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METAMORFÓZY VOĽNÉHO ČASU V HISTORICKÝCH EPOCHÁCH 
 

METAMORPHOSIS OF LEISURE TIME IN HISTORICAL EPOCHS 
 
 

Slávka Drozdová 
 
Abstrakt 
 

Teória a prax voľného času prešla historickým vývojom. Z historických prameňov sa 
dozvedáme zaujímavé informácie o trávení voľného času  už v období pred našim letopočtom. 
Dokladujú to napríklad aj práce antických filozofov Platóna, Aristotela... Nielen do 
teoretických spisov v rôznych dobách zaoberajúcich sa touto problematikou sa premietla 
otázka voľného času. V literárnych dielach či rôznych druhoch umenia možno nájsť 
znázornenie rozmanitých podôb trávenia voľného času. Nasledujúca štúdia priblíži aspoň 
v krátkosti históriu voľného času a jeho poňatie u niektorých autorov, v niektorých 
obdobiach.  
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Abstract 
 

Theory and praxis of leisure time through historical development. From historical 
sources we learn interesting information about leisure activities already in the period BC. It is 
demonstrated for example in the  work of ancient philosophers like Platon, Aristoteles... Not 
only in theoretical writings at different times dealing with this issue is reflected question of  
leisure  time. In literary works and various kinds of art can find a representation of various 
forms of leisure time. The following study shows  at least shortly history of leisure time and 
his understanding of some authors, in some epochs. 
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1. K PROBLEMATIKE 
 

Terminológia týkajúca sa voľného času sa tak isto ako samotný voľný čas menila, 
upresňovala. Mnohí si život bez voľného času nevedia predstaviť, voľnočasové aktivity 
zapĺňajú podstatnú časť nášho života. Bedřich Hájek a kol. (Pedagogické ovlivňování volného 
času: současné trendy) vymedzuje voľný čas mimo čas pracovný a čas viazaný. Pod prvým 
rozumie návštevu školy a chodenie do práce.  Pod druhým biofyziologické potreby, teda čas 
ktorý je rozdelený na spánok, jedenie, osobnú hygienu. Sem patrí aj čas potrebný na chod 
domácnosti, rodiny, na cestu do školy či práce a ďalšie mimopracovné úlohy. Hájek tu 
pripomína ešte jednu kategóriu, ktorá stojí na pomedzí povinného a viazaného času. Jedná sa 
o čas polovoľný, hovoríme napríklad o záhradkárčení, ručných prácach... S im podobnými 
činnosťami súvisí jednak praktický úžitok a jednak nám môžu spôsobovať radosť. Voľný čas 
je doba pre činnosti sebaurčujúce a sebavytvárajúce. Teda čas na činnosti ako sú odpočinok, 
zábava, záujmové aktivity,  zlepšovanie kvalifikácie alebo účasť na verejnom živote. Pojem 
voľného času prešiel, prechádza a zaiste aj bude prechádzať mnohými vymedzeniami. Je 
priestorom umožňujúcim slobodnú voľbu činností, je to čas s ktorým si môžeme spraviť čo 
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chceme, podľa toho, aké máme záujmy. Je dobou, ktorá nám ostáva z celkového času 24 
hodín, po odčítaní času potrebného na prácu, starostlivosť o rodinu, domácnosť, fyzické 
potreby a pravdaže spánok. Ďalej ho môžeme vymedziť v negatívnom ponímaní – po splnení 
povinností nám ostáva nejaký čas, ale aj v pozitívnom zmysle – čas nezávislého, slobodného 
rozhodnutia sa, aké činnosti budeme vykonávať. Je to čas pre činnosti, ktoré nás uvoľnia, 
potešia, pobavia, ktorým sa chceme a  môžeme venovať. Břetislav Hofbauer píše, že voľný 
čas je časom, „keď človek nevykonáva činnosti pod tlakom záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho 
sociálnych rolí, zvlášť z deľby práce a nutnosti zachovať a rozvíjať svoj život. Niekedy sa 
vymedzuje ako čas, ktorý zostáva po splnení pracovných i nepracovných povinností – to je 
tzv. zbytková, reziduálna teória voľného času rozšírená hlavne v nemeckej literatúre (nem. 
Resttheorie). Presnejšia a úplnejšia je však jeho charakteristika ako činnosti, do ktorej človek 
vstupuje s očakávaniami, účastní sa jej na základe svojho slobodného rozhodnutia a ktorá mu 
prináša príjemné zážitky a uspokojenie.“ (Hofbauer, 2004, s. 13). Nemecký filozof  Josef 
Pieper (1904 – 1997) hovorí o voľnom čase najmä ako o stave duše, ne-aktivite, mlčaní, 
nepriložením ruky k dielu. Pochopiteľne je za potreby venovať sa práci, no musíme sa aj 
uvoľniť, musí tu byť stav, kedy nepracujeme. Pieper upozorňuje na rozlišovanie medzi 
voľným časom a prestávkou. Prestávka slúži na zotavenie z práce pre prácu. Pokračuje: 
„Zmyslom voľného času nie je, aby som mohol pracovať dlhšie a bez poruchy..., ale aby som 
i v pracovnej funkcii, ktorá ma obmedzuje na určitý aspekt reality a činí si nárok len na jeden 
určitý diel mojej duše, napriek tomu zostal človekom, to znamená, aby som si rozumel 
a realizoval sa ako bytosť, ktorá je zameraná na celok skutočnosti.“ (Pávková, 2001, s. 20).  
Francúzsky sociológ Joffre Dumazedier (1915 – 2002) predostrel vymedzenie voľného času 
ako zbytkového po splnení pracovných, spoločenských, rodinných povinností. Podľa neho ... 
„psychologická funkcia voľného času vyrovnáva z časti vplyv práce.“ (Hofbauer, 2004, s. 
14). Okrem iného tiež vyzdvihol dôležitosť profesionálneho pracovníka v sfére voľného času.  
Do voľného času nepatrí zdravotná starostlivosť. Ďalej je zaujímavým sledovať, ako sa 
z činností zabezpečujúcich biologickú existenciu spravil koníček, ako napríklad príprava a 
konzumácia jedla.  

