Belgičan
Euréle Vandendriessche vyhral v roku 1965. Český vytrvalec, trojnásobný olympionik
MUDr. Pavel Kantorek, bol trikrát dekorovaný vencom víťaza MMM (1958, 1962,
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1964). Na ten veniec však nedosiahli v tom čase také esá, akými boli Briti Wiliam
Adcocks, Basil Heatley či Brian Kilby. Maratónskym „krstom“ v Košiciach roku 1974
prešiel Waldemar Cierpinski z vtedajšej NDR. Tento dvojnásobný víťaz OH ani
v jednom zo svojich účastí na MMM nedokázal zvíťaziť, napriek tomu tu bežal roku
1985 svoju derniéru. 

V sedemdesiatych rokoch excelovali na pôvodnej trati bežci KĽDR, z nich
dvojnásobný víťaz Go Čun Son utvoril roku 1978 traťový rekord, prekonaný až po 23
rokoch (na trati do Sene a späť večný). V roku 1976 vyhral doteraz jediný atlét z krajiny
zasľúbenej maratónu, Japonec Takeši So. Populárnou postavou vďaka častým štartom
a dvom víťazstvám (1966 a 1971) bol Gyula Tóth z Maďarska. Neuspeli tu takí skvelí
bežci, akí písali svetovú históriu - Austrálčan Derek Clayton, Brit Ron Hill, Japonec
Kendži Kimihara či Jack Foster z Nového Zélandu. V osemdesiatych rokoch na najvyšší
stupienok MMM nevystúpili ani Rus Leonid Mosejev či Ahmed Salah z Džibuti.

Na pylóne pod sochou maratónca pribúdajú ďalšie mená mužov, od roku 1980 aj
mená žien na susednom obelisku. Doteraz z olympionikov jednotlivých OH štartovali
v Košiciach (či už na trati s obrátkou alebo na mestskom okruhu) tieto počty: z OH 1924:
2, 1928: 4, 1932: 2, 1936: 7, 1948: 6, 1952: 10, 1956: 15, 1960: 23, 1964: 19, 1968: 16,
1972: 18, 1976: 13, 1980: 12, 1984: 3, 1988: 5, 1992: 5, 1996: 4, 2000: 1, 2004: 2. Nie
sú tam zarátaní účastníci MS v polmaratóne, ktoré sa uskutočnili v Košiciach v roku
1997. Uvedené počty svedčia o najlepších obdobiach MMM, ale tiež o tlaku
komercionalizácie. Treba zdôrazniť, že ušľachtilé olympijské a mierové idey napĺňa
Medzinárodný maratón mieru vrchovatou mierou. Toto atletické podujatie patrí
k ozdobám slovenského športu.

✤ ✤ ✤

Čo pripravujeme na Liptove
Dr. Milan Fronko 

Publikácia Olympionici Liptova, ktorú sme vydali v závere roka 2003, sa stretla
medzi olympionikmi, ale aj ostatnou športovou verejnosťou so zvýšeným záujmom.
Veľký záujem prejavili školy, funkcionári v telovýchovnom hnutí, športoví fanúšikovia,
ako aj ostatná verejnosť. Mnohí olympionici nám napísali svoj kladný posudok, ba
pridali ďalšie doteraz nepoznané údaje a spomienky, ktoré by bolo vhodné znovu
publikovať. Tiež fakt, že do rodiny olympionikov Liptova pribudli po XXVIII. OH
v Aténach roku 2004 ďalší traja olympionici, ktorých už máme „zmapovaných“, nás
nabáda, aby sme ich predstavili verejnosti v ďalšom rozšírenom vydaní.

Tiež určitý administratívny úmysel SOV spojiť regióny Liptova a Oravy do jedného
klubu spôsobili, že už boli z našej strany vykonané určité kroky k tejto spolupráci. Ide
hlavne o vedomostné súťaže o olympizme, kde školy z Oravy boli zaradené do našej
súťažnej skupiny, ale hlavne Štafetové posolstvo Slovenska olympijským Aténam, kde
sme s funkcionármi Oravy nadviazali užšiu spoluprácu a na túto tému sme už jednali.
Z toho vyplýva, že do pripravovaného rozšíreného vydania mienime zaradiť aj
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olympionikov z Oravy. Pri konkrétnom rozhovore napr. s Bajčičákom som sa utvrdil
v poznaní, že aj tento región je potrebné predstaviť verejnosti, lebo olympionici a ďalší
športovci a funkcionári si to zaslúžia. Samozrejme bez pomoci miestnych z Oravy to asi
bude veľmi ťažké. Toto je úloha, na ktorej budeme v budúcnosti pracovať - pripraviť do
tlače a vydať druhé, rozšírené vydanie Olympionici Liptova a Oravy, ale vo väčšom
náklade. K tomu bude potrebné viac finančných prostriedkov a nielen od sponzorov. 

Veľmi úspešnou činnosťou Olympijského klubu Liptova sú besedy s olympionikmi,
spojené s autogramiádou. V poslednom čase sme uskutočnili niekoľko takýchto besied,
ale dve mimoriadne vydarené. Jednu v Liptovskom Hrádku za účasti vyše 400 účastníkov
a jednu v Žiarskej doline pre účastníkov Majstrovstiev Slovenska žiakov základných
a stredných škôl v cezpoľnom behu za účasti vyše 250 účastníkov, vrátane hostí z Česka.
Neboli sme ešte v Ružomberku, preto naše úsilie je zamerané na ružomberské školy, kde
by sme tiež chceli vidieť našich olympionikov, medailistov z OH a MS.

