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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je ukázat jiný pohled na pohyb a na pohyb v rámci sportu. Jedna ze 

základních charakteristik sportu je zaměření na výsledek – prohru či výhru. Tato bakalářská 

práce tento element úplně vypouští a zaměřuje se především na hru, radost a pohybové 

možnosti. Snaží se zachytit co možná nejvíce různorodých pohybů a sportů, ale zároveň 

zohlednit i odlišné úrovně, od dětí, amatéru, pokročilých až k profesionálům. Není, proto 

důležité, jestli je pohyb čistě nahodilý, nebo léty a opakováním propracovaný. 

K zachycení pohybu byl využit záznam z videokamer, který byl následně upraven. 

V postprodukci je sledován pohyb pomocí linií přesně podle toho, jak se lidé, jejich ruce, nohy 

či sportovní pomůcky v prostoru pohybují. Vznikají tak krátká videa, kde můžeme dané stopy 

sledovat. Pomáhají nám si pohyby lépe uvědomit a zachytit jejich vzájemné vztahy mezi sebou 

a okolím.  

Divákova pozornost je směřována na pohyb jako takový a na možnosti jeho vyjádření 

v rámci jednotlivých sportů na rozdíl od výsledků, tabulek či sportovních žebříčků. Výsledná 

forma je hravá a vybízí diváka, aby se nebál zkoušet nové sportovní odvětví a rozvíjet své 

pohybové dovednosti. 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to show a different approach to movement itself and 
movement in sport. One of the ground characteristics of sport is the focus on the outcome – 
loss or win. This bachelor thesis does not include this element of outcome at all, on the other 
hand it focuses mainly on the game itself, joy and mobility. The thesis tries to capture as many 
different movements of the human body and as many different sports as possible.  It also 
takes age and skill categories into consideration, such as children, amateurs, advanced and 
professionals. Therefore it is not important whether the movement is random or mastered 
through repetition. 

To capture the movement a video camera footage was used and was subsequently 
modified. In postproduction the movement of people, their hands, feet or sports equipment 
is followed using exact curves. Short videos showing the trace of movement have been 
created. These video clips help us to better understand these movements, their interactions 
and their influence on one another and on their surroundings. 

Viewer's attention is being directed toward the movement itself and toward its expressing 
in individual sports, in contrary to results, tables or sports charts. The resulting form is playful 
and encourages viewer to try new sports and to develop mobility. 
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Úvod  
Téma bakalářské práce se nachází někde na pomezí vnímání umění, pohybu, jejich 

vzájemnými vztahy, odlišnostmi, interpretace, spletité a dlouhé historie a vztahu k člověku. 

Umění je velmi široký pojem, který nemá jasně danou definici a každý jednotlivec či 

umělecký sloh na něj nahlíží ze své vlastní perspektivy a jiného úhlu. Můžeme ho brát jako 

formu přesahu, díky které jsme schopni reagovat na dění kolem, a to na základě vlastního 

vnímání, pocitů a emocí. Umožňuje nám vysvětlit to, na co nám slova nestačí a jak říká Bořek 

Šípek „Kultura je luxus, který k životu nepotřebujeme, přesto je to jediná podstatná věc, která 

nás dělí od zvířat.“ (Šípek, www.slovnik.cz, 4166) 

Pohyb je jednou z našich důležitých částí. Kdyby nám byl odepřen, jen velmi těžko bychom 

tuto skutečnost nesli a ze všech sil bychom se snažili něco změnit. Sport nás přitahuje nejen 

jako aktéry, ale i jako diváky. Je součástí našich životů a v rámci jeho možností se oprošťujeme 

od našich všedních problémů a více se soustřeďujeme na nás a naše tělo. Často se ale stává, 

že jsou lidé zaměřeni jen na výkon, cíl a úspěch. Chtějí být nejrychlejší, nejsilnější, lepší, než 

soupeř, lepší, než oni sami a jsou ochotni obětovat mnohdy více, než je zdrávo. Sport berou 

jako úkol, povinnost nebo svoji práci. A v tom shonu, kde jde často jen o setiny sekund, 

zapomínají na spontánní projev radosti, nahodilé a nedokonalé pohyby, na kamarády, hru a 

zábavu. 

Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že sportuji již od útlého věku a sport a pohyb tvoří 

velkou část mého života. Vždy mě bavilo zkoušet nové sportovní disciplíny či se u konkrétní z 

nich dostat pod povrch a objevovat jejich nové roviny. Zajímám se o nástroje, cvičení, 

pohybové možnosti, které jednotlivé sporty umožňují, ale i souvislosti, jak uvnitř sportu, tak 

mimo něj. Snažím si všímat nejen výkonnostních hledisek, ale i oblastí, jako jsou emoce, 

estetika, kouzlo, dramatičnost, mobilita, načasování nebo energie, které bychom úplně stejně 

mohli nacházet na poli výtvarného umění v podobě divadla, performance nebo tance. 

Během let jsem často slýchala, jak jsou tato odvětví – umění a pohyb, mezi sebou 

v protikladu. Já jsem ovšem mnohokrát byla svědkem případů, kdy se navzájem propojovala, 

střídala, byla ve vzájemné harmonii. Samozřejmě pokud bychom se zaměřovali pouze na cíl, 

nikdy bychom nebyli schopni vidět souvislosti, jelikož cíl je u obou odvětví velmi odlišný. Ale 

pokud se oprostíme od toho, co známe a zaměříme naši pozornost na pohybovou formu, 

budeme schopni vidět mnohem víc.  

Nehledě na to, že sport a umění se prolíná v průběhu celých našich dějin. V některých 

období častěji, v jiných méně často, ale po celou dobu byl pohyb jedním z témat umělců, kteří 

se ho různým způsobem snažili zpracovat a zachytit. 

     Dnes se nacházíme v době, kdy máme neuvěřitelné množství informací a vědomostí téměř 

o všem. Jednotlivé obory jsou velmi komplexní a je těžké je celé obsáhnout. Tato komplexita 

ovšem nahrává do karet odtržení oboru od jeho bezprostředního okolí a uzavření se čistě do 

své problematiky. V některých případech je to nezbytné, ale často se stává, že v důsledku 

odtrhnutí, nejsme schopni vidět další souvislosti a zapomínáme na základní myšlenku. Pak se 

nám lehce může stát, že z radosti se stane dril a z kamarádů protivníci. 

http://www.slovnik.cz/
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A i přes to, že je sport v naší společnosti velmi populární, začíná postupně upadat. Díky 

různým studiím zjišťujeme, že čím dál méně lidí sportuje. Což je jeden z důvodů zhoršujícího 

se životního stylu obyvatelstva, obezity či jiných nemocí, a to nejen u dospělých jedinců, ale i 

u dětí v útlém věku.  

Ale čím to? Jednou z mnoha důvodů a odpovědí může být fakt, že úpadku sportu nahrává 

naše doba. Sedavých zaměstnání je čím dál víc, ve volném čase můžeme v pohodlí domova 

sedět u televize či počítače, jídlo nám donesou až před dveře a k přesouvání z místa na místo, 

využíváme auta, letadla nebo hromadnou dopravu. Nic, co by nás nutilo k pohybu. Dalším 

důvodem by možná mohla být neochota zkoušet nové věci a učit se je. Je totiž mnohem 

jednoduší říct, že vás sport nebaví a vesele se koukat na televizi dál. Kolik energie bychom 

oproti tomu museli vynaložit, abychom si zjistili, kolik odlišných sportů a pohybů se nám nabízí, 

abychom našli a dorazili na určené místo včas se vším co potřebujeme, seznamovali se se 

spoustu nových jmen a tváří a pak se ještě před nimi ztrapňovali, protože jsme noví a nevíme 

co máte dělat nebo nám to nejde tak dobře jako ostatním. 

Malé děti oproti tomu takovéto problémy nemají, nezáleží jim, co si myslí ostatní, jestli 

spadly nebo se jim něco nepovedlo a zda se jim bude někdo posmívat. Dělat chyby je přeci 

lidské, všichni je dělají, tak proč máme občas pocit, že se „špatným“ pohybem můžeme 

ztrapnit?  

Cílem bakalářské práce je na toto téma reagovat a pokusit se přispět výtvarným projektem, 

který by podnítil společnost nahlížet na pohyb, sport ale i sportovce z trochu jiného úhlu. Ne 

jako na stroje, po kterých jsou vyžadovány stále lepší výkony, ale jako na tvůrce. Díky nimž 

anebo díky sama sobě můžeme objevovat kouzlo, variabilitu a radost z pohybu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
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POHYB A SPORT 

1.1 Co je to pohyb 
Pohyb se nachází všude kolem nás a je základním předpokladem pro vznik života. Bez 

pohybu by život nevznikl, neměl by možnost se vyvinout, ani nadále existovat. (Hogenová, 

2005, str. 99)  

Můžeme ho chápat jako určitou změnu objektu v čase a prostoru. Ale i samotný čas, tak jak 

si ho vysvětlují lidé, je určován na základě pohybu dvou těles – obíháním Země okolo slunce, 

nebo v přeneseném slova smyslu otáčením ručiček na hodinách. 

Pro Aristotela jde „bytí“ určit pomocí definice a toho, co vzniká a zaniká a pohyb je základní 

projev přirozenosti a jako takový je pohyb věčný. Vnímá ho v mnohem širším pojetí a rozděluje 

do šesti kategorií. První z nich je vznik a zánik, který můžeme nejčastěji sledovat v organické 

přírodě. Zvětšování a zmenšování, ve smyslu proměny, kvality a výměny nepodstatných 

vlastností. A přeměnu nebo změnu místa na místo jiné. 

Pohyb má mnoho forem. Jedna z nich je pohyb mechanický, který dělíme na tři síly. První 

dvě jsou odstředivá a dostředivá. Obě jsou přímočaré, nejsou dokonalé a jsou to pohyby 

prováděné po přímce, nahoru dolu, doleva doprava nebo od středu či do středu. Třetí pohyb 

je kruhový, který je dokonalý, věčný a neukončený. Tyto pohyby vznikají buď přirozeně nebo 

násilně. Přirozeně se tělesa pohybují pomocí základních přírodních živlů. Vzduchu, vody, ohně, 

země a jejich proměnou. Například z teplé na studené, hrubé na hladké, vlhké na suché. 

Přidruženým pátým pohybem je pohyb nebeských těles, které využívají odstředivých a 

dostředivých sil. Pro násilný pohyb potřebujeme ještě jinou sílu, která působí proti pohybu 

přirozenému.   

Další formou je pohyb živých organismů, který se děje z vnitřních pohnutek. „Nejstarší 

formou živočišného pohybu byl patrně únik před negativními vlivy a teprve v procesu dlouhého 

vývoje se vytvořila i schopnost aktivně vyhledávat to pozitivní.“ (Pohyb a tělo, s. 7) V každém 

živočišném pohybu se již od počátku skrýval a skrývá nějaký cíl, i když je mnohdy pouze 

neuvědomělý. Funkce pohybu bylo tyto cíle zajišťovat. Například pro rostliny je základní životní 

funkce růst a rozmnožovat se, tomu by bez pohybu a závislosti na prostředí nedošlo. Rostliny 

ale nejsou tolik náročné na živiny, a proto se nepotřebují pohybovat v prostoru, tak jako 

zvířata nebo lidé.  

Síly, které umožňují pohyb, můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní je především síla 

svalová, která vytváří pohyb uvnitř těl lidských, zvířecích, živočišných i rostlinných. Vnější síly, 

jako je například hmotnost, setrvačnost, gravitace či prostředí, bude vždy více či méně 

ovlivňovat síly vnitřní. Pohyb tedy z počátku vznikl jako prostředek, ale postupem času se z něj 

stávala důležitá životní potřeba. Její ztráta nebo omezení, by byla velmi nepříznivá a nevítaná 

a vznikala by snaha situace změnit, aby byl pohyb opět umožněn. (Hogenová, 2000, str. 7-21, 

Čermák, 2006, str. 23) 
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Na pohybu je krásná jeho nekonečná variabilita, schopnost obměny. „Pohybem těla 

rozumíme změnu místa nebo polohy. Každý pohyb vychází ze základní klidové polohy a opět se 

do klidové polohy vrací. Ovšem je třeba připomenout, že je to pojem relativní, neboť „klidová 

poloha“ je relativní. V absolutním klidu je tělo až po smrti.“ (Hogenová, 2000, str.36)  

1.2 Pohyb lidského těla 
Pro člověka byly zásadní cíle pohybu, které umožňovali přežití. Hledání obživy, lovení, útěk 

před nebezpečím, nebo získání partnera a zachování rodu. Stejně jako zvířata, se dovedl člověk 

ze začátku pasivně přizpůsobit. Následně, ale začal prostředí kolem sebe měnit a 

přizpůsobovat si ho pro své účely. Našel nebo si podmanil nutné zdroje energie, vodu, oheň, 

začal pěstovat rostliny a chovat živočichy, vymyslel předměty, které se hýbaly místo něj a 

ulehčovaly mu práci. Pohyb tak postupem času změnil svůj účel a stal se samostatnou 

jednotkou, kterou člověk k životu potřebuje stejně tak, jako například potravu. Objevuje se 

tvorba pohybu nejen pro přežití jedince, ale i pro vznik věcí čistě pro potěšení a tím vznikají 

první výtvarné objekty. (Hogenová, 2000, str. 6, 21-23) 

Pohyb je pro člověka důležitý i z hlediska ochrany před nebezpečím.  Člověk pohyb zachytí 

mnohem rychleji a věnuje mu větší pozornost než objektům, které jsou stálé.  Rychlé pohyby 

přitahují naši pozornost, protože signalizují, že se něco děje. Nejdříve je naše oko schopné 

zachytit rozmazanou čáru, a až poté zjišťuje tvar či formu objektu. Důležitá informace pohybu 

pro nás je také směr a rychlost. To nám umožní zachytit a zjistit, zda se nebezpečí ve formě 

dravé šelmy, nebo neřiditelného auta blíží velkou rychlostí k nám, či nikoliv a my máme 

možnost efektivně reagovat dřív, než se dostaneme do skutečného ohrožení. Proto evoluce 

vyvinula náš mozek, reflexy a pohyby tak, aby byly ke změně mnohem více citlivé. Paradoxně 

pro nás jsou nehybné předměty a ustálený stav mnohdy více nebezpečné a kritické, protože si 

jich nevšímáme a nevěnujeme jim dostatek pozornosti. (Kulka, 2008, str. 137.)  

„Je lidské tělo naším osudem či našim produktem?“  (Hegel in Hogenová, 2000, str.6) Pohyb 

lidského těla není jen čistě pohyb svalů, není čistě motorický, tak jako to můžeme vidět u 

strojů. Ovlivňují ho myšlenky, emoce, city a nálady, a proto má větší šíři a hloubku.  

Pohyb se začal využívat i při komunikaci mezi dvěma jedinci či uvnitř tlupy. Vznikla 

komunikace pomocí gest, mimiky, vzkřeků a později řeči. Některé tyto principy se během 

staletí vyvíjely a měnily, jiné zůstaly totožné, tak či tak je používáme i dnes.   

V některých případech je pro nás mnohem jednodušší použití gest než snaha vyjádřit se 

slovy. A charakter vyjadřování pohybu záleží také na osobnosti člověka, jeho temperamentu, 

dynamice, prostředí, podmínkách nebo jeho momentálního stavu. Můžeme například 

pozorovat jednání novorozenců či malých dětí, kteří se snaží naznačit, že mají hlad, že chtějí 

něco podat, nebo někam jít. Gesta uplatňujeme i v dospělosti, když chceme podpořit svá slova 

stiskem ruky, pohlazením, obejmutím či naopak použitím varovných signálů. Stejný princip 

platí i během normálních rozhovorů, když se někomu snažíme něco vysvětlit nebo ukázat. 

Naše pohyby rukou a řeč těla vědomě či nevědomě podporuje či vyvrací naše slova. Dalšími 

příklady může být odhalení lháře na základě jeho mimiky, vypozorování duševního či fyzického 

stavu člověka na základě jeho držení těla, znaková řeč němých lidí, malování spodními 
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končetinami či ústy namísto rukou, nebo předávání informací pomocí signálů při práci nebo 

sportu. (Hogenová, 2000, str. 6–23, 56) 

V hlučném prostředí či pro urychlení komunikace je pohyb jako informace velmi významný. 