Pravdaže svoj voľný čas každý trávi rôzne, ako aj voľný čas detí, mládeže a dospelých 
sa odlišuje. Takisto vek detí, ich mentálna a sociálna úroveň ako aj rodina a i iné faktory, 
zohrávajú rolu pri trávení voľného času. Ak ide o rodinu, nielen ona vo voľnom čase 
zabezpečuje výchovu detí.  

„...voľný čas sa stal významnou kategóriou každého ľudského života (najprv v 
mestách a vyšších spoločenských vrstvách, voľný čas bol spočiatku pokladaný iba za "také 
panské huncútstvo"). Celý tento vývoj sa odohrával v širšom kontexte vývoja ľudskej 
spoločnosti, v procese uvoľňovania človeka od zábran, ktoré ho nútili podriadiť sa (uvoľnenie 
poddaného roľníka, skrátenie pracovnej doby robotníkov, odstránenie nádenníckej práce detí) 
až po jeho slobodné rozhodovanie sa pre aktivity, ktoré bude vykonávať na báze 
dobrovoľnosti a voľby vo svojom voľnom čase.“ (Tamášová, 2008, s. 70). 

Objasňovaním a spresňovaním tohto pojmu by sa dalo zaoberať dlho, rozprestiera sa 
pred nami široké pole skúmania. Voľný čas práve tak ovplyvňuje mnoho faktorov... Jeho 
bližšie skúmanie v rôznych častiach sveta, obdobiach, analyzovanie jeho terminológie 
v rôznych jazykoch je úloha vskutku náročná. Tak je to aj s pojmom pedagogika voľného 
času. Ak ide o pojem pedagogika voľného času je používaný hlavne na označenie oblasti 
pedagogiky, ktorá sa zaoberá poňatím, cieľmi, zhodnocovaním voľného času, jeho obsahom 
a spôsobmi, inštitúciami, organizáciami, ktoré sa takýmito aktivitami zaoberajú a aj 
koncepciami jeho ďalšieho vývoja prihliadajúc na vývoj spoločnosti i tohto odboru. (Hájek a 
kol). „Pojem pedagogika voľného času sa používa predovšetkým ako označenie odvetvia 
pedagogiky, ktoré reflektuje a rozvíja voľno časové ponuky tak, aby smerovali k integrálnemu 
rozvoju jedinca. Väčšina prác z tohto odboru sa však stále týka užšieho zamerania na výchovu 
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detí a mládeže vo voľnom čase.“ (Žumárová, 2004, s. 64). Avšak po väčšine ako upozorňuje 
Žumárová, sa práce z oblasti pedagogiky voľného času okrajovo zaoberajú dospelými, 
seniormi, či tým, ako využívajú čas nezamestnaní, matky na materskej, ľudia so zdravotným 
postihnutím...   

Veda o voľnom čase ako píše Hájek sa zaoberá vznikom voľného času, rozvojom jeho 
rozsahu, funkcií a podmienenosťou spoločenským kontextom, jeho dostávaním sa medzi 
mladých ľudí.  

V tejto súvislosti by bolo podnetným sa bližšie pozrieť na terminológiu, úlohy 
pedagogiky voľného času. No táto úloha čaká na ďalšiu štúdiu, pretože táto má v úmysle 
pozrieť sa na vybrané príklady dokumentujúce voľný čas dospelého človeka, ale aj mládeže 
v niektorých obdobiach, u niektorých autorov. Téma je veľmi rozsiahla, preto tento príspevok 
naozaj len nazrie do  problematiky.  

 
2. STAROVEK  (ANTICKÉ GRÉCKO) 
 

Počiatky voľnočasovej výchovy možno nájsť už  v antike. Výchova bola zameraná na 
rozvoj duchovného potenciálu, ako aj telesnej a estetickej výchovy. No zväčša sa toto   
uskutočňovalo bez cieľavedomého, systematického systému výchovy mimo školy. Zmienky 
o voľnom čase sú zachytené v dielach antických filozofov už v období pred našim 
letopočtom. K tejto téme sa zmieňuje napríklad Thales z Milétu (624 – 547 pred n. l.), Platón 
(427 – 347 pred n. l.), Aristoteles (384 – 322 pred n. l.).  

