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2 Olympijské hry a ich história 

 

Z literatúry zaoberajúcej sa problematikou olympijských hier (Zamarovský, Grexa et 

al. a iní) sa dozvedáme, že prvé oficiálne olympijské hry sa konali v roku 776 pred n. l. 

v gréckej Olympii. Olympia bola pre Grékov posvätným územím, kde sa každé štyri roky 

schádzali, aby sa zúčastnili „na festivale kultu telesnej zdatnosti, kde najlepší z najlepších 

súťažili o olivový veniec a titul olympionika, čo bola najvyššia pocta, akú mohol v ich očiach 

smrteľník dosiahnuť“ (Zamarovský, 2001). Titulom „olympionik“ sa podľa „Krátkeho 

slovníka slovenského jazyka“ (SLEX99, 1998) pôvodne označoval víťaz hier. Teraz je to 

všeobecne účastník olympijských športových súťaží. 

Celé vtedajšie hry sa niesli v znamení kalokagatie (v ruskom jazyku – 

калокагатия), čiže starogréckeho ideálu dokonalosti, ideálu harmónie telesnej i duševnej 

krásy a dobra. Olympijské hry, ako ich dnes nazývame, neboli len akousi prezentáciou 

ľudskej krásy a sily, ale aj umenia a celkovej kultúry. Športovým súťažiam totiž patrila iba 

polovica času ich trvania. Zvyšný čas bol venovaný prezentácii diel umelcov a vedcov, ako aj 

rôznym obradom, keďže olympijské hry boli v chápaní starých Grékov náboženskými 

slávnosťami na počesť ich najvyššieho boha Dia. Počas hier sa dokonca preberali otázky 

vzájomných stykov a uzatvárali sa rôzne zmluvy, napríklad o priateľstve a mieri medzi 

jednotlivými gréckymi štátmi, metropolami, obcami či osadami, čo je dôkazom toho, že hry 

mali aj integrujúci charakter. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že olympijské hry sa stali 

symbolom národnej jednoty a kultúrnej vyspelosti Grékov. Olympia bola nielen dejiskom, ale 

aj rodiskom hier. Počas ich konania a prípravy sa nikde nesmelo bojovať, pretože ich 

predpokladom bol všeobecný posvätný mier medzi všetkými gréckymi štátmi, po grécky 

ekecheiria (v ruštine rovnako экехейрия) – „ruky preč“ (zdržanie sa rúk) od zbraní. 

Predpokladá sa, že zmluva o tejto inštitúcii bola napísaná starobylým písmom v kruhovej 

forme na disku, ktorý sa nachádzal v olympijskom chráme bohyne Héry (manželky 

najvyššieho boha Dia). Text zmluvy sa však nezachoval. Ekecheiria zabezpečovala neutralitu 

a nedotknuteľnosť Olympie, na jej územie bol zakázaný vstup vojenským jednotkám 

aj ozbrojeným jednotlivcom. Okrem toho, účastníkom olympijských hier, pretekárom, 

oficiálnym delegáciám a divákom garantovala slobodnú a nerušenú cestu do Olympie a späť 

dokonca aj cez územie znepriatelených štátov. Posledným a zároveň najdôležitejším 

ustanovením ekecheirie počas konania olympijských hier bol zákaz všetkých vojen a iných 
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násilností, vrátane popráv zločincov. Tieto ustanovenia zaväzovali všetkých Grékov a sankcie 

za ich porušenie boli odkazované do náboženskej sféry (Zamarovský, 2001). Čas konania 

hier, ako uvádza M. Aksionova et al. (2008), Gréci stanovili na obdobie medzi žatvou 

a zberom viniča, pričom tieto slávnosti začínali, keď sa mesiac dostal do splnu. Pojem 

olympiáda pôvodne označoval štvorročné obdobie medzi dvoma olympijskými slávnosťami, 

pričom niesla meno posledného víťaza hier. Slovo olympiáda sa používalo aj ako jednotka 

datovania (rok prvých oficiálnych olympijských hier bol počiatkom gréckeho kalendára) 

(Grexa et al., 2006). Do ruštiny sa tento termín väčšinou prepisuje v podobe s veľkým 

začiatočným písmenom – Олимпиада. 

Predpokladá sa, že olivový veniec (венок из оливы, resp. оливковый венок) pre 

víťazov hier zaviedol ich zakladateľ Ifitos – elidský kráľ. V odbornej literatúre sa okrem 

pojmu olivový veniec pri Olympijských hrách možno stretnúť aj s pojmom vavrínový veniec 

(лавровый венок). Literatúra zaoberajúca sa problematikou Olympijských hier je však 

natoľko nejednotná, že nemožno presne určiť, ktorý z uvedených vencov sa na Olympijských 

hrách používal, prípadne sa na nich začal používať ako prvý. Oba sú však symbolom 

víťazstva, triumfu a slávy. Symbolika vavrínového venca sa preniesla aj do frazeologizmu 

odpočívať (príp. spať, sedieť) na vavrínoch (почивать/почить на лаврах), ktorý v sebe 

nesie negatívny význam. 

Víťazi hier si okrem vencov a práva na ich počesť dať si postaviť sochu, neodnášali 

žiadne materiálne ceny. Avšak olympijské víťazstvo a s ním spojená sláva im zabezpečovali 

rôzne výhody, odmeny a verejné pocty po celý ich zvyšný život. Titul olympionika mohol 

súťažiaci získať jedine čestným spôsobom a ako sa uvádza v „Olympijskej výchove“ J. 