Jako lidé jsme si v rámci naší společnosti obecně ustanovili některé signály, které často 

používáme a které nám pomáhají se rychle dorozumět. Mohou to být jednoduché signály 

policisty řídícího dopravu, pomocí pokynů stůj a jeď. Nebo složitější sada signalizací v práci, 

například ve stavebnictví či kamenolomech, kde není možné se navzájem slyšet, nebo jsou od 

sebe dělníci příliš daleko. Některé sporty mají podobný problém, a proto také využívají svých 

jasně daných signálů, aby si sdělili, co se ve hře stalo, nebo má stát. Obecně však platí, že tyto 

signály by vždy měli být co nejvíce zjednodušené, od sebe odlišené, dobře čitelné, jasné a bez 

subjektivních prvků, aby nedocházelo k omylům. (Mistrík, str. 39–43) 

Člověk ovšem vytváří na první pohled spoustu naprosto zbytečných pohybů, na rozdíl od 

zvířat, ostatních živočichů nebo rostlin. Vkládá do nich velké úsilí jak fyzické, tak duševní a 

svým jednáním vytváří účelnost zcela novou. Tato rovina umožňuje, se skrze pohyb 

emocionálně vyjadřovat a prožívat sám sebe. Smysl nacházíme v prožitku, a ne ve snaze 

něčeho dosáhnout. Je to pohyb čistě pro nás a napomáhá nám k individualitě jedince. Kromě 

fyzična a psychiky, pohyb ovlivňuje i společnost. Lidskou soudržnost můžeme pozorovat na 

všech úrovních, od dvou milenců až po masové sportovní fanoušky. (Hogenová, 2000, str. 6–

10) 

1.3 Umělecký pohyb a estetika 
Ten, kdo dokáže rozumět hudbě, jako specifické řeči, bude schopen porozumět i pohybu 

jako řeči umělecké. V umění může mít pohyb dva charaktery. Buď to může být pohyb 

vyjadřující určitý stav, radosti, smutku, očekávání, strachu, výhry, prohry či čisté exprese 

člověka. Nebo doprovodné pohyby například při řeči herce, recitátora nebo řečníka. Jako 

nástroj vyjádření o nitru člověka nebo kreativního děje je pohyb oceňován i oblastí estetiky. 

(Mistrík, str. 47, Hogenová, 2000, str. 33) 

„Lidské tělo je v antropomorfním pojetí umění chápáno jako akt. Objevuje se jako námět 

v malbě, plastice, kresbě, grafice, fotografii, zejména má však své místo v sochařství.“ 

(Hogenová, 2000, str. 70) Člověk se rodí se zděděnými dispozicemi po svých předcích, získává 

tak sadu fyzických dispozic, vlastností a smýšlení, se kterou se musí naučit pracovat. Tyto 

vlastnosti jedince ovlivňují stejně tak, jako společnost a její nastavené ideály a normy doby. Je 

důležité, aby vývoj jedince byl harmonický, protože společnost se ho bude snažit formovat, 

zušlechťovat, měnit nebo deformovat. Během vývoje procházelo lidské tělo, krása a jeho 

pojetí velkým vývojem a v každém období se na něj nahlíželo podle jiných pravidel. Někdy 

pojetí krásy ovlivňovali panovníci, náboženství nebo třeba vliv jiných kultur. 

 „Krása pohybu je nekonečná ve své variabilitě, kdy dokáže jedinec schopnost přizpůsobit se 

dané objektivní realitě“ (Hogenová, 2000, str. 36) Každý člověk má své osobité kouzlo.  To jde 

dobře pozorovat a vysvětlit na příkladu chůze. Chůze je ovlivněna délkou kroku, tempem, 

rychlostí nebo držením těla. Na tomto jednoduchém případě jsme schopni určit základní 

charakteristiky člověka, jeho temperament, povolání, zvyky, choroby, citové založení jedince 
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a půvab. Někteří specializovaní lékaři dokáží na tak banální věci, jako je chůze, spatřit odraz 

celého života jedince, protože se do ní vše propisuje a tvoří jeden celek.  

Protikladné principy jsou často vnímané z mytologických představ jako základ světa. Jeden 

takovýto protiklad je jing, ženský a jang, mužský svět. Ženský svět je většinou jemnější, 

citlivější, všímavější. Mužský oproti tomu bývá silový, výrazový, dynamický. Navzájem se 

potýkají, prolínají a spojují a společně vytváří nekonečný koloběh, pohyb a nevypočitatelný 

rytmus života. 

Gesta pohybů se začala proměňovat a tanec se stával první formou vyjádření vlastních citů, 

pocitů, emocí a výrazu. Tyto podbarvené lidské tělesné a pohybové dovednosti se staly novou 

estetickou formu, která pracuje v čase a prostoru. Lidské tělo, reagující na zvuky hudby a okolí, 

vytváří gesta a rytmy, a tím vznikají první estetické pohyby člověka. Záleží na vnímání a zážitku. 

Na tomto pohybovém vyjádření je mimo jiné jasně zřetelný vnitřní stav společnosti. 

(Hogenová, 2000, str. 36, 69-70) 

Estetika je jednou z hlavních odvětví filozofie. Zkoumá funkce, vnímání a činnosti a jiné 

estetické jevy. Lidé si ji spojují především s uměním, které stojí v popředí zkoumání, ale 

estetické jevy se objevují i v mimouměleckých sférách, jako například v oděvech, designu 

předmětů, chování člověka, přírody, architektury nebo sportu. Estetika je sice jen jedna oblast 

vnímání, ale může se nacházet kdekoliv, na co si vytvoříme nějaký názor (Volek, 1985, s. 21) 

Estetika nemá jasně danou definici, ale proměňuje se během času s ohledem na dobu a její 

ideály. O krásu a umění se začínají zajímat už antičtí filozofové. Svůj název a význam jako 

takový estetika získává ovšem až v novověku, kdy bylo v roce 1750 napsáno dílo Aesthetica, 

od filozofa A. G. Baumgarta. Hodnotí se vkus, rytmus, přesnost, uvolněnost, individualita, 

přirozenost, fantazie, obratnost, dovednost, zdatnost, nebo například výraz. Tím nám rozšiřuje 

nebo zužuje pomyslné hranice estetického chápání krásna. (Hogenová, 2000, str. 36, Černá, s. 

12, www.ff.jcu.cz)   

Do jedné oblasti estetických jevů jsou počítány i pohybové aktivity jako je tanec nebo určitý 

druh sportu či her. I přesto, že ne každý dokáže určit v čem se krása přímo nachází, vyvolávají 

tyto aktivity estetický dojem nejen u diváků, ale i u samotných sportovců či hodnotící poroty. 

V případě individuálních sportů se klade důraz na pocity a zážitky, v kolektivních činnostech 

jde o interakci, kontakt a spolupráci mezi jednotlivými aktéry. (Černá, s. 12)  

V průběhu času se estetika dostává do sportu čím dál tím víc. Může to být ve formě 

speciálního oblečení sportovců, porotců či diváků, tvarové a barevné náčiní, v rámci 

ceremoniálů či architektury, vnějších a vnitřních částí budov či sportovišť. (Hohler, Kössl, str. 

10)  

1.4 Pohyb v rámci sportu 
Silné prožitky v rámci pohybu a sportu můžeme zažít při různých závodech, soutěžích či 

aktivitách, kde jsme konfrontováni sami se sebou či s protivníkem. Ať už ve formě protihráče 

(tenis, basket), času (běh, plavání), nebo jiných překážek, jako například kopců, hor nebo řek 

(horské kolo, lyžování, horolezectví, rafting). To v nás následně vyvolává nejrůznější pocity, 

http://www.ff.jcu.cz/
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opiáty, které označujeme jako „svalová radost“ nebo „funkční slast“. Silné prožitky se často 

objevují i při výrazových extatických pohybech v sociálním kontextu, či při rituálech.  

Někdy nastane situace, kdy s živým tělem člověka pracujeme ve sportu, jako s tělesem, 

pomocí procesů, dílčích dovedností a funkcí. Přitom právě při sportování můžeme prožívat 

autenticitu vlastního života. Podmínkou je být přítomen tělem i myslí, ne pouze tělem. Pohyb 

děláme pro výkon samotný, nikoli pro další účel. Zjednodušeně řečeno, pokud si jdu zaběhat, 

nemám žádný jiný cíl, jako cestou nakoupit a při běhu vnímám a pozoruji své tělo. (Hogenová, 

2000, str. 33, 70, 154) 

Důležitá motivace je prožitek, který by měl být součástí sportování. Čím více se člověk 

rozvíjí, tím více prožitek posiluje, stejně tak jako kladný vztah ke sportu. Naopak pocity 

neschopnosti, nešikovnosti nebo nedostatku vyvolávají záporný vztah. „Nejlepší strategií pro 

potěšení ze života je rozvinout jakékoliv dovednosti a plně je užívat, když je to možné.“ (Řepka 

& Man, 2002, str. 161 in www.fsps.muni.cz) 

Cvičení bylo založeno na bezkontaktním pohybu a jeho smyslem bylo posílit tělo nebo se 

naučit dostat do určitých pozic. Díky cvičení se člověk rozvíjí a získává větší kontrolu nad svým 

tělem, ale i myslí. Důležité je nejen rozvíjet vybraný sport, ale i jiné techniky nebo vazby. 

Takové vlastnosti jako je organizace, soustředění, rytmus, logika, uvědomění, pro člověka 

mohou být mnohem více přínosné, než každý den uběhnout 20 km. Když se skrze pohyb 

naučíme vyrovnat s nečekanými situacemi, například nahodilostí (míče), nepředvídatelností 

(pěstí) a naučíme náš mozek a tělo se hýbat a reagovat novými způsoby, bude to pro nás 

mnohem přínosnější než se jen trefit do brány.  

Ido Portal pracuje s pohybem, jako s perspektivou. Pohyb je pro něj široké téma a lidé mají 

podle něj někdy tendenci zbytečně moc škatulkovat na fotbalistu, bojovníka, tanečníka.  Ve 

výsledku jsme v první řadě lidské bytosti a v té druhé jsme hybatelé. Pohyb je jako pocit žití 

v dobrém, schopném těle, které je připravené okamžitě reagovat, balancovat a odpovídat na 

jakékoliv podměty. Podle Portala není dobré si zakládat čistě na kráse, ale mnohem lepší je, 

se zaměřit na sebeobjevování, sebeovládání a učení se nových pohybů či na hru. Krása je totiž 

pomíjivá a člověk vlivem času stárne, ničí se, získává zranění a fyzicky upadá. Nabádá, aby se 

lidé co možná nejvíce hýbali, protože jednou tuto možnost už mít nebudou. (Portal, 2020) 

1.5 Pohyb a hra 
Hra nemá žádný jiný cíl kromě sebe samé. Je to činnost dobrovolná, která může, ale nemusí 

mít svá vlastní pravidla, pokud pravidla má, dbá se na jejich dodržování, například čas či 

prostor. Hra by v nás měla vyvolávat napětí, radost či jiný pocit, než který zažíváme v běžném 

životě. (Huizinga, 2000, str. 44) 

Hra procvičuje naši pozornost, nápaditost, tvořivost nebo využívání dosavadních 

zkušeností. Sami na sobě si může vyzkoušet, jak jsem pohotoví, jak moc dodržujeme pravidla 

a jestli dokážeme reflektovat, přiznat a poučit se ze svých vlastních chyb. (Opravilová, 

Gebhartová, 2003, str. 155) 

http://www.fsps.muni.cz/
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Jejím hlavním cílem je zábava či obveselení, kterou může vykonávat jak jednotlivec sám, 

tak skupina více lidí či dětí. Tato činnost nemůže být vynucená a měla by v nás vyvolávat 

zvědavost, kreativitu, socializaci a životní elán. Hru můžeme rozdělit do tří skupin. První jsou 

hry pohybové, do kterých spadají hry s míčem, kuželky a další. Druhá skupina jsou hry klidové, 

kam můžeme zařadit karetní, deskové, společenské či seznamovací hry. Třetí skupina jsou hry 

počítačové.  

Lidské hry v širším měřítku můžeme ale také rozdělovat na čtyři odvětví podle Rogera 

Cailloisona. První z nich je založena na základě nahodilého pohybu, jeho neurčitostí nebo na 

závrati. Řadíme sem dětské hry, pouťové atrakce, adrenalinové sporty, ale i závody motorek 

či aut. Druhý typ je charakteristický svým úsilím, námahou, pozorností nebo kázní. Jde o 

soupeření mezi jedinci a většinou získáme vítěze a poraženého, ale při správném tréninku si 

případnou výhru můžeme naklonit. Patří sem bojové sporty, fotbal, golf ale i dáma.  Třetí typ 

je hraní a prožívání osudu jiných. Jde o role, do kterých se člověk vžívá a které mohou být 

založeny na fantazii a iluzi. Důležitá je promyšlenost, inovace a důvěra diváka. Například 

divadlo či jiná představí. Čtvrtý typ je postavený na náhodě, štěstí nebo vnitřních prožitcích 

těla jedince. Nejčastější bývají loterie, nahodile rozdávané karty, automaty. Vyhrává a 

prohrává se nad osudem, který nelze moc ovlivnit. Tyto aktivity bývají často návykové. 

(Hogenová, 2000, str. 6–10, cs.wikipedia.org) 

Ludwig Wittgenstein ve své filozofii rozebírá složitost hry a zda existuje nějaký atribut – 

vlastnost, který by byl stejný pro všechny formy hry. Podle Wittgenstena však žádný takový 

atribut není. Je jen síť podobností. Fakt, že něco označujeme stejnými jmény ještě neznamená, 

že má stejné i vlastnosti. Na příkladu deskových her, karetních her, míčových her, bojových 

her, uvádí že není možné najít jediného společného jmenovatele, ale můžeme si povšimnout 

všelijakých podobností a příbuzností. Koncept hry uznává a tvrdí, že mu rozumíme a jsme 

schopni určitou činnost do konceptu hry zařadit či nikoliv. (Wittgenstein, 1993, str. 45–46)  

Aby hra vznikla, musí mít člověk přebytek energie. To že má člověk přebytečnou energii, 

ale ještě neznamená, že tato energie bude uplatněna ve hře. Může být využita na růst či jako 

tuková rezerva.  

Hra spolu s učením a prací se u dětí formuje téměř od narození. Hrou dětí se zabýval i J. A. 

Komenský, který přikládá hře důležitý význam v jejich vývoji a výchově. Při hře můžeme 

sledovat spontánnost, činorodost, obohacování dosavadních znalostí nebo rozvoj smyslů a 

myšlení. Učením pomocí her bývá jednou z nejpřirozenějších forem. Tento nácvik nevážných 

nácviků a dovedností, z kterých se později stanou životní funkce vážné, je podle Carla Grosse 

důležitá součást dětských her. (Hogenová, 2000, str.52, Mišurcová, 1980, s. 10) 

Malé děti myslí čistě na hru, nezabývají se soupeřením, ani myšlenky, že je někdo lepší. 

Nezaměřují se na úspěch, a proto nejsou zklamáni z neúspěchu. To přichází až časem a vlivem 

rodičů a okolí. A čím více člověk hraje určitou hru, tím více hra ztrácí své kouzlo, protože čím 

déle hru člověk hraje, tím více se v ní stává lepší a lepší. Tento jev se děje v nepřímé úměře, 

protože čím více jste ve hře dobří, tím více vás baví, ale tím méně to pro vás má smysl. (Portal, 

2020)  
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1.6 Sport a jeho definice 
Sport je velmi široký pojem a je těžké jej definovat. V průběhu staletí bylo na sport 

nahlíženo z mnoha úhlů a postupem času se sport měnil, vyvíjel, upadal nebo získával na 

obdivu.  

Slovo sport je odvozeno od slov deportare (latinské slovo, přejato z románských jazyků), 

nebo například disport (anglo – francouzské slovo, 14. století). V 15. století bylo slovo zkráceno 

na sport, které používáme i dnes. Výrazy tohoto slova v překladu znamenají bavit se, užívat si 

volný čas a hry či zapomenout na důležité povinnosti. Slovo bylo nejprve spojováno 

s královským lovem. (Olivová, 1988, s. 8, Černá, 2007, str. 16) 

Dnes sport bereme jako aktivitu, která má jasně definovaná pravidla a zvyklosti. Důležitým 

prvkem je také soutěžní a výsledky. Ty můžeme měřit nebo porovnávat mezi sportovci 

stejného odvětví. Účastníci se snaží navzájem se překonat, buď v týmech nebo každý sám za 

sebe. Ve většině případů „remíza“ není příliš obvyklá. Sporty mají pro tyto účely, své vlastní 

metody rozhodování, aby bylo možné určit vítěze. Používá se mnoho způsobů pro zajištění 

férovosti a spravedlivého hodnocení účastníka. Aktivity založené na štěstí či duševních 

schopností se do sportu nepočítají. Ale některé z nich, jako například šachy, bridž nebo dáma 

jsou Mezinárodním olympijským výborem jako sporty uznávané.  