✤ ✤ ✤

Výber z knižnej olympijskej literatúry, ktorá vyšla v rokoch 
2004 - 2005
PhDr. Jozef Drenko 

Rok 2004:
BARTA, G. - TOMKA, T.: Aranyút Athénba. Budapest : G-Adam kiadó 2004. 240 s.
BUČKO, P.: Olympionici a paralympionici mesta Žilina. Bratislava : SOA 2004. 
CLIVE, C.: Olimpiák. A világ legnagyobb sportünnepélyei. Budapest : MK 2004. 80 s.
DOVALIL, J. a kol.: Olympismus. Praha : Olympia a. s. 2004. 224 s. 
FOTÓ REUTERS: Athén 2004. Budapest : Work Press Iparmüv 2004. 316 s.
GEORGIDASZ, K.: Olympic Revival/The Revival of the Olympic Games in Modern
Times/. Athény 2004. 
GYÁRFÁS, T. /ed./: The Hungarian Olympic Team. Athens 2004.
HENCSEI, P. - IVANICS, T.: Magyar kajakozók az olimpiai játekokon. Budapest 2004.
92 s.
HENCSEI, P. - IVANICS, T.: Magyar úszók, müugróok, müuszók az olimpiai játekokon.
Sopron 2004. 92 s.
IVANICS,T. - SÁRDI,L.: Sikersportágaink az olimpiai játekokon 1896-2000.
Nagykanizsa 2004. 277 s.
KOL.: Athény 2004. Hry XXVIII. olympiády. Praha ČOV 2004. 176 s. 

KOL.: Správa o činnosti Slovenského olympijského výboru od 31. 3. 2001 do 30. 11.
2004. Bratislava: SOV 2004. 64 s.
KRONIKA ŠPORTU 2004. Bratislava: Šport PRESS, spol .s. r.o. 2004. 176 s. 
LÁDONYI, L./red./.: Athén 2004. Budapest : Aréna kiadó 2004. 295 s.
OLYMPIJSKÉ HRY. Od Athén k Athénam 1896-2004. /ed.Ejnes,G./ Praha : Olympia
2004. 360 s.
PETRÍK, B.: História olympijského futbalu. Bratislava : vlastné vydanie 2004. 120 s.
RÓZSALIGETI, L.: Magyar Olimpiai Lexikon 1896-2002. Budapest : HK 2004. 391 s.
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SEKOT, A. a kol.: Sociální dimense sportu. Brno : Masarykova univerzita 2004. 245 s.
SOUČEK, Ľ.: Martina s rodokmeňom Evy. Bratislava : Ikar 2004. 
SZEKERES, T. /ed./: Olimpia. Budapest : Nemzeti Sport Extra 2004. 128 s.
ZBORNÍK č. 7, 2004. Materiály z činnosti Slovenskej olympijskej akadémie z rokov
2003-2004. Bratislava (elektr. Podoba): SOA 2004.
ZERER, A.: Atény 2004. Hry XXVIII. Olympiády. Bratislava : SOV a TIMY, spol. s.r.o.
2004. 285 s. 
WALLECHINSKY, D.: The Complete Book of the Olympics. (bez miesta vyd.) 2004.
Rok 2005:
A MAGYAR Olimpiai Akadémia évkőnyve 2004. Budapest: Hungarian Olympic
Academy 2005, 243 s. 

Pozn.: V Zborníku Maďarskej olympijskej akadémie sa na Slovensko vzťahujú
údaje - Centenárne oslavy vo Vysokej na Morave na počesť 100. výročia
olympijského víťazstva Zoltána Halmaya v plávaní za účasti vyše 40 hostí
z Maďarska; medailóny olympionikov narodených na území dnešného Slovenska
- Miklós Jós. rod. menom Jorčík (16. 1. 1906 Halič, okr. Lučenec - 30. 4. 1990
Cegléd), na OH 1936 náhradník tímu v modernom päťboji, na OH 1948 účastník
umeleckej súťaže v literárnej epickej tvorbe; Gyula Szepes, rod. menom J. Strauch
(18. 8. 1899 Spišská Nová Ves - 2. 3. 1985 Budapešť), účastník ZOH 1928 v behu
na lyžiach - 18 km.

BOCSÁK, M.: Nyolc álomarany után. Így él 182 olimpiai bajnokunk. Budapest 2005.
204 s.
DRENKO, J.: Bibliografia olympijskej knižnej literatúry (výber 604 domácich
a zahraničných záznamov z OH 1896 - 2004). Bratislava - Lučenec. SOA 2005 (aj elektr.
podoba). 
DRENKO, J.: Uhorsko v olympijskom hnutí a Slovensko. Lučenec: SOA 2005. 37 s. 
GLESK, P.- KURHAJEC, P.: Maratón. Bratislava: Spol. F. Martinenga 2005. 146 s.
KAFKA, M. - DRENKO, J.: Matylda Pálfyová - prvá slovenská olympijská medailistka
a majsterka sveta ...Som šťastnou Slovenskou.... Bratislava: SOV, SOA 2005.
KOL.: Magyarok az olimpiai játekokon 1896-2004. Athéntól Athénig Budapest: MOB
2005. 456 s. 
KÓ, A.: Schmitt Pál. Budapest : Korona Kiadó 2005. 249 s.
MEDOVARSZKI, J.: Békes megye olimpiai krónikája 1896-2004. Budapest: 2005. 
347 s.
SZALAY-BERZEVICZY, A.: Tőzsde és olimpia. Budapest: Stársport 2005.

