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Sportovní tematika 
v českém výtvarném umění 
20. a 21. století

Sports themes
in Czech art of the
20th and 21st centuries

SPORT is art
je umění

Petr Volf
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Myron, Diskobolos (kopie), 

5. století př. n. l. 

Národní římské muzeum, Řím

Discobolos (copy)

5th century BCE,

National Roman Museum, Rome

Emotivněji, přesvědčivěji, lépe

Sport se ve výtvarném umění objevuje od pradávna a překvapivě často, i když s různě dlou-

hými odmlkami. Můžeme dokonce hovořit o jakýchsi spojitých nádobách, protože o tom, jak 

kdysi sportování vypadalo, si můžeme namnoze udělat představu právě jenom díky umělec-

kému ztvárnění. 

Ve sbírce Iráckého národního muzea v Bagdádu se nachází bronzová soška, která zná-

zorňuje dvojici zápasníků, a její stáří se odhaduje na 4600 až 4700 let.1 Zatímco sumerské klí-

nové písmo přečte pouze pár vyvolených, soška překlad nepotřebuje. Oba siláci jsou v před-

klonu, drží se za pás a jeden druhého se snaží přetlačit, získat převahu. Právě souboj dvou 

mužů je tím nejsnazším způsobem, jak změřit síly. Za zlatou éru neustále hodnou obdivu 

můžeme považovat antické Řecko, neboť právě zde, ve městě Olympie, vznikly v roce 776 

před naším letopočtem nejznámější sportovní hry. Než zanikly, konaly se každé čtyři roky 

více než tisíc let. Obnovit se je podařilo až v roce 1896 baronu Pierru de Coubertin a  jeho 

souputníkům, mezi nimiž byl také Čech Jiří Guth (jako člen Mezinárodního olympijského 

výboru): první novodobé olympijské hry proběhly v Aténách.2

Diskobolos od sochaře Myrona z pátého století před naším letopočtem je jednou z nej-

krásnějších soch všech dob. Patří nejenom k nejznámějším, ale i nejdůležitějším, tak jako 

Michelangelův David (1504), Rodinův Myslitel (1880) nebo Giacomettiho Kráčející muž (1961). 

Bronzový originál Diskobola se nezachoval – je pokládán za ztracený – existuje však řada 

jeho kopií, přičemž za jednu z nejvěrnějších lze považovat mramorovou plastiku z první-

ho století našeho letopočtu, vystavenou v  Národním římském muzeu, v  paláci Massimo-

-Lancellotti. Diskobolos je příkladem dokonale zachyceného pohybu v nadčasovém podá-

ní. Sochař znal očividně dobře atletiku. Sportovce obdařil klidný výrazem, soustředěným, 

a přitom uvolněným, což je předpoklad dobře provedeného hodu diskem. Disk svírá atlet 

v pravé ruce nad úrovní hlavy, zatímco volná ruka se dostává až pod koleno levé nohy. Není 

bez zajímavosti, že na konci devatenáctého století socha inspirovala českého atleta Františka 

Jandu-Suka k zásadní inovaci při provádění hodu diskem, který se dosud prováděl z místa. 

Janda-Suk zkusil přidat otočku umožňující efektivnější využití pohybové energie. „Nemohl 

jsem se smířit s myšlenkou, že Myronův Diskobolos by to dělal špatně, a tu mi jednou napad-

lo, že když on při zášvihu pravé ruky má protichůdnou nohu vzadu, že snad také on házel 

z pravé přes levou nohu, ale za sebe. Zkoušel jsem to, dělaje při tom nejdříve poloviční rotaci, 

a když to šlo, postupoval jsem dále, až jsem zjistil, že s celkovou rotací se mi házelo nejlépe.“3 

Klasická socha tedy posloužila při zlepšování výkonnosti, experimentující český atlet dosáhl 

evropského rekordu a byl na hrách v Paříži roku 1900 druhý.
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Sebastiano Filippi, Rohování, okolo 1560,

Boxing, ca. 1560, Castello Estense, Ferrara 

More moving, more compelling, better 

Sports have appeared in the visual arts since ancient times and with surprising frequency, 

though with hiatuses of varying duration. One could even view art and sports as something 

like communicating vessels, because often our understanding of what certain sports once 

looked like is based solely on how they were depicted in artwork. 

