ANTICKÉ
OLYMPIJSKÉ HRY

(776 pred n. l. – 393 n. l.)

Do ďaleka žiari sláva vydobytá na olympijských hrách, kde bojuje rýchlosť a sila spojená
s odvahou o najvyššiu cenu. 
Pindaros (asi 518 – 446 pred n. l.): Olympijské ódy
Olympia je sväté miesto. Ak sa niekto odváži na toto miesto s ozbrojenou mocou,
nezostane takýto zločin bez pomsty. Zmluva zapísaná na posvätnom disku, uloženom v Hérinom chráme
(ruky preč od zbraní). Mier zabezpečoval pokojný príchod a odchod všetkých účastníkov hier, takže v Olympii
prebiehali popri náboženských a športových aj mierové
slávnosti.
Olympia sa stala miestom stretnutí starovekých Grékov, výrazom ich národnej jednoty, symbolom svornosti
medzi gréckymi obcami a ich kultúrnej vyspelosti. Práve
tam sa upevňovali styky medzi jednotlivými mestskými
štátmi, práve v Olympii prebiehali nespočetné politické
rokovania.
Olympijské hry postupne prerástli pôvodný grécky
rámec a so svojimi ideálmi dodnes patria celému svetu.
Na starogrécke ideály kalokagatie (harmonického rozvoja tela a ducha), ekecheirie a čestného športového zápolenia nadväzuje novoveký olympizmus a najvýznamnejší
svetový športový fenomén - medzinárodné olympijské
hnutie a olympijské hry.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V OLYMPII

Spočiatku sa súťažilo iba v behu na 1 štadión. Postupne pribúdali ďalšie disciplíny a program hier sa najprv
rozšíril na dva dni (po 23. hrách r. 688 pred n. l.), neskôr
na päť dní (po 77. hrách r. 472 pred n. l.) a niektorí autori
hovoria až o 7 dňoch. Atletické súťaže prebiehali na štadióne, jazdecké a vozatajské preteky na hipodróme.

Ako pribúdali jednotlivé športové disciplíny, a mená prvých víťazov
Hry
1.
14.
15.
18.
23.
25.
33.
37.
38.
41.
65.
70.
71.
77.
90.
93.
96.
99.
128.
131.
145.
175.
212.
287.
291.
293.

Rok
776 pred n. l.
724
720
708
688
680
648
632
628
616
520
500
496
472
420
408
396
384
268
256
200
80
67 n. l.
369
385
393 n. l.

Disciplína

Víťaz

dromos – beh na 1 štadión (192,27 m)
diaulos – beh dvojitý (384,5 m)
dolichos – vytrvalostný beh (7–24 št.)
palé (zápas) a pentatlón (päťboj)

Koroibos z Elisu
Hyporios z Pizy
Akantos zo Sparty
Eurybatos a Lampis,
obaja zo Sparty
Onomastos zo Smyrny
Pagondas z Téb
Lygdamis zo Syrakúz
Kraxilas z Krannonu
Polyneikés z Elisu,
Hipostenes zo Sparty
Eutelidas zo Sparty
Filotas zo Sybarisu
Damaretos z Heraie
Tersios z Tesálie
Pataikos z Dým

pygmé (box)
harma tethrippon (štvorzáprahy koní)
pankration (komb. zápasu a boxu)
a hippos keles (dostihy)
súťaže dorastencov (dromos a palé)
pentatlón pre dorastencov
pygmé pre dorastencov
hoplítodromos (beh ťažkoodencov)
apéna (vozy s párom mulov, do 84. hier)
kalpé (preteky klusákov, do 84. hier)
predĺženie hier na 5 dní
Sparta vylúčená pre porušenie ekecheirie
synorida (preteky dvojzáprahov)
preteky trubačov a hlásateľov
tetrippum (štvorzáprah) žrebcov
synorida (dvojzáprah) žrebcov
jazda na žrebcoch
pankration pre dorastencov
hry konané na Sullov príkaz v Ríme
(v Olympii boli len preteky dorastencov)
Nerónove údajné „víťazstvá“ v Olympii
predposledný známy víťaz (v boxe)
posledný známy víťaz (v boxe)
posledné hry, o ktorých sa zachovala správa

???
???
???
neznámy Tesálčan
Hippokrates z Tesálie
Faidimos z Alexandrie

Barasdates (Varasdates)
z Arménska
Zopyros z Atén

Krajina Olympie
na Peloponézskom polostrove

Maketa Olympie, v centrálnej časti
posvätného okrsku (altis) stál Diov chrám

Diova socha od Feidia – jeden zo siedmich
divov starovekého sveta

Pozostatky Diovho chrámu

Hérin chrám v Olympii, pred ktorým sa od
r. 1936 zapaľuje oheň olympijských štafiet

Štadión, na ktorom prebiehali všetky súťaže
v behoch, päťboji, boxe, zápase a vo všeboji.

Pokutové sochy Dia, ktoré museli na vlastné
náklady zhotoviť tí, čo porušili pravidlá.

Krypté – tunel, ktorým sa z posvätného okrsku
vchádzalo na štadión

Diskobolos - kópia
slávnej sochy od Myróna

Apollóniova socha
sediaceho boxera

Šprintéri pri behu

Atlét a jeho tréner

Ťažkoodenci

Zápas bol samostatnou súťažnou disciplínou,
ale aj súčasťou päťboja

S podporou

Posledná aktualizácia 1. 1. 2019

A

ntická Olympia ako posvätné územie vyrástla na pamätník športovej slávy a kultu telesnej
zdatnosti, ktorý nemá na svete páru. Už v 2. tisícročí pred n. l. bola Olympia kultovým miestom uctievania božstiev. Spočiatku tu boli uctievané vegetačné božstvá, neskôr bola zasvätená najvyššiemu božstvu –Diovi
Olympijskému.
Slávnosti v Olympii mali spočiatku iba náboženský
charakter. Význam Olympie vzrástol na prelome 8. a 7.
storočia pred n. l. Až potom sa stala miestom atletického
merania síl a ešte neskoršie aj dejiskom umeleckých súťaží.
Olympijské slávnosti ako najväčšia kultúrna a spoločenská udalosť gréckeho sveta sa pravidelne konali
v štvorročnom cykle od roku 776 pred n. l. a tento rok sa
stal východiskovým bodom gréckej chronológie. Hry sa
konali celkom 293-krát a trvali 1169 rokov. V roku 393
n. l. východný cisár Teodózius I. zakázal návštevy pohanských chrámov a modloslužieb v Rímskej ríši, vrátane olympijských hier. V roku 406 zákaz zopakoval jeho
vnuk Teodózius II., v roku 426 vyšiel jeho ďalší edikt,
v ktorom výslovne zakázal olympijské modly. Stavby
v Olympii boli zbúrané a dielo skazy dovŕšili živelné pohromy v rokoch 522 a 551.
Počas hier bol vyhlásený posvätný mier – ekecheiria