✤ ✤ ✤

Dedia sa športové vlohy u olympionikov?
PhDr. Jozef Drenko

Úvod  
Ľudové príslovie hovorí: „Jablko nepadne ďaleko od stromu“. Genetické výskumy

dokázali, že vrodené predpoklady majú veľký význam pre úspech v športe a že
pravdepodobnosť objavenia nadaného športovca je asi jedna k jednej. Zdá sa, že nadanie
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pre šport sa dedí v prvej línii ako dominantný znak. To znamená, že asi u polovice detí
vynikajúcich olympionikov by sa malo objaviť nadanie pre vynikajúce športové úspechy.
Pravdepodobnosť 1:1 platí najmä pre veľké súbory, podobne ako mnohé iné biologické
ukazovatele. Pohybový tak ako telesný a duševný vývoj detí a mládeže je závislý na
dedičnom základe a vplyvoch prostredia v ktorom žijú (adaptačné faktory, výchova
a príprava). Športový talent tvorí svojráznu štruktúru podmienok genetických,
morfologických, fyziologických, psychologických, sociálnych, pohybových a i.

Uvedieme príklady príbuzenských vzťahov olympionikov, či už po následnej, alebo
súrodeneckej línii, najprv z obdobia uhorskej éry.
Atletika:

István Mudin (16. 10. 1881 - 22. 07. 1918), na „medziolympiáde“ 1906 v hode
diskom získal 3. miesto, na OH 1908 disk obsadil 7. miesto. Štartoval aj vo vrhu guľou
a hode kladivom (dodajme, že jeho príbuzný Gyorgy Piller štartoval na OH 1928 a 1932
v šerme). Brat Imre Mudin (8. 11. 1887 - 23. 10. 1918) štartoval na OH 1908 v hode
oštepom, v hode diskom gréckym i voľným štýlom, vo vrhu guľou. Na OH 1912 vo vrhu
guľou získal 6. miesto. Bratia mali krutý osud, obidvaja padli v posledný rok I. svetovej
vojny.

Gyula Kellner (11. 04. 1871 - 28. 7. 1940), obsadil na OH 1896 v maratónskom behu
3. miesto. Syn Kornel Késmárki (zmenil priezvisko, 28. 10. 1903 - ? 1965) štartoval za
Maďarsko na OH 1928 v skoku do výšky, obsadil 11. miesto.
Atletika - lyžovanie:

V Spišskej Novej Vsi sa narodili bratia Szepesovci. Béla Szepes - pôvodne Strauch
(5. 9. 1903 - 20. 06. 1986), štartoval za Maďarsko na ZOH 1924 v lyžovaní, na OH 1928
v hode oštepom, kde výkonom 65,26 m získal striebornú medailu. Brat Gyula Szepes –
pôv. Strauch (18. 8. 1899 - 2.3.1985), štartoval na ZOH 1928 v lyžovaní.
Plávanie:

Alfréd Hajós – pôvodne Guttmann ( 21. 2. 1878 - 12. 11. 1955) získal na OH 1896
pre Uhorsko dve prvé miesta. Tento obdivuhodne všestranný človek bol aj účastník
umeleckých súťaží na OH (1924 - 2. miesto, OH 1928, 1932). Jeho brat Henrik Hajós –
pôvodne Guttmann (21. 7. 1886 - 30. 12. 1962) štartoval ako plavec na
„medziolympiáde“ 1906, kde získal 1. miesto. 
Šerm:

Starý otec Albert Bogen (8. 4. 1882 - 14. 7. 1961) na OH 1912 v Štokholme ako
rakúsko-uhorský dôstojník štartoval v družstve Rakúska, kde získal striebornú medailu.
Na OH 1928 už štartoval za Maďarsko. Jeho dcéra Erna Bogen – Bogáti (31. 12. 1906),
trojnásobná účastníčka OH (1928, 1932, 1936) reprezentovala Maďarsko. Na OH 1932
v šerme fleuretom získala bronzovú medailu. Vydala sa za Aladára Gerevicha –
pôvodne Gereia (16. 3. 1910 - 14. 5. 1991), šesťnásobného účastníka OH. Na OH 1932
získal 1. m., na OH 1936 1. a 3. m., na OH 1948 dve prvé a 5. m., na OH 1952 1., 2. a 3.
m., na OH 1956 1. a 5. m., na OH 1960 1.m. Syn Erny a Aladára, teda vnuk Alberta
Bogena Pál Gerevich (10. 8. 1948), získal v šerme na OH 1972 i 1980 bronzové medaily.
Jeho manželka, volejbalistka Gyongyi Bárdi / Gerevich Pálné (2. 2. 1958) štartovala na
OH 1976 a 1980 (tu 4. miesto). 
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Veslovanie:
Raritou je účasť štyroch bratov na OH 1912 v osemveslici, z nich Gyorgy a Miklós

Szebény boli dvojčatá (nar. 1887), zostavu dopĺňali István Szebény (nar. 1890) a dr. Antal
Szebény (1886 -1936). Posledne menovaný štartoval aj na medziolympiáde 1906.
Vodné pólo:

Sándor Ádám (1. 2. 1892 - ? ), na OH 1912 člen družstva, ktoré získalo 5. miesto.
Jeho brat Aladár Ádám (1894 - ?) bol na OH 1912 takisto členom družstva, ale si zlomil
nohu, takže neštartoval.

Olympijská história pozná aj ďalšie tzv. športové rodiny. V línii otec – syn sú známi
Fíni Järvinenevci, ktorí súťažili v hode oštepom či Švédi Swahnovci, športoví strelci.
Rodák z Košíc Imre Németh (23. 9. 1917 - 18. 8. 1989) v maďarskom drese získal zlato
v hode kladivom na OH 1948 a na OH 1952 skončil tretí. Jeho syn Miklós Németh (23.
10. 1946) sa stal olympijským víťazom v hode oštepom na OH 1976. Známa je aj
americká veslárska rodina olympionikov Kelleyovcov. Sestry Christine a Marielle
Goitschelové vybojovali zlatú i striebornú medailu, keď striedavo Christine vyhrala
slalom a Mariella bol druhá a potom skončili opačne v obrovskom slalome. 