V antickom svete (ako spomenul historik Aron J. Gurevič – Kategorie středověké 
kultury) nebola práca pokladaná za cnosť, človek bol člen polis, pohltený spoločenským, 
politickým a kultúrnym životom a nie fyzickou prácou. Tá bola určená pre otrokov. Voľný 
čas nebol ale vnímaný ako ničnerobenie. Starí Gréci pokladali voľný čas scholé za mieru 
ľudského šťastia. Slovo scholé okrem toho, že znamenalo voľný čas a odpočinok, 
predstavovalo čas určený na vzdelanie, školu. Filipcová pripomína, že G. Toti (II tempo 
libero, Rím 1961) uvádza, že v staroveku bol význam slova scholé väčší. Odvodený výraz 
scholastikós  by sa dalo v dobovom kontexte preložiť ako záhaľčivý, nezamestnaný 
a scholastés ako nečinný. Napríklad výraz scholé v súvislosti s voľným časom si možno 
všimnúť aj u Plutarcha (45/50 – 120/125) v Hostine siedmich mudrcov. Tu učenec Thales 
v rozhovore o tom, čo robí dom šťastný, vyslovuje názor, že za šťastný pokladá ten, kde má 
pán domu najviac voľného času. Origenes (185 – 253/254) pripisoval práci výchovný 
charakter. Práca ako pripomenul Gurevič bola povinnosťou najnižších, neslobodných. Bola 
chápaná ako ponižujúca činnosť. Pre hospodársku činnosť bola spravená výnimka, ale 
koncom doby antickej aj tá prestala byť črtou občianskej cnosti. Objavili sa však aj názory 
majúce ambíciu prekonať negatívny vzťah k práci (napr. Seneca).    

Aristotelove  názory na voľný čas si možno všimnúť napríklad v jeho Politike a Etike 
Nikomachovej. Aristoteles v Etike Nikomachovej  hovorí, že by bolo hlúpe a príliš naivné 
starať sa a pracovať iba pre hru. Tu spomína Anacharsiov  výrok: „Hrať sa, aby sme mohli 
pracovať“ (Aristoteles, 1996, s. 262), ktorý sa mu zdá správny. Hra je podobná odpočinku. 
A ten je potrebný, pretože pracovať sa nedá stále. Odpočinok teda nie je cieľom, je vlastne pre 
skutočnú činnosť. Filipcová poukázala na  stať, kde Aristoteles „spája prázdno s činnosťou 
rozjímavou, ktorá nesmeruje k žiadnemu inému cieľu, ale je milovaná  pre seba samú.“ 
(Filipcová, 1966, s. 28).  Tu sa Filipcová zamýšľa nad tým, že Aristoteles načrtol aktuálnu 
otázku. Činnosti vo voľnom čase „nie sú spájané so žiadnym úžitkom, vedľajším cieľom, ale 
že ich človek prevádzkuje pre ne samé?“ (Filipcová, 1966, s. 28). „Táto antinómia činnosti 
a úžitku, nástroja a cieľa, zmyslu, je súčasťou teoretického odrazu skutočnosti, v ktorej je 
sféra voľného času chápaná ako striktne oddelená od sféry pracovnej činnosti. ...A však 
striktné oddelenie sféry voľného času, respektíve sféry “záhaľky“ ...od sféry práce a výroby 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
116 

 