The collections of the National Museum of Iraq in Baghdad contain a bronze statue of a 

pair of wrestlers estimated to be between 4,600 and 4,700 years old.1 Although only a chosen 

few are able to read Sumerian cuneiform script, the statue requires no translation. The two 

strongmen are leaning forward, holding each other by the waist and trying to push back the 

other to gain the upper hand. A duel is the easiest way to measure their strength. 

A forever awe-inspiring golden age was certainly experienced in Ancient Greece, 

as it was here, in the city of Olympus, that the most well-known sports games came into 

being in 776 BCE. Before the games ceased, they were held every four years for over one 

thousand years. They were not renewed until 1896 by Baron Pierre de Coubertin and his 

contemporaries, who included Czech Jiří Guth (a member of the International Olympic 

Committee); the first modern Olympic Games were held in Athens.2 

Sculptor Myron’s Discobolos from the 5th century BCE is one of the most beautiful statues 

of all time. It is not only one of the most recognized, but also most important sculptures, 

alongside Michelangelo’s David (1504), Rodin’s 

The Thinker (1880) and Giacometti’s The Walking 

Man I (1961). The bronze original of Discobolos 

has not been preserved—it is believed lost—but 

there are numerous copies. A marble sculpture 

from the 1st century CE exhibited in the National 

Roman Museum’s Palazzo  Massimo-Lancellotti 

is considered one of the most faithful replicas. 

Discobolos is an example of a perfectly captured 

movement in a timeless presentation. The sculptor 

was evidently intimately familiar with athletics. 

He endowed the athlete with a calm expression, 

focused yet relaxed, which is a must for a well-

thrown discus. The athlete clutches the discus in 

his right hand above his head, while his free hand 

reaches just below his left knee. 

Profesor umění Claude Frontisi upozorňuje, že dochované římské kopie představují „ide-

ální těla vymodelovaná na základě určitých proporčních vztahů, jakési abstraktní anatomie. 

Postoj nebo nějaký postoj vypovídají o atletově disciplíně. Šlo o celou filozofii lidské bytosti… 

Mimo rámec starověku posloužila jako vzor pro klasicistní a neoklasicistní vzory, které se střída-

vě objevují až do našich dnů…“4 V antickém Řecku se také zrodil ideál kalokagathie, požadavek 

na krásu fyzickou snoubící se s krásou duševní. Podle něj by měl mít člověk osvojenou schop-

nost podávat náročné výkony, být rychlý, silný, odolný, ale také by měl být vzdělaný, zběhlý 

v různých oborech a měl by se šlechetně chovat, aby mohl být dáván za vzor. Jednostrannost 

v jakémkoliv směru může být sice zajímavá, ale jen do jisté míry, protože nepřispívá k celkové-

mu rozvoji osobnosti. Směřování k harmonii zůstalo jedním z hlavních odkazů řecké kultury, 

s nímž se ztotožnil také historik umění a estetik Miroslav 

Tyrš, jeden ze zakladatelů Sokola. Stejně tak je inspirativní 

odkaz principu ekecheiriá, dodržování posvátného míru 

v době konání olympijských her. Když se sportuje, tak se 

neválčí. Jak prosté a neustále aktuální, ostatně jako větši-

na rituálů spojených s antickým sportem. Olympijské hry 

však byly zakázány jako pohanské slavnosti v  roce 394 

našeho letopočtu výnosem křesťanského císaře Theo-

dosia I. Olympie byla spolu se svými sportovišti zničena 

císařovými následovníky i zemětřesením. Kult těla a jeho 

oslavování umělci se rozplynul v období středověku.