V ďalšej časti sa venujme československým olympionikom a ich rodinným vzťahom.
Atletika:

Legendárni Zátopkovci – Emil a Dana - rod. Ingrová, narodení v ten istý deň (19. 9.
1922. Emil Zátopek získal spolu na OH 1948 a 1952 4 zlaté a 1 striebornú medailu (beh
na 5000 m, 10 000 m, maratón), Dana Zátopková - účastníčka OH 1948, 1952, 1956,
1960 v hode oštepom získala zlatú a striebornú medailu, ako aj 4. miesto.

Manželské vzťahy reprezentujú Eva Glesková, rod. Lehocká (26. 7. 1943), účastníčka
OH 1964, 1968 a 1972 (v behu na 100 m 8. miesto). Jej vtedajším trénerom bol Pavol
Glesk (30. 1. 1931). 

Olga Fikotová (13. 11. 1932), olympijská víťazka v hode diskom na OH 1956, sa
vydala za Harolda Connolyho (USA), olympijského víťaza na OH 1956 v hode
kladivom. 

Dvojčatá Mikuláš a Miloslav Konopka (23. 1. 1979) sa venujú vrhu guľou, resp. hodu
kladivom. Prvý z nich je švagor ďalšieho reprezentanta vo vrhu guľou Milana Haboráka
(11. 1. 1973). Trénerom Miloslava bol Mikuláš Konopka st.

Chodecké dispozície sú v rodine Malíkovcov. Štefan Malík (11. 2. 1966) štartoval
v chôdzi na OH 1996 a 2000. Zuzana Malíková (2. 8. 1983) súťažila na OH 2004.
Trénerom oboch bol Jozef Malík, brat Štefana, otec Zuzany. Výborným chodcom je aj
brat Štefana a Jozefa Peter Malík.

Jedného z najúspešnejších atlétov SR v poslednom období Libora Charfreitaga (11.
9. 1977), reprezentanta v hode kladivom, trénuje jeho otec Libor Charfreitag. 
Box:

Ján Franek (14. 4. 1960) si na OH 1980 vyboxoval bronzovú medailu, jeho brat
Michal Franek (18. 1. 196 Žilina) je dvojnásobným aktérom na OH 1988 a 1992.
Box – ľadový hokej:

Vojtech Stantien (15. 1. 1939), účastník OH 1968 v olympijskom ringu je otec
hokejistu z naganského kádra ZOH 1998 Romana Stantiena (16. 10. 1964).
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Cyklistika:
Milan Jurčo (14. 9. 1957), náhradník na OH 1980 v cestnej cyklistike viedol ako

tréner svojho syna Mateja Jurča (8. 8. 1984) na OH 2004 v Aténach. 
Futbal – hádzaná:

Anton Švajlen (3. 12. 1937) získal vo futbale na OH 1964 striebornú medailu. Jeho
syn Ľubomír Švajlen (17. 12. 1964) ako brankár v hádzanej štartoval na OH 1988 a OH
1992. 
Lyžovanie:

Manželským párom sú lyžiari Viera Klimková, rod. Leskovjanská (11. 8. 1957) a Ján
Klimko (30. 7. 1960), ktorí štartovali na ZOH 1984 a1988. 

Bratsky si účasť na ZOH rozdelili v zjazdovom lyžovaní Adrián Bíreš (18. 5. 1969)
a Marián Bíreš (27. 7. 1964). Prvý štartoval na ZOH 1988, druhý o štyri roky neskôr
(1992).   

Rodinný vzťah je medzi Janou Gantnerovou, rod. Šoltýsovou (30. 9. 1959) a jej
strýkom Antonom Šoltýsom (30. 4. 1937), ktorý štartoval v zjazdovom na ZOH 1964
v Innsbrucku, kde jeho neter o 12 rokov začínala svoju olympijskú kariéru (ZOH 1976,
1980, 1984). 

Veronika Zuzulová (15. 7. 1984), dvojnásobná účastníčka ZOH (2002, 2006) má
trénera vo svojom otcovi Timotejovi Zuzulovi. 
Kanoistika (rýchlostná):

V bronzovom štvorkajaku na OH 2004 sedela bratská dvojica Michal (26. 05. 1977)
a Richard Riszdorfer (17. 12. 1981) - získali bronzové medaily. 

Kajakár Róbert Erban (9. 07. 1972) je štvornásobným účastníkom OH (1992, 1996,
2000 a 2004), jeho sestra kajakárka Marcela Erbanová (20. 5. 1978) štartovala na OH
dvakrát (2000, 2004). Istý čas bol jej trénerom práve brat Róbert. 
Kanoistika (vodný slalom):

Michal Martikán (18. 5. 1979), olympijský víťaz z OH 1996, strieborný na OH 2000
a 2004 trénuje pod taktovkou otca Jozefa. 

Bratia Šoškovci - Ľuboš (21. 12. 1977) a Peter (21. 10. 1976) štartovali v kategórii
C-2 na OH 1996. Ich trénerom bol Jozef Šoška.

Dvojčatá Pavol a Peter Hochschornerovci (7. 9. 1979) získali dve olympijské
víťazstvá. Ich matka Gabriela patrila k popredným kajakárkam, otec Peter bol
singlkanoista a je trénerom synov i staviteľom ich lodí. Pretekala aj dcéra Eva.