bolo po stáročia len javovým odrazom určitých stránok ľudskej činnosti, respektíve 
nečinnosti, a to odrazom nevystihujúcim podstatu veci. Tá tkvie predovšetkým práve 
v pochopení vnútornej spojitosti medzi oboma sférami – práce a voľného času, tvorby 
a konzumu, výroby a spotreby ako dialektickej jednoty protikladov.“  (Filipcová, 1966, s. 29). 
Pokiaľ ide o výchovu, voľný čas a hru, Aristoteles v Politike  hovorí aj o výchovných cieľoch. 
Mládež sa nemá učiť všetko. Tento jeho postoj podporuje aj  rozdelenie činností na slobodné 
a neslobodné. Z toho vyplýva, že sa má mládež venovať užitočným zamestnaniam, ktoré ju 
neponižujú. Cnosť je pre neho podstatnou, preto za ponižujúcu prácu, vedomosť a umenie 
pokladá také, ktoré majú vplyv na telo alebo intelekt slobodných ľudí a robia ich 
nespôsobilými cnosti a jej uskutočnenia. Za ponižujúce pokladá  umenia a remeslá zhoršujúce  
telesný stav. Takisto aj námezdná práca je nevhodná. Ponižuje ducha a berie mu voľný čas. Je 
tu ale rozdiel, nemožno tieto Aristotelove názory zovšeobecniť. Je dôležité, aký je cieľ 
niečoho, čo človek robí, alebo toho čo sa učí. Ak to činí pre seba samého, priateľov alebo 
cnosť, nie je to považované za nedôstojné slobodného človeka. Ale ak tak koná pre druhých, 
je to azda otrocké a nádennícke. V súvise s výučbou určil, že deti do piatich rokov sa majú 
venovať hrám, ktoré nesmú byť nedôstojné slobodných detí. Hry majú niesť v sebe niečo, 
majú byt určitým napodobením toho, s čím sa neskôr budú vážne zaoberať.  Aristoteles sa vo 
svojej koncepcii vyjadruje k predmetom, ktoré sa vtedy vyučovali. Ide o štyri predmety: 
gramatika, gymnastika, hudba a kreslenie. Ak ide o hudbu, o jej účele pochybuje. Väčšina  sa 
jej venuje pre potešenie. Pôvodne „bola zaradená do výchovy ako jej časť preto, že sa sama 
príroda usiluje o to, ako sa už často povedalo, aby bola nielen správne činná, ale aby sa mohol 
správne vyplniť aj voľný čas. ...voľný čas je predsa žiaducejší ako práca; je cieľom a tu sa 
musíme pýtať, čo máme robiť vo voľnom čase.  Nie hrať sa, lebo potom by hra musela byť 
cieľom nášho života. Ak je to vylúčené a hrať sa máme skôr pri práci (lebo pracujúci človek 
potrebuje oddych a hra slúži práve na to, pretože práca je spojená s námahou a napätím), tak 
sa hry majú zavádzať,  ale má sa presne určiť čas, kedy sa im možno venovať, aby sa užívali 
ako druh lieku. Takýto pohyb duše je totiž uvoľnením a príjemným zotavením. ...pre život vo 
voľnom čase sa musíme naučiť určité veci a osvojiť si ich a že tieto učebné a vzdelávacie 
predmety majú účel samy v sebe, naproti tomu tie, ktoré sa učíme pre prácu, slúžia 
nevyhnutnosti a cudziemu účelu.“ (Aristoteles, 2009, s. 287 – 288). Zdá sa, že voľný čas 
zahŕňa šťastný život, blaženosť a slasť. Tohto sa dostáva tým, čo majú voľný čas a nie tým, čo 
pracujú. Pretože človek, ktorý pracuje robí tak pre nejaký cieľ,  ktorý ešte nedosiahol. 
A blaženosť je predsa cieľom súvisiacim so slasťou a nie s bolesťou.  

Aristoteles si kládol otázku, či hudba patrí k učebným predmetom, či poskytuje  
vzdelanie, hru alebo ušľachtilý pôžitok. Isto je v nej zo všetkého tu menovaného niečo. 
Zámerom hry je zotavenie a to musí byť príjemné. Hudba patrí ako hovoríme 
k najpríjemnejším veciam. Aj toto môže slúžiť ako argument prečo sa vzdelávať v hudbe. 
Hudba môže ovplyvniť povahu duše. Ak to vie spraviť, mladí ľudia by sa v nej mali 
vychovávať. Pretože ich vek im nedovoľuje, aby vydržali sami pri ničom, čo nie je osladené, 
je tu hudba a tá patrí k veciam príjemným. Ďalšia otázka, ktorá sa tu vynára je to, či sa má 
mládež učiť sama hrať a spievať alebo sa učiť hudbu posudzovať počúvaním druhých. V 
uvažovaní pokračuje a prichádza k tomu, že hudbou by sa mali ľudia zaoberať v mladosti, 
v staršom veku to už nie je nutné. Veď v  mladosti bola učením získaná schopnosť usudzovať 
čo je krásne a teda neskôr sa vedia z toho správne tešiť.  Aj v tom, čo sa mladí ľudia učia by 
sa nemalo ísť ďalej ako je za potreby, aby boli schopní tešiť sa nie z obyčajnej hudby, ktorej 
sa tešia niektoré zvieratá, otroci a deti, ale z krásnych melódií a rytmov. Aristoteles ďalej píše, 
že celý život sa delí na prácu a voľný čas, vojnu a mier. Práca je tu pre voľný čas a vojna pre 
mier. Zákonodarca musí dbať na to, „aby zákonodarstvo o vojne a o ostatných veciach bolo 
v záujme voľného času a mieru. Väčšina takýchto bojovných štátov sa udržuje, pokiaľ vedú 
vojnu, ale len čo raz získali vládu, hynú. Vinu na tom má zákonodarca, ktorý ich nevychoval 
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pre voľný čas.“ (Aristoteles, 2009, s. 276). Cieľ spoločnosti a jednotlivca je rovnaký. Čo platí 
pre najlepšieho muža, platí aj pre najlepšiu ústavu. A teda v ústavách  nesmú chýbať cnosti 
potrebné na život vo voľnom čase.  Pre voľný čas  a slobodný život sú osožné cnosti 
osvedčujúce sa ako vo voľnom čase, tak i v práci. Najprv  musí byť na dosah množstvo 
nevyhnutných vecí, aby sa mohlo žiť vo voľnom čase. V najlepšej ústave pri ktorej je štát 
najblaženejší (k blaženosti patrí cnosť), „v najlepšie zriadenom štáte, ktorého občania sú 
úplne spravodliví, a nielen za určitých predpokladov, nesmú žiť ani ako obyčajní remeselníci, 
ani ako kramári (lebo takýto život je neušľachtilý a odporuje cnosti); a ak chcú byť 
dokonalými občanmi, nesmú byť ani roľníkmi (lebo na rozvoj cnosti a politickú činnosť je 
potrebný voľný čas).“ (Aristoteles, 2009, s. 262).    
 