K  obnově tělesné kultury pomalu dochází za  re-

nesance a  v  období humanismu, kdy se opět obrací 

pozornost k antice. Sporty jako jízda na koni, zdokona-

lování se v  šermířském umění a  různé hry za použití 

pálek a  míčů se stávají kratochvílí šlechty. Sportování 

se odráží v architektuře. Budují se míčovny a jízdárny, 

z  nichž některé svou krásou připomínají paláce. Tato 

móda se dostává též do Čech. Vedle těch monumentál-

ních a výstavních, jako je sgrafitem zdobená Velká mí-

čovna v Královské zahradě Pražském hradu z roku 1569 

(navrhl ji Bonifác Wohlmut), se staví ale i  skromnější, 

například Ital Ringolini adaptoval v  roce 1675 na mí-

čovnu dům na nároží Jilské a Vejvodovy ulice, dodnes 

připomíná někdejší účel budovy deska se třemi pálkami 

ve vějířovité kompozici a šesti míčky.5 
Stránka z manuálu bojového umění „Flos duellatorum“, 

autor Fiore dei Liberi, 1410

Page from Flos Duellatorum, a martial arts manual written 

by Fiore dei Liberi in 1410
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Míčovna, Praha – Staré Město, 1675

Ball Game Hall, Prague – Old Town, 1675 

It is worth noting that at the end of the 19th century, the statue inspired Czech athlete 

František Janda-Suk to fundamentally innovate the discus throw, which till then had been 

thrown from a standing position. Janda-Suk tried to add a turn, allowing him to make more 

efficient use of kinetic energy. “I couldn’t come to terms with the idea that Myron’s Discobolos 

would be doing it wrong, and suddenly I realized that if he had his opposing leg in back of 

him while he was swinging his right arm, perhaps he was also throwing the discus from the 

right over to the left leg, but behind him. I tried it, at first making a half-rotation, and when 

that worked I went further, until I realized I threw best with a complete rotation.”3 The classic 

statue helped improve Janda-Suk’s performance: the experimenting Czech athlete broke the 

European record and came in second at the Olympic Games in Paris in 1900.

Art professor Claude Frontisi notes that the preserved Roman replicas represent “ideal 

bodies modeled based on certain proportional relations, a sort of abstract anatomy. The 

posture or some posture attests to the athlete’s discipline. It was an entire philosophy of the 

human being.... Outside the framework of Antiquity, it served as a model for Classicist and 

Neo-Classicist models that have alternately appeared up 

until today’s times….”4 

Ancient Greece also gave rise to the ideal of kalos 

kagathos, a demand for physical beauty combined with 

spiritual beauty. According to this ideal, man should master 

the skill of performing strenuous work, be fast, strong, 

and hardy, but he should also be educated and proficient 

in various areas and demonstrate noble behavior so he 

may be held up as an example. While a single focus  in 

any direction may be interesting, it is only to a certain 

extent, as it does not contribute to one’s overall personal 

development. Gravitating towards harmony remained one 

of the main legacies of Greek culture, one with which art 

historian and aesthetician Miroslav Tyrš, a co-founder of 

the Sokol movement, fully identified. 

An equally inspiring legacy is the principle of 

ekecheiria, adherence to sacred peace while the Olympic 

Games were held. When sports events are held, war is not 

waged—so simple and perpetually current, just like most 

rituals associated with the sports of antiquity. However, in 

a 394 CE order issued by Christian Emperor Theodosius I, 

the Olympic Games were banned as a pagan celebration 

Sport je závislý na volném čase. Zjednodušeně řečeno, kdo jej nemá, nemůže si hrát (to 

platí i dnes) – celá staletí si jej mohla dopřávat jen aristokracie. K většímu rozšíření sportu 

mohlo dojít až v situaci, když zbohatlo měšťanstvo, a poté – v souvislosti s nástupem nových 

technologií a strojové výroby –, když byla zkrácena pracovní doba. Sport v devatenáctém 

století vyjadřuje étos postupné demokratizace západní společnosti, kdy spolu mohou soutě-

žit lidé bez ohledu na svůj původ a majetek.

Sport se nejrychleji rozvíjí v Anglii, která přebírá roli někdejšího antického Řecka. Pohy-

bové aktivity zde dostávají řád a pravidla. Théodore Géricault, představitel romantismu, maluje 

v roce 1821 obraz Dostihy v Epsomu, které se v tom roce konaly již po jednačtyřicáté! Kvarte-

to žokejů vypadá, jako by se dostih na 2 423 metrů dlouhé trati odehrál včera; jsou oblečení 

podle současných zvyklostí, do barevných dresů, na hlavách mají čapky se stínítkem, rajtky 

zastrčené do vysokých kožených holínek; dva jezdci používají ke zvýšení tempa bičík. Jedi-

né neautentické je zobrazení pohybu koní, jejichž nohy jsou v nepřirozené pozici – přední 

směřují dopředu a zadní dozadu v jediném okamžiku, což není možné. I přes tuto idealizaci 

patří Géricaultova malba k  průkopnickým dílům zobrazujícím sport. Symbolizuje sportovní 