Gabriela Stacherová (4. 2. 1980) na kajaku K 1 získala na OH 200010. miesto,
trénersky ju viedol otec Ján.
Krasokorčuľovanie:

Na ZOH 2002 štartovali v kategórii športových dvojíc súrodenci Beständigovci -
Jozef (22. 2. 1978) a Oľga (2.5.1979).
Krasokorčuľovanie – ľadový hokej:

Zaujímavou postavou je krasokorčuliarka Agnesa Búřilová, rod. Wlachowská (4. 1.
1943), ktorá súťažila v kategórii športových dvojíc na OH 1964. O 20 rokov bola
trénerkou bronzového medailistu Jozefa Sabovčíka (4. 12. 1963) a o ďalších 10 rokov
nominovali na ZOH 1994 jej syna Vladimíra Búřila (17. 5. 1969). 
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Ľadový hokej:
Zriedkavá býva účasť bratskej trojice, ako je to v prípade bratov Šťastných v jednom

útoku na ZOH 1980. Trio tvorili Marián (8. 1. 1957), Peter (18. 9. 1956) a Anton (5. 8.
1959). Peter navyše štartoval na ZOH 1994 a neskôr bol generálnym managerom
družstva ľadového hokeja na ZOH 2002. Ďalší brat Vladimír bol členom vedenia
družstva na ZOH 1994. 

Ďalšiu bratskú dvojicu tvoria René Pucher (2. 12. 1970), účastník ZOH 1994 a Peter
Pucher (12. 8. 1974), štartujúci na ZOH 1998. 
Plávanie – vodné pólo:

Ladislav Bačík (14. 7. 1933) je dvojnásobným účastníkom OH (1952, 1956), jeho
syn Roman (27. 5. 1959) bol členom vodnopólového družstva na OH 1992.  
Plávanie (synchronizované):

Dvojčatá Lívia a Lucia Allárové (14. 4. 1974) štartovali na OH 2000, ich trénerkou
bola matka Helena Allárová. 
Sánkovanie:

Walter Marx ml. (20. 7. 1978) štartoval na dvojsedadlových saniach na ZOH 2002
a 2006, trénerom bol otec Walter Marx st.  
Športová gymnastika:

Ferdinand Daniš (7. 1. 1929) je trojnásobný účastník OH (1956,1960,1964). Na OH
1952 sa zoznámil s budúcou manželkou Alenou Chadimovou (22. 11. 1931), ktorá
v rámci družstva gymnastiek ČSR získala bronzovú medailu. Ich dvaja synovia sa tiež
venovali vrcholovej gymnastike.
Športová gymnastika - atletika:

Najviac „rodinných“ olympijských medailí z bývalého Československa získali ex-
manželia Věra Čáslavská (3. 5. 1942) a Josef Odložil (12. 11. 1938 – 10. 9. 1993).
Čáslavská na OH 1964 a1968 získala v športovej gymnastike 7 zlatých a 2 strieborné
medaily. Atlét Odložil v behu na 1500 m na OH 1964 vybojoval striebornú medailu, na
OH 1968 obsadil 8. miesto. 
Tenis:

Ladislav Žemla (16. 11. 1887 - 18. 6. 1955) bol na OH OH 1912 a a spolu so svojou
neskoršou manželkou Miladou, rod. Srbkovou (30. 5. 1897 - 2. 10. 1935) súťažil
v zmiešanej štvorhre na OH 1920. 

Trénerom Ľubomíry Kurhajcovej (11. 10. 1983) na OH 2004 bol Ľubomír Kurhajec.
Veslovanie:

Bratia Pavel (12 .8. 1943) a Oldřich (9. 3. 1946) Svojanovskí štartovali na OH
v osemveslici (1968) a v dvojke s kormidelníkom (1972, 1976), kde získali striebornú
a bronzovú medailu. 
Vzpieranie:

Václav Pšenička (26. 10. 1906 - 25. 9. 1961) pretekal v ťažkej hmotnosti. Na OH
1932 i 1936 získal strieborné medaily. Jeho syn Václav Pšenička ml. (14. 5. 1931)
štartoval vo vzpieraní na OH 1952 a 1956.
Vzpieranie –atletika:

Jaroslav Skobla (16. 4. 1896 - 22. 11. 1959) ako vzpierač ťažkej váhy bol tretí na OH
1928 a olympijský víťaz na OH 1932. Syn Jiří Skobla (16. 4. 1930 - 18. 11. 1978 Praha)
získal vo vrhu guľou na OH 1956 bronzovú medailu. 
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Záver
Dedičnosťou rozumieme prenášanie anatomických a fyziologických vlastností

z rodičov na deti. Nededíme však hotové športové schopnosti, ale iba vlohy.
Vlohy charakterizujeme ako potenciálne zdedené dispozície, ktoré sa prejavia iba

v priaznivých podmienkach. Familiárny výskyt športového nadania je už istý. Avšak i tu
sa uplatňuje vplyv prostredia, pretože v takýchto rodinách býva náznak talentu
všestranne podporovaný. Žiaľ šport je ešte príliš mladým spoločenským javom, než by
sme mali zaznamenanú genealógiu (rodopis) vynikajúcich olympionikov, tak ako to
máme napr. v hudbe, maliarstve a vede. V športe a o olympionikoch máme údaje najviac
zo 4 - 5 generácií.

Napr. z Maďarskej reprezentácie olympionikov (1896-2000) sa eviduje 55
olympijských manželstiev, vzťah rodičia - deti 45 prípadov, súrodenci - 67, iné
príbuzenské vzťahy – 25. Spolu ide o 386 olympionikov. Genetickú podmienenosť
faktorov športového talentu, ktorú určujú športový výkon, potvrdzujú empirické
výskumy na dvojčatách, čo vyžaduje sledovanie rodokmeňových línií, štúdie
o vývinovej stabilite a predikčnej validite faktorov. Mieru dedičnosti (stupeň dedičnosti)
motorických schopností od rodičov k deťom (súrodencom) veda o športe oceňuje na
úrovni 50 %. To však nevyjadruje dedičnú špecifickosť pre určité druhy športov.
Spozorovalo sa zatiaľ len to, že deti rodičov olympionikov, ktorí v určitej športovo-
motorickej oblasti dosahovali mimoriadne výkony, boli schopné dosahovať výsledky nad
50 %-ným priemerom. Teda chyba odhadu má veľké rozmery. Stupeň genetickej
podmienenosti v oblasti motoriky je rôzny, relatívne najviac sú dedične ovplyvnené
rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti, všeobecná (aeróbna) vytrvalosť, kĺbová
pohyblivosť a somatické znaky (výška tela, hmotnosť). Dôležité je teda longitudinálne
sledovanie stability ukazovateľov vývoja a výkonnosti jednotlivcov.