Grexu et al., ak niekomu chýbala etická výška, ešte stále existoval strach pred pomstou 

bohov, telesným trestom a hanbou. Okrem toho, vinníci museli za trest dať postaviť pokutové 

sochy, pričom na podstavcoch týchto sôch bolo napísané že „olympijské víťazstvo možno 

dosiahnuť nie zlatom a striebrom, ale rýchlosťou nôh a telesnou zdatnosťou /a že/ sochy sú tu 

na výstrahu všetkým, aby nikto nekupoval olympijské víťazstvo za peniaze“ (2006, s. 16). Zo 

začiatku na hrách v Olympii mohli súťažiť a byť prítomní len slobodní grécki muži. Neskôr, 

keď hry zmedzinárodneli, pretekať začali aj príslušníci iných štátov či etník. Ženy však na 

hrách nemohli súťažiť, dokonca nesmeli byť prítomné ani v hľadisku. Ako sa ďalej vo 

vyššie spomenutej publikácii uvádza, napriek zákazu sa olympijskou víťazkou mohla stať aj 

žena. Mohlo sa tak stať v prípade, že bola majiteľkou koní a vozov. Totiž v hippických 

disciplínach sa za pretekára, prípadne víťaza, nepovažoval jazdec alebo vozataj, ale práve 

majiteľ záprahu či koní. Takýmto spôsobom sa na 96. a 97. hrách (v rokoch 396 a 392 pred n. 
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l.) stala víťazkou majiteľka víťazného štvorzáprahu – Kyniska zo Sparty. Je známe, že ženy 

v Olympii mali svoje vlastné osobitné preteky na počesť bohyne Héry, ktoré sa nazývali 

héraie (skrátená dĺžka štádia). 

Ako už bolo spomínané, program olympijských hier pozostával z náboženských 

obradov, z umeleckých a športových súťaží. Olympijské súťaže sa konali na štadióne (на 

стадионе) – pôvodne označované ako štádium, po grécky stadion, čo označovalo dĺžku 

olympijskej trate. Z tohto názvu neskôr vzniklo „pomenovanie celého pretekárskeho 

priestranstva, ktoré sa napokon prenieslo aj na stupňovité lavice či sedadlá pre divákov“ 

(Zamarovský, 2001, s. 55). Na hipodróme (t. j. na závodisku; od hippos – kôň a dromos – 

cesta, beh) (на гипподроме, v súčasnosti на ипподроме) sa konali olympijské preteky na 

koňoch a na vozoch. Športový program bol spočiatku jednoduchý a jeho dĺžka nepresiahla 

jeden deň. Súťažilo sa totiž len v jedinej športovej disciplíne, a to v behu na jeden stadion 

(192,27 m). Až na 14. olympijských hrách pribudol beh na dve dĺžky stadia s obrátkou 

(diaulos). C. Gifford (2004) uvádza ďalšie disciplíny, ktoré postupne k hrám pribúdali: 

vytrvalostný beh (dolichos), hod diskom a oštepom, pričom dodáva, že až neskôr k nim 

pribudli pästiarstvo, zápasenie, skok do diaľky a preteky vozatajov. Takto sa program hier 

postupne rozšíril na dva dni (po 23. hrách), neskôr na päť a viac dní. V súčasnosti čas trvania 

olympijských hier nesmie prekročiť dĺžku šestnástich dní. 

V roku 394 n. l. boli olympijské hry zrušené ediktom rímskeho cisára Teodózia I., 

ktorý tvrdo presadzoval kresťanskú vieru. Ten totiž v hrách videl oslavu pohanských zvykov. 

Ďalším z dôvodov bolo to, že športovci na nich súťažili nahí. V roku 426 n. l. cisár Teodózius 

II. k ediktu zakazujúcemu olympijské hry, podľa Vojtecha Zamarovského (2001), pripojil 

rozkaz na zničenie všetkých pohanských chrámov, ktoré neslúžili na kresťanské bohoslužby. 

Horliví vykonávatelia tohto rozkazu zrovnali Olympiu so zemou. Dielo skazy dovŕšili dve 

zemetrasenia v rokoch 522 a 551 n. l. A tak olympijské slávnosti ako najväčšia kultúrna 

a spoločenská udalosť gréckeho sveta (od ich oficiálneho začiatku po ich zrušenie) trvali 

1169 rokov a konali sa 293-krát (Grexa et al., 2006). 

O archeologické znovuzrodenie Olympie sa v 18. a 19. storočí zaslúžili anglickí, 

francúzski a nemeckí archeológovia. Významnú úlohu zohrali archeologické práce pod 

vedením nemeckého profesora Ernsta Curtiusa. S myšlienkou obnovenia starovekej 

olympiády ako jednej z možností propagovania športu a fyzickej aktivity prišiel v 90-tych 

rokoch 19. storočia francúzsky šľachtic barón Pierre de Coubertin (Gifford, 2004). V roku 

1894 sa mu na kongrese v Sorbone podarilo presadiť obnovenie olympijských hier. Jeho 

dôsledkom, ako uvádza Ľ. Souček (2007a), bolo následné založenie Medzinárodného 
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olympijského výboru (MOV) a pridelenie práva usporiadať Hry I. olympiády, ktoré sa mali 

konať v roku 1896 v gréckych Aténach. Medzinárodný olympijský výbor sa rozhodol 

usporadúvať OH (Olympijské hry) každé štyri roky, a to s výrazne novodobým charakterom. 

Do ich programu boli zaradené „súťaže v ľahkej atletike, vo vodných športoch (plávanie, 

veslovanie, jachting, vodné pólo), vo futbale, v tenise, korčuľovaní, šerme, pästiarstve, 

zápasení, jazdectve, streľbe, gymnastike a v cyklistike“ (Perútka et al., 1980, s. 33-34). Na 

prvých novodobých olympijských hrách v roku 1896 bolo v programe deväť športov, 43 

disciplín a zúčastnilo sa na nich 14 štátov. Tri nasledujúce Olympijské hry v Paríži 1900 

(oficiálne sa na nich po prvýkrát zúčastnili ženy), v Saint Louis 1904 (tu po prvýkrát 

udeľovali zlaté, strieborné a bronzové medaily) a v Londýne 1908 (kde sa súčasťou hier stali 

aj niektoré zimné športové disciplíny, napr. krasokorčuľovanie) sa skončili nie veľmi 

úspešne.  

Aj keď pôvodne s obnovením myšlienky olympijských hier sa mala obnoviť 

i myšlienka starogréckej ekecheirie, nestalo sa tak. Po prvýkrát, ako udávajú už v tejto práci 

spomenuté zdroje literatúry zaoberajúce sa problematikou olympijských hier, bol tento 

princíp porušený počas dvoch svetových vojen, kedy boli zrušené tri olympiády (1916, 1940 

a 1944). Princíp ekecheirie bol zneužitý aj v roku 1936, kedy sa OH konali v Nemecku, 

pričom ich cieľom bola v prvom rade propaganda Hitlerovej sily (podľa 

http://www.sportinweb.sk/). Veľké nešťastie sa odohralo počas OH roku 1972 v Mníchove, 

keď palestínski teroristi zavraždili jedenásť členov izraelského tímu. Ďalším „prehreškom“ 

voči ekecheirie bolo odmietnutie účasti veľkého počtu štátov na OH z politických dôvodov, 

známe ako bojkotovanie (бойкотирование, бойкот) (Montreal 1976, Moskva 1980 a Los 

Angeles 1984). Olympijské hry v Moskve (1980) bojkotovalo viac ako 60 západných štátov 

kvôli sovietskej intervencii v Afganistane.  