3. STREDOVEK 
 

Stredoveký človek vnímal prácu úplne odlišne ako ten antický. Pohľad na prácu bol 
rozporuplný. Vládnuca trieda nemala k produktívnej činnosti blízko. „Duchovenstvo 
nezdieľalo etické princípy „hrdinskej lenivosti“ rytierov.“ (Gurevič, 1978, s. 202). K otázke 
morálneho posudzovania práce sa stavalo dvojako. Stav človeka pred prvotným hriechom ako 
aj „prebývanie v blízkosti boha, teda nepredpokladal prácu. Ľuďom vôbec náleží nestarať sa 
toľko o pokrm a o vlastné fyzické blaho, ako o duchovné spasenie, o život večný.“ (Gurevič, 
1978, s. 203). Na druhej strane to bola potrebná ľudská služba a rozhodujúci bol cieľ, pre 
ktorý sa pracuje. Záhaľka predstavovala určité nebezpečenstvo – ako nepriateľ duše  viedla na 
scestia. Práca krotila túžby a viedla k pestovaniu sebakázne. „Je však ospravedlniteľná 
a v pedagogickom zmyslu dôležitá len do tej miery, pokiaľ vedie k týmto cieľom a napomáha 
duchovnému zdokonaleniu.“ (Gurevič, 1978, s. 204). Gurevič ozrejmuje, že zreteľ sa neupínal 
na to, že práca súvisí s praktickým úžitkom, ale na cieľ kde išlo o „dosiahnutie najvyššej 
dokonalosti. “ (Gurevič, 1978, s. 204).  Vzťah k práci bol rôzny – sedliaci, remeselníci ho 
mali iný ako duchovenstvo, ktoré v ňom videlo, ako bolo už povedané prostriedok 
k pestovaniu si sebakázne a akúsi ochranu pred pokušením, ktoré pochádzalo zo záhaľky. Pre 
sedliakov a remeselníkov bola práca  potrebnou. Ale nemožno tvrdiť, že práca pre nich 
predstavovala len niečo „neradostné“, veď svoju činnosť si nie raz poetizovali. Práca ako 
výchovný prostriedok mala svoje uplatnenie v mestských školách, ktoré sa objavujú 
z iniciatívy mešťanov. Boli zamerané na 7 mechanických umení – spracovanie vlny, 
zbrojárstvo, lovectvo, lekárstvo, lodnú plavbu, poľnohospodárstvo, divadelníctvo. 

Francúzsky medievalista Jean Verdon uvádza, že popisovať voľný čas v stredoveku 
nie je jednoduché. Keď už ide o termín voľný čas chápaný v dnešnom zmysle slova možno 
povedať, že vtedy neexistoval. „Iste, slovo pochádzajúce z latiny – licere, môcť, byť dovolené 
– bolo známe už vtedy, ale ľudstvo muselo čakať až do šestnásteho storočia, aby ním bol 
označený čas, ktorým človek mohol voľne disponovať po skončení práce, a do storočia  
osemnásteho, aby sa stalo synonymom zábavy a rozptýlenia.“ (Verdon, 2003, s. 13).  

Práca bola  v nočných hodinách vo väčšine remeselných cechov zakázaná. No 
skutočnosť bola iná. Zakázané bolo pracovať aj pred úsvitom a po západe slnka. Známy je 
prípad rukavičkárov vo Francúzsku z roku 1467, keď predostreli kráľovi žiadosť, aby mohli 
pracovať od piatej ráno do desiatej večer. Okrem iných argumentov použili i ten, že  učni 
a pomocníci ak dlhšie nepracujú zlenivejú a ich ďalšie pracovné výkony sú zlé. Po skončení 
práce od štvrtej, piatej hodiny až do rána sa vraj venujú hrám a všelijakým rozptýleniam. Je 
teda vo verejnom záujme priviesť ich k práci. Stanovy, ktoré určovali, kedy sa nesmie 
pracovať neboli vždy dodržiavané, bežné boli aj tresty za to keď sa pracovalo kedy sa nemalo.       
Argeológ Zdeněk Smetánka v knihe Legenda o Ostojovi popísal život sedliaka (prvá pol. 12. 
stor.) v Čechách v rannom stredoveku. Smetánka uvádza, že tento sedliak pracoval (okrem 
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nedelí a sviatkov) 14 až 16 hodín. V zimnom období to bolo 12 hodín. V zime sa tak medzi 
prácou a spánkom našla malá medzera v rozsahu 2 až 4 hodiny na voľný čas.  