Jádrem sportu je tedy systém činností praktických a emocionálních, postavených na fyzické 
atletice a obratnosti jedince, nebo týmu. Díky jednotlivým zvláštnostem, pravidlům a stylům 
nabízí sportovní odvětví od sebe se odlišující disciplíny. Jedno z několika dělení, je na 
výkonnostní úrovně – vrcholový (elitní), výkonnostní, rekreační (amatérský). (Kössl, Waic, 
Štumbauer, 1999, Choutka, 1978, str. 6, cs.wikipedia.org) 

Sport je také sociální záležitost, vyhledávaná nejen atlety, ale i širokým spektrem diváků, 

příznivců a obdivovatelů. (Choutka, 1978, s. 6) Být aktérem událostí je ale jiné než dění pouze 

sledovat. I přes to jsou někteří fanoušci svému týmu tak oddaní, že nevynechají žádný zápas, 

fandí, projevují velmi silné emoce, jako například slzy, vztek, radost nebo štěstí. Někteří z nich 

se nebojí za svůj tým ani poprat a po prohře nebo špatně odpískaném míči se můžou dlouhou 

dobu cítit ukřivděně. Caillois například přirovnává závody, turnaje a jiné soutěže k divadelnímu 

představení. Kde je srovnává na základě kostýmů, rituálů a pravidel. Sportovní dramata plná 

napětí, která vyvrcholí vítězstvím či prohrou a svrhne diváky buďto do extáze či zoufalství.  

„Takzvané sporty nebyli vytvořeny za účelem fyzické nauky, nebo vzdělání člověka, ale 

za tím, aby se vyhrávalo.“ (Ido Cano in Proti proudu, 2018) Zdá se, že toto kritérium sportu je 

nejdůležitější pro spoustu lidí, zda se ve výsledku bude jednat o výhru či o prohru. Sportovec 

by ale měl plně respektovat pravidla hry, protože následné vítězství se stává zcela bezcenným. 

Roger Caillois, francouzský filozof a spisovatel je přesvědčen, že hra má velký vliv na vývoj a 

kultivaci jedince. Kdy ze způsobu chování a přístupu, můžeme vidět vyspělost jednotlivce. Zda 

jedinec projevuje velkorysé chování, zdrženlivost, nadhled či nedokáže ovládnout skrblictví, 

chtivost a zlobu. Vítězství by měl sportovec přijímat bez posměchu, opojení a ješitnosti.  

„Vstřebej, co je užitečné, ignoruj, co je neužitečné a přidej, co je pro tebe jedinečné.“ 

(Bruce Lee, Proti proudu) Se sportem je také spjata hra a zábava, která by měla být pokaždé 
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zachována spolu s radostí při vykonávání daného pohybu navzdory nemilosrdné bitvě a boji 

týmů či jedinců. (Volf, 2015, 15-29, 37) 

Náročnou a pohybově rozvinutou práci na polích jsme postupem času vyměnili za sedavá 
zaměstnání. Deficit pohyb se snažíme vynahrazovat a nalézat ve sportu. Proto v posledních 
desetiletí vzniká stále nová sportovní odvětví, ale změny můžeme pozorovat i 
v bezprostředním prostředí kolem nás. Sport se zařazuje do našeho běžného života a tomuto 
stylu se přizpůsobují i města, kde běžně můžeme najít cyklostezky, hřiště, sportoviště či 
stadiony. Ze sportu se stal průmysl, ve kterém se točí velké sumy peněz. (Čáslavová, 2000, 
Černá, 2007, str. 16) 

1.7 Zdravotní hlediska pohybu, sportu 
Zdraví můžeme definovat jako tělesný a duševní stav pohody. Tento stav musí mít větší 

kvalitu, než jen nepřítomnost slabosti nebo nemoci a je ovlivňován řadou faktorů, například 

genetikou, prostředím, zdravotní péčí nebo životním stylem. Pro kvalitní životní styl je důležitá 

pohybová aktivita, dostatečný pitný režim, zdravé jídlo, vyváženost práce a volného času, 

duševní pohoda a další.  Spirduso rozděluje životní styl na vnitřní a vnější. Do vnitřního řadí 

například věk, pohlaví, zdatnost a do vnějšího kulturní tradice nebo aktuální situaci ve 

společnosti.   

Při pravidelné pohybové aktivitě z lékařského hlediska převládají vlivy pozitivní oproti 

vlivům negativním. Pohyb je dobrý pro udržování a rozvíjení lidského těla i ducha, zdravého 

životního stylu a tím napomáhá dlouhověkosti, spokojenosti žití a má preventivní i léčebný 

vliv. (Hogenová, 2000, str. 33, Šeflová, 2014, str. 8) 

Pohyb je tedy důležitou součástí zdravého životního stylu. V dřívějších dobách se člověk 

pohybovat musel, aby dokázal přežít. V dnešní době je pohyb a strach o přežití ve velmi 

omezené míře. Lidé se ovšem v posledních letech hýbou stále méně a méně, a to sebou nese 

svá rizika. „Na základě řady studií bylo zjištěno, že např. v USA 9-16 % všech úmrtí přímo souvisí 

s hypokinezí – nedostatkem tělesné aktivity a sedavým způsobem života. V Evropě je situace 

podobná.“ (Šeflová, 2014, str.12) O pohyb přicházíme ve všech oblastech našeho života, jak 

v práci, tak ve volném čase i v průběhu dne. Většina zaměstnání se stává díky technice a 

strojům spíše sedavá, volný čas můžeme strávit před počítačem či televizí a přemisťování 

v průběhu dne nám zajišťují auta, autobusy nebo vlaky.  

Při nevhodném životním stylu, čímž je myšleno nedostatek pohybu a nadměrná míra 

přísunu potravin, vznikají takzvané civilizační choroby neboli neinfekční chronická 

onemocnění. Ty způsobují řadu problémů, řadíme mezi ně například obezitu, vysoký krevní 

tlak nebo zvýšenou hladinu cholesterolu, spánkové apnoe, nemoci ledvin či různé druhy 

rakovin. Špatný životní styl nám také zajistí konzumace nekvalitních potravin, kouření tabáku, 

dlouhodobé psychické napětí a další. (Šeflová, 2014, str.7-20) 

Obezita začíná být globálně velký problém nejen v zemích vyspělých, ale i těch rozvojových. 

Odhad z roku 1995 přišel s číslem 200 milionů obézních lidí. V roce 2000 to bylo 300 milionů a 

v roce 2016 číslo stouplo, podle světlé zdravotnické asociace na 1,9 miliard lidí s nadváhou a 

dětí, dospívajících od 5 do 19 let, bylo více než 340 milionů. Podle asociace na následky obezity 
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zemře ročně kolem 2,8 milionů lidí. (www.fsps.muni.cz, www.ceskovdatech.cz, 

ct24.ceskatelevize.cz)  

Přestože okolnosti člověka k pohybu nenutí, měl by se přimět alespoň k základním 

pohybům, které mu zajistí fyzickou sílu, tělesnou zdatnost, pozitivní prožitek a zasloužený 

odpočinek. (pohyb a tělo, s.34) Tělesnou zdatnost vnímáme jako stav či energii člověka, která 

mu umožňuje každodenní fungování, bez nepřiměřené únavy a prostoru pro aktivní strávení 

volného času. Je důležitá pro efektivní fungování lidského těla. Zdatnost můžeme rozdělit na 

preventivní nebo výkonnostní. (Šeflová, 2014, str. 23) 

Jak už bylo naznačeno tělesná aktivita, fyzická zdatnost a zdraví od sebe nejdou jen tak 

oddělit. Dohromady nám zlepšují celou řadu funkcí v našem těle a dokážeme lépe reagovat 

nebo se bránit nástrahám moderního světa. Dokážeme se vyrovnat se zvýšenou tělesnou 

námahou, stresu a nasazení v práci, volnočasových i společenských aktivit. (Kovář, 2001, s. 49) 

Obecně platí, že vykonávání sportu by pro nás nemělo být nepřekonatelnou překážkou, ale 

příjemnou aktivitou. (www.fsps.muni.cz) 

Na druhou stranu s vykonáváním pohybu jsou spojované i negativní prožitky, jako je únava, 

frustrace, bolest nebo zranění. (pohyb a tělo, s.33) Jak moc vážné zranění či zdravotní stav 

máme určuje lékař podle řady kritérií. Časté neduhy jsou přetrénování, neléčený a nezjištěný 

stav, patologická únava, přetížení (tenisový loket, oštěpařské rameno) a různé druhy zranění. 

(Šeflová, 2014, str. 43) 

Se zraněním přichází současně i bolest. Ta byla dříve brána jako nepříjemná emoce, která 

měla posilovat ducha člověka a zároveň byla v protikladu slasti. Dnes bolest vnímáme jako 

základní signál projevu nemoci nebo zranění. Účelem bolesti je na tuto změnu upozornit. Ve 

většině případů jsme schopni ukázat na přesné místo, které nás bolí. V medicíně se rozděluje 

bolest na fyzickou a psychickou. Často jsou problémem obě dvě a lékař musí pracovat, hledat 

příčiny a důsledky v širším pojetí.  

 Pohyb, námaha, nepohodlí je v nekonečném protikladu oproti nečinnosti, klidu a pohodlí 

a každý člověk mezi těmito tábory musí balancovat na základě svého uvážení a zdravotního 

stavu. (Hogenová, 2000, str. 33, 173) 

http://www.fsps.muni.cz/
http://www.ceskovdatech.cz/
http://www.fsps.muni.cz/
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UMĚNÍ V POHYBU 

1.8 Definice umění 
Umění smíme definovat jako tvůrčí schopnost a činnost člověka, která verbálně, vizuálně, 

zvukově nebo prostorově vytváří zkreslený nebo reálný odraz reality, ovlivněný subjektivním 

vnímáním umělce. Definici lze vyvodit také z dílčích typů. Krásné umění, do kterého spadá 

malířství, sochařství, grafická díla, rytectví, umělecké fotografie, hudba, divadlo, film, 

architektura jsou díla tvořená z estetických nebo konceptuálních důvodů. Užité umění, do 

kterých spadá například, reklama, plakát a všeobecný design čehokoliv, co v běžném životě 

potkáváme nebo užíváme. (Kössl, Waic, Štumbauer, 1999, Svoboda, 2016, str. 16) 

Umění je velmi široký pojem a součást lidské kultury už od nepaměti. Je velmi těžké jej 

definovat, protože každý člověk, období nebo doba na něj nahlíží z jiných úhlů. Obecně vzato 

můžeme říct, že umění je cítění nebo dovednost, kterou neovládá každý a která vyžaduje cvik 

a praxi. Důraz se přikládá vyjadřování emocí, tvořivosti, originalitě nebo kreativitě. Ve 

starověku se umění začala dělit na umění výtvarná, malířství, sochařství, architektura, jejich 

díla jsou trvalá. A umění múzická, tanec, zpěv, hudba, divadlo, které jsou pomíjivá a aktérem 

na jevišti se stává umělec sám.  Hodnocení umění, nebo uměleckých děl ovšem zůstává na 

subjektivní rovině, která ovšem může být ovlivněna názory společnosti či doby.  

Nejstarší formy umění můžeme nalézt na jeskyních malbách, nebo zdobení lidských těl při 

rituálech. Umění v rituálech a kultech přetrvává i ve starověku. Bylo ovšem spjato s místem, 

chrámy, slavnosti. V antice je umění bráno jako dar od boha, následně jako privilegium králů. 

Ve středověku se uplatňuje v chrámech, jako ukázka moci. V renesanci začínají vznikat první 

akademie, zájem o umění se zvyšuje, umělce musí mít vlastní originalitu. V devatenáctém 

století je umění ovlivněno novými technickými vymoženostmi, jako je fotografie a film. 

Přidávají se další kategorie umění, jako lidové umění, řemeslo. Umění se používá k upevňování 

moci pomocí plakátů, propagandy, reklamy. Ve dvacátém století je umění stále více 

individuální a širší pojem. Dostává jiné funkce a do popředí se dostává úspěch a komerčnost. 

(cs.wikipedia.org) 

Některé názory tvrdí, že v uměleckých dílech by se měla rozdělovat část umělecká a 

estetická. Tomáš Kulka vnímá pod uměleckou částí novátorství a jeho případný rozvoj. Pod 

inovací se pro něj skrývá osvětlení přístupu k uměleckým problémům. Příkladem pro něj je 

první kubistický obraz, od Pabla Picassa, obraz Slečny z Avignonu. Inovace ve formě 

geometrizace, nám dává možnost směr dále rozvíjet. Tyto vlastnosti a přínosy se nám ale často 

ukazují až v průběhu času, v závislosti na historii a citlivého vnímání. Vlastimil Zuska k tomuto 

tématu dodává, že dílo, které je estetické, ještě nemusí být dílo umělecké. Příkladem může 

být přírodní scenérie, která je velmi estetická, ovšem za umělecké dílo bychom jej neoznačili. 

(Zuska, 2001, str. 24–25, Kulka, 1994, str. 76–78) 
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PROLÍNÁNÍ UMĚNÍ S POHYBEM A SPORTEM 
Pohyb či sport můžeme díky uměleckému ztvárnění sledovat dokonce už od pravěku. 

Objevuje se překvapivě často a promlouvá k nám skrze, obrazy, sochy a jiné artefakty zcela 

přímo, bez nutnosti jakéhokoliv jiného překladu. Například nepotřebujeme znát sumerské 

klínové písmo, abychom pochopili význam bronzové sošky, znázorňující zápasící muže. Dalším 

příkladem je socha Diskobola od sochaře Myrona, patřící k nejznámějším a nejlepším 

sochařským dílům. Na konci devatenáctého století se nechal inspirovat atlet František Janda – 

Suka a na základě držení těla a pózy sochy, změnil styl hodu diskem z místa. K hodu přidal po 

vzoru Diskobola rotaci, čímž zvýšil svou výkonnost a dosáhl evropského rekordu. (Volf, 2015, 

str.7) 

„Umění vychází z lidské přirozenosti a je oslavou lidských schopností, stejně jako sebelepší 

sportovní výkon nemá svoji hodnotu bez duchovního rozměru.“ (Kejval, 2016, str. 11) 

1.9 Pravěk 
Sport tak, jak ho známe dnes se začal vyvíjet až během staletí. V pravěkém období můžeme 

sledovat pouze pohyb člověka, za účelem přežití nebo na bázi různých rituálů. Od zvířat 

člověka začala odlišovat až jeho schopnost myšlení a rozvíjení pohybu. Dokázal chodit 

vzpřímeně, být zručný a díky tomu si vyrobit primitivní předměty, přemýšlet a reagovat na 

situace a následně se jim přizpůsobit. Hlavní motivace pohybu byl boj o vlastní přežití. Pravěcí 

lidé trávili většinu svého života sháněním, sbíráním, lovením a putováním za potravou či útěků 

před nebezpečím. Chůze, běh a boj mohou být tedy považovány za předchůdce prvních sportů.  

Ze začátku člověk procházel pouze dvěma fázemi, dětstvím a dospělostí. Když se naučil 

používat různé zbraně a předměty, které najednou byli pro jeho přežití nezbytné, musel začít 

obohacovat o podobné formy i dětské hry. Následně se z her stal výcvik, který se týkal 

především chlapců, lovců a válečníků. Protože výcvik zabral více času, vznikla pro vyvolené 

jedince další fáze – mládí. Na konci, během rituálů dospělosti, museli chlapci ukázat své 

dovednosti a fyzickou zdatnost, aby byli prohlášeni za muže. 

Další formy pohybu můžeme zaznamenat při rituálech a slavnostech. Ty se konali převážně 

za předpokladu, že se lidem podařilo získat dostatek zásob jídla a mohli si na chvíli odpočinout. 

Tento čas pak trávili pitím, jídlem, sexem a pohybem. Jeho vyjadřování sloužilo jako neverbální 

komunikace, sdělování emocí nebo nositel tradic, který byl předáván po generace. Při rituálech 

se hojně objevovali extatické kolektivní tance, které končili někdy až v transu. Tanec byl 

spontánní a přebíral prvky pohybů dětí, zvířat i rostlin. V tanci se objevovali i vzkřeky, bouchání 

či klepání které napomáhali tanec či jednotlivce organizovat. Pro podpoření rituálu se 

zapalovali ohně, využívali omamné látky nebo oběti. (Olivová, 1988, str. 11-13) 

Tyto výjevy, lovení, bojů, rituálů a tanců, se dochovaly díky skalním kresbám, malbám, 

rytinám plastikám či řezbám. Postavy lidí i zvířat jsou zobrazovány schematicky a můžeme 

rozpoznávat odlišnosti v technice umělce, velikosti, námětu zobrazení či místu. Jedna 

z nejvýznamnějších jeskyních je například Altamira ve Španělsku, kde je zobrazeno stádo 

bizonů a laň. V jeskyni v Tasili můžeme najít běžící lovce a na skalní malbě z jižní Afriky 
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pozorovat slavnosti, tanec lovců a doprovod tleskajících žen. (Olivová, 1988, str. 12, 14, Pijoan, 

1987, str.21) 

Postavy jsou dynamické a čím dál více stylizované, až vznikají piktogramy. Například 

v jeskyni Almadénu období z Neolitu.  (dějiny umění 1, s.33) Zvýrazňovány a deformovány jsou 

takové části těla, které jsou pro zachycení dané činnost nejdůležitější. U slavnosti z Jižní Afriky 

jsou zdůrazněné svalnaté nohy a velká ptačí péra. Jindy pro docílení rychlého pohybu, byl běh 

znázorňován rozkročenýma nohama. (Olivová, 1988, str. 14, Černá, 2007, str.20)  

       

Obrázek 1. Stádo bizonů a laň, jeskyně Altamira, Španělsko, 35 000 a 13 000 př.n.l. 