Pierre de Fredi de Coubertin sa nezaslúžil len o obnovenie olympijských hier, čo 

spôsobilo vyzdvihnutie športu ako univerzálneho výchovného prostriedku a upevnenie 

prestíže športu. Tento pedagóg, historik a športový funkcionár, ktorý sa zaslúžil o založenie 

Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a ktorý bol aj jeho generálnym sekretárom a 

predsedom, je autorom základných článkov Olympijskej charty, olympijských symbolov, 

olympijskej myšlienky, olympijskej prísahy, otváracieho a záverečného ceremoniálu OH a je 

tvorcom novodobého olympizmu. Novodobý olympizmus (Олимпизм) je životnou 

filozofiou nadväzujúcou na ideály kalokagatie, ekecheirie a čestného súťaženia, pričom 

vyvážene spája telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Jeho realizácia vedie k všestrannému rozvoju 

jednotlivcov a k budovaniu svetového mieru (Grexa et al., 2006). Podľa Olympijskej charty 
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olympizmus spája šport, kultúru a výchovu do jedného celku. Jeho cieľom je prostredníctvom 

športu budovať celosvetovú mierovú spoločnosť. Olympijská myšlienka je podľa Grexu et 

al. (2006, s. 18-19) „idea mieru a priateľstva medzi národmi, založená na antických ideáloch 

kalokagatie a ekecheirie, novovekom duchu fair play, na zásadách demokratizmu, 

rovnoprávnosti a internacionalizmu.“  Fair play – v ruskom jazyku známe ako kalkovaný 

výraz честная игра predstavuje poctivé a čestné konanie, ktoré je spojené s úctou 

k športovým súperom a s rešpektovaním športového ducha. 

Z literatúry (Souček, Grexa et al. a iní) sa dozvedáme, že jedným z dôvodov, ktoré 

Coubertina viedli k obnoveniu OH bola aj internacionalizácia športu. Šport ako taký sa stal 

fenoménom. Ľudia sa mu mohli spolu venovať aj napriek tomu, aby sa navzájom dorozumeli 

a zjednotené pravidlá jednotlivých športov umožňovali stretnúť sa na športovisku 

ktorejkoľvek krajiny či národa. Ďalším dôvodom bola kultúrna internacionalizácia. 

V súvislosti s technickou revolúciou sa totiž v druhej polovici 19. storočia národy mohli 

lepšie spoznávať a súčasne sa lepšie oboznamovať s inými kultúrami a zvykmi. 

Znovuobnovenie OH tak výrazne prispelo k zlepšeniu interkultúrnej komunikácie medzi 

národmi či jednotlivcami. Hoci obe sa všeobecne klasifikujú ako spojenie športových súťaží 

s výchovou, kultúrou a humanizmom, v konečnom dôsledku možno konštatovať, že 

novodobé olympijské hry prerástli svoj pôvodný grécky ráz. So svojimi ideálmi ich vďaka 

účasti množstva národov a etník možno označiť za internacionálne súťaže, ktoré sú 

najvýznamnejším svetovým športovým sviatkom a kultúrnym festivalom súčasne. Inými 

slovami povedané: „Novodobá olympiáda projektovaná ako celosvetové predstavenie, kde 

najlepší športovci môžu súťažiť vzájomne medzi sebou, sa chápe ako jeden zo spôsobov 

propagovania jednoty celého sveta a hľadania cesty, ako pomocou športu prekonávať 

politické a kultúrne hranice“ (Gifford, 2004). Pre takéto prekonávanie je dôležité aj poznanie 

lingvistickej bázy týkajúcej sa danej problematiky, do ktorej jednoznačne patrí terminológia 

olympijských hier, konkrétne terminológia jednotlivých športov, ktorej sa venujeme 

v nasledujúcich kapitolách.  

 

2.1 Olympijská charta 

 

Pri tvorení terminologicko-pojmového aparátu tejto kapitoly a pri definovaní 

pojmových prvkov jej obsahu sme pracovali so slovenskou, ruskou, pre porovnanie 

niektorých faktov a prípadné doplnenie informácií s českou verziou Olympijskej charty, ako 
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aj s ich originálmi v anglickom jazyku (“Olympic Charter“, 2007) a francúzskom jazyku 

(“Charte olympique“, 2007), ktoré nadobudli platnosť 7. júla 2007 (okrem o niečo staršej 

slovenskej verzie z roku 2003). Keďže najnovšiu slovenskú verziu platnú od uvedeného 

dátumu sa nám nepodarilo nájsť, staršia verzia nám slúžila prevažne ako východisková 

terminologická báza a štruktúra, ktorú sme konfrontovali so spomínanými cudzojazyčnými 

verziami a prípadne ju z nich dopĺňali niektorými informáciami. Podobne sme postupovali aj 

pri hľadaní paralel skratiek a názvov medzinárodných či iných športových organizácií, 

ktorým sa venujeme v osobitnej kapitole. Podkapitola „Olympijská charta“ si štruktúru 

svojho usporiadania vynútila práve podľa súčasného originálu tohto dokumentu vzhľadom na 

potrebu stanovenia slovensko-ruských ekvivalentov v nej nachádzajúcich sa kľúčových 

pojmov.  

Olympijská charta je definovaná ako základný zákon olympijských hier. Podľa nej 

sa organizujú a riadia celé olympijské hry. Preto je na mieste, aby sme niektoré vybrané 

pasáže z nej uviedli v tejto práci, pričom pri fundamentálnych pojmoch uvádzame ich 

paralely v ruskom jazyku. Tie, ako už bolo vyššie spomenuté, sme prevažne hľadali v ruskom 

variante Olympijskej charty – «Олимпийской  Хартии» (2007). Overovanie existencie 

takýchto slovensko-ruských ekvivalentov v praxi sa uskutočňovalo prostredníctvom 

publikácií venovaných danej problematike, médií počas konania zimných olympijských hier 

v roku 2010 a internetu.  