Gabrielle Bella, Hra s raketou, 2. polovina 18. století, Galerie Querini Stampalia, Benátkyy

Game of Raquests, 2nd half of 18th century, Querini Stampalia Gallery, Venice
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and its sports grounds, Olympia, were destroyed by the Emperor’s successors and a series of 

earthquakes. The cult of the body and celebration of the body by artists disappeared in the 

Middle Ages.

Physical culture slowly revived during the Renaissance and Humanist periods, when 

attention returned to Antiquity. Sports such as horseback riding, perfecting one’s fencing 

skills and various ball and stick games become aristocratic pastimes. Sports are reflected in 

architecture. Halls for playing ball games and horseback riding are built; some are so beautiful, 

they seem like palaces. This fashion also makes it to Bohemia. Besides the monumental and 

unrivaled halls, such as the sgraffito-adorned Large Ball Game Hall in the Royal Garden of 

Prague Castle built in 1569 (designed by Bonifaz Wolmut), more humble structures were also 

erected. In 1675, Italian architect Ringolini converted the house on the corner of Jilská and 

Vejvodova streets into a ball game hall; even today, a plaque with three bats arranged as a fan 

and six balls still recalls the former purpose of the building.5 

Sports depend on free time. Simply put, if you do not have time, you cannot play (which 

still applies today)—for centuries, sport was solely the realm of the aristocracy. Sports could 

expand further only after the townspeople became wealthier and working hours were 

shortened (with the introduction of new technology and mechanical production). In the 

19th century, sports expressed the gradually democratizing ethos of Western society, where 

people regardless of origin and means are able to compete with each other.

Sports flourished quickly in England, where they assumed the same role as in Ancient 

Greece. Physical activities acquire order and rules. Théodore Géricault, a leader of the Romantic 

movement, painted The 1821 Derby at Epsom, which was holding its forty first annual run that 

year. The four jockeys look as if the 2,423 meter race could have been held yesterday: they 

are dressed according to the current fashion, in colorful uniforms, caps with visors atop their 

heads, jodhpurs tucked into their tall leather riding boots. Two riders use their riding crops to 

encourage their horses to go faster. All that is unauthentic is how the horses’ movements are  

rendered—their legs are in an unnatural position, front legs forward and back legs backward 

at the same time, which is physically impossible. Despite this idealization, Géricault’s painting 

is a pioneering work in the depiction of sports. It symbolizes athletic competition and man’s 

control of an animal, overcoming borders. The winning horse in 1821 was Gustavus, owned by 

John Hunter and ridden by Sam Day, but Géricault probably visited the race the previous year, 

when he relocated from France to England for an eighteen-month stay. 

Horse races are the most frequently portrayed sport in the 19th century. Edgar Degas, 

one of the originators of the Impressionist principle of painting, captured the atmosphere 

before the start and during the races themselves in many of his paintings. Equestrian sports 

remained exclusive. They first appeared at the Olympic Games in Paris in 1900, when  

soupeření i ovládnutí zvířete člověkem, překonávání dosažených hranic. V roce 1821 zvítězil 

kůň Gustavus majitele Johna Huntera, se Samem Dayem v sedle, ale Géricault pravděpobně 

navštívil dostih už v předchozím roce, kdy na osmnáct měsíců přesídlil z Francie do Anglie. 

Dostihy patří v devatenáctém století k nejčastěji ztvárňovaným sportům. Předstartovní 

atmosféru i samotné závody zachytil v mnoha svých obrazech Edgar Degas, jeden z iniciáto-

rů impresionistického principu tvorby. Jezdecký sport si již navždy uchoval svoji výlučnost. 

Na olympijských hrách se poprvé objevil už v roce 1900 v Paříži, kde se soutěžilo v parku-

rovém skákání, které je také součástí moderního pětiboje, sportu, který vymyslel baron de 

Coubertin a který se stal trvalou součástí her od Stockholmu roku 1912. 