Obrázek 2. Tančící muži s péry a tleskající ženy, skalní malba z jižní Afriky  

Obrázek 3. Lovci s luky a šípy, skalní malba z Tassílie 

1.10 Starověk  

1.10.1 Mezopotámie 

Ve starověku převládal názor, že celý svět i vesmír byl stvořen bohy. Bohové vytvořili z hlíny 

také člověka, který je musel poslouchat a zároveň byl trestán za své hříchy. Postupem času se 

vládcové začali z této teorie vymaňovat a přibližovat se bohům, až si nakonec byli stejně rovni. 

Tím si také panovníci upevňovali svou moc a postavení. „Na jejich základě měli pouze bohové 

a božští králové právo na individuální existenci. Život ostatních smrtelníků neměl cenu. Proto 

také věda i umění byly anonymní.“ (Olivová, 1988, str.22)  

Zvířata byla více propracovaná a dynamická než lidská těla, která působila oproti zvířecím 

tělům slabě. V Mezopotámii byli propracovanější spíše obličeje. Nahota byla znakem velmi 

nízkého postavení či otroctvím. Obyčejní lidé se o svá těla nijak zvlášť nestarali a k fyzická 

zdatnost byla nezbytnou součástí jejich životů. Na druhou stranu králové nebo panovníci byli 

vždy zobrazováni velmi reprezentativně a oslavně. Důraz se kladl na fyzickou krásu a božskou 

sílu. Těla byla zahalena drahými rouchy s odznaky moci a podpořena velikostí. Pohyb byl téměř 

vyloučen. Oproti zvěři o okolí byl panovník vždy strnulý a majestátný. Fyzická síla měla 

pramenit z božského původu, a proto byla také zobrazovaná a opěvována básněmi či eposy. 

Nejčastěji byl panovník zobrazován při zápase, boji nebo lovu. Jejich síla ovšem pramenila 

především z nejlepších zbraní – luků a šípů, dýk a mečů nebo koňských spřežení, které měli 

k dispozici. Zdatnost ovládat zbraně byla také velice ceněna, to ovšem vedlo k nepřetržitým 

bojům.  

Počátek prvních sportů můžeme nalézt právě u zbraní a záležitostí spojených s válkou. 

Objevují se u nich sportovní rysy a některé byli vykonávány pro zábavu. Například házení 

prakem, oštěpem nebo kopím. Aristokracie se zúčastňovala náročných výcviků pro válečné 

boje. Dalším příkladem může být královský lov na lvy, pomocí luků a šípů nebo závody vozů, 

tažené koňmi. Ty se vyvíjeli po staletí a čím dál tím více se používali na závodění nebo pro 
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válečné účely.  Méně elitní zábava, provozována chudými lidmi, byla ve formě tance, zápasu 

či běhu. (Olivová, 1988, str. 23–39)  

       

Obrázek 4. zápas s vázami na hlavách, Chafádži-Nintu, přelom 4. a 3. tisíciletí př. n.l. 

Obrázek 5. Sumerský válečný vůz, detail ze Standarty z Uru, kolem 2500 př. n.l. 

Obrázek 6. Plavající Asyrští vojáci, reliéf z paláce Nimrudu, 9stol. př. n.l. 

1.10.2 Egypt 

V mytologii Egypta je člověk potomek bohů, a proto má dovoleno si na světě užívat a každý 

by si měl být s každým roven. I přes to společenské vrstvy nadále zůstávají, ale panovníci – 

faraóni v průběhu staletí přichází o svou božskou moc a stávají se pouze synem bohů a 

pozemské matky, až následně pouze člověkem. Aristokracie sílí a klade si větší nároky jak na 

vládu, tak na privilegovaný život. Začíná se dělit práce a volný čas. Práce představuje nutnou 

a nepříjemnou povinnost a volný čas oproti tomu podněcuje k zábavě, veselí a krásným 

chvílím. Zábavu člověku přinášeli krásné předměty, jídlo a pití, opilost, fyzická láska a 

opečovávané nahé či skvostně oděné, štíhlé lidské tělo.  

Další zábava pro krále a aristokracii byli šachy a lov nebezpečných divokých zvířat. Oblíbení 

byli hroši, později ptáci a ryby. Nejdříve jsou tyto aktivity dovoleny pouze vysoké společnosti, 

ale z důvodu hrozícího nebezpečí byl lov stále častěji přenecháván sluhům a vysoká společnost 

zaujímá roli pozorovatele. Později byla zvířata, dva býci zápasící proti sobě, přemisťovány do 

arén. Boj řídili pastevci pomocí holí.  

Důraz se kladl i na hudbu, tanec a zpěv. Jeho výcvik se odehrával především v harémech a 

bylo dbáno na jeho kvalitu. Umělci mohli dosáhnout vysokého postavení. U tance se dbalo na 

měkké pohyby tanečnic, otáčky a akrobacii. Tanečnice byli většinou nahé či jen lehce zahalené 

a ozdobené šperky, tím vynikala krása lidského těla. Objevovali se míčové hry nebo spojitosti 

s komičnem.  

Pozorování jiných činností na základě síly, hbitosti a dovednosti ve formě dvou zápasníků 

nebo pozorování dětských her, také patřilo mezi oblíbené aktivity faraónů. Dětské hry byli 

velmi oblíbené a rozmanité, šlo například o držení rovnováhy, skok do dálky, přetahování, 

vytahování dětí z kruhu za nohy, podávání si dítěte nad hlavou, házení na cíl, stoj na hlavě bez 

rukou či hra na válku se zajatci.  

Egyptské umění je jemnější a nezobrazuje krutost, tak jako například umění 

mezopotámské. Zaměřuje se na eleganci a harmonii pohybu. Panovník také nese majestátní 

znaky a je jasně odlišován od ostatních. Spoustu výjevů nalezneme v hrobkách panovníků a 

aristokracie, kde jsou zobrazeny nejen nejrůznější formy dětských her, ale také různé fáze 

zápasů a bojových technik. Umělci se snažili boj zachytit pomocí rozložení pohybu do 

jednotlivých fází. V hrobce Bení Hasanu je znázorněných 122 momentů zápasu a lukostřelby. 
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Je pravděpodobné, že zápasníci podstupovali různé výcviky. (Olivová, 1988, str. 41–48, Hohler, 

Kössl, 1989, str. 51) 

       

Obrázek 7. předjíždějící se vozy, malba na truhle, Tutanchamónova hrobka, Théby, 1350 př. n.l. 

Obrázek 8. tanečnice v akrobatickém záklonu, malba na vápenci, kolem 1300 př. n.l. 

Obrázek 9. Mladíci šermují papyrusovými lodyhy, reliéf, 2300 př. n.l. 

1.10.3 Kréta 

Díky své poloze se Kréta se dostávala do styku s různými kulturami. Díky tomu měla vysoký 

životní styl, například měli vysokou úroveň hygieny, zařízení pro péči a výcvik. (Hohler, Kössl, 

1989, str. 53) 

V minojské kultuře chybí znázorňování válek, bojů, ale i královských lovů. Z většiny děl čiší 

zábava, hra a bezstarostná atmosféra. V pozadí můžeme často vidět přírodu a volně žijící 

zvířata. Časté jsou také barevné fresky a sošky. Pohyby jsou ladné a pružné, těla jsou často 

esovitě prohnutá a většinou znázorňují pohyb. Sportovní motivy můžeme spatřovat v dětských 

hrách s míči či kostkami. S kostkami a kartami si hráli i dospělí, byli nalezeny hrací stoly a velmi 

zdobně vykládaná hrací plocha na hru jménem dáma. Velmi oblíbený byl také box, představení 

a akrobacie. Ty byli většinou součástí slavností bohů a hojnosti.  

Představení na slavnostech byla úzce spojena s rituály, kterým mohl pravděpodobně 

přihlížet každý, bez ohledu na jeho sociální vrstvu. Diváctví bylo běžné a pro slavnosti důležité. 

Z tohoto účelu se stavěli i veliké tribuny. Divák je ale svébytná součást představení, namísto 

pouhého pozorovatele. Na některých freskách můžeme napočítat až 350 diváků. K slavnostem 

patřili také monumentální procesí s bohyní v čele a oběti, převážně býků. Další aktivitou byly 

extatické tance speciálně oděných tanečnic po vzoru rituálů a akrobatické přeskakování býků. 

Atleti měli několik možností, jak s býkem pracovat. Jedna z nich byla uchopit v běhu býka za 

rohy, nechat se vyšvihnout a přeskočit ho celého. Další varianta byla dopadnout na jeho záda 

rukama nebo nohama se vyšvihnout znovu a až potom dopadnout na zem. Tyto býčí zápasy 

byly velmi oblíbené a zúčastňovali se jich muži i ženy. Není ovšem pochyb o tom, že i přes 

opilované rohy býka a nácvik při trénincích, se jednalo o velmi nebezpečnou aktivitu. (Olivová, 

1988, str. 66-72) 
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Obrázek 10. Tři fáze skoku přes býka, palác Knóssos, kolem 1500 př.n.l. 

Obrázek 11. Boxující děti, freska, Théra, kolem roku 1500 př. n.l. 

Obrázek 12. Plavající Asyrští vojáci, reliéf z paláce Nimrudu, 9stol. př. n.l. 

1.11 Antické Řecko 
Antické Řecko můžeme pokládat za významný mezník sportu. A právě zde můžeme najít 

největší množství sportovních námětů. Díky otrokům měli svobodní občané spoustu času a 

prostoru věnovat se umění, kultuře, vědě a rozvíjení pohybových dovedností. Lov už pro ně 

nepředstavuje povinnost obživy, ale zábavu a tělesnou nauku. Různá tělesná cvičení se stávají 

všestrannou harmonickou výchovou, kde se dbá jak na tělesnou, tak duševní část, takzvanou 

„kalokagathií“. Umění vycházelo z mytologie, ale postupem se hlavním motivem stával člověk, 

jeho krása, hrdinství, obětavost, vlastenectví a různé životní situace. 

Tyto aktivity se převádí do všech částí umění, ale nejhojněji jsou zachycované na 

keramických nádobách pomocí technik černofigury a červenofigury.  Neznámí umělci 

znázorňují anatomii těla, pohyb, jednotlivé fáze, emoce, přípravu, dětské hry ale i závody, 

diváky nebo koňské spřežení a následnou hygienu. Psychika člověka byla často opomíjená, a 

proto některá umělecká díla mohou působit stroze. Běžný byl hudební doprovod a trenér 

s prutem, kteří napomáhali k lepším výkonům a atmosféře. Můžeme doložit existenci 

zápasnických duelů, hod oštěpem, hru s míčem, pozemní hokej nebo závody koňských 

spřežení.  

Nahé, krásné, opálené, silné a vypracované tělo je znakem nadřazenosti a stud z nahoty je 

považován za barbarství.  Svému tělu a dovednostem věnovali velkou péči, neboť byly 

základem energie a radosti ze života. Na tomto základě vznikaly panathénajské slavnosti, 

nemejské či isthmické hry, nebo pro nás nejznámější olympijské hry. 

Vítězové olympijských her si mohli nechat postavit vlastní sochu, ta jim měla zajišťovat 

nesmrtelnou slávu. Ten, kdo podváděl měl svou sochu ovšem také. Říkalo se jim „zánes“ a tyto 

sochy podvodníků stály na výstrahu před vchodem, pro závodníky do sportoviště. (Hohler, 

Kössl, 1989, str. 54–57) 

Umělci a sochaři se snažili pohyb zachytit co nejlépe, a proto jsou postupem času sochy více 

dynamické a anatomicky přesnější, výraz obličeje je stále bez emocí. Příkladem může být socha 

mladíka těsně před tím, než odhodil disk, socha Diskobolos od Myróna. Velká část soch se do 

dnešní doby dochovala jenom díky kopiím. 

Atletickým pojetím jsou zobrazováni v antickém Řecku nejen atleti ale i bohové. Sport začal 

přizpůsobovat městský život i školy. Gymnázia se stávají středem sportu i odpočinku. 
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Představují různé sportoviště určené tréninku, ale i parní lázně a bazény. Muži si mohli vybrat, 

zda budou aktivně trénovat, odpočívat, či se stanou pasivními pozorovateli. (Olivová, 1988, 

str. 108–111) 

       

Obrázek 13. Diskobolos, sochař Myrón, římská kopie bronzového originálu, kolem 450 př. n.l. 

Obrázek 14. Hráči pozemního hokeje při buly, reliéf, kolem 510 př. n.l 

Obrázek 15. Míčová hra, černofigurová amfora, Athény, 540 př.n.l. 

1.12 Etruskové a Antický Řím  
Po obsazení Apeninského poloostrova Etruské umění začalo navazovalo na umění 

antického Řecka. Rozvíjelo jej, ale přineslo i větší dynamiku, stylizaci nebo živé barvy a je 

zaměřené více na emoce, tvář, rysy jedince a těla bývají alespoň lehce zahalená. Nejvýraznější 

je v malbě a sochařství. Etruské umění bylo velmi rozvinuté, a to i v oblasti pohřbívání. 

Rozsáhlé a do detailu promyšlené pohřebiště, v sobě skrývají velké množství drahých 

předmětů, šperků, sošek a nástěnných maleb. Zajímavá pro nás může být hrobka ze 6. století 

př.n.l.  nazývaná jako Olympijská. Na stěnách se nachází nejrůznější barevné výjevy z oblasti 

her a sportu. (Hohler, Kössl, 1989, str. 61-63) 

Díky těmto nástěnným malbám v hrobech můžeme říci, že sportovní kultura navazovala na 

tu Řeckou. Hry byly, ale na rozdíl od antického Řecka, pořádány za účelem uctění bohů a 

pravděpodobně i zemřelých vysoce postavených aristokratů. Také zde nalézáme dramatické 

náměty diskařů, běžců, skokanů, závody vozů, lovu či boje. Ale i klidnější výjevy přípravy, 

rozhodčí a diváků, kde už jsou přítomné i ženy. Vedle těchto aktivit docházelo i k bojům a 

obětování někdy i několika set válečných zajatců. Později se váleční zajatci stali hlavními aktéry 

bojů na život a smrt. (Olivová, 1988, str. 155–158) 

Etruské umění následně ovlivnilo umění Římské, a to převážně při stavbách chrámů nebo 

ve výzdobě pohřebišť. Ve druhé polovině 2. století se podařilo Řím se stal velmocí a přizpůsobil 

se helenistickému období. Řecká kultura byla pro Řím také velkou inspirací, náměty a díla byla 

ovšem přepracovávaná podle Římských ideálů. Z děl se vytrácí řecká harmonie a vyrovnanost. 

Nahrazuje jí realistický, často naturalistický pohled. Znázorněné lidské postavy jsou proto 

často zohavené, postižené nebe nesou jiná tělesná zranění. 

Hlavním tématem jsou válečné tažení, boje nebo lov. Do obliby se dostávají i Gladiátorské 

hry. Dochovalo se mnoho děl, vlysů, mozaik, maleb na stěnách, kde jsou vyobrazeny zápasy 

bojovníků se zvířaty či lidmi, krutý boj, jejich štíty, helmice a zbraně. Aktéři gladiátorských her 

byli váleční zajatci, zločinci, otroci ale i nejnižší vrstva římských obyvatel, kteří museli bojovat 

o svůj život. Hry se pyšnily velkou oblibou diváků. Oslavovaly se také triumfální válečné bitvy, 
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politické úspěchy a nadřazenost Říma. Další významnou podívanou byly závody vozů, dostihy 

koní a většinou byly doprovázeny velkými slavnostmi.  