Ako už bolo spomínané, „Olympijská charta“ (2003) je „kodifikáciou základných 

princípov, pravidiel a vykonávacích ustanovení, schválených MOV. Riadi organizáciu a 

činnosť olympijského hnutia a stanovuje podmienky na oslavu olympijských hier.“ 

Olympijské hnutie (Олимпийское движение) je združením organizácií, športovcov a 

ďalších osôb, ktoré sú viazané Olympijskou chartou a riadia sa ňou. Činnosť olympijského 

hnutia pokrýva päť kontinentov a je symbolizovaná piatimi prepojenými kruhmi (пятью 

переплетенными кольцами, пятью переплетающимися кольцами), ktoré sú 

základným symbolom olympijských hier. Vyvrcholením činnosti tohto hnutia je účasť 

športovcov celého sveta na olympijských hrách – najpopulárnejšom športovom festivale.  

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) (Международный Олимпийский 

комитет (МОК)) je najvyšším orgánom olympijského hnutia, zodpovedným za olympijské 

hry, na ktoré vlastní všetky práva. Tie vlastní aj na celú symboliku olympijských hier, ako sú 

napríklad: symbol, vlajka, motto, hymna, emblémy, oheň, pochodeň a výrazy „olympijský” a 

„olympiáda” vo všetkých ich gramatických tvaroch (podľa 

http://www.olympic.sk/olympijska-symbolika/zakonna-ochrana.html). Úlohou MOV je 
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rozvíjať olympizmus (pozri vyššie) v súlade s Olympijskou chartou, podporovať rozvoj športu 

pre všetkých, riadiť boj proti dopingu (возглавлять борьбу против применения допинга), 

usporadúvať Olympijský kongres (Олимпийский Конгресс) atď. Okrem iného je jeho úlohou 

zabezpečovať aj pravidelné oslavy olympijských hier, hodnotiť ponuky pre výber miest 

z celého sveta a rozhodovať o tom, v ktorom z nich sa bude olympiáda konať. Sídlo MOV je 

v Lausanne vo Švajčiarsku. Jeho oficiálnymi jazykmi sú francúzština a angličtina, avšak na 

všetkých zasadaniach (Сессиях) MOV „musí byť zabezpečené simultánne tlmočenie do 

nemčiny, španielčiny, ruštiny a arabčiny“ („Olympijská charta“, 2003). 

Podľa Olympijskej charty olympijské hry nie sú súťažou medzi krajinami, ale sú 

súťažami medzi športovcami v individuálnych a kolektívnych športoch (в индивидуальных и 

командных видах спорта). Tak ako už bolo spomínané, pojem olympiáda pôvodne 

označoval obdobie štyroch za sebou nasledujúcich rokov medzi olympijskými hrami. Ako 

udáva Olympijská charta, je tomu tak aj dnes, hoci v praxi sa častokrát stretávame so 

zamieňaním pojmov olympiáda a olympijské hry. Tie v danom prípade vystupujú ako 

synonymá, čo potvrdzuje aj „Krátky slovník slovenského jazyka“ (SLEX99, 1998). Podľa 

„Olympijskej charty“ (2003) sa olympiáda „začína otvorením hier jednej olympiády a končí 

sa otvorením nasledujúcej olympiády“. V ruskom, českom a originálnom anglickom texte 

Olympijskej charty je olympiáda definovaná obdobím začínajúcim 1. januára prvého roku 

a končiacim 31. decembra štvrtého roku štvorročného obdobia. Tento rozdiel možno 

odôvodniť starším vydaním slovenskej verzie charty (rok vydania 2003), keďže jej reedícia 

z roku 2007 v slovenskom jazyku v čase písania monografie nebola voľne dostupná. 

Pojmami olympijské hry (Олимпийские игры) a hry olympiády (Игры 

Олимпиады) sa všeobecne označujú letné olympijské hry, pričom prívlastok „letné“ sa v 

ich skratke nezvykne uvádzať (iba OH, v ruštine ОИ). Pojem olympijské hry sa rovnako 

používa aj pre všeobecné označenie oboch – letných aj zimných olympijských hier. V skratke 

názvu zimných olympijských hier (Зимних Олимпийских игр) sa pre odlíšenie od letných hier 

ich prívlastok „zimné“ nachádza (ZOH, v ruštine ЗОИ). Možno si všimnúť, že v ruštine sa na 

rozdiel od slovenčiny uvedené pojmy píšu s veľkými začiatočnými písmenami.  

Jedinečnosť olympijských hier zabezpečuje olympijská symbolika (Олимпийская 

символика) a ucelený súbor zvykov, ktoré olympiáda postupom času rozvíjala. Jedným z 

 najuznávanejších symbolov sveta je dnes olympijský symbol (Олимпийский символ), ktorý 

pozostáva z piatich vzájomne prepojených olympijských kruhov (Олимпийских колец) 

rovnakých rozmerov v dvoch radoch, ktoré sa používajú samostatne, a to v jednej alebo 

niekoľkých farbách. V hornom rade je to modrá, čierna a červená, v dolnom žltá a zelená, 
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pričom všetky kruhy sa nachádzajú v prepojení. Tento symbol znázorňuje „jednotu piatich 

kontinentov a stretnutie športovcov celého sveta na olympijských hrách“ („Olympijská 

charta“, 2003). Napriek tomu, že to uvádzajú viaceré zdroje literatúry, je mylné domnievať 

sa, že každá farba symbolizuje určitý kontinent. Výber farieb olympijských kruhov (vrátane 

bielej farby olympijskej vlajky – pozri nižšie) však nie je náhodný, pretože na vlajke každej 

krajiny sa nachádza minimálne jedna z nich. Navrhovateľom tohto ústredného symbolu 

novodobých OH bol Pierre de Coubertin v roku 1913. O rok neskôr bol päťfarebný 

olympijský symbol prenesený do strednej časti bieleho podkladu bez obruby (белого 

полотнища без окаймления), čím vznikla olympijská vlajka (Олимпийский флаг), ktorú 

Pierre de Coubertin spolu so symbolom OH prezentoval v roku 1914 na Olympijskom 

kongrese v Paríži a v roku 1920 bola táto vlajka prvýkrát oficiálne predstavená na 

olympijských hrách v Antverpách. Olympijská vlajka väčších rozmerov ako ostatné vlajky sa 

vztyčuje na hlavnom štadióne (на главном стадионе) pri slávnostnom otvorení (на 

церемонии открытия) olympijských hier a počas celého ich trvania veje na stožiari 

(развивается на флагштоке) umiestnenom na dobre viditeľnom mieste. Sťahuje sa na 

slávnostnom zakončení (на церемонии закрытия) olympijských hier.   