Verdon píše, že remeselníci v Paríži v stredoveku pracovali v lete 16 až 17 hodín 
a v zime okolo 12 hodín. Ale je potrebné si od tohto času odčítať čas na prestávku, obed.  
V roku 1384 bolo súkenníkom povolené mať 2,5 až 3,5 hodiny obedovú prestávku, pravdaže 
podľa ročného obdobia. 

Lov (zábava hlavne pre panovníkov a šľachtu), hostiny (všetky spoločenské triedy radi 
hodovali, i keď v prípade chudoby to bolo zriedkavé), taverny, nevestince, kúpele (doprial si 
ich aj obyčajný ľud),  telesné cvičenia, turnaje, hry v kocky, šachy, divadlo, hudba, čítanie 
(bolo obmedzené, len na malý okruh ľudí, jednak pre nevzdelanosť a jednako pre vysokú 
cenu kníh), to všetko  predstavovalo sféru voľného času stredovekého človeka. Kocky napriek 
zákazom boli obľúbenou hrou. Dochovali sa listiny s nariadeniami proti hrám v kocky aj 
kolkom. Napríklad vo Vermandois v roku 1382 kráľovskí úradníci zatýkali tých, čo hrali 
kocky. Záznamy prečo to tak bolo sa zachovali aj z nariadenia parížskeho kráľovského 
správcu z roku 1397. Hráči odchádzali cez pracovné dni z dielní a od rodín, aby hrali kocky, 
kolky, karty. Ďalším negatívom bola možnosť k hojnému podvádzaniu. Kocky patrili k jednej 
z najčastejších hier v stredoveku a pre svoju jednoduchosť prenikli aj do najnižších vrstiev. 
Išlo najprv o časti kostí (hru s kostičkami zaznamenal napr. Pieter Brueghel v obraze Detské 
hry, r. 1560) neskôr začali mať zárezy a s tým súvisela zmena ich funkcie. Začali byť 
používané k lósu náhodných čísel. Boli súčasťou aj rôznych doskových hier. Najprv mali 
kocky rôzne tvary, a až v stredoveku sa postupom času začali používať kubické kocky. Hra 
s kockami s názvom Backgammon, Wurfzabel (hraná dodnes) sa hrala už v období pred 
našim letopočtom. Hrala sa v antickom Ríme i Grécku a do celej Európy sa rozšírila práve v 
stredoveku. Z množstva prác zachytávajúcich spomenuté aktivity spomeňme aspoň  Le 
Roman de la Rose, známy tiež ako Guillaume de Dole Jeana Renarta, napísaný začiatkom 
trinásteho storočia popisujúci zábavy šľachtica a jeho družiny. Niektorí rytieri šli na lov, iní 
jedli, spievali, tancovali, hrali šachy alebo kocky. Taktiež sa z tejto romanci dozvedáme čo to 
o turnaji. Francúzsky básnik Rutebeuf (cca 1245 – 1285) napísal báseň Letná hra v kocky, kde 
sa vyjadruje k neduhu, ktorý mnohých pripravil o peniaze. Neodmysliteľnou súčasťou života 
hlavne  najvyššej spoločenskej triedy boli bohaté hostiny, ktoré boli chvíľami oddychu. 
Stredovek bol ako napísal francúzsky historik Lucien Febvre (1878 – 1956) v knihe Boje za 
históriu obdobím podvýživy prerušovanej žranicami. Lov tiež nemohol hýbať. Z mnohých 
výtvarných prác zmieňme Nočný lov florentského maliara Paola Uccella (1397 – 1475). 
 