Heslo „Citius, Altius, Fortius“ převzal baron Pierre de Coubertin od otce Henri Didona, 

dominikánského kněze, pedagoga a spisovatele. Didon byl Coubertinův přítel a podporoval 

jej v myšlence obnovení olympijských her. Český překlad z latiny nabádá: „Rychleji, výše, sil-

něji“ – a jenom máloco vyjadřuje tak výstižně touhy euroatlantické civilizace po neustálém 

směřování vpřed, po neutuchajícím pokroku vyplývajícím ze snahy být výkonnějším, odol-

nějším… lepším. Progres znamená vše a sport se stává jeho zosobněním, v němž hraje ur-

čující roli překonávání rekordů. Motto, které je od roku 1920 součástí olympijské vlajky s pěti 

propojenými kruhy, však nejde doslovně vztáhnout na uměleckou tvorbu, protože rychlost, 

výška ani síla v ní nehrají důležitou roli. 

Kdybychom přesto heslo chtěli analogicky vztáhnout na svět umění, mohli bychom je 

transformovat a potom by mohlo znít například: „Výstižněji, lehčeji, emotivněji“, ale také tře-

ba „Dynamičtěji, výrazněji, přesvědčivěji“ nebo „Pravdivěji, lépe, krásněji“. Takto pozměněné 

by se dalo motto použít prakticky ve všech oborech kultury, ať už v divadle, literatuře nebo 

filmu, ve výtvarném umění, ba i v architektuře. S každým novým dílem chce být autor přece 

lepší, výmluvnější, přesvědčivější, výraznější, emotivnější, empatičtější, přesnější – aby mohl 

vyjevit pravdu o světě, jehož je součástí. Každý umělec chce nahlédnout dále za pomyslnou 

oponu či hlouběji pod povrch věcí, jevů a událostí, tak jako se skokan odhodlává k překonání 

laťky, jejíž výšku dosud považoval za nezdolatelnou. 

Umění a sport se navzájem inspirují. Vezměme si třeba tenis a nejstarší turnaj ve Wim-

bledonu, který se hraje v  londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu už od 

roku 1877. Každý, kdo vstupuje na centrální kurt, kde se odehrávají ty nejdůležitější zápasy 

– nyní kupříkladu mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem nebo mezi Petrou Kvito-

vou a Marií Šarapovovou – je konfrontován s veršem z básně Když od Rudyarda Kiplinga.  

Nad průchodem na kurt se píše: 

Když proti triumfu i ponížení,

jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt.6 
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Florentský fotbal, náměstí Santa Croce, 1688

Florentine Soccer, Piazza Santa Croce, 1688

a competition was held in Grand Prix Jumping, similar to today’s show jumping. Jumping is 

also one of the five sports in the Modern Pentathlon, invented by Baron Pierre de Coubertin 

and a core part of the Games since its debut in Stockholm in 1912. 

Baron de Coubertin adopted the motto “Citius, Altius, Fortius” from Father Henri Didon, 

a Dominican priest, educator, and writer. Didon was Coubertin’s friend and supported his 

idea to revive the Olympic Games. Translated into English the Latin reads, “Faster, Higher, 

Stronger”—little expresses so accurately the desire of Euro-Atlantic civilization to constantly 

press forward, to resolutely move on, stemming from its effort to be more powerful, more 

resilient… better. Progress means everything, and sports embody progress, with the breaking 

of records playing a definitive role.

The motto, which has been on the Olympic flag with five interlocking rings since 1920, 

cannot be literally applied to art because the qualities of speed, height and strength do not 

play an important role in art. Nonetheless, if one would want to draw an analogy between 

the motto and the art world, the motto could be reworded to “More accurate, more moving, 

Ať totiž dopadne zápas jakkoliv, člověk se nesmí poddat a dál žít stejně jako předtím, 

nezpychnout ani nezoufat. Celá báseň je jakýmsi návodem, jak se chovat v nejrůznějších 

životních situacích, jimž měli čelit muži viktoriánské éry, nicméně zdá se, že neztratila – 

jako každé mistrovské dílo – svou naléhavost. Prohra, nebo výhra? Co na tom. Kiplingova 

báseň má obecnou platnost a stojí za to si ji ponechat v paměti, pokud ne celou, tak alespoň 