Olympijské motto (podľa „Olympijskej charty“ z roku 2003 – olympijské heslo) 

(Олимпийский девиз), ktorého autorom je priateľ zakladateľa novodobých Olympijských 

hier, významný pedagóg a dominikánsky kňaz Henri Didon, v latinčine znie: „Citius, altius, 

fortius“ a má svoju obdobu azda vo všetkých jazykoch sveta. V slovenčine je to „Rýchlejšie, 

vyššie, silnejšie“, v ruskom znení: «Быстрее, выше, сильнее». Je výzvou pre športovcov 

„vydať zo seba to najlepšie, a ako víťazstvo vidieť už samotné úsilie“ (MiroMcDuck, 2004). 

Svetovo známym heslom týkajúcim sa novodobých olympijských hier je aj výrok samotného 

Pierra de Coubertina: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“, v ruštine «Главное не 

победа, а участие!».  

Olympijský emblém (Олимпийская эмблема/логотип) je v „Olympijskej charte“ 

(2003) definovaný ako „integrovaný vzor, spájajúci olympijské kruhy s iným rozlišovacím 

prvkom“, pričom každý národný olympijský výbor (Национальный олимпийский комитет) 

má svoj vlastný emblém (napr. olympijský emblém Slovenského olympijského výboru, 

olympijský emblém Ruského olympijského výboru – Олимпийского комитета России 

atď.). Ten musí byť navrhnutý tak, aby zreteľne vyjadroval spojitosť s príslušnou krajinou. 

Okrem takéhoto emblému si každá krajina, ktorá usporadúva olympijské hry vytvára aj iné 

emblémy (logá), ktoré slúžia na propagáciu olympijských hier konaných v ich krajine. 
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Najnovším logom zimných olympijských hier sa môže pochváliť ruské Soči. Za olympijský 

emblém sa považuje aj každý maskot (талисман) vytvorený pre olympijské hry. 

Olympijská hymna (Олимпийский гимн) bola schválená v roku 1958 

Medzinárodným olympijským výborom na jeho 55. zasadaní v Tokiu. Ako uvádza J. 

Rossenbergová (http://history1900s.about.com), olympijskú hymnu zložil Spyros Samaras 

a jej text napísal Kostis Palamas. Prvýkrát sa hrala už v roku 1896 v Aténach, ale za oficiálnu 

hymnu olympijských hier bola vyhlásená až neskôr. Podľa spomínanej autorky a Ľ. Součka 

(2007a) korene olympijského ohňa (Олимпийского огня) siahajú do obdobia starovekého 

Grécka. Olympijský oheň zapaľujú ženy v dobových kostýmoch kňažiek pomocou 

parabolického zrkadla a slnečných lúčov, pričom sa to všetko odohráva medzi ruinami 

v antickej Olympii v blízkosti Hérinho chrámu. Po zapálení, olympijský oheň putuje do 

hostiteľského mesta olympijských hier. Táto novoveká tradícia sa inými slovami nazýva 

olympijská štafeta (олимпийская эстафета), názov ktorej sa môže varírovať v podobe 

pojmov štafeta s olympijským ohňom (эстафета олимпийского огня) alebo štafeta 

s pochodňou. Aj keď pojmu pochodeň v ruštine zodpovedá pojem факел (pozri nižšie), 

tomuto poslednému výrazu nebol nájdený vhodný lexikálno-sémantický variant v ruskom 

jazyku. Na sémantickej úrovni ho však možno priradiť k výrazu štafeta s olympijským 

ohňom. Olympijská pochodeň (Олимпийский факел) je prenosná pochodeň alebo jej 

replika, na ktorej horí olympijský oheň. Nesú ju jednotliví bežci, ktorí ju po určitých úsekoch 

cesty odovzdávajú ďalším bežcom. Takýmto spôsobom je olympijský oheň dopravený na 

spomínané miesto v deň otvorenia hier. Prvýkrát sa bežala štafeta s olympijskou pochodňou 

v roku 1936. No po prvýkrát sa olympijský oheň rozhorel už v roku 1928 v Amsterdame. 

Odvtedy pravidelne horí po celú dobu konania letných a neskôr i zimných olympijských hier, 

podľa slovenského znenia „Olympijskej charty“ (2003) „na vyvýšenom, dobre viditeľnom 

mieste vnútri hlavného štadióna“, a ak to dovoľuje architektúra, má byť viditeľný i z jeho 

vonkajšej strany.  

Voľby týkajúce sa pridelenia usporiadania OH sa konajú v štáte, ktorý nie je 

kandidátom na ich usporiadanie a okrem výnimočných udalostí sa musia uskutočniť sedem 

rokov pred konaním OH. Tak aj 7. júla 2007 v tropickej Guatemale na 119. zasadnutí MOV 

z kandidujúcich miest (городов-кандидатов) padla voľba na mesto najrozľahlejšej krajiny 

sveta. Česť usporiadať olympijské hry vtedy dostalo ruské mesto Soči, ktoré bolo určené za 

hostiteľské mesto (город-организатор) (o niečo zriedkavejšie sa môžeme stretnúť aj 

s výrazom olympijské mesto – олимпийский город) XXII. zimných olympijských hier. Práve 

v tomto meste sa v roku 2014 uskutočnia v histórii Ruska vôbec prvé zimné olympijské hry.  
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Okrem športových súťaží novodobé olympijské hry nadväzujú na tradíciu antických 

olympijských hier aj v ich kultúrnej časti. Totiž na rozvoj harmonických vzťahov, 

vzájomného porozumenia a priateľstva medzi účastníkmi a inými osobami prítomnými na 

olympijských hrách sa povinne musí organizovať aj program kultúrnych akcií. Kultúrny 

program (культурная программа) musí zahŕňať kultúrne akcie v olympijskej dedine 

(Олимпийской деревне) a v hostiteľskom meste, symbolizujúce univerzálnosť a rozmanitosť 

kultúry ľudstva. Olympijská dedina slúži na ubytovanie všetkých športovcov, funkcionárov 

družstva (официальных лиц/представителей команды) a ďalších členov výpravy v jednom 

mieste počas celého konania olympijských hier.  