Športové predpoklady - súbor endogénnych faktorov, t. j. potencionálnych dispozícií
geneticky podmienených delíme ich na všeobecné, špecifické a jedinečné. Podstatou
športového predpokladu (talentu) je štruktúra somatických, morfologických,
fyziologických, psychologických, motorických a iných faktorov. Evidujme všetky
ukazovatele u našich olympionikov pre ďalšie generácie, aby sa mohli využiť pri výbere
budúcich olympionikov.
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✤ ✤ ✤

Pästiar Rudolf Kus – najstarší olympionik
Dr. Ján Holko

Účastník Hier XI. Olympiády v Berlíne v roku 1936, pästiar Rudolf Kus je
najstarším slovenským olympionikom. Napriek tomu si pri jeho úctyhodných 90.
narodeninách nikto na neho nespomenul... Život športovca býva spravidla krátky,
prichádzajú nové generácie, ale na priekopníkov, na tých, čo vo svojom odvetví vyorali
hlbokú brázdu, sa jednoducho nedá zabudnúť. Rudolf Kus nebol len účastníkom
olympijských hier a majstrovstiev Európy, reprezentantom a niekoľkonásobným
majstrom ČSR a Slovenska, trénerom a rozhodcom, ale aj čestným, spravodlivým
a vzácnym človekom. Prirodzenou autoritou, príkladom pre ostatných.

Rudolf Kus sa narodil 23.februára 1915 v Zábřehu na Morave (v olympijskej
literatúre sa nesprávne uvádza miesto narodenia Trnava). Otec Josef bol umeleckým
maliarom a reštauroval kostoly, pričom mu popri starostlivosti o päť detí pomáhala aj
manželka Aloisia. Často sa museli sťahovať. Po prvej svetovej vojne celá rodina prešla
na Slovensko, ktoré im prirástlo k srdcu a našli tu svoj druhý domov. Po Kraľovanoch,
Nových Zámkoch a Trnave sa nakoniec usadili v Bratislave. Trinásťročný Rudolf už
v Nových Zámkoch prepadol čaru boxu. Rodičia nemali z toho radosť. Otec prišiel aj na
tréning, pred všetkými syna vyzauškoval, ale syn sa už nedal odradiť. Často sa
potajomky, stroho odetý i obutý, aby nevzbudil podozrenie, vykradol z domu. Spomína,
že mu tak omrzli prsty na nohách. 

V rokoch 1931 a 1932 - už v tričku BC Jánošík Trnava - sa stáva majstrom Slovenska
v strednej váhe. Rodičia ho poslali k starej matke do Ostravy. Peňazí nebolo nazvyš,
preto sa vydal na Moravu, v ústrety svojej športovej kariére na požičanom bicykli.
V novom prostredí našiel dobré podmienky na výkonnostný rast - po krátkej zastávke
v SK Vítkovice pôsobil od roku 1933 v APK Žiška Brno a od roku 1935 v ŠK Baťa Zlín.
Čoskoro sa stal veľkou nádejou československého boxu. 

Mohlo by sa zdať, že sudičky mu zavesili pästiarske rukavice nad kolísku, ale
v skutočnosti nič nedostal zadarmo. Bol k sebe veľmi náročný a zodpovedný, svoj talent
systematicky a cieľavedome rozvíjal. Úspechy nedali na seba dlho čakať. Už v roku 1934
sa stal prvý raz majstrom republiky po finálovom trumfe nad Durdisom z Prahy a onedlho
aj reprezentantom. Hviezda Rudolfa Kusa začala vychádzať v pravý čas - pred berlínskou
olympiádou. Začiatkom júla sa uskutočnil v Brne kvalifikačný turnaj. Najvážnejší súper
Nejtek z Prahy však nepricestoval. Proti Kusovi sa do ringu postavil moravský rival
Kopeček (SK Mistřín). Pružný a pohyblivý kandidát na olympijskú miestenku technicky
prevýšil súpera a presvedčivo zvíťazil na body. V polovici mesiaca schvaľoval ČSOV
nomináciu, ale bez pästiarov. Zväz sa rozhodol uskutočniť ešte jeden turnaj v Prahe. Kus
sa konečne stretol s Nejtekom, v pravej chvíli uplatnil všetky svoje prednosti.
Nominovaní borci sa zišli na krátkom sústredení na Kokoříne. Tréningy absolvovali na
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pláži zámockého hotela. Na piesku sa boxuje ťažko. Tréner Havelka bol presvedčený, že
po takejto príprave sa všetkým bude lepšie pohybovať na tvrdej podlahe ringu.

Berlínska Deutschlandhalle očakávala víťazstvá domácich borcov. Kus mal smolu,
keď už v prvom kole mu určil žreb sa súpera Herberta Rungeho, ktorého diváci
zbožňovali. Pästiari sa až po príchode do haly dozvedeli, kedy a proti komu nastúpia. To
im na pokoji a koncentrácii na zápas nepridalo. Podmienky však mali všetci rovnaké.
Runge bol o osem kíl ťažší, pri podpore publika aj sebavedomejší. Súperi sa navzájom
oťukávali, Kus sa dobre bránil a snažil sa vyhnúť tvrdým úderom súpera. V závere
prvého kola na zlomok sekundy odkryl ľavú stranu, aby sa zahnal na krátky švih a vtedy
pravačka súpera dopadla na jeho bradu. Pri vyrovnanom boji to bola chvíľková strata
koncentrácie či nepozornosť, ktorá nakoniec rozhodla. Novinári napísali, že Kus mal
„sklenenú bradu“. Vždy keď na to spomína, rezolútne povie: „Aj keby som ju mal
z ocele, bol by som padol...“. Prehra s neskorším olympijským víťazom ho neznechutila.
Uvedomoval si, že v športe prehry a víťazstvá stoja blízko vedľa seba. Buď vyhráš alebo
prehráš, tam videl spravodlivosť.