Budovaly se monumentální sportovní arény, které dosahovaly velké propracovanosti a 

architektonické zdatnosti. Příkladem může být amfiteátr Colosseum, Circus Maximus nebo 

Diokleciánovy lázně. Lázně – termy byly taky ve velké oblibě, často se stávaly centrem dění, 

scházení a odpočinku. Měly vysokou propracovanost a úroveň. Nacházely se v nich nejen 

lázně, ale i horké či studené bazény, sály určené na cvičení, odpočívárny, masážní sály, čítárny, 

knihovny, kolonády nebo divadla. Stěny byly zdobené velkými mozaikami či malbami. 

Nahota a vypracovanost těl po vzoru antického Řecka ovšem nebyla přijímána a byla brána 

jako nemorální. Jediné výjimky byli možné u otroků a otrokyň, mezi kterými se vybírali ty 

nejhezčí či nejstatnější, aby bojem, akrobatickými prvky nebo tancem bavili obecenstvo.  

Postupem se začínaly objevovat tendence ve volném čase vyjíždět do přírody a k moři. 

V pozdní antice Římská říše začíná posupně upadat a do popředí se dostávají různá 

náboženství, především křesťanské. Podle jeho vlivu se odstupuje od naturalistického 

zobrazování nahých lidských těl v boji a nastupují spíše náměty biblické či na dekorativnost. 

(Hohler, Kössl, 1989, str. 62-64) 

          

Obrázek 16. Výjev ze slavnosti, akrobati na koni, zápas a dozorce, freska, hrobka opice, 6. stol. př. n.l. 

Obrázek 17. Herkules a Anteus, socha, A. Pollaiolo, 1475 n.l. 

Obrázek 18. Ženy s činkami a diskem, mozaika, villa Piazza Armerina, Sicílie, 3. – 4. stol. n.l. 

1.13 Vliv křesťanství  

1.13.1 Byzantské umění 

V průběhu 4. století posiluje křesťanství a stává se z něj státní náboženství. S jeho 

příchodem mizí antické umění a jeho motivy. Jeho vliv však úplně nevymizel, nýbrž se propojil 

s dalšími vlivy Blízkého východu.  Křesťanská díla proto mají větší symbolický obsah a význam. 

Některé obrazy zůstaly stejné, na základě křesťanství se změnil pouze jejich výklad. „Jedním 

z takových výstižných příkladů je zpodobení Krista jako řeckého Apollóna, který jede na 

antickém závodním voze s dvojspřežím koní.“  

Namísto hrdinných bojovníků, kteří zápasí se zvířaty či lidskými protivníky nastupuje podle 

křesťanství námět Davida a jeho zápasu s Goliášem. Důležitým znakem se stává duchovno. 

Lidská těla najednou ztrácí svůj význam, jsou zahalená, spíše ztuhlá a málo propracovaná. 

Obličeje a hlavy se oproti tomu stávají centrem pozornosti a umění. Díky nim můžeme nalézt 

duchovno a ideje. „Hříšné“ tělo nesmí obnažovat, ale musí se zahalovat. Co antika vydávala za 
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krásu, má scholastika za ošklivost. Co antika odkrývala a vydávala vzduchu, vodě a slunci, to 

scholastika zakrývá nebo se snaží zakrýt v puchu, špíně a zášeří klášterů a kostelů. Kostel a 

kazatelna straší a děsí posledním soudem nemravné a hříšníky, kteří by si hleděli těla a nedbali 

spásy duše.“ (Krátký, 1974, str. 125) 

Sportovní náměty může najít jen ve malém množství v podobě lovu, jízdě na koni či 

ztvárnění biblického příběhu Potopa světa, o Jonášovi a velrybě - v podobě plavání. (Hohler, 

Kössl, 1989, str. 65-67) 

        

Obrázek 19. Císař Justián, diptych, 517 n.l. 

Obrázek 20. obrázek z rukopisu Homilií sv. Řehoř z Nazianzu, 10 stol. 

Obrázek 21. Sv. Jiří s drakem, dílo novogordoské školy, 15 stol. 

1.13.2 Románské umění 

V Románské době se křesťanství konečně podařilo upevnit své postavení, a aby nadále 

mohlo pokračovat ve svém učení, velkou pozornost si získává architektura v podobě chrámů. 

Ostatní druhy umění zůstávají ze začátku úplně upozaděny, později se využívají k výzdobě 

vnitřních a venkovních prostor chrámu. Nástěnné malby v chrámech jsou označovány jako 

bible chudých lidí, kteří neuměli číst. Výjevy jsou převážně biblické a jen zřídka se objeví výjev 

z běžného života. Velmi častý je také dekor. 

Církev se snažila ovlivnit každodenní život lidí. Jedna z jejích technik bylo zakázání sportovní 

činnosti, aby se hříšníci mohli plně soustředit na službu bohu. I přes to lidé měli potřeby se 

fyzicky vybít, ale veškeré sporty se provozovali neoficiálně. Proto sportovní tématika pronikala 

do umění jen velmi zřídka. (Černá, 2007, str.30) 

Sportovní náměty tedy můžeme nalézt jen v rámci biblických příběhů. Hrdina na koni, který 

přeskakuje svého pohanského protivníka, lovecké scény nebo výjevy z života Davida, který 

jezdí na koni, učí se umění boje nebo střelbu. Rytířství je na vrcholu své slávy. Proto můžeme 

nalézt díla rytířů na koních či výjevy z turnajů a bitev. V pozdní době se také objevují 

představení herců, artistů, zpěváků a hudebníků. (Hohler, Kössl, 1989, str. 74) 

        

Obrázek 22. Zvěstování pastýřům, malba v kostele San Isidoro v Leónu, 16. stol. 

Obrázek 23. Výjev ze Starého zákona, Noemova archa, malba v kostelu Saint-Savin-sur-Gartempe, 1845 n.l.  

Obrázek 24. 25. Tapisérie z Bayeuxu, zachycuje bitvu u Hastingsu, 11. stol.  
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1.13.3 Gotický sloh 

Gotické umění je vrcholem středověkých umění. Jediným zadavatelem už není pouze 

církev, ale vzniká poptávka i od šlechty. Města si vynucují větší práva a řemeslné městské cechy 

přebírají tvorbu umění z církevních dílen a přicházejí s novými náměty a pohledy a vylepšují 

uměleckou kvalitu. Objevuje se názornost, citové zaujetí a smysl pro detail. „Náboženský obraz 

ztrácí funkci zázračného symbolu, který zprostředkuje styk prosebníka s nebem a zaměřuje se 

spíše na názorové podávání známých příběhů z bible.“ (Hohler, Kössl, 1989, str. 75) 

V knihách pro měšťanstvo můžeme vidět uvolněnější formu umění, kde jsou zobrazeny i 

světské náměty. Témata se sportovní motivy jsou například zápasníci, jezdci na koních nebo 

hra s opeřeným míčem a pálkou. Ojediněle narážíme i na kolektivní hry jako je hra s koulemi 

či házení šipek. Šlechta si velmi oblíbila rytířské turnaje. Rytíř, dříve jako statný válečník se 

mění v rytíře kulturního, oduševnělého, v krásné zbroji. Ale i přes to rytířství jako takové začíná 

upadat. 

Ve 13. století, se začínají lidské postavy protahovat. Tento prvek má přidávat na smyslnosti. 

Scéna devíti rytířů na koních se zachovala na tapisérii z Agnesu. Úroveň tapisérií, koberců 

v gotice dosahuje veliké kvality. (Hohler, Kössl, 1989, str. 78) 

       

Obrázek 26. Stránka z náčrtníku V. de Honnecourta, 13. stol. 

Obrázek 27. Bamberský jezdec, sousoší, kolem 1235 n.l. 

Obrázek 28. Tapisérie z Angeres, druhá čtvrtina 15. stol. 

1.14 Renesance 
Renesance střídá gotiku pozvolně a přináší nový sloh a „obrození.“ Náboženské motivy 

postupně ustupují a do popředí se dostávají motivy z antické mytologie. Více se dbá na 

člověka, jeho rozvoj, život a spojení s přírodou. Umění zachycuje i lidské pozemské radosti 

nebo portréty. Šlechta si nechává stavět vily a zámky na okraji měst či v přírodě. Jejich prostory 

jsou více uzpůsobené člověku nebo velkým slavnostem, které zde šlechta často organizuje. 

Vnitřní prostory jsou vyzdobené freskami, malbami či závěsnými obrazy. 

Díky těmto tendencím se do uměleckých děl pomalu dostávají i náměty z běžného života 

šlechty, měšťanstva ale i sport. „Na nástěnné malbě G. De Fabriana (1423) Vzývání tří králů ve 

florentských Ufficiích, kterou bychom tematicky mohli zařadit do církevního umění, se stáváme 

svědky toho, jak umělec odvádí pozornost, od hlavního motivu k mnoha vedlejším scénám.“ 

(Hohler, Kössl, 1989, str. 82) 

Sport, jeho pravidla a zvyklosti se stejně jako kultura vyvíjel v každé zemi trochu odlišně. 

Svědčí o tom cestopisy, které popisují odlišnosti vnímání jednotlivých sportovních disciplín, ale 

i jednotlivých aktivit. Například bruslení v Nizozemsku, nebo první býčí zápasy ve Španělsku. 
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Sport se začíná opět dostávat i do obrazů a nástěnných výjevů, proto můžeme pozorovat 

výjevy lovu, ženu s kyjovou pálkou, která se chystá odpálit míček, nebo sporty provozované 

v jednotlivých období roku, házení koulemi, štafetový běh, závody na oslech nebo koních, 

hodu diskem či kamenem, míčové hry, plavání, potápění, skoky do vody, tanec, dětské hry, 

boje, či lov kachen a jiných zvířat. O oblibě lovu, který se pyšnil i svými diváky, svědčí i vznik 

nové hudební formy. Jeden hlas vystupuje nad ostatními a zpěv je doprovázen zvuky a signály 

lovu. 

Časté jsou také bohaté slavnosti doprovázené rytířskými slavnostmi, závody gondol, 

rybolov či jiné turnaje. Do popředí se dostává i nahé tělo a jeho činnosti a akce. Umělci 

přicházejí na kresebné zkratky a přípravné návrhy, prostřednictvím nich se snaží najít ten 

nejvhodnější kompozici pro zachycení výjevu. Snaží se zachytit zdravého člověka ve vývoji 

a harmonii tělesných i duševních ctností. Na dílech jsou také patrné jednotlivé odlišnosti stylu 

umělců. (Hohler, Kössl, 1989, str. 85) 

Většina sportů se odehrávala pod širým nebem, ale pozvolna se začaly stavět pro sportovní 

účely i míčovny, šermírny nebo jízdárny. „Na Pražském hradě postavil B. Wohlmut ve třetí 

čtvrtině 16.století dvě míčovny v renesančním palladiovském stylu.“ (Hohler, Kössl, 1989, str. 

90) 

       

Obrázek 29. Klanění tří králů, G. Da Fabrino, 1423 n.l. 

Obrázek 30. Noční lov, P. Uccella, 1465 n.l. 

Obrázek 31. Průvod tří králů, detail, B. Gozzoli, kolem 1420-1497 n.l.  

1.15 Baroko a Rokoko 
V průběhu 16 století, kdy Evropa prochází velkými změnami nastupuje jako vedoucí styl 

Baroko. Na vzestupu je i církev, která se snaží pomocí umění zvýšit svůj vliv. Umělecká díla jsou 

proto mnohem více dynamická, dramatická, okázalá a můžeme na nich jasně rozpoznat dobro 

a zlo.  Pro nejzákladnější dobové myšlenky a příběhy se stává hlavním nositelem člověk a jeho 

pohybové schopnosti a emoce. Často se objevují vypjaté pózy, vnitřní boj a vzrušení. Témata 

se drží mytologie, bible a alegorických výjevů, kde si umělci vybírají dramatické situace. 

Architektura nám přináší velkolepé, do detailu promyšlené stavby, chrámy, kostely, zámky 

v krajině, kterým k dokonalosti a originalitě napomáhá sochařství, malířství, fresky či vitráže. 

(Hohler, Kössl, 1989, str. 93–94) 

Stejné charakteristiky slohu můžeme spatřovat i v malířství. Dynamika, dramatičnost 

postav a výjevů, výrazné barvy, šerosvit, temnosvit. V Baroku nenajdeme moc sportovních 

námětů. Ojediněle můžeme nacházet lovu, zápasy, bitvy nebo závody gondol, ale tyto výjevy 

jsou brány spíše po jejich mytologické stránce významu.  
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Obrázek 32. David, G. L. Bernini, socha, 1623 n.l 

Obrázek 33. Závod Atlanty a Hoppomena, Q. Reni, malba, 1625 n.l. 

Obrázek 34. Užívání si ledu, H. Avercamp, malba, kolem 1615 n.l. 

 

V Rokoku se setkáváme s náměty žen na houpačkách, lovu nebo rybaření. Součástí života 

se stávají dvorské slavnosti, do kterých jsou mimo jiné zařazovány i některé sportovní aktivity 

provozované čistě pro zábavu, jako například hra na slepou bábu nebo lovecké utkání, které 

se přesouvají do arén a zjednodušují šanci trefy. V Německu se šlechta bavila trochu jinou 

podobou loveckých her, kdy dva lidé, většinou žena a muž stáli na opačné straně arény, drželi 

provaz a ve chvíli kdy zvíře běželo přes, provaz napnuli. Zvíře bylo vymrštěno do vzduchu a na 

základě jeho zranění či smrti vyřazeno. Začínají se také upravovat zahrady, aby se sport – šerm, 

jízda na koni, míčové hry, mohly provozovat v přírodě. (Černá, 2007, str. 33) 

Objevují se také lidová díla ve formě dětských her na vsi, svateb, bojů v době masopustu, 

zimní lov, bruslící vesničani nebo hra na ledu, předchůdce dnešního hokeje a golfu. Spolu 

s těmito náměty se začíná klást větší důraz i na krajinu. Tento vliv můžeme zaznamenat 

převážně u Nizozemských umělců, kde ovšem sport pouze dotváří náladu a výjev díla. Obliba 

krajiny stoupá i u měšťanstva, které tráví čím dál tím více svého volného času procházkami, 

výlety do krajin nebo zakládáním předzahrádek u svých domů.   (Hohler, Kössl, 1989, str. 97) 

       

Obrázek 35. Houpačka, J. H. Fragonard, malba, 1806 n.l. 

Obrázek 36. Hra na slepou bánu, J. H. Fragonard, malba, 1751 n.l. 

Obrázek 37. Diana, Q. M. Ferdinand, malba, 1796 n.l. 

1.16 Moderní sport 18. a 19. století 
Na začátku 18 století je slovo sport čím dál více používané a rozšiřují se i disciplíny, které se 

pod něj zařazují. K lovu přibývají koňské závody a následně i ostatní sportovní disciplíny, 

dostihy, plavání, box nebo kriket. Anglie začíná být v oblasti sportu velmi pokrokovou zemí. 

Nejoblíbenější jsou pro Angličany dostihy, při kterých je stále častější sázení peněz na 

nejrychlejšího jezdce. Tím se do sportu dostává prvek zachycení času. (Černá, 2007, str. 34) 
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Vznikají nová pravidla, závodění a nová sportovní odvětví, která se odprošťují od životní 

reality, krve a smrti. Pro běžecké a chodecké závody se staví jejich vlastní tratě a čas jim i jiným 

sportovním odvětvím dodává napětí a zábavu. Pomalu vzniká rozdělení na profesionální 

sportovce, kteří se sportem živí a rozšiřují jej a na amatéry, většinou příslušníky z vyšších tříd, 

který sportují pro zábavu. Vznikají různé kluby, společenská centra či výpravy. (Olivová, 1979, 

str. 403) 

Díky klasicismu se znovuobjevuje ideál krásného člověka, jak tělesně, tak duševně. Oblibu 

získává turistika, horolezení a sport se dostává i do škol, kde se klade velký důraz na organizaci, 

kázeň a řád. Na mladou generaci stoupají nároky a do popředí se dostává rozvoj gymnastiky. 

V 19. století se na sport nahlíží jako na volnočasovou rekreaci a zábavu a jsou to počátky 

moderního sportu. (Černá, 2007, str. 34)  

1.17 Klasicismus  
Klasicismus se navrací zpátky k antickým ideálům, a to především ve Francii, následně 

Anglii, Itálii a Německu. Podmětem se pro něj staly především vykopávky nalezené v Itálii a 

teoretické spisy. Pomalu mění Barokní a Rokokové dramatické tendence a náhled na umění a 

život lidí ve všech jeho oblastech. Je založený na rozumu, objektivitě a řádu. (Hohler, Kössl, 

1989, str. 104-105) 

Projevuje se především v úpravě zahrad, takzvané Francouzské zahrady, kde využívá 

ornamentu, geometrických tvarů, řádu, alejí, vodotrysků, soch a zahradních staveb. Sochaři 

jako materiál začínají hojně využívat bílý mramor. Zaměřují se na lidské tělo, estetiku, 

dokonalé provedení. Díla působí velmi klidně často až neosobně. V malbě se zachycovaly 

především portréty a historické náměty. Využívali se jasně ohraničené tvary, zesvětlení a 

harmonie. (Černá, 2007, str. 36) 

Rozvíjí se technika tvorby tapisérií a gobelínů, která se obstojně snaží přiblížit malbě. Vzniká 

také nový způsob tisku na látky, který umožňuje náměty jednodušeji přenášet. Dekorativní 

náměty proto nahrazují náměty lovu, jízdy na koni, procházek, výletů nebo lety balónem.  