Kvalifikačný kódex (кодекс допуска) stanovuje, že olympijských hier sa môže 

zúčastniť pretekár, tréner, inštruktor alebo iný funkcionár, ktorý okrem iného musí 

dodržiavať Olympijskú chartu, Svetový antidopingový kódex (Всемирный антидопинговый 

кодекс) a  rešpektovať ducha fair play (соблюдать правила честной игры). Spomenuté 

osoby, ktorým sa podarí splniť všetky požiadavky Medzinárodného olympijského výboru sa 

môžu priamo zúčastniť na olympijských hrách, pričom je im pridelená Olympijská 

identifikačná a akreditačná karta (Олимпийское удостоверение личности и 

Аккредитационная карта), ktorá je dokumentom, oprávňujúcim jej držiteľa na spomínanú 

účasť na olympijských hrách a umožňuje mu prístup na miesta a akcie, za ktoré nesie 

zodpovednosť Organizačný výbor olympijských hier (OCOG) (Оргкомитет Олимпийских 

игр (ОКОИ)) z poverenia MOV. 

Podľa slovenského vydania „Olympijskej charty“ (2003) sa do programu 

olympijských hier nezaraďujú športy, v ktorých sú výkony závislé najmä od mechanického 

pohonu. Program olympijských hier podľa nej pozostáva z jednotlivých olympijských 

športov, ktoré sa ďalej delia na odvetvia a tie na disciplíny, kým v českej či ruskej verzii 

Olympijskej charty a aj podľa ich originálov v anglickom a francúzskom jazyku toto delenie 

so slovenským delením nekorešponduje:  

 šport – odvetvie – disciplína (slovenská verzia); 

 sport – disciplína – soutěž (česká veria); 

 вид спорта – дисциплина – вид соревнования (ruská verzia);  

 a sport – a discipline – an event (anglická verzia); 

 sport – discipline – épreuve (francúzska verzia). 

Dôvodom takéhoto rozdielu je, ako sa uvádza v slovenskom znení „Olympijskej charty“ 

(2003), už zaužívané rozvrstvenie v slovenskom prostredí, čo môže predisponovať 
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interferenciu pri preklade tohto delenia. Jednotlivé názvy na lexikálnej úrovni sú v porovnaní 

s inými jazykmi síce iné, ale ich sémantika sa zhoduje. V tejto práci sa z praktických 

dôvodov budeme držať rozdelenia: šport – disciplína – súťaž. Takéto delenie vedie ku 

globalizácii, čo uľahčuje interkultúrnu komunikáciu a v slovenskom prostredí sa s ním, 

napriek uvedenému, možno stretnúť v reálnej praxi, kde sa prejavuje tendencia 

k terminologickej jednotnosti. Podľa „Olympijskej charty“ (2003) sa pod disciplínou vo 

všeobecnosti chápe odvetvie športu zahrňujúce jednu alebo viac súťaží a pod súťažou zasa 

zápolenie v športe alebo v jednej z jeho disciplín, ktoré sa končí stanovením záverečného 

poradia a odovzdávaním medailí a diplomov. Posledný spomínaný úkon je jedným z tradičnej 

trojice olympijských ceremoniálov (олимпийских церемониалов) – tzv.  ceremoniál 

vyhlásenia víťazov, názov ktorého sa v ruskom jazyku vyskytuje v podobe церемония 

награждения alebo v rozšírenej forme o niečo bližšej k slovenskému variantu – церемония 

награждения победителей. V slovenskom prostredí je možné stretnúť sa aj s názvom 

ceremoniál odovzdávania medailí, čo doslovnejšie kopíruje uvedený ruský variant, avšak 

v spojitosti s oceňovaním na olympijských hrách sa používa zriedkavejšie. Ak je to možné, 

medaily sa víťazom udeľujú na mieste konania súťaží hneď po ich skončení. Za prvé miesto 

sa udeľuje zlatá medaila (presnejšie medaila z pozláteného striebra), za druhé strieborná a za 

tretie bronzová medaila. Na medailách, podľa „Olympijskej charty“ (2003) musí byť 

zobrazený symbol športu a disciplíny, za ktoré boli udelené a každá z nich musí visieť na 

odnímateľnej stuhe alebo retiazke, aby mohli byť športovcom zavesené okolo krku. Počas 

udeľovania medailí pretekári stoja na stupni víťazov (пьедестале почета). Ten kto sa 

umiestnil na prvom mieste je najvyššie (medzi druhým a tretím miestom). „V prípade 

absolútnej rovnosti u pretekárov na prvom, druhom alebo treťom mieste, má každý z nich 

právo na medailu a diplom. V kolektívnych športoch a v kolektívnych súťažiach ďalších 

športov dostane každý športovec víťazného družstva medailu“ („Olympijská charta“, 2003). 

Po prvýkrát sa na OH udeľovali zlaté, strieborné a bronzové medaily v roku 1904. 

Ako už bolo vyššie spomínané, hlavný olympijský štadión (главный/центральный 

олимпийский стадион alebo главный стадион Олимпиады) v hostiteľskom meste je 

miestom otváracieho a záverečného ceremoniálu. Ako uvádza Clive Gifford (2004), na 

otváracom ceremoniáli (на церемонии открытия) olympijských hier výpravy 

zúčastnených krajín vchádzajú na štadión v abecednom poradí. Výnimkou je len Grécko, 

ktoré je z pochopiteľných dôvodov na čele sprievodu a okrem neho aj výprava účastníkov 

hostiteľskej krajiny hier, ktorá celý sprievod uzatvára. Potom, po krátkom príhovore predsedu 

OCOG a predsedu MOV, hlava štátu hostiteľskej krajiny vyhlási olympijské hry za otvorené 
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(Олимпийские игры объявляются открытыми). Tak sa na štadión za zvukov olympijskej 

hymny prináša horizontálne rozvinutá olympijská vlajka a vztyčuje sa na stožiar. Za ňou 

