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Olympismus 

Zakladatelem moderního olympismu byl Pierre 

de Coubertin, z jehož iniciativy se sešel v červnu 1894 

v Paříži Mezinárodní sportovní kongres. 23. června 

1894 byl ustaven Mezinárodní olympijský výbor 

(MOV). V srpnu 1994 se konal v Paříži XII. olympijský 

kongres ke stému výročí založení, nazvaný Kongres 

jednoty. 

Olympismus je životní filozofií vyváženě 

spojující tělesnou zdatnost, vůli a ducha v jeden celek. 

Olympismus usiluje o vytvoření způsobu života, 

založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na 

výchovné hodnotě dobrého příkladu a na respektování 

základních etických principů. Smyslem olympismu je zapojit sport do procesu harmonického 

rozvoje člověka s cílem vytvořit mírovou společnost zachovávající lidskou důstojnost. Za tím 

účelem vyvíjí olympijské hnutí samo nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi a podle svých 

možností činnost ve prospěch míru. 

V České republice je cílem postupně změnit společenské i materiální podmínky ve 

prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem sportu 

nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet občanů. 

Moderní olympismus v ČR vyústil v olympijské hnutí řízené Českým olympijským 

výborem. Jeho významným činitelem je v oblasti tzv. “olympijské výchovy” složka Česká 

olympijská akademie a poradní orgán Komise Olympiád dětí a mládeže. 

Cílem olympijského hnutí je přispívat k budování mírového a lepšího světa výchovou 

mládeže prostřednictvím soutěžení ve sportu a kultuře prováděným bez jakékoliv diskriminace 

a v olympijském duchu, to je spojením vzájemného porozumění, ducha přátelství, solidarity a 

fair-play. 

Činnost olympijského hnutí, symbolizovaná pěti propojenými kruhy, je trvalá a 

celosvětová. Je rozšířena na pěti kontinentech. Jejím vyvrcholením je účast sportovců celého 

světa na velkém sportovním festivalu, na olympijských hrách. 

Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat 

sport podle svých potřeb. 

 



 

Olympijské hnutí 

Nejvyšším orgánem olympijského hnutí je Mezinárodní olympijský výbor, v České 

republice Český olympijský výbor. Každá osoba či orgán působící v jakékoliv funkci v 

olympijském hnutí je vázán ustanoveními Olympijské charty a musí dodržovat rozhodnutí 

Mezinárodního olympijského výboru a Českého olympijského výboru. 

Úlohou Českého olympijského výboru je šířit olympismus v souladu s Olympijskou 

chartou. K tomu pro oblast dětí a mládeže Český olympijský výbor ustanovil Komisi olympiády 

dětí a mládeže, jejímž hlavním úkolem je připravovat, koordinovat a garantovat Olympiády dětí 

a mládeže. 

Kromě Českého olympijského výboru na území ČR tvoří olympijské hnutí všechny 

organizace uznané Českým olympijským výborem. 

 

Jakákoliv forma diskriminace uznané organizace nebo osoby z důvodu rozdílnosti rasy, 

náboženství, politických názorů či pohlaví nebo jiných důvodů je neslučitelná s příslušností k 

olympijskému hnutí. Ten, kdo se chce stát součástí olympijského hnutí, musí respektovat 

Olympijskou chartu a stanovy Českého olympijského výboru. 

 

Olympijské symboly a ceremoniály 

Nedílnou součást olympismu představují symboly a ceremoniály. Mají zjednodušeně 

vyjádřit – a tím umožnit široké pochopení bez ohledu na geografickou příslušnost, kulturu, 

vzdělání aj. – olympijské ideály, jejich univerzalitu. 

 

Olympijský symbol 

Nejvyšší a hlavní olympijský symbol, který je s to identifikovat 90% obyvatel planety, 

je vytvářen pěti vzájemně propletenými kruhy (zleva doprava nahoře modrý, černý a červený, 

žlutý a zelený dole). Vzájemné vazby kruhů symbolizují svět spojovaný olympijskou 

myšlenkou. Současný vzor schválil podle návrhu Coubertina VI. olympijský kongres 1914 v 

Paříži. V souladu s ustanovením Olympijské charty ho ve své činnosti (při OH, v jejich přípravě 

i mimo) často využívá MOV, k použití mají souhlas i jednotlivé NOV. 