4. NOVOVEK  
 

Anglickému humanistovi, diplomatovi a právnikovi Thomasovi Morovi (1473 – 1535) 
vyšla v roku 1516 jeho kritika štátnych pomerov Utópia. V krajine – Utópii nie je dovolená 
žiadna záhaľka a nečinnosť. Nenachádzajú sa v nej miesta s predajnou láskou, vinárne, prosto 
nič, čo súvisí so skazou mravov. Lov zveri jej obyvatelia vyhradili mäsiarom, lovom sa 
zaoberali otroci, pretože bol nehodný slobodných občanov. Veď zabíjanie zveri –  pozeranie 
sa na smrť i keď ide  len o zvieratá pramení podľa nich z citu ukrutného srdca alebo časom 
dôjde v ukrutnú povahu. Lov, hry v kocky v Utópii nie sú povolené. Zostávajúci čas medzi 
prácou, spánkom, jedením nemá byť zneužitý na zhýralosti. Väčšina sa počas týchto 
prestávok venuje vzdelaniu. Pokiaľ chcú tento čas stráviť prácou vo svojom odbore, nebráni 
sa im v tom, zaslúžia si pochvalu za užitočnosť pre štát. „Po obede trávia hodinu zábavou, 
v lete v záhradách, v zime v oných spoločných sieňach, kde obedúvajú. Tam buď prevádzkujú 
hudbu alebo sa osviežujú rozhovorom.“ (More, 1950, s. 63). O hráčoch v kocky vedia 
obyvatelia Utópie  len z počutia, podobné zhubné hry ako je aj hra s kartami nepraktizujú. Za 
to majú radi boj čísel alebo zápolia v cnosti a nepravosti. Tu More upozorňuje, že si treba 
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„niečoho všimnúť podrobnejšie, aby ste nemali mylnú predstavu. Mohli by ste si totiž 
myslieť, že keď pracujú iba šesť hodín, je snáď nebezpečenstvo, aby sa nedostavil nejaký 
nedostatok potrebných vecí. Ale v skutočnosti k tomu vôbec nemôže dôjsť, ba ona pracovná 
doba je pre opatrenie všetkého, čoho si vyžaduje nutnosť alebo príjemnosť života, nie len 
dostačujúca, ale dokonca nadbytočná. To uznáte i vy, ak uvážite u seba, ako veľká časť ľudu 
u iných národov trávi v nečinnosti.  Sú to predovšetkým skoro všetky ženy, teda polovica 
plného počtu, alebo zase, kde sú ženy zamestnané, tam obvykle miesto nich chrápu muži. 
K tomu pristupuje veľký a veľmi záhaľčivý zástup kňazov a rehoľníkov. Ďalej pripočítaj 
všetkých boháčov, zvlášť pánov panstva, ktorých všeobecne nazývajú urodzenými 
a šľachticmi. K nim pripoj ich dvoranstvo, zrejme napospol to háveď ľahko ozbrojených 
vetroplachov. Konečne sem pridruž statných a zdravých žobrákov, ktorí predstieranou 
chorobou zastierajú lenivosť.“ (More, 1950, s. 64). More tu navrhol pracovať šesť hodín, 
Tommaso Campanella  (1568 – 1639) skrátil pracovnú dobu v Slnečnom štáte na štyri hodiny. 
Jeden z názorov na výchovu a trávenie voľného času možno nájsť v satirickom románe 
Françoisa Rabelaisa (1483 – 1533) Gargantua a Pantagruel. Isteže, treba mať na pamäti, že 
ide o beletriu a nie učebnicu pedagogiky. Výchova obra Gargantuela je popísaná detailne. Po 
neúspechu prvej výchovnej metódy, prišla na rad iná. Odmyslením burlesknej nadsázky sa 
pred nami podľa Cipra nachádza novátorské poňatie výchovy, ktoré je negáciou neskoro 
stredovekej výchovy, ktorá bola ešte za čias Rabelaisa bežná. Obor sa vo svojom rozvrhu 
venoval čítaniu, vychádzkam, cvičil si telo, aritmetiku, geometriu, astronómiu, venoval sa 
hudbe, precvičoval písanie, trénoval jazdu na koni, lov, zápas, skok, beh, hral karty, kocky 
a chodieval sa pozerať na kaukliara. V XXII. kapitole románu je vymenovaných množstvo 
hier ako sú napríklad taroky, šachy, hra v tri kocky, guľôčky, kolky, na lotériu, na kopance, na 
naháňačku... Počet hier sa v rôznych vydaniach líši. Kolíše okolo počtu 214 – 240.       

V odkaze humanistu, kňaza, pedagóga Jana Amosa Komenského (1592 – 1670) 
možno nájsť otázky voľného času a výchovy detí a mládeže v čase mimo vyučovania. Svoje 
požiadavky rozpracoval v Zákonoch dobre usporiadanej školy a v Zákonoch o riadnom 
rozdelení času, kde vyžadoval pravidelné rozdelenie času. Čas mimo vyučovania bol 
vyčlenený na opakovanie látky, cvičenia v zbožnosti, na zábavu v hudbe alebo matematike 
a ostávajúci čas – voľný čas na domáce práce, súkromné štúdium, slušnú zábavu. Jeho 
koncepcia dotýkajúca sa voľného času je súčasťou aj spisu Zákony o spôsoboch oddychu. 
Komenský odporúča aj hru na hudobných nástrojoch, čítanie, návštevu divadla a rôzne hry, 
ktoré nazýval telesným a duševným pohybom. Hry pri ktorých sa nepohybujeme sa povoľujú, 
no len také pri ktorých možno cvičiť ducha. Teda šach odporúča, ale hrať karty a kocky 
zakazuje. Výchova k zdraviu, pohyb bol prosto nesmierne dôležitý. 

„Zásada, že rovnakou mierou je potrebné dbať o rozvoj telesných a duševných 
schopností človeka našla svoje vyjadrenie aj v humanizme a renesancii. Okrem návratu k 
antickým hodnotám výchovy a dokonalosti človeka sa do popredia dostávajú aj prírodovedné 
poznatky, týkajúce sa nielen vonkajšieho prírodného sveta, ale aj človeka a jeho telesného a 
duševného zdravia. Nové školy sa v období humanizmu usilovali vytvoriť nový vzor 
organizácie vyučovania, ktorý by umožňoval plný rozvoj jeho duševných a telesných síl. 
...Odporúča sa, aby školy boli umiestnené mimo mestských centier, skôr na vidieku, aby sa 
tak vytvárali lepšie možnosti pre zdravý telesný a duševný rozvoj dieťaťa. Tieto školy 
zaviedli nový program výchovy, ktorý zahrňoval aj oblasť mimoškolskej výchovy. Dôraz sa v 
nich dával na výchovu k zdraviu, telesné cvičenia a pracovné aktivity v prírodnom prostredí.“ 
(Kominarec, 2008, s. 26).  