štafeta bežcov prináša olympijskú pochodeň, ktorou zapaľuje olympijský oheň. Povinnou 

súčasťou otváracieho ceremoniálu každej olympiády sprevádzajúcej zapálenie olympijského 

ohňa je vypustenie holubíc ako symbolu mieru. Okrem toho, jeden zo športovcov v mene 

všetkých súťažiacich skladá olympijskú prísahu (Олимпийскую клятву). Text prísahy 

zostavil Pierre de Coubertin a v súčasnosti podľa „Olympijskej charty“ (2003) znie: „V mene 

všetkých pretekárov sľubujem, že na týchto olympijských hrách budeme rešpektovať a 

dodržiavať pravidlá, ktorými sa tieto hry riadia, [...], v ozajstnom športovom duchu, pre 

slávu športu a česť našich tímov.“ V ruskom jazyku táto prísaha znie takto: «От имени всех 

участников соревнований, я обещаю что мы будем участвовать в этих Олимпийских 

Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно 

спортивном духе, во славу спорта и чести наших команд» (podľa 

http://www.olympichistory.info/symbols.htm). Olympijská prísaha bola prvýkrát prednesená 

v roku 1920. Na olympiáde v Sydney roku 2000 boli do textu prísahy pridané slová 

o nepoužívaní dopingu a drog v súťažiach. Túto pasáž („budeme súťažiť bez dopingu 

a drog“) sme podľa pôvodnej verzie a pre lepšie porovnanie s ruskou verziou v slovenskom 

texte vypustili (viď hranaté zátvorky). Sľub v podobnom duchu skladajú aj rozhodcovia 

olympijských súťaží. 

Koniec olympijských hier, tak ako aj ich otvorenie, je sprevádzaný niekoľkými 

tradičnými úkonmi.  Záverečný ceremoniál (церемония закрытия) sa taktiež vždy koná na 

hlavnom štadióne, a to po ukončení všetkých súťaží. Zaznie národná hymna hostiteľskej 

krajiny, potom na hlavný štadión vchádzajú za sebou vlajkonosiči zúčastnených delegácií 

s vlajkami ich krajín „v rovnakom poradí a zaujmú rovnaké miesta ako na otváracom 

ceremoniáli olympijských hier. Za nimi idú športovci bez rozdielu národnosti“ („Olympijská 

charta“, 2003). Po usadení všetkých športovcov v hľadisku zväčša nasleduje odovzdanie 

medailí z poslednej a zároveň najdlhšej olympijskej disciplíny (na zimných olympijských 

hrách je to beh na lyžiach klasickou technikou na 50 km, na letných - maratón). Tak sa počas 

zvukov gréckej štátnej hymny na stožiar vpravo od hlavného stožiara určeného na vlajky 

víťazov vztyčuje grécka vlajka. Potom sa rozozvučia tóny olympijskej hymny a počas nej sa 

zo stožiara pomaly spúšťa olympijská vlajka, ktorú rozvinutú s pompéznosťou odnášajú zo 

štadióna. Prichádza starosta hostiteľského mesta s olympijskou zástavou, ktorú odovzdáva 

starostovi mesta budúcich olympijských hier. „Napokon na ľavý stožiar je vztýčená vlajka 

hostiteľskej krajiny budúcich olympijských hier za zvukov jej štátnej hymny“ (Tamže). Za 
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tým nasleduje krátke predstavenie budúceho dejiska olympijských hier, vyhlásenie ukončenia 

prebiehajúcich OH prezidentom MOV a pozvanie na stretnutie o štyri roky vo 

vopred stanovenom meste na ich spoločné slávenie. Veľmi pôsobivým úkazom záverečného 

ceremoniálu je uhasenie olympijského ohňa. Zaujímavosťou je, že po slávnostnom ukončení 

OH podľa „Olympijskej charty“ (2007) žiadna olympijská pochodeň, čaša alebo iný nástroj 

určený na horenie olympijského ohňa sa nesmie bez schválenia MOV ďalej používať ani 

v hostiteľskom meste a ani na inom mieste.  

 

2.2 Paralympiáda 

 

C. Gifford (2004) a J. Hughes (2002) sa ako jedni z autorov venujúcich sa téme 

olympijských hier zmieňujú o paralympiáde (Паралимпиаде) – hrách, ktoré sa v súčasnosti 

konajú v olympijskom meste hneď po letných a zimných olympijských hrách, a to v tých 

istých zariadeniach. Športové disciplíny týchto hier pre zdravotne hendikepovaných ľudí sa 

postupne rozvíjali v priebehu 20. storočia. „...Silnejúce hnutie za zabezpečenie 

medzinárodnej úrovne pre súťaže hendikepovaných ľudí“ (Gifford, 2004, s. 7) po druhej 

svetovej vojne prerástlo do založenia hier zahrňujúcich celú paletu športových disciplín, 

v ktorých športovci a športovkyne (спортсмены и спортсменки) s rôznym typom 

postihnutia (t. j. paralympionici – паралимпийцы) súťažia podľa rôznych kategórií 

hendikepu v rovnakých disciplínach ako súťažiaci na klasických olympijských hrách. Prvé 

oficiálne letné paralympijské hry sa po prvýkrát uskutočnili v Ríme roku 1960, zimné roku 

1976. 

Okrem slovensko-ruských ekvivalentov spolu so základnými charakteristikami vyššie 

uvedených pojmov, sme vybrali niekoľko ustálených slovných spojení a výrazov (bez ich 

deskripcie a komparácie), ktoré sa používajú v súvislosti s olympijskými hrami a zároveň 

patria do skupiny výrazov nachádzajúcich sa v slovenskom znení „Olympijskej charty“ 

(2003). Ich ruské ekvivalenty sme našli v ruskom znení Olympijskej charty (2007). Keďže 

takéto slovensko-ruské dvojice výrazov po ich dôkladnej, hoci neuvedenej analýze spĺňajú 

podmienky ekvivalencie, môžeme ich zaradiť do slovensko-ruského slovníka v prílohe: 

časový rozvrh – расписание 

čestná listina – почетный список 

člen jury – член апелляционной комиссии 

držitelia medailí, medailisti – медалисты 
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hracie pole – поле для игры 

kvalifikačné kritériá – критерии допуска 

kvalifikačné súťaže – отборочные/квалификационные соревнования 

odňatie práva usporiadať olympijské hry – лишение права на проведение Олимпийских 