 

 

 

 



 

Olympijská vlajka  

Na bílém podkladě ve středu umístěný olympijský symbol pěti barevných kruhů přenáší 

i na vlajku symbolicky olympijské propojení kontinentů. Také vlajku schválil VI. olympijský 

kongres v Paříži 1914. Na olympijském stadionu se poprvé objevila v r. 1920 na VII. OH v 

Antverpách. Vztyčování vlajky je důležitým aktem zahajovacího ceremoniálu her, při 

slavnostním zakončení her se vlajka stahuje.  

 

Olympijské heslo 

Olympijské heslo, jedna z dalších symbolik, má krédo „Citius, Altius, Fortius“ (rychleji, 

výše, silněji). Autorství se připisuje příteli Pierre de Coubertina, pedagogovi a sportovnímu 

funkcionáři R. P. Didonovi. Vyjadřuje poselství MOV ke všem, kdo náleží k olympijskému 

hnutí: usilovat o neustálý pokrok, vyniknout v souladu s duchem olympismu. 

 

Olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská štafeta 

Oheň vždy zaujímal v lidském životě důležité místo, stával se obrazem podstaty, byl s 

to vyjádřit hluboké city. V řadě interpretací oheň stoupá vzhůru jako naše myšlenky, vzdoruje 

větru, jako by chtěl bojovat za svá práva, dým připomíná lidskou duši. Pohled do ohně navozuje 

snění, inspiruje k myšlenkám. Stává se symbolem naděje, která lidi spojuje, představuje obraz 

vítězství, ducha, světlo pro všechny. Toto vše symbolizuje také olympijský oheň. Poprvé plál 

během OH 1928 v Amsterodamu. Olympijský oheň se při slavnostním ceremoniálu v antické 

Olympii zapaluje slunečními paprsky. Pochodeň je poté přenášena do místa konání OH. 

Zapálení ohně v dějišti her je součástí zahajovacího ceremoniálu, poté oheň plane po celou dobu 

her a uhasíná při závěrečném ceremoniálu. Přenášení ohně v podobě olympijské pochodně se 

uskutečňuje jako olympijská štafeta. Jejím ideovým tvůrcem byl Carl Diem, přední německý 

sportovní funkcionář. V olympijské symbolice štafeta vyjadřuje poselství generací, přenos ohně 

z generace na generaci, nejmladší nesou naději lidskosti. Návrh předložil v r. 1934 MOV 

předseda organizačního výboru her XI. olympiády Theodor Lewald, nápad se ujal a v roce 1936 

doneslo za 12 dní 3075 běžců poprvé oheň z Olympie do Berlína.  



 

Olympijská hymna 

Hudbu hymny složil Řek Spyros Samaras na slova dalšího Řeka Kostise Palamase jako 

kantátu pro olympijské hry 1896 v Athénách. Jako oficiální olympijskou hymnu ji MOV 

schválil v roce 1958.  

 

Olympijské hry 

Olympijské hry jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v mnoha různých 

disciplínách a sportech, za účasti sportovců z celého světa, které se pořádají jednou za čtyři 

roky (toto období mezi jednotlivými hrami se nazývá "olympiáda"). 

 

Zdroje: 

http://www.olympic.cz/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry 

 

 

 

Úvaha: 

Líbí se mi, jaké nasazení dávají do olympijských her právě oni sportovci. Ta atmosféra, 

která se při tomto konání odehrává, davy lidí, kteří právě ony sportovce berou jako ty, kteří 

něco dokázali, nepřestali s tím, stále překonávají sami sebe a je to vidět i na jejich výkonech. I 

přes veškerá zranění, která bývají častá u sportovců na olympijských hrách, je vidět nejen 

nasazení a vášeň reprezentovat svou zem ale i smysl pro tradici, která se stále uchovává.  

   Už od roku 776 př. n. l. se tato tradice drží, i přes zákaz, a to v roce 394 se však přesto po 

určité době olympijské hry obnovily. Z toho lze usoudit, že lidé jsou nadšeni reprezentací 

sportovců, dokazujících oddanost své zemi, co se týče sportovními výkony, že obdivují nejen 

to kouzlo, které tyto konání mají ale sportovce samé, a to jako určité hrdiny v překonávání 

vlastních sil. Kdybych měla mluvit za sebe, tak můj největší obdiv patří běžcům / sprinterům, 

je to hlavně i z důvodu velké obliby běhu. 