Aj na majstrovstvách Európy v roku 1937 v Miláne vypadol v prvom kole. Podľahol
domácemu reprezentantovi Lazzarimu na body. Spočiatku viedol, ale po zrážke, pri
ktorej si prerazil nosnú chrupavku, strácal iniciatívu. Boj však statočne dokončil.

V roku 1938 boli majstrovstvá ČSR prvý raz v Bratislave. Po rokoch 1934, 1936
a 1937 získal svoj štvrtý titul víťazstvom k. o. nad slovenským majstrom Fialkom. Kus
bol uznávanou osobnosťou ťažkej váhy. Zostavovatelia výberu Európy na stretnutia
v USA ho nemohli prehliadnuť, ale dali mu možnosť v poloťažkej váhe s podmienkou
absolvovať kvalifikačné stretnutie v Berlíne. Nomináciu musel ešte potvrdiť v dueli
s Nemcom Burkem. Do republiky prišla jediná pozvánka. Nemohol ju odmietnuť. Do
Berlína prišiel dve hodiny pred začiatkom duelu. Z cesty bol poriadne unavený, ale aj
odhodlaný presadiť sa. V zápale boja mu súper pristúpil nohu a dobre miereným hákom
ho poslal na zem. Kus odmietal taký spôsob boja, bol skutočným džentlmenom v ringu.
V rokoch 1937-1938 bol na základnej vojenskej službe v Hraniciach.

Ktovie ako by sa jeho sľubná kariéra ďalej vyvíjala, keby nevypukol vojnový požiar.
Ešte sa stal majstrom protektorátu. Dostal ponuky z Prahy i Vítkovíc, ale rozhodol sa pre
rodinu a prišiel do Bratislavy. Pretekal za Tatran a po obnovení činnosti za BC Slovakia,
zamestnal sa vo Zväze roľníckych vzájomných pokladníc. Slovenskí pästiari boli vo
vojnovom virvare mimoriadne aktívni. Stali sa členmi medzinárodnej organizácie FIBA,
čo im otvorilo brány do sveta. Nadviazali čulé medzinárodné kontakty s Nemeckom,
Talianskom, Španielskom a ďalšími krajinami. Kus nebol len aktívnym pretekárom, ale
svoje bohaté skúsenosti odovzdával aj ako zväzový tréner až kým neprišiel Rath
z Viedne. Nezištne pomáhal aj jednotlivým klubom, ktorých počet sa sľubne rozvíjal
a pästiari mali popri futbale a hokeji aj dlhodobú majstrovskú súťaž družstiev. Slovenskí
pästiari v Dubline na majstrovstvách Európy ešte neštartovali, ale vo Wroclawi (vtedy
Breslau) už nemohli chýbať. Kus, ktorý nikdy nemal problémy so svojou hmotnosťou,
upravil ju tak, aby mohol štartovať v poloťažkej váhe. Bol dobre pripravený, dôveroval
si. Prvé kolo na vrcholných podujatiach sa však stalo pre neho zakliate, podľahol v ňom
tentoraz Holanďanovi Guintemayerovi.

Kus získal päť titulov majstra Slovenska, stal sa oporou slovenskej reprezentácie. Už
v prvom stretnutí s Nemeckom v roku 1940 v bratislavskej Redute zažiaril v plnom

132



lesku. Súperom mu bol dvojmetrový Ten Hoff, ktorý sa neskôr presadil aj
v profesionálnom ringu. Súperi sa usilovali rozhodnúť duel predčasne vo svoj prospech.
Takticky a vyčerpávajúci boj priniesol nakoniec zaslúžené víťazstvo domácemu borcovi.
Vedúci nemeckej výpravy boli z toho nešťastní. Vraj by radšej prijali prehru celého
družstva ako vychádzajúcej hviezdy.

V ďalšom zo stretnutí s Nemeckom sa po piatich rokoch Kus opäť stretol so svojim
olympijským premožiteľom. V tom čase to bola veľká udalosť. Tréner Rath pred
zápasom tvrdil, že Kus je v takej forme ,že by nemal prehrať. Runge však po šiestich
sekundách knokautom pochoval všetky Kusove nádeje. 

Rudolf Kus v reprezentačnom tričku absolvoval ďalšie pamätné zápasy:
s Weidingerom (Rakúsko), keď ho po dramatickom boji vo Viedni nadšení diváci niesli
z ringu na pleciach cez celú halu až do kabíny, Aseniom (Španielsko), Hladným
(Juhoslávia), Chiezzom (Taliansko) a ďalšími. V roku 1944 išiel na vojenské cvičenie do
Topoľčian. Novovzniknutý pästiarsky odbor TS ho s otvorenou náručou prijal ako
trénera i pretekára.

Vypuklo Slovenské národné povstanie a spolu s otcom sa stal jeho aktívnym
účastníkom.

Po vojne sa dobre reprezentoval v súbojoch BC Slovakia Bratislava a ŠK Pardubice,
ale svoju bohatú športovú kariéru ako 30-ročný ukončil. Novinári napísali, že jeho
veľkosť bola aj v tom, že dokázal odísť v pravý čas. Svoje skúsenosti odovzdával ako
tréner a rozhodca, ale záujem o jeho služby v pästiarskom hnutí postupne
nepochopiteľne ochabol.