игр 

Olympijská solidarita – Олимпийская Солидарность 

olympijský štadión – олимпийский стадион 

pravidlá merania času – правила хронометрирования 

pravidlá rozhodovania – правила судейства  

predolympijské súťaže – предолимпийские соревнования 

rozhodca – арбитр  

suspendovanie – временное отстранение 

športová disciplína – спортивная дисциплина 

športovisko – спортивный объект 

tréningové plochy – места для проведения тренировок  

výkonný výbor MOV – Исполком МОК  

vylučovacie súťaže – отборочные соревнования 

 

Pri procese hľadania slovensko-ruských ekvivalentov a pri porovnávaní ich písaných 

foriem, opierajúc sa o varianty Olympijských chárt oboch jazykov (slovenskej a ruskej) sme 

si všimli, že prívlastok „olympijský“ vo všetkých jeho gramatických kategóriách, vystupujúci 

v slovných spojeniach sa v slovenskom jazyku píše prevažne s malým začiatočným 

písmenom, napr.: olympijská pochodeň, olympijský emblém, olympijské kruhy. Naopak, 

v ruskom jazyku má tento prívlastok tendenciu vystupovať v podobe s veľkým začiatočným 

písmenom, napr.: Олимпийский факел, Олимпийская эмблема, Олимпийские кольца, aj 

keď nie vždy je to pravidlom (napr. v slovných spojeniach olympijská štafeta – олимпийская 

эстафета, štafeta s olympijským ohňom – эстафета олимпийского огня, olympijský 

štadión – олимпийский стадион). Avšak napriek povšimnutému, v iných zdrojoch literatúry 

(v rôznych lexikografických materiáloch či odborných textoch s olympijskou tematikou) je 

možné stretnúť sa aj s malými začiatočnými písmenami spomínaných ruských výrazov. 

V tejto časti práce sme sa však pridržiavali gramatických foriem uvádzaných v ruskej 

Olympijskej charte (2007). 
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2.3 Zimné olympijské hry 

 

Ako už bolo spomínané, novoveké olympijské hry pozostávajú z hier olympiády (od 

roku 1896) a zo zimných olympijských hier, hovorovo nazývaných biela olympiáda, v ruštine 

známa ako Белая Олимпиада. Podľa vyššie uvedenej literatúry sa Hry olympiády na 

základe dávno prijatých pravidiel číslovali aj tie, ktoré sa neuskutočnili. V prípade zimných 

OH sa započítavajú naopak len tie, ktoré sa naozaj uskutočnia. Keďže hlavným výstavbovým 

pilierom tohto monografického diela sú práve zimné olympijské hry, považujeme 

prinajmenšom za náležité urobiť krátky prierez ich históriou. 

História olympijských športov je o niečo staršia ako história samotných zimných 

olympijských hier. Totiž, ako bolo spomínané, už v programe letných OH sa v roku 1908 

v Londýne objavilo krasokorčuľovanie a v roku 1920 v Antverpách sa dokonca hral prvý 

olympijský turnaj v ľadovom hokeji (Souček, 2007b). Avšak prvé samostatné a oficiálne 

zimné olympijské hry boli usporiadané v roku 1924 vo francúzskom Chamonix. V porovnaní 

so súčasnými olympijskými hrami svojím rozsahom neboli veľké. Súťažilo sa na nich len 

v lyžovaní, krasokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní a ľadovom hokeji a boli len akýmsi 

príveskom letných olympijských hier. Oficiálne totiž niesli názov „Medzinárodný týždeň 

zimných športov“, pričom v ruštine má toto pomenovanie trocha pozmenenú a konkretizujúcu 

podobu, napriek tomu, že na prvý pohľad nie je známe o aké (zimné či letné) športy ide: 

«Международная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады» (podľa 

http://olympic2006.ru/history/). Až do roku 1994 sa zimné a letné olympijské hry konali v 

rovnaký rok. Ako uvádza, J. Grexa et al. (2006), od roku 1994, ktorý je rokom XVII. ZOH sa 

zimné hry konajú v olympijskom medziobdobí (po dvojročnej pauze od letných hier) a majú 

samostatný štvorročný cyklus. Podľa najnovšieho znenia „Olympijskej charty“ (2007) sa hry 

olympiády konajú v prvom roku olympiády a zimné olympijské hry v jej treťom roku. Za 

zimné športy sa považujú len tie športy, ktoré sa konajú na snehu a na ľade. Avšak počet 

zimných olympijských športových disciplín či samotných športov, na rozdiel od letných, nie 

je pevne stanovený. V priebehu rokov niektoré pribudli, iné boli vyradené alebo upravené, či 

nahradené novými. Podľa http://www.stadium.ru/, od konca 20. storočia bolo do programu 

zimných OH pridaných päť športových disciplín: šortrek a freestyle (1992), curling 

a snouboard (1998), skeleton (2002). V súčasnosti je však známe, že poslednýkrát hry 

zaznamenali prírastok novej disciplíny v roku 2010 na XXI. zimných olympijských hrách vo 

Vancouveri, kde pribudol skikros mužov a žien. Spolu sa súťažilo v 86 súťažiach pätnástich 
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športových disciplín, ktoré sú jednotlivo rozanalyzované v nasledujúcich podkapitolách spolu 

s ich slovensko-ruským pojmovým a terminologickým aparátom. Jeden z ďalších druhov 

športu, ktorý je potenciálnym kandidátom na zaradenie do programu zimných olympijských 

hier v roku 2014 v ruskom Soči sú skoky na lyžiach žien.  

Podľa http://www.olympic.org/en/content/Sports/ poznáme sedem základných druhov 

zimných olympijských športov a niekoľko ich poddruhov či ich športových disciplín:  

 lyžovanie 

- alpské lyžovanie 

- akrobatické lyžovanie 

- snowboarding 

- skoky na lyžiach 

- beh na lyžiach 

- severská kombinácia 

 biatlon 

 korčuľovanie 

- rýchlokorčuľovanie 

- šortrek 

- krasokorčuľovanie 

 ľadový hokej 

 boby 

- boby 

- skeleton 

 sane 

 curling 


