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První krůčky na cestě k 
novodobým hrám

 Antické olympijské hry byly 
nejvýznamnější, největší a 
nejstarší z všeřeckých her. 
Konaly se od roku 776 př.n.l. 
až do roku 393 našeho 
letopočtu. Roku 394 zakazuje 
olympijské hry zvláštním 
ediktem Theodosius I.. V roce 
426 pak byl vydán rozkaz ke 
zbourání chrámů a soch v 
Olympii. Dílo zkázy bylo 
dokonáno zemětřeseními v 
letech 522 a 551.http://www.topclanky.cz/Historie-

olympijskych-her-info-koktejl-
Dejiny-historie-Starovek-26483



První krůčky na cestě k 
novodobým hrám

První krůčky na dlouhé cestě k 
prvním novodobým hrám patří 
řeckým učencům z Byzance, kteří 
ve 14. a 15. století působili na 
italských univerzitách, a jejich 
žákům. Pietro Paolo Vergerio 
(1348-1419), profesor padovské 
univerzity, byl první o kom je 
známo, že vyhlásil právo muže 
na cvičení těla. 
Vittorino Ramboldini de Feltre 
(1378-1446) šel ještě dál, když v 
Mantově založil tělocvičnou 
školu.

http://www.eresie.it/it/Vergerio.htm



První krůčky na cestě k 
novodobým hrám

První novodobá práce o 
olympijských hrách vyšla roku 
1430 a byla dílem florentského 
básníka Matea Palmieriho. Roku 
1491 vydal Virgilius Polydorus 
knihu O posvátných hrách 
starých Řeků a roku 1569 
vychází v Benátkách kniha 
významného humanisty 
Hieronyma Mercuriala O 
gymnastickém umění. I když si 
tyto činnosti nekladly za cíl 
znovuobnovení olympijských her, 
byly důležitým stupínkem na 
cestě k oživení tradice pěstování 
kultury těla.http://idlespeculations-

terryprest.blogspot.com/2007
02 01 archive.html



První krůčky na cestě k 
novodobým hrám

První, kdo vystoupil s myšlenkou 
obnovení olympijských her, byl v 
roce 1760 německý pedagogický 
reformátor 
Johann Bernhard Basedow. 
Dalším velkým propagátorem 
vzkříšení olympijských her byl 
Johann Christoph Friedrich Gutsmuths
. Pod jeho vlivem uspořádaly 
některé tělovýchovné organizace 
v několika německých městech 
sportovní klání pod označením 
olympijské hry.

http://e-ducation.net/pedagogues2.htm



První krůčky na cestě k 
novodobým hrám

První novodobé sportovní hry 
nesoucí označení olympijské, byly 
Anglické olympijské hry, které na 
svém venkovském sídle v Cotswoldu 
uspořádal roku 1604 Robert Dover. 
Hry podporoval i velký příznivec a 
propagátor sportu, král Jakub I. Hry 
se měly konat každý rok za letního 
slunovratu, na programu byly 
běžecké disciplíny, hod kladivem, 
míčové hry, šerm holemi a zápas. 
Mohli se zúčastnit jak šlechtici, tak 
prostí občané, některých disciplín 
dokonce i ženy. Hry se dočkaly 40 
ročníků a skončily nejpozději se 
smrtí svého zakladatele.

http://atheny.biz/turisticke-
cile/panathensky-stadion/



Zformuloval ji Pierre de Coubertin ve svém díle 
Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti – 

tzv. kalokagathía – posvátný mír (ekecheiría), 
slavnostní obřady při zahájení antických OH ožívají v 
nové formě při dnešních OH obohaceny o požadavek 

rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a 
náboženské diskriminace, o požadavek demokracie a 
internacionalismu. Dnešní olympijská myšlenka je v 
podstatě vyjádřena v základním článku olympijské 

charty.

Olympijská myšlenka
http://users.skynet.be/osga/d2a_jeux_olympiques.html
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Metodický list: 
seznámení žáků s obsahem učiva

učitel vlastními slovy zdůrazňuje uzlové body
učitel zjednodušuje odborný výklad v prezentaci

děti chápají ideu OH