Rudolf Kus si po vojne založil rodinu, s manželkou Máriou majú päť detí. Od roku
1948 pracoval v Štátnej banke československej. Spravoval archív v Marianke, kde aj
rodina bývala. Nečakane dostal výpoveď. Nové zamestnanie našiel v Chemických
závodoch Juraja
Dimitrova. Dochádzal z Marianky, aj deti čoraz viac nachádzali uplatnenie v Bratislave.
v Dimitrovke mu sľúbili, že ak v rámci náboru pôjde pracovať do bane, byt mu pridelia.
Neostávalo mu nič iné ako ponuku prijať a v roku 1966 v Bani Petr Bezruč v Ostrave rok
pracoval pod zemou. Keď sa vrátil, rodina sa mohla presťahovať do bytu v Trnávke,
v ktorom býva dodnes.

Rudolf Kus patril vo svojej dobe k najlepším pästiarom ťažkej váhy. Jeho stretnutia
vždy priťahovali divákov, 186 cm vysoký, štíhly borec v ringu vedel zaujať svojou
technikou, pohybom, aktivitou i presnými údermi. Vždy sa snažil, aby diváci mali
z boxu zážitok, aby čestne dokázal si vážiť súpera. Vo svojom albume má fotografie
svojich najväčších súperov aj s osobným venovaním. Vybojoval viac ako 300 stretnutí,
väčšinou víťazných. Každý deň mu rukavice zavesené na klinci pripomínajú bohatú
športovú minulosť. „Zostali mi pekné spomienky, ktoré ma aj po rokoch hrejú pri srdci“,
skromne povie pri pohľade na plakety, fotografie či novinové výstrižky.

Rudolf Kus má na chrbte deviaty krížik, ale ostal štíhly, vzpriamený, jeho obličaj
nenesie ani stopu po tvrdých súbojoch. Tak ako žil striedmo počas športovej činnosti, tak
žije aj teraz. Bez cigariet, bez alkoholu, a dokonca aj bez polievok. Bol to športovec
s veľkým Š. Aj po rokoch si zaslúži našu pozornosť a úctu.
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Správa o činnosti SOA za rok 2005
Ján Grexa, predseda SOA, Veronika Tirpáková, tajomníčka Výboru SOA

Výbor SOA
V roku 2005 pracoval V SOA v nasledovnom zložení a zasadal 5 krát + valné

zhromaždenie:
Predseda Ján Grexa
Podpredsedníčka, výchovno-vzdelávacia sekcia Viera Bebčáková
Podpredsedníčka SOV pre olympijské aktivity Mária Mračnová
Výskumno-vzdelávacia sekcia Jozef Drenko
Informačno - propagačná sekcia Bohumil Golian
Organizačná sekcia Veronika Tirpáková
Edičná sekcia Paulína Neveziová

Činnosť SOA
- schválenie nového štatútu SOA
- semináre a konferencie:

a) 7. 4. 2004 Bratislava, seminár Šport a film
b) 19. 11. 2005 Bratislava, seminár Olympizmus v 21.storočí

- výchovno-vzdelávacia činnosť:
a) 16. 6. 2005 Častá, vedomostná súťaž základných škôl
b) 18.11.2005 Bratislava, vedomostná súťaž vysokých škôl o olympizme na Fakulte

matematiky, fyziky a informatiky
c)  udelenie ceny za olympijskú výchovu PaedDr. V. Lafkovi z FŠ Prešov

- edičná, publikačná, vedecko-výskumná a propagačná činnosť:
a) vytvorenie web stránky SOA
b) zavedenie elektronickej evidencie olympijskej bibliografie na web stránke SOA
c) návrh nového loga SOA podaný na schválenie MOA
d) príprava metodickej príručky Olympijská výchova
e) vydanie a distribúcia zborníka SOA č.7
f) príprava zborníka SOA č.8
g) publikácie (okrem uvedených v príspevku na str. 148 – 149): 

J. Grexa: Najnovší vývoj a problémy športového hnutia na Slovensku. Telesná
výchova & šport, Roč. 15, č. 1 (2005), s. 21-26
J.Grexa: Telesná výchova a šport mládeže na Slovensku. Telesná výchova & šport,
Roč. 15, č. 2 (2005), s. 2-6.
J.Grexa: Telesná výchova a šport. Rozum do vrecka, Bratislava: Mladé letá, 2005
S. 636-664.
M. Kafka, J .Drenko: Matylda Pálfyová (odovzdané do tlače)
M. Hazucha: Najstarší v Európe
M. Hazucha: Uhorskí olympionici so slovenskými koreňmi
M. Hazucha: Olympijské vavríny ozdobené ostnatým drôtom

h) koniec septembra - účasť členov V SOA na akcii Športovci na pomoc Tatrám
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i) vyhotovenie 2 olympijských plagátov pre mobilnú akadémiu
j) SLOVENSKO NA OH – spracovanie a realizácia komentára k zostrihanému

filmovému materiálu 

Medzinárodné aktivity:
a) Medzinárodná konferencia VIII. olympijský kongres 1925 v Praze a jeho místo

v dějinách olympijského hnutí (2. 12. 2005), vystúpenie s príspevkom Olympijské
kongresy očami mladej generácie (Neveziová, Tirpáková) 

b) Účasť na vernisáži Olympijská mozaika na Pražskom hrade 1.12. 2005 (Neveziová,
Tirpáková) 

c) Účasť podpredsedníčky SOV M. Mračnovej na 8. zasadnutí NOA v Olympii
d) 45. zasadnutie mladých účastníkov v Olympii – vyslaní K. Žilinková, M. Nemec
e) Podujatie organizované NOV Turecka – vyslaní Z. Letenayová, J. Antal
f) Január 2005 - Seminár Pierra de Coubertin v Taliansku – vyslaný F. Seman 
g) Účasť na podujatí Maď. OA, Cegléd, 7. - 8. 10. 2005 – vyslaný J. Drenko
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