Predstaviteľ osvietenstva v Anglicku, John Locke (1632 – 1704) vo svojom spise 
O výchove spomína voľný čas. Doba odpočinku by podľa neho mala byť usporiadaná 
s ohľadom na uvoľnenie toho organizmu, ktorý bol namáhaný. Taktiež zdôrazňuje venovanie 
sa činnostiam, ktoré prinášajú potešenie, uvoľnenie a úžitok. Teda už len z posledného 
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vyplýva, že venovať sa nejakej užitočnej činnosti je dôležité. To len vysoko postavení si 
mysleli, že robiť niečo užitočné sa nehodí k ich stavu, nemôže to slúžiť k rozptýleniu 
vhodného pre gentlemana. A tak bola v obľube móda neplodných a nebezpečných kratochvíľ 
ako sú kocky, karty, či pitie. Mnohí týmito záležitosťami ubíjajú svoje prázdne chvíle skôr zo 
zvyku  než z núdzi nejakého lepšieho  zamestnania, ktoré by im vyplnilo ich voľný čas.  
Locke  do vo svojich názorov o výchove zaradil aj potrebu manuálnej práce. Tá nielen že 
zvyšuje obratnosť, zručnosť, prospieva zdraviu – hlavne keď sa jej venujeme na čerstvom 
vzduchu. Pre dedinského gentlemana odporúčal hospodárstvo, záhradníctvo a spracovanie 
dreva, ktoré mu môže byť na osoh, lebo sa naučí vyrábať rôzne veci pre zábavu i úžitok. 
Odpočívať neznamená leňošiť, namáhavá práca môže poskytnúť odpočinok a rozptýlenie. Kto 
má opačný názor „zabúda na skoré vstávanie, náročnú jazdu na koni, teplo, zimu a hlad 
lovcov. A vieme predsa, že lov je napriek tomu bežným osviežením ľudí vyšších stavov.“ 
(Locke, 1984, s. 212).  Užitočné zamestnania ako záhradníčenie by nebolo menším 
rozptýlením než hocaké zo záhaľčivých zábav, keby si našli ľudia v nich záľubu.  

Mnoho ráz už tu spomínané kocky, guľôčky, karty boli často znázornené aj vo 
výtvarnom umení, literatúre. K ranným prácam holandského maliara Hieronyma Boscha 
(1450 – 1516) patrí jeho olej na dreve Kaukliar. Tento výjav z každodenného života zachytil 
neduhy spoločnosti a hazardných hier. Obraz znázorňujúci prihlúply výraz obete z  ktorej úst 
kaukliar vyčarováva žabu, na stole rozloženú zrejme hru s hádaním kde sa nachádza guľôčka, 
podvodníka okrádajúceho starca so žabou v ústach má pravdepodobne moralizujúci úmysel. 
Tiež kartové hry sa tešili popularite. Do zoznamu obrazov, ktoré namaľoval taliansky majster 
obdobia baroka Caravaggio (1573 – 1610) patria aj Falošní hráči kariet. Holandskí maliari: 
Leyden Lucas Hughensz (1494 –  1533), Hráči kariet, Jacob Duck (1600 – 1667), Hráči 
kariet – 1640, Jan Steen (1626 – 1679), Hráči kariet – 1664, Scéna s hráčmi kariet – 1665 
tiež zachytili túto hru, ako napríklad aj Francúz Jean Baptiste Simeón Chardin (1699 – 1779), 
Chlapec hrajúci karty – 1740. Francúzsky renesančný básnik François Villon (1431 – 1463) 
písal o hre s kockami napríklad v Balade mravoučnej a v práci s názvom Závet.            

O práci, ktorá môže spôsobovať zábavu, dokonca poskytovať odpočinok si tí, čo 
snívali o večnej záhaľke mysleli svoje. Vytúžená zem hojnosti, kraj zaháľačov, krajina, kde 
má každý more voľného času – Cockaigne, Land of Plenty bola snom nejedného. Asi 
najstaršia zmienka o takejto rozprávkovej krajine pochádza zo staro francúzskej poviedky Le 
Fabliau de Coquaigne  (okolo roku 1250). V Nemecku bola známa ako Schlaraffenland, zo 
slova der Schlaraffe, čo znamená povaľač. Ohlasov na túto bájnu krajinu v literatúre je 
mnoho. Námet sa zapáčil aj Pietrovi Brueghelovi (1525 –  1569) a obraz  na túto tému 
namaľoval v roku 1567. 
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