„wimbledonský úryvek“. Alena Šrámková, první dáma současné české architektury, zastává 

podobný postoj a mohl by jí závidět lecjaký špičkový sportovec: „Prohrávat, to já umím. Spor-

tovala jsem, a jestli jsem si z toho něco odnesla, tak to, že jsem se naučila prohrávat. Nesložím 

se z toho. Za hodinu je to za mnou. Na to je sport nejlepší. Nenahraditelný.“7 

V podobném duchu uvažoval francouzský filozof a spisovatel Roger Caillois v pojednání 

o hře a jejím vlivu na kultivaci osobnosti: „Způsob, jakým se k vítězství dospělo, je důležitější 

než samo vítězství a každopádně důležitější než to, co se do hry vsadilo. Zákon hry vyžaduje, 

aby se přijala jako prostý mezičas, aby se vítězství přijalo bez opojení a ješitnosti, vyžaduje 

nadhled a krajní zdrženlivost vůči svému vlastnímu konání. Stavět se tedy ke skutečnosti jako 

hře, rozšířit prostor velkorysého herního chování, které dokáže zaplašit skrblictví, chtivost 

a zlobu, znamená pracovat na dílu civilizace.“8 Caillois srovnává cyklistické závody, turnaje 

v boxu nebo ve fotbalu s divadelním představením svého druhu. Sportovci také mají svoje kos-

týmy, rituály, přičemž utká-

ní se vedou podle předem 

jasně stanovených pravidel. 

Podle něj jsou to „dramata, 

jejichž jednotlivé peripetie 

udržují publikum v  napětí 

a vyúsťují rozuzlením, které 

uvádí v extázi jednu část pu-

blika a  uvrhává v  zoufalství 

druhou“.9 Jako velmi bystrý  

pozorovatel si Roger Caillois 

mimo jiné všiml, že podle 

toho, které sporty či hry jsou 

v různých zemích rozšířené, 

můžeme dokonce odvodit 

jakousi národní charakteris-

tiku. Jako příklad, jímž svo-

je tvrzení podporuje, uvádí 

golf a  jeho oblibu v  anglo-

Théodore Géricault, Dostihy v Epsomu, 1821, Louvre, Paříž

The Derby at Epsom, 1821, Louvre, Paris
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lighter,” or perhaps “More dynamic, more compelling, bolder,” or even “More authentic, more 

beautiful, better.” With this rewording, the motto could be used in practically all areas of the 

arts, from the theater and literature to film, the visual arts, and even architecture. With each 

new work, the creator wishes to be better, more accurate, more compelling, more moving, 

bolder, more empathetic, and more exact so he may reveal the truth about the world of which 

he is a part. Every artist wants to get a look behind the curtains and deeper below the surface 

of things, phenomena and events, just as a high jumper finds the resolve to leap over a bar 

she had once considered insurmountable. 

Art and sports inspire each other. Take tennis, for example, and the oldest tennis 

tournament, Wimbledon, which has been played at London’s All England Lawn Tennis and 

Croquet Club since 1877. Everyone who enters Centre Court, where the most important 

matches are played—these days Roger Federer versus Rafael Nadal and Petra Kvitová versus 

Maria Sharapova—comes face to face with a verse from Rudyard Kipling’s poem “If.” Over the 

entryway to the court there is an inscription: 

If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two impostors just the same6 

No matter how the match turns out, one must live just as before, never giving up, 

despairing or growing arrogant. Although the entire poem is a sort of manual on how to 

behave in the various situations men might face in the Victorian era, like all masterpieces 

it seems it has not diminished in urgency. Victory or defeat? Does it matter? Kipling’s 

poem is generally applicable and worth remembering if not in its entirety, then at least the 

“Wimbledon” excerpt. 