Sportovních námětů nalézáme velmi málo, především proto, že klasicistní umění bylo 

klidné a dramatičnost sportu pro něj představovala pravý opak. Pohyb můžeme najít většinou 

jen v podobě procházek, dětských her, koupání či bruslení. Později je zobrazován ještě 

královský lov, který má podobu ceremoniálu, při kterém hraje velkou úlohu hudba. Balet je 

zrovnoprávněn a zařazen do dramatického umění a začíná se mu pomalu věnovat větší 

pozornost. (Hohler, Kössl, 1989, str. 106-107) 
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Obrázek 38. Královský karusel, L. P. y Alcázar, malba, 1770 n.l.  

Obrázek 39. Turecké lázně, J. A. D. Ingres, malba, 1862 n.l. 

Obrázek 40. Dívka s míčem a raketou, J. S. Chardin, malba, 1741 n.l. 

1.18 Romantismus  
Romantismus se začíná vymezovat proti Klasicistnímu řádu, rozumu a chladných emocí. 

Žádá si svobodu tvorby umělce a možnost vyjadřování vášně, citů, emocí. Kromě těchto rysů 

ale romantismus nemá žádné větší charakteristiky a často se prolíná s historizujícími vlivy.  

Někde jsou pro umělce inspirací lidové vzory, snaha osvobodit člověka od tlaku společnosti a 

jeho povinností. Člověk utíká před hlučnými a přeplněnými městy do nespoutané přírody. 

Zahrady se začínají upravovat po vzoru Anglických parků, které mají velkou rozlohu a jsou 

mnohem více uvolněné a divoké. (Hohler, Kössl, 1989, str. 109-110) 

Rozvíjí se život ve městech, staví se nové silnice a železnice. Lidé čím dál tím více začínají 

objevovat krásy přírody a tím se rozvíjí i cestování. V Anglii jsou tyto tendence velmi silné a 

umělci se do přírody chodí inspirovat a posilovat svého ducha neokoukanými přírodními 

výhledy. Podporují svou uměleckou fantazii ale i básně a literaturu, která pomáhá k rozvoji 

romantismu. Vzniká první turistika a lidé se snaží objevit místa, kde před nimi ještě nikdo nikdy 

nebyl. Chtějí být první nebo postupovat jinak, něž ostatní. Což můžeme pokládat i jako základní 

moto sportů. (Hohler, Kössl, s. 110–112) Aby byl člověk první, musel využít svou maximální sílu 

a schopnosti. Vznikaly proto různé kluby, výpravy a rekordy. Časté bylo uzavírání sázek. 

Některé tyto výpravy se staly uměleckým námětem. (Černá, 2007, str. 38) 

Sport jako takový, ale stále zůstává v pozadí. V Anglii je oblíbený kriket nebo veslařství. 

V 18. století se objevuje pojem sportovní malířství, kam se řadí lov na koních, jezdectví či 

překážkové závody, dostihy a později i veslařství. Díla měli podobu reportáží nebo sportovních 

tisků. (Hohler, Kössl, 1989, str. 113) 

        

Obrázek 41. Dostihy v Epsonu, J. L. T. Géricault, malba, 1821 n.l.  

Obrázek 42. Lavina v Alpách, P. J. de Loutherbourg, malba, 1803 n.l. 

Obrázek 43. Sněhová bouře: Hannibal překračující Apy, J. M. W. Turner, malba, 1812 n.l. 
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1.19 Realismus  
V 19. století se rozvíjí průmysl, technika a věda. Je potřeba hledat objektivní poznatky a 

ověřenou pravdu. Díky tomu vzniká Realismus, vstupuje do rozepře mezi Klasicismem a 

Romantismem, rychle se dostává do popředí a šíří se společností.  

S formami Realismu jsme se setkali již dříve v určité formě, například v antickém Římu, 

italské Renesanci nebo v Nizozemsku. Realismus jako novodobý směr je kritický, objektivní a 

zabývá se převážně konflikty, sociálním světem, životem dělníka. 

Sport měl sice svou charakteristikou k Realismu blízko, trvalo to ale nějakou dobu, než si 

k zobrazování sportu umělci našli cestu. Nejdříve se převážně v Anglii objevují černobílé nebo 

barevné grafiky, takzvané sporting prints, které zachycují sportovní disciplíny. Tato díla však 

ze začátku neměla velkou kvalitu. Větší nároky na uměleckou tvorbu přicházejí až s časem a 

rozvojem sportu obecně, díla ale stále plní spíše informativní hlediska. Tělesná výchova je 

zavedena jako předmět ve školách a lidé se sportu více věnují i ve svém volném čase. Vznikají 

první cestovní kanceláře, které umožňují lidem provozovat turistiku. Pomalu se tak sportovní 

náměty dostávají i do klasické malby. (Hohler, Kössl, 1989, str. 148-152) 

       

Obrázek 41. Zápasníci, J. D. G. Courbet, malba, 1853 n.l.  

Obrázek 42. Zápasníci, J. P. Molin, malba, 1867 n.l. 

Obrázek 43. Na laně, H. Daumier, malba, 1852 n.l. 

1.20 Impresionismus 
V 19. století vniká odpor proti klasicky pojímanému umění, ve smyslu mytologických a 

historických námětů, akademické malby nebo zažité kresbě, modelaci, kráse a kompozici. 

Skupina umělců se soustřeďuje na náměty z běžného života lidí, volí jasné, čisté, světlé barvy, 

které kladou vedle sebe tak, aby vznikl dojem chvění. Umělci začínají pro svou inspiraci chodit 

malovat do přírody, do plenéru. „Monet si dokonce pořídil malířský ateliér přímo na člunu.“ 

(Hohler, Kössl, 1989, str. 118)  

Častými náměty se stávají nahodilé prchavé náměty, náladu, jedinečnost okamžiku, 

volnočasové aktivity, posezení, pikniky v přírodě, na pláži, sluneční paprsky, odrazy vody 

obecně či odrazy na nahém těle koupajících se žen, plavání, člunkování (veslování), plachtění, 

koňské dostihy nebo zimní scenérie jako bruslení. (Hohler, Kössl, 1989, str. 119) 
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Impresionisté se snažili zachytit jedinečnost daného okamžiku, který rychle zmizí. Proto se 

sport a pohyb stal proto často vyhledávaným námětem. Více než o zachycení sportu jde o 

zachycení proměnlivosti, světla, emocí a nálad. (Černá, 2007, str. 43) 

Edgar Degas se zaměřoval na zachycování světa dostihů a tanečnic. Pozoroval je a snažil se 

vystihnout dokonalé fáze jejich pohybů, barevnost, linie a dramatičnosti. Maloval žokeje, 

koně, závody ale i život okolo, tanečnice, baletky ve škole nebo různé póze tance. Koňské 

dostihy a vodní hrátky inspirovali i Maneta nebo Renoira.  

Impresionistická tvorba a její nové tendence bychom mohli rozdělit do dvou směrů. Na 

jedné straně je názor více racionální, jako například tvorba Cézána, kterým se později nechali 

inspirovat kubisté a konstruktivisté. A na druhé stojí názor zachycování spontánnosti, citu a 

zaujetí. Jako představitel může být uveden V. van Gogh nebo P. Gauguin, na které následně 

navazovali fauvisté a expresionisté. Mimo tyto směry se rozvíjí i směr realistický. (Hohler, 

Kössl, 1989, str. 121) 

Postimpresionismus odmítal tvorbu impresionistů, tedy jejich snahu o zachycení prchavého 

okamžiku. Umělci se zaměřovali na své vlastní niterné pocity a lyricky ovlivněné emoce, city. 

Nebáli se proto zobrazovanou realitu proměňovat a přizpůsobovat podle vlastní fantazie. 

Zaměřovali se na stinná zákoutí zahrad a interiérů. (dejiny-online.cz) 

Neoimpresionismus dále tyto směry rozvíjí. Umělci se zajímali o fyzikální objevy a teorii 

barev a svá díla založili na těchto základech. Novou techniku představovaly barevné tečky, 

které umělec kladl vedle sebe v doplňkových barvách. (Hohler, Kössl, 1989, str. 122) 

       

Obrázek 44. Na lodi, C. Monet, malba, 1887 n.l.  

Obrázek 45. Zkouška na jevišti, E. Degas, malba, 1874 n.l. 

Obrázek 46. Dostihy v Longchamp, E. Degas, malba, 1866 n.l. 

1.21 Secese 
Secese vzniká jako odpor proti průmyslové civilizaci a otrockému zachycování krajiny. Klade 

důraz na sblížení s přírodou, symboličnost, vlastní imaginaci. Snažili se navrátit k řemeslným 

tradicím a změnit náhled na průmyslový design. Uplatňují se převážně u designu nábytku, 

látek, věcí denní potřeby či dekorativních předmětů, kresbě, malbě ale i v architektuře. Na 

tomto základě vzniklo hnutí umění a řemesel – Arts and Crafts. Bohužel v souvislosti 

s průmyslovou revolucí na něj nebyl brán velký ohled. Řemeslné předměty, které vznikaly byly 

brány, jako luxusní zboží. V osmdesátých letech A. H. Mackmurdo secesi konkretizoval na 

umění, které využívá zvlněné rostlinné tvary a linie inspirované přírodou. (Pijoan, díl 9., 1997, 

str. 55-56) 
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Ženy postupně procházejí emancipací a možná také právě proto se častým námětem stává 

ženská postava. Ty jsou zobrazovány při procházkách, koupelích, ale také sportu, jako 

například cyklistika.  (Hohler, Kössl, 1989, str. 124) 

Významným představitelem se stává Alfons Mucha, který se svými tématy zaměřuje 

převážně na ženy, jako na bohyně. K tématu sportu, ale přispívá plakáty historických lodí nebo 

plakáty pro Českou obec sokolskou. (Černá, 2007, str. 46) 

       

Obrázek 47. Úvod so Slovanské liturgie, detail, A. Mucha, plakát, 1912 n.l.  

Obrázek 48. Cyklistka, R. Casas, malba, 1911 n.l. 

Obrázek 49. Ramon Casas a Pere Romeu na dvojkole, R. Casas, malba, 1897 n.l. 

1.22 Novodobé Olympijské hry  
Na sport ve společnosti se klade stále větší důraz a ve druhé polovině 19. století se tyto 

aktivity začínají více organizovat. Začínají vznikat tendence poměřování sil a schopností atletů 

nejen v rámci škol, měst či zemí, ale sport si pomalu propracovává cestu na mezinárodní půdu. 

V tomto ohledu velmi pomohla k rozvoji obnova Olympijských her. (Černá, 2007, str. 41) 

K jejich obnově přispěl zájem o řeckou kulturu a snaha P. de Coubertina, který se věnoval 

studiu antických her, sepsal o nich několik knih a stal se inscenátorem pro jejich obnovení. 

Sepsal také novou chartu, ve které žádá demokracii, čestnost a nediskriminování na základě 

rasy, či politických a náboženských názorů. V roce 1896 se tak konaly první novodobé 

olympijské hry v Řecku, v Athénách. Bylo rozhodnuto, že hry se budou konat každé čtyři roky, 

a to pokaždé v jiné zemi.  (cs.wikipedia.org) 

Prostředky na hry byli vybrány od obyčejných lidí, jelikož vláda ani jiná organizace na ně 

neměla nebo nebyla ochotna přispět. Program her počítal se sedmi sportovními kategoriemi, 

a to s atletikou, gymnastikou, nautickými sporty, cyklistikou, šermem, zápasem a sportovními 

hrami. Jednotlivé disciplíny byly vybrány na základě oblíbenosti a rozšířenosti. Prvních her se 

zúčastnilo deset zemí. Hry vzbudily velký zájem a celou dobu jejich trvání panovala slavnostní 

nálada. Pro sportovní sféru to byl to velký impuls, který napomohl k mezinárodním pravidlům, 

rozvoji jednotlivých sportovních odvětví ale i zvýšil sportovní aktivitu mezi jednotlivými 

vrstvami obyvatelstva. V rámci sportu se měl šířit mír, radost a mezinárodní spolupráce. 

(Černá, 2007, str. 42) 

Jedním ze symbolů her jsou Olympijské kruhy. Každý sportovec, trenér, rozhodčí či 

organizátor musí složit slavnostní slib. V Aténách se zapaluje oheň, který putuje do země, která 

daný rok Olympijské hry organizuje. Na začátku a na konci her je vždy slavnostní ceremoniál. 
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Předávání medailí se odehrává většinou hned po skončení závodu, medaili předává předseda 

daného odvětví třem nejlepším sportovcům. Ti stojí na stupni vítězů, jsou vyvěšeny vlajky 

jejich zemí a spuštěna hymna země vítězného sportovce. (cs.wikipedia.org) 

„Samotný princip olympionismu je postaven na rovnováze zdatnosti těla, vůle a ducha. Tedy 

spojení sportu, kultury, vzdělání a etiky.“ (Kejval, 2015, str. 11) Někdy se ale může zdát, že vliv 

moderní společnosti na tyto principy zapomíná a soustřeďuje se převážně na rekordy, úspěchy 

a peníze. (Kejval, 2015, str. 11) 

1.23 Sokol 
Česká obec sokolská neboli Sokol, se stal největším a nejúspěšnějším spolkem, který 

organizoval pohyb a sport. Založil ho M. Tyrš a J. Fühner. Na základě antické předlohy Tyrš 

následně vytvořil pohybové názvosloví, kde byl důležitým prvkem fyzický a morální růst 

českého národa. Na počest dvacátého výročí, roku 1882, byla zorganizována jubilejní slavnost 

na Střeleckém ostrově. Součástí byl i průvod Prahou a tato událost Sokol velmi podpořila. 

Následně bylo zorganizováno ještě šest podobných sletů. Sokol navštěvoval i T. G. Masaryk.  

Sokol se objevoval i v Československých legiích za první světové války a často byl nazýván 

národním vojskem. Rozšířil se i do zemí západní Evropy, USA a jiných slovanských zemí. 

(cs.wikipedia.org) 

V 19. století se sport začíná využívat jako ukázka síly, disciplíny nebo jednoty. Využívá se 

synchronizovaný pohyb lidských těl. Jednotlivé vystoupení jsou koncipovaná na hudbu, jsou 

přibližně deset minut dlouhá, lidé jsou rozděleny do skupiny podle věku či zaměstnání a velmi 

důležitým prvkem je choreografie a nacvičování.  

Tato vystoupení se objevovala i v komunistickém Československu, kde tvořila hlavní součást 

Spartakiád. Využívali se i pro zahájení či ukončení sportovních soutěží nebo pro politické 

průvody. V Československu byla kvalita těchto vystoupení velmi vysoká, především díky 

sokolu. Měla vlastní terminologii, hodnocení a estetické normy. Českoslovenští teoretici byli 

často zaměstnávány v jiných zemí, aby zlepšili kvalitu spartakiád.  

„Československá obec sokolská (ČOS), zastupující více jak milión sportovců, představovala i 

po druhé světové válce nejpočetnější spolek vůbec a díky své aktivní účasti v odboji disponovala 

vysokou společenskou prestiží.“  (www.slu.cz, str. 8)  

Po druhé světové válce komunistická strana začala prosazovat sjednocení Sokola s normy 

pro tělovýchovu. Členové strany museli nastoupit do Sokola, ale i přes to byl vliv ze začátku 

malý, postupně se však komunistické straně sloučení s tělovýchovou podařilo a většina členů 

Sokola musela rezignovat. Nový sjednocený sokol si zakládal na sportu, kolektivnosti, 

reprezentaci, protiněmectví a slovanství. Tyto události nezůstali bez odpovědi a zvedla se proti 

nim vlna nesouhlasu. Ze sokola bylo vyloučeno kolem 11 446 jeho dřívějších členů, kteří byli 

často potrestáni i ztrátou zaměstnání či jiným postihem. Několik zejména moravských členů, 

kteří se otevřeně stavěli proti zasahování komunistické moci, bylo obžalováno nebo 

emigrovali. Nakonec byl zaveden dozor, který fungování sokola kontroloval. (www.slu.cz, str. 

