MÍĽNIKY
SVETOVÉHO ŠPORTU
M

oderný šport je jeden z produktov vývoja ľudskej civilizácie. Pohybové činnosti športového charakteru
nachádzame vo všetkých jej vývojových obdobiach.
V praveku medzi príslušníkmi rodu Homo dominovali najmä také pohybové činnosti, ktoré boli nevyhnutné na prežitie
- lov, rybolov a v ich rámci beh, skok, hod či streľba z luku,
ale aj rozličné zábavné činnosti. Treba spomenúť aj iniciačné
obrady a ich pohybovú zložku.
V staroveku sa sformovali prvé športové slávnosti. Šport sa
najviac rozvíjal v období antiky, keď sa v gréckych mestských
štátoch konali panhelénske hry (najväčší význam dosiahli
Olympijské hry v Olympii) a v Ríme rozličné slávnosti. Staroveké Grécko a staroveký Rím položili pevné základy ďalšieho
napredovania športu. Ten však v období stredoveku zaznamenal stagnáciu. Tá vyplývala z výsostného postavenia kresťan-

Pestrá plejáda športov

ského náboženstva a z jeho negatívneho vzťahu k telu, pohybu a vôbec k zábavnému charakteru športu. Výnimka v tomto
období bolo rytierstvo – ako hlavný nositeľ športových cností a organizátor športových podujatí. Humanizmus priniesol,
v súvislosti s naviazaním sa na antické ideály, výrazné pokroky aj v športe. Mnohí vzdelanci odporúčali venovať sa pohybovým činnostiam tak, ako to robili antickí ľudia. Postupne
sa na európskom kontinente sformovali viaceré telovýchovné
systémy. Tie sa však menej orientovali na súťažné športové aktivity, skôr na nesúťažnú telesnú výchovu.
Moderný šport sa postupne sformoval v Anglicku. V priebehu krátkeho času si našiel cestu z britských ostrovov na európsky kontinent a na druhú stranu Atlantiku – do Spojených štátov amerických. Čoraz masovejšie zapojenie ľudí
do športu vyvolalo potrebu utvorenia jeho riadiacich orgánov

Tri fázy skoku cez bežiaceho býka
na Kréte (asi 1500 p. n. l.)
Skokan do diaľky s haltérami a vencom víťazstva
na hlave. Červenofigurálna
váza z Atén z obdobia
510 p. n. l.

Sumerskí boxeri

Futbal v Rugby v roku 1870

– na národnej a následne i na medzinárodnej úrovni. Vznik
medzinárodných športových federácií výrazne urýchlilo organizovanie Hier I. olympiády 1896 v Aténach. Práve medzinárodné športové federácie boli ten článok, ktorý zjednocoval pravidlá športov. Vo zvýšenej miere sa začali organizovať
kontinentálne a svetové súťaže. Rozvíjala sa športová veda,
ktorej výsledky umožnili dosahovať športovcom čoraz lepšie výkony. Federácie začali registrovať rekordy – národné,
kontinentálne i svetové. Súčasťou globalizujúceho sa športu
sa stalo stávkovanie na športové výsledky. Honba za najlepšími športovými výkonmi priniesla do športu jeho výrazné
negatíva – doping, podvody, korupciu. Tieto negatíva sa snaží
svetová športová obec negovať alebo minimalizovať pomocou orgánov ako je Športový arbitrážny súd alebo Svetová
antidopingová agentúra.

Pred obrátkou. Scéna z pretekov
štvorzáprahov v cirku.
Terakotový reliéf

Skifár v roku 1911

Američan Ray Ewry pri
skoku do výšky z miesta
v roku 1908

Pred štartom jednej z etáp cyklistických pretekov
Tour de France v roku 1932

Plavec v okamihu premiestnenia horných končatín pri spôsobe motýlik

Československý gymnasta Alois
Hudec počas prípravy na Hry
XI. olympiády 1936 v Berlíne

Pred stretnutím NHL v roku 2008

Krasokorčuliarska hviezda Sonja
Henieová

Japonský vodný slalomár Takuja
Haneda v okamihu záberu

Lukostrelkyňa
pri mierení na terč

V plážovom volejbale nie je
núdza ani o takéto akcie
Futbalová lopta patrí aj deťom

Boxeri počas zápasu

Skoku na lyžiach sa venujú
aj ženy. Američanka Sarah
Hendricksonová

Hádzanárka pri streľbe
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Momentka z pretekov
vozičkárov

Chuť športovať a silná vôľa zdolajú všetky prekážky
S podporou
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Zápasníci v umeleckom podaní
francúzskeho maliara
Gustava Courbeta.
Obraz je z prvej polovice 19. storočia

Lakros je skutočne dynamický
a tvrdý šport

Turnaj rytierov – tjost