5-9) 

https://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery-sylaby-publikace-1/poster/5-cyklus/0410-sylabus.pdf/
https://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery-sylaby-publikace-1/poster/5-cyklus/0410-sylabus.pdf/
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1.24 Moderní výtvarné směry 
20. století sebou přináší ještě větší rozvoj jak oficiálních, tak neoficiálních sportů a jejich 

disciplín. Sport se dostává do běžného života lidí. Olympijské hry, zimní a letní se opakují každé 

čtyři roky a účastní se jich ohromné množství, jak atletů z celého světa, tak diváků. Organizují 

se i lokální hry, jako například Africké nebo Asijské hry. Jsou založené na podobném principu 

jako Olympijské hry a umožňují prosazení sportovců z méně sportovních zemí. Sportovní hry 

organizují i jednotlivé státy či školy. (Černá, 2007, str. 47, cs.wikipedia.org)  

Sporty s dlouhou historií pomalu začínají být vytlačovány sporty novými. Obliba koňských 

závodů se začíná přesouvat na závody cyklistů, motorek či aut. Je tendence rozšiřovat 

Olympijské hry i o neoficiální sporty, o kterých se vždy vedou vášnivé debaty. Do Olympijských 

her v Tokiu roku 2020 mělo být zařazeno pět nových sportů. Surfování, skateboarding, 

softball/baseball, sportovní lezení a karate.  Některé sporty jako například skateboarding, byl 

donedávna brán jako vandalství. A někteří zástupci skateboardingu a surfingu byli výrazně 

proti zařazení jejich sportů do Olympijských her. Namítají, že tím sport ztratí svou autentičnost 

a považují ho více za umění a výrazový prostředek, kde není prostor pro jasně stanovená 

pravidla. (cs.wikipedia.org, www.svetsportu) 

Výtvarné umění je námětově velmi i technicky uvolněné a sport se stává vyhledávaným 

námětem. Umělci kladou větší důraz na zachycení podstaty sportu, jeho pohybu, dynamiky, 

energie, napětí akce. (Černá, 2007 str. 47) 

1.24.1 Fauvismus 

Fauvismus byl jednou z prvních avantgardních uměleckých skupin. „Vyznačovali se smělým 

použitím čisté barvy. Jejím prostřednictvím se nesnažili postihnout lokální (skutečnou) barvu 

zobrazovaného jevu, nýbrž spíše tlumočit vnitřní pocity a citové stavy.“ (Hohler, Kössl, 1989, 

str. 125) Zobrazovali na jedné straně klid a harmonii a na druhé drama a disharmonii. 

Byli to samostatně fungují a tvořící umělci, kteří se vyznačovali určitými podobnostmi, ale 

nikdy nevytvořili žádný program. Náměty zobrazovali bez modelování či stínů, za použití 

zkratek jednoduchosti a čistých barev. (Pijoan, díl 9., 1991, str. 99-101) 

H. Matiss vytváří rozměrná plátna plné harmonické kompozice pohybu lidských těl. 

Postupem spěje k zjednodušení a abstrakci. Zobrazuje koupání, plavání, box. R. Duffy používá 

kontrastní barvy a tím zvyšuje dynamiku obrazů. Sportovní tématiku můžeme nalézt 

v dostizích nebo plachtění na moři. (Hohler, Kössl, 1989, str. 125)  

       

Obrázek 50. Tanec, H. Matisse, malba, 1910 n.l. 

Obrázek 51. Hra s koulemi, H. Matisse, malba, 1908 n.l. 

Obrázek 52. Přístav v Collioure, A. Derain, malba, 1905 n.l. 
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1.24.2 Kubismus 

Kubismus ztvárňuje realitu jiným způsobem a tím se stává nejrevolučnějším směrem 20. 

století. „Kubismus započal v podstatě studiem objemu, nebo přesněji řečeno studiem nových 

prostředků jimiž se na rovné ploše vyvolává iluze plastičnosti – prostředků naprosto odlišných 

od klasických či tradičních postupů.“ (Pijoan, díl 9., 1991, str. 125)  

Byl ovlivněn archaickým uměním, černošskou plastikou a tvorbou Cézana. K zachycení 

výjevu uplatňují geometrické tvary, barvy, díky nimž utváří prostředí, konstrukční procesy ve 

smyslu zobrazení toho, co vím a znám namísto toho, jak se zobrazovaný objekt jeví. Také 

přestali využívat perspektivu a realitu začínají znázorňovat pomocí koláží, písmen, nápisů nebo 

jiné symboliky, zobrazovaný předmět se úplně vytrácí. 

U P. Picassa můžeme najít sportovní náměty v podobě artistů, boxu, lyžaře v pozadí, býčí 

zápasy, náměty koupání a dětských her. R. Delaunye zachycuje náměty ragby, kopané či běhu, 

používá k tomu kontrastu pasivních a pasivních barev a jeho díla často sklouzávají k abstrakci.  

V českém prostředí bychom mohli najít díla J. Čapka s náměty hrajících si dětí, koupání, 

fotbalu. Koupání zachycuje také B. Kubišta a E Filla zachycuje akrobaty nebo boj lidí se zvířaty 

jako obava z fašistických tendencí. (Hohler, Kössl, 1989, str. 129-134)  

       

Obrázek 53. Černý boxer, P. Picasso, malba, 1912 n.l. 

Obrázek 54. Běžci, R. Delaunay, malba, 1924 n.l. 

Obrázek 55. Závody na kole, L. Feininger, malba, 1912 n.l. 

1.24.3 Futurismus 

Futurismus se odvrací od všech dřívějších stylů a jedinou krásu vidí v moderní civilizaci. Na 

rozdíl od jiných výtvarných stylů si své jméno vybrali sami a ve své tvorbě se zaměřovali 

především na pohyb, rychlost, rytmus či obdiv strojů. (Pijoan, díl 9., 1991, str. 163, Černá, s. 

51) 

Futurismus vzniká v Itálii a inspiruje se filmem a jeho rozložení snímků. Také měl velmi 

blízko ke sportu, protože jedno z jeho hlavních zaměření bylo rozdělení pohybu do dílčích částí. 

Futuristický vliv se promítl i do dalších oblastí života jako například do literatury, hudby, baletu 

či fotografie. 

C. Carra velmi dynamicky ztvárnil plavecké výkony a box. U. Boccioni se také zaměřuje na 

dynamiku pohybu člověka jako takovou, cyklisty či fotbalisty, má tendenci ke Kubismu. A. G. 

Bragaglia využil fotografickou techniku s nímž zachytil rozložený pohyb golfu a basketbalu. 

(Hohler, Kössl, 1989, str. 128-129) 
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Obrázek 56. Dynamika hráče fotbalu, U. Boccioni, malba, 1913 n.l. 

Obrázek 57. Jednotné tvary kontinuity v prostoru, U. Boccioni, malba, 1913 n.l. 

Obrázek 58. Plavkyně, C. Carra, malba, 1912 n.l. 

1.24.4 Naivní umění 

Od konce druhé světové války se pomalu dostává Naivnímu umění větší zřetel. Umělci byli 

většinou samouci, kteří neprošli žádnou výtvarnou školou či akademií, ale není to podmínka. 

Motivy si vybírali nahodilým, bezstarostným či vymyšleným způsobem. Jejich malba je často 

jednoduchá, bez použití stínů, zjednodušeným životem či deformovanou perspektivou. 

V dílech se objevují propracované detaily, symboly, svět kouzel či autorovi sny. (Pijoan, díl 9., 

1991, str. 169, cs.wikipedia.org)  

Nejvýznamnějším představitelem je H. Roussean s jeho obrazem Hráči s míčem, kde 

poetickým způsobem vystihuje laickou hru amatérských sportovců. C. Bombois s dílem 

Jarmareční atlet, kde zachycuje zdvih činky a vybírání drobných samotným sportovcem spolu 

s přihlížející diváky. (Černá, 2007, str. 47) 

       

Obrázek 59. Hráči s míčem, H. Rousseau, malba, 1908 n.l. 

Obrázek 60. Válka, H. Rousseau, malba, 1894 n.l. 

Obrázek 61. Jarmareční atlet, C. Bombois, malba, 1930 n.l. 

1.24.5 Expresionismus 

Tento styl se rozvíjí především v Německu. Expresionisté využívají k znázornění svých 

motivů velmi výrazné syté barvy, zkratky, deformaci a symboliky. Pro umělce je důležitá jejich 

vnitřní psychika, emoce, pocity, pohnutky. Díla bývají velmi bezprostřední a „nefalšovaná“. 

(Hohler, Kössl, 1989, str. 126, Černá, 2007, str. 49) 

Jeho představiteli, kteří se zabývali i sportem je například M. Schlevogt, který maluje 

závodníky a boxerské utkání, M. Beckmann, se svými náměty bruslařů, nebo hráčů ragby. Jeho 

kompozice jsou dynamické a robustní. E. L. Kirchner zachycuje hokejisty, běžkaře a bruslaře, 

jeho ztvárnění je naopak velmi harmonické a uklidňující. (Hohler, Kössl, 1989, str. 126) 
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Obrázek 62. Tanec živoat, E. Munch, malba, 1900 n.l. 

Obrázek 63. Berlínská pouliční scenérie, E. L. Kirchner, malba, 1913 n.l. 

Obrázek 64. Hokejisté, E. L. Kirchner, malba, 1937 n.l. 

1.24.6 Surrealismus 

Surrealismus vznikl ve Francii a zaměřuje se na podvědomí a sny. Díla jsou spontánní a 

bezprostřední, neřídí se rozumem. Svou charakteristikou je sportu velmi vzdálen. Zřídka ale 

nacházíme sportovní náměty, kde umělci zachycují nahodilost, pudovost, agresi nebo emoce. 

S. Dali vytváří fantazijní díla se sportovní tématikou například Hrůzy sportu, kde divákovi 

vytváří zcela jiný úhel pohledu, ponurý a agresivní, kde hráč ragby bodá soupeře dýkou. J. Miró 

symbolicky zachycuje býčí zápasy. (Hohler, Kössl, 1989, str. 135-136) 

       

Obrázek 65. Hrůzy sportu, S. Dali, malba, 1929 n.l. 

Obrázek 66. Džungle, W. Lama, malba, 1942 n.l. 

Obrázek 67. Kouzelníkovi pomahači, R. Magritte, malba, 1927 n.l. 

1.24.7 Abstraktní umění 

Používá se také pojem „abstraktní expresionismus“ a jedná se o umělecké hnutí nikoliv 

samostatný směr. Roku 1951 byla uspořádána velká výstava Abstraktního umění v New Yorku, 

v Americe. Pod tímto hnutí je označováno několik proudů, které mají společný základ. A to, že 

vycházejí z pocitů, emocí, spontánnosti či náhodnosti. Rozum a technika zde není důležitá. To, 

že se nezaměřovali na to, co viděli, ale na to, co cítili uvnitř sebe vedlo k častému odmítání 

jejich děl, jelikož nebylo hned na první pohled jasné o co jde. Důležité bylo naučit se chápat 

díla pomocí pocitů, které ve člověku dílo vyvolávalo, a ne na základě rozumu. Hnutí se 

vymezovalo proti autoritativním ideologiím realistického umění a bylo ovlivněno dopady 

války. (youngrealart.com) 

Protože umění nezachycuje žádný výjev ani předmět a využívá pouze výrazové prostředky, 

tvary, barvy a linie, označujeme ho jako nepředmětné či nefigurativní. K vývoji dopomohla 

také fotografie a film, které hravě dokázaly nahradit realisticky zachycenou malbu. Abstraktní 

umění můžeme rozdělit do dílčích stylů: Konstruktivismus, Neoplasticismus, Orfismus, 

Suprematismus, Akční malba, Informel, Abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce, 

Tachismus, Op-Art či Konkrétní umění. (dejiny-online.cz) 
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Sport pro abstraktní umění není podstatný i přes to ho v některých dílech můžeme spatřit. 

J. Villon jako jeden z mála zachytil boxery, akrobaty či žokeje. N. de Stäel pracoval s hutnými 

barevnými čáry a mimo jiné tímto způsobem zachytil mezi sebou bojující běžce nebo 

geometrizované fotbalisty. F. Kupka se snažil zachytit základní lidský pohyb, pohyb v psychické 

rovině či vesmírné formy. Příkladem můžou být díla Energické, Základní hry či Dvoubarevná 

fuga. (Hohler, Kössl, 1989, str. 140) 

       

Obrázek 68. Dvojbarevná fuga, F. Kupka, malba, 1912 n.l. 

Obrázek 69. Akrobati, J. Villon, malba, 1910 n.l. 

Obrázek 70. Hráči fotbalu, N. de Stäel, malba, 1952 n.l. 

 

V závislosti na sportu či pohybu může být zajímavý směr Akční malby. Pro umělce je důležitý 

samotný proces tvorby díla, díky němuž se mohli volně vyjadřovat. Na prázdné plátno, často 

velkých rozměrů, umělci kladli různými způsoby barvy, ale i drcené sklo či písek. K častějším 

způsobům patřilo lití, rozstřikování barev z výšky – dripping, vymačkávání barev přímo z tub, 

rozstřikování barev štětcemi, používání špachtlí, nožů, holými rukami či použitím jiných 

pomůcek – slash painting. Abstraktní díla se tedy vyznačovala skvrnami, liniemi nebo cákanci, 

byla velmi dynamická a expresivní. Umělecky se začalo nahlížet i na samotný akt tvoření, který 

byl najednou součást celkového díla. Přidruženými směry se stává fotografie, která nám 

pomáhá zachytit akce umělců při tvorbě, ale například i happening, který umělcovu podívanou 

později oživoval. Nejvýznamnějším představitelem je J. Pollock, který je považován za 

zakladatele a prožitek z tvoření díla pro něj znamenal uvolnění, svobodu a spontánnost. G. 

Matieu nejčastěji tvořil obrazy pomocí cákanců, a to i v divadle před diváky. M. Tobey se zajímá 

i o konečné dílo a při tvorbě využíval meditaci. (cs.wikipedia.org) 

       

Obrázek 71. Číslo A1, J. Pollock, 1948 n.l. 

Obrázek 72. Vystoupení, G. Mathieu společně s hudebníkem Vangelisem, 1971 n.l. 

Obrázek 73. Záloha historie, M. Tobey, 1964 n.l. 

 

Fluxus vzniklo roku 1960, a založil ho G. Maciuns a pro jeho vznik bylo impulzem dílo M. 

Duchampa, dadaistická díla, experimentální hudbou J. Cage či východní filozofií. Patří do něj 

výtvarníci, skladatelé i designéři, kteří se vymezují proti galeriím a snaží se tvořit na základě 

svého názoru a postojů, hledají nové styly komunikace. Využívají Happening, instalace, 

https://cs.wikipedia.org/
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prostředí, představení, performance, hudbu, zvuk, vůně, objekty, představy nebo prožitky. 

Jejich díla měla být pomíjivá a neprodejná. I přes to se některá z nich vydražila za velké částky. 

Hnutí ovlivnilo šedesátá léta a bylo oblíbené především v USA, Německu, Japonsku nebo 

v Koreji. Díky němu se Performance a happening začal považovat jako součást výtvarného 

umění.  (cs.wikipedia.org) 

1.25 Novodobí umělci 

1.25.1 Olga Karlíková 

Olga Karlíková, 1948–2004, tvořila volné umění a navrhovala design textilu. Byla ovlivněna 

ateliérem V. Bartovského, strukturální abstrakcí a informelem. Zabývala se tématy prostoru, 

země a moře a akustikou hlasů velryb, ptáku, žab ale i zvonů či bubnů a jejich vzájemnými 

pohyby. Pro jejich záznam využívala tužku, štětec s tuší či pero. Na výsledných dílech můžeme 

vidět symboly znaků na základě času či intenzity, zachycené na odvíjející se roly papíru nebo 

obrazové podoby těchto záznamů.  

Poté co roku 1977 podepsala Chartu 77, byla její tvorba veřejnosti skryta. V 80. letech její 

tvorba byla opět vynesena na světlo a diváci opět mohli spatřit její strukturální obrazy 

v podobné landartu. (www.artlist.cz) 

       

Obrázek. 74. 75. 76. DANCE CALLIGRAPHY, 2017, Brno. 

1.25.2 Martina Navrátilová, Juraj Králik 

Juraj Králik, narozen 1963, je slovenský fotograf a výtvarník. Své umění vystavoval v Evropě, 

Americe, Asii i Austrálii. Do svého projektu Art Grand Slam, přizval tenistku Martinu 

Navrátilovou a společně vytvořili sérii obrazů. Byla využita technika akční malby spolu 

s performance. Různě barevné a mokré tenisové míčky, dopadaly na připravené 

velkorozměrová plátna a zanechávaly po sobě různé kulaté, zubaté, protáhlé stopy. 

Představení se konala na kurtech v New Yorku, Melbourne, Paříži a Londýně. Výsledná díla 

v sobě odráží dva principy, pravidelný geometrický základ v protikladu nahodilé kompozici. 

(cs.wikipedia.org, www.danubiana.sk) 

       

Obrázek. 97. 98. 99. Art Grand Slam, M. Navrátilová, J. Králiek, kombinovaná technika, 2001–2005 

http://www.danubiana.sk/
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1.25.3 Pavel Korbička 

Pavel Korbička, narozený 1972, je aktivní umělec, který již dvacet let působí v Ateliéru 

sochařství 2 na FaVU VUT a specializuje se na prostor, světlo a čas. Zaměřuje se také na 

konkrétní prostory, kde vystavuje. Vnímá jejich výjimečnosti nebo řád a pracuje s nimi tak, aby 

daná místa co nejlépe vynikla. Diváka se snaží do samotné instalace vtáhnout a ukázat mu jiný 

náhled, detaily a souvislosti na prostor, ve kterém se nachází, a které by si nemusel uvědomit. 

Tento styl vtažení, kterému se také říká site-specific, začíná být podle Korbičky novým 

trendem. (zvut.cz) 

Mimo jiné vystavoval na mezinárodní přehlídce NordArt v Německu, světové výstavě Expo 

2015 v Miláně, v Belgii či Francii. Se sportovní tématikou vytvořil monumentální světelné 

plastiky na základě zachycení pohybu profesionální tanečnice. Šlo o výrazový tanec, který byl 

snímán 3D technologií. Zachycený pohyb, pak přenáší do prostoru skrze světelný vjem, kde se 

ho snaží zcela prožít. (designmag.cz) 

       

Obrázek. 100. 101. 102. Dance calligraphy, P. Korbička, 2017, Brno. 

1.25.4 Krištof Kintera 

Krištof Kintera, narozený 1972, je jedním z nejvýznamnějších českých umělců či sochařů, 

který vystavuje také v zahraničí. Prostřednictvím svých instalací, videí či performance pokládá 

sobě i svému okolí nejrůznější sociální, politické otázky či otázky z každodenního života. I přes 

to, že jeho práce mohou být někdy nejednoznačné svým zpracování, tématem jsou 

srozumitelné i globálně. (artalk.cz) 

Jedno z jeho děl věnované sportovní tématice je pomník „Kolo do nebe“, který je věnovaný 

všem cyklistům, kteří zemřeli při dopravní nehodě a Janu Bouchalovi, který propagoval 

městskou cyklistiku, ale bohužel v roce 2006 při jedné dopravní nehodě sám zemřel.  

(cs.wikipedia.org) 

       

Obrázek. 103.  Kolo do nebe, K. Kintera, instalace, 2013 

Obrázek. 104. Pracuj nesportuj, K. Kintera, 2005 

Obrázek. 105. Hned tak nepojedeme, K. Kintera, instalace, 2007 

https://zvut.cz/lide/lide-f38102/vytvarnik-pavel-korbicka-z-favu-tvori-svetelne-plastiky-do-nekterych-je-mozne-vstoupit-d184549?aid_redir=1
http://www.designmag.cz/umeni/67504-pavel-korbicka-vytvoril-z-neonu-tanecni-kaligrafie.html
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1.25.5 Čestmír Přindiš 

Čestmír Přindiš, narozený 1981, se ve své tvorbě věnuje grafice, grafickému designu, 

malbám, sítotisku nebo kolážím, které mohou být i trojrozměrné. Tématu pohybu se věnuje 

od roku 2007 a využívá počítačovou grafiku a papírové 3D koláže. Využívá rozfázovaný pohyb 

a různé pohledové úhly. Snaží se v nich vystihnout soutěživost, adrenalin, rychlost a rytmus. 

Tyto elementy se navzájem prolínají, ztrácejí a znovu objevují. Jejich pohybem a dynamikou 

vzniká napětí mezi nimi a statickému pozadí. (artalk.cz) 

       

Obrázek. 106. 107. 108. Soubor prostorových papírových koláží a grafik na téma pohybu, sportu a tance, Č. 

Přindiš, 2007 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
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POJETÍ TÉMATA UMĚNÍ V POHYBU 

2.1 Forma 
Toto téma je pro mě velmi osobní, protože sportuji již od útlého věku. Vyzkoušela jsem řadu 

různých sportovních disciplín na různé úrovni. Cenila jsem si především kamarádský kolektiv, 

radost a pocit, že se vzájemně zlepšujeme. Výhra pro mě byla důležitá, ale nikdy ne úplně 

nejdůležitější. Sport a pohyb tvoří velkou část mého života. Stejně tak jako umění, které pro 

mě představovalo naplnění mých idejí a snů v pohodě tužky, barev a jiných technik spolu se 

spoustu volného prostoru k vyjádření.  

V Průběhu historie můžeme pozorovat mnoho odlišných uměleckých přístupů, kterými se 

jednotliví umělci snažili pohyb a sport zachycovat. Některá díla se snažila sport čistě 

zaznamenat, jiná ho oslavovala, kritizovala či na něco poukazovala. Po většinu naší historie, 

bylo možné pohyb zachytit pouze statickými technikami, jako jsou obrazy, fresky, vlysy nebo 

sochy.  

S vývojem vědy a technologií se nám ovšem rozšiřují možnosti zachycení námětu, například 

o fotografie nebo následně o videozáznam. Náznaky jeho vzniku, nebo přístroje, využívající 

podobný princip můžeme najít i v historii. Například v Římě v 17. století byla vynalezena 

magická lampa, která promítala obraz z fólie na stěnu. První kinematografické představení 

uspořádali vynálezci bratři Lumiérové v Paříži roku 1895. V českých zemí se poprvé promítalo 

hned o rok později v Karlových Varech a rok na to byl natočen americkou společností první 

film v Čechách. Film pojednával o pašování na Šumavě a byl uveden v USA. 

První videozáznamy v podobě filmu byly černobílé a bez zvuku. Postupem času se vyvíjeli, 

získávali lepší technické dispozice, zvuk a později i barvu. Film se brzy stal velmi významným 

médiem 20. století. Vyvíjí se filmy hrané, ale i filmy animované, a to buď kreslené či loutkové. 

Uplatňují se také filmové triky, postupem času za použití především digitální a počítačové 

technologie.  

S rozvojem filmu se začíná rozšiřovat i možnost ztvárnění a použití. Už nemáme pouze 

velkoformátová kina s filmy pro zábavu, ale videozáznam se nám dostává i do oblastí reklamy, 

vzdělání nebo jako sdělovací prostředek. Například ve formě produktového videa, 

instruktážního videa, rozhovoru, reportáže, záznamy ze sportovních akcí nebo v poslední době 

často využívané funny video a viral. (cs.wikipedia.org) 

Sport je zachycován pomocí videozáznamu přímo na místě konání. Záběry jsou striktní, 

racionální, dbá se na přenosu a zachycení důležitých akcí. Není výjimkou, že na významná 

utkání či sportovní výkony se celé týmy, složené z kameramanů, reportérů a jiných pomocníků 

připravují dopředu. Záběry z jednotlivých kamer se střídají tak, aby byl vždy zachycen 

nejdůležitější okamžik. Záznamy či přenosy sportovních výkonu v reálném čase poté vysílají 

televizní stanice, nebo je můžeme najít na internetu. 

Je tedy patrné, že video je na jednu stranu nástroj na zachycení skutečnosti, ale na druhou 

stranu pomocí něho můžeme snadno danou skutečnost zachytit z úplně jiného úhlu a zcela 
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změnit její charakteristiku, nebo přimět diváka na co se má soustředit. V některé oblasti 

zachycení, se dbá na přesnost více tj. reportáž, záznamy a v jiných méně, tj. viral. Zachycení 

pohybů za pomoci videa je v dnešní době běžná a velmi rozšířená záležitost. Umožňuje nám 

zachytit danou akci, kterou si můžeme okamžitě přehrát, zpomalit či se zaměřit na detail. Díky 

postprodukci můžeme poté videa upravovat, abychom dosáhli požadovaných charakteristik 

záznamu, snímku. 

Záznamy sportovních záznamů jsou velmi přesné, striktní a mají jasně daný cíl. Přesně 

zachycují sportovní události a zaměřují se přitom převážně na průběh a výsledek. Tím nás, 

jakožto diváky, ale do jisté míry ovlivňují a učí nás, sport vnímat především skrze výsledek dané 

akce, zápasu či akcí, které tomu předcházeli. Vliv těchto záznamů, nastavení doby, společnosti 

nebo například sponzorů, může být pro mnoho sportovců, nejen na vysoké úrovni, fatální. 

Toto jsou základní důvody, proč jsem si pro práci na projektu Umění v pohybu vybrala 

použití právě těchto metod. Používám formu, kterou všichni od mala dobře známe a rozumíme 

ji. Nezaměřuji se při ní na výkon a výsledek nýbrž na jiné kvality, které sport a pohyb mohou 

přinášet. 

2.2 Metoda 
Pro zachycení pohybu jsem využila, již zmiňovaný, záznam z videokamery. Většinu záznamů 

jsem natočila osobně, ve spolupráci s oslovenými sportovci. Některé záběry jsem získala 

z internetu, a to z toho důvodu, abych lépe obsáhla široké spektrum různorodého pohybu a 

pohybové úrovně, od dětí, amatérů, až po profesionály. 

 Pro projekt se ukázalo nejvhodnější použít metodu statického záběru ze stativu, nebo 

záběru dynamického, kdy je aktér vždy ve středu záběru. Statický záběr nejlépe zachycuje 

pohyb bez jakékoli deformace a ukazuje jeho celou trajektorii. Při pohybech či sportech, které 

jsou náročnější na vzdálenost někdy není úplně vhodný, jelikož buďto nezachytí pohyb celý, 

nebo je záběr pořízen z větší dálky a následný pohyb je poté velmi malý. Pro tyto případy je 

lepší využít záběr dynamický. Ten je po celou dobu stále zacílen na aktéra či danou akci, a 

proto je pohyb zřetelněji vidět. Tím, ale přicházíme o možnost zachycení trajektorie pohybu 

v prostoru. Ostatní techniky nejsou vhodné, jelikož pohyb pro naše účely nezachytí přesně, 

mění ho či deformují. 

2.3 Postprodukce 
Další pokrok přináší úprava videí v postprodukci, která se vyvíjela souběžně s pokrokem 

filmu, elektroniky a internetu. K dispozici máme nepřeberné možností technik a nástrojů, jak 

následné záběry sestříhat, upravit zvukově ale i vizuálně. Pomocí různých programů můžeme 

záznam upravit jen lehce, že běžný divák nic nezaznamená, nebo zcela k nepoznání. Běžný 

postup při úpravě záběrů je tvořen selekcí záběrů, střihem, stabilizací, pokud je to nutné, 

případné přiblížení, úprav barev či retuší. Následně je možné využít další efekty, přidávat do 

videí různé texty, grafiky, maskování, nebo využití 3D grafiky.  
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Pro tuto práci jsem zvolila využití programu Adobe Premiere Pro, který mi umožňuje využít 

nástroj „Write-on“ s jehož pomocí mohu ručně stínovat linie jednotlivých pohybů a následně 

je graficky či vizuálně upravovat.  

Mohu ovlivňovat tloušťku, barvu, intenzitu, nebo například dobu zobrazení linie, ale i to co 

bude divákovi ukázáno a co skryto. Na některých záběrech můžeme vidět černobílé nebo 

barevné linie společně s aktéry na videu. Jindy můžeme sledovat pouze ubíhající linie na 

černém pozadí. Další varianta je černé pozadí, na kterém se nám zobrazuje pomocí linií část 

základního videozáznamu.  

       

Obrázek. 109. Tenis, videozáznam společně s liniemi, K. Ludvíková, 2020 

Obrázek. 110. Tenis, linie na černém pozadí, K. Ludvíková, 2020 

Obrázek. 111. Tenis, linie zobrazující videozáznam, K. Ludvíková, 2020 

2.4 Výsledný projekt 
Výsledný projekt tvoří řada videí se sportovní či pohybovou tématikou. Námět se zaměřuje 

na různorodé disciplíny a možnosti pohybového vyjádření, kde se klade důraz na hru, radost a 

pohybové možnosti vyjádření jednotlivce či skupiny. Element úspěchu či výhry je zcela 

vypuštěn, jelikož pro práci není důležitý. Je ale pravda, že se na něj do určité míry snaží skrytě 

reagovat a nabídnout divákovi jiný směr zaměření a úhel pohledu, než nám každodenně 

předkládají sportovní záznamy. Záběry zachycují nejen rozmanitost pohybu, ale i rozmanitost 

jeho úrovně. Stejné cvičení nebo sport může dělat spoustu různých lidí, ale výsledný pohyb 

bude u každého jiný. Základní rozdělení bychom mohli najít v kategoriích členěných na děti, 

amatéry, pokročilé či profesionály.  Jsou zachycovány různé záběry, na některých, můžeme 

vidět pohyb nahodilý, spontánní v podobě hrajících si dětí. A na jiných léty a opakováním 

propracovaný pohyb vrcholových sportovců. 

Z těchto videozáznamů byly vyselektovány a sestříhány nejzajímavější momenty. Následně 

v postprodukci byly zachyceny pomocí linií důležité trajektorie pohybu. Linie zachycují 

trajektorie rukou, nohou, těl nebo třeba sportovních pomůcek. Například při tenisu je 

sledována ruka, tenisová raketa či míček, ale při lezení na umělé stěně jsou zachycovány nohy 

a ruce lezce. Linie nám pomáhají uvědomit si vzájemné vztahy mezi jednotlivými pohyby, 

aktéry ale i okolím.  

Vznikají tak krátká videa, která jsou prezentována pomocí televizních obrazovek. Zobrazená 

videa se navzájem doplňují či na sebe reagují. Směřují divákovu pozornost na pohyb jako 

takový. Na jeho trajektorie, někdy kostrbaté, někdy estetické, nebo na jeho pohybové 

vyjádření v rámci jednotlivých sportů.  
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Závěr  
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit projekt, který by reagoval na nějaký podmět potažmo 

problém ve společnosti. Podmětem se stal pohyb a pohyb ve sportu, jeho vnímání, historie, 

rozšířenost, účel, průběh a následky.   

Prvním úkolem bylo shrnout několik velmi širokých odvětví, které si jsou na první pohled 

velmi vzdálené, zapátrat v historii, zachytit jejich problematiku a najít mezi nimi souvislosti. 

Umění, pohyb i sport se ale stále vyvíjejí. Do umění se dostávají neotřelé názory, výtvarné 

techniky nebo například věci denní potřeby. Sportovních aktivit přibývá a dostávají se tam i 

takové, které byly dříve brány jako vandalismus (skateboarding). Pohyb člověka se 

zdokonaluje, prohlubuje a zaznamenává.  

Na základě historie a vzájemných vztahů, jsem spatřila problém v ubývajícím počtu 

sportujících lidí. Většina společnosti je také zaměřená zejména na výkony, pokoření rekordů a 

strachu z neúspěchu. 

Bakalářská práce se na tato témata pokouší reagovat, zachytit a ukázat co možná nejvíce 

různorodých pohybů a sportů. Jsou zobrazováni jak profesionálové, pokročilí, amatéři, tak i 

děti. Tak je ukázána krása a rozdílnost nejen mezi jednotlivými sporty, ale i v technice. Cílem 

je dokázat, že esteticky či umělecky můžeme vnímat nejen léty a opakováním propracované 

pohyby špičkových atletů, ale i nahodilé pohyby rozjařených dětí plné radosti a štěstí. A že 

prostředí a pomůcky které používáme, hrají také svou roli.  

Hravou formou, pomocí videozáznamu a linií, jsou v postprodukci vytvářena krátká videa. 

Klade se důraz na hru, zábavu, rozmanitost a pohybové možnosti. Lehce analytická výtvarná 

technika nám umožňuje často velmi vážně branné sportovní odvětví odlehčit a zjemnit. 

Divák sám má možnost zjistit, kolik odlišných sportů a možností pohybu vůbec existuje a 

popřemýšlet, co pro něj pohyb vlastně znamená, představuje a co mu může přinést. Práce by 

ho měla vybízet k experimentování, zkoušení nových sportovních odvětví, rozvíjení svých 

pohybových dovedností a zahnání strachu z prohry či vlastních chyb. Protože bez chyb bychom 

nikdy nemohli dojít zlepšení. 

A pokud alespoň jeden divák spatří v mé práci smysl, zamyslí se, začne na pohyb a sport 

nahlížet z jiného, možná více uměleckého úhlu a aktivně se jej účastnit, pak má práce přinesla 

užitek.  
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