Alena Šrámková, the first lady of contemporary Czech architecture, holds a similar 

philosophy and could be envied by any elite athlete: “Losing, that’s something I know how to 

do. I played sports and if I got anything out of it, it was that I learned how to lose. I don’t break 

down when I lose. After an hour I’ve got it behind me. Sports are the best for that. Irreplaceable.”7 

French philosopher and author Roger Caillois’ thoughts followed a similar line in his 

essay on games and their impact on personal development. “How victory was achieved is 

more important than the victory itself, and in any case it is more important than whatever 

stakes were placed on the game. The law of play requires that games be accepted as a mere 

interlude, that victory be accepted without euphoria or vanity. It requires a detached look and 

extreme restraint in regards to one’s own performance—in other words, facing facts as a game 

and broadening space for benevolent sportsmanship, which is able to dispel miserliness, 

greed, and malice, means working towards civilization.”8 Caillois compares bicycle races, 

saských zemích: „Je to hra, v níž každý může kdykoliv libovolně podvádět, ale která ztrácí 

okamžitě veškerý půvab, jakmile se švindl stane pravidlem. Možná, že po tomto zjištění nás 

nepřekvapí, že duchu golfu v Anglii odpovídá chování daňových poplatníků ke státní po-

kladně, chování občanů ke státu.“ Bez respektování pravidel je jakékoliv vítězství, ať už při 

sportování pro osobní potěchu, nebo v národních barvách, bezcenné. 

Sport by měl být především zábavou. Slovo samotné je totiž odvozeno z latinského „de-

portare“ neboli bavit se. I když sport může připomínat nemilosrdnou bitvu, mělo by jít jenom 

o zdánlivou podobnost s opravdickou líticí a  jeho radostná podstata by měla být pokaždé 

zachována. Lehce se to řekne, hůře uskutečňuje. Něco takového je těžké radit sportovním 

příznivcům, kteří se ztotožňují se svým týmem natolik, že prohry přijímají jako svoje ne-

zdary. Můžete jim donekonečna vysvětlovat, že rozumný člověk se má angažovat jenom ve 

věcech, které může vlastním přičiněním ovlivnit, ale je to marné. Zatímco správný sportovec 

se po neúspěchu zpravidla rychle „oklepe“ a jde dál, protože musí čelit dalším výzvám, tak ti, 

kteří mu drželi palce v hledišti, upadají často do dlouhotrvající apatie a deprese. Jejich smu-

tek bývá natolik hluboký, že jej přečasto provázejí slzy bolesti, což je v přímém protikladu se 

zdrženlivostí doporučovanou Rudyardem Kiplingem 

i Rogerem Cailloisem. Ostatně samotní sportovci při-

znávají, že je jejich role oproti fanouškům, kteří jim 

drží palce v publiku, psychicky snazší. Opakovaně to 

konstatují například tenisté v Davisově poháru, kteří 

nervózně sledují zápasy svých kolegů z lavičky ved-

le kurtu. Být strůjcem událostí je jiné než dění pouze 

přihlížet.

Právě fanouškové či fandové, jak se jim v Čes-

ku říká, se stávají častým námětem uměleckých děl. 

Za všechny si připomeňme nepřekonatelné Muže 

v ofsajdu Karla Poláčka z roku 1931, které jsou první 

opravdu hlubokou sondou do života lidí posedlých 

fanděním: podtitul knihy Ze života fotbalových pří-

vrženců nás o tom nenechá pochybovat. Román se 

dotýká nejrůznějších aspektů jejich existence, ať už 

se jedná o  sociální, geografické, či kulturní motivy 

příslušnosti k  tomu či kterému fotbalovému klubu. 

Poláček vše podává s příznačným humorem, nicmé-

ně řeší i vážné otázky. V kapitole Páně Načeradcovo 

vyznání víry hlavní hrdina, židovský majitel obchodu 
Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Dívka s raketou a opeřeným míčkem, 

1740, Galerie Uffizi, Florencie

Girl with Racket and Shuttlecock, 1740, Uffizi Gallery, Florence
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boxing tournaments and soccer with theater performances. Athletes also have their own 

costumes and rituals, and matches proceed according to a set of explicit, pre-defined rules. 

He explains that these are “dramas whose vicissitudes keep the public breathless, and lead 

to denouements which exalt some and depress others.”9 A keen observer, Roger Caillois also 

noticed that one can make conclusions about certain national characteristics in terms of 

the games that are especially popular there. As an example to support his claim, he uses 

golf and its popularity in Anglo-Saxon countries: “... a game in which a player at any time 

has the opportunity to cheat at will, but in which the game loses all interest from that point 

on. It should not be surprising that this may be correlated with the attitude of the taxpayer 

to the treasury and the citizen to the state.”10 Victory—whether in a sport played for personal 

enjoyment or while dressed in the colors of the national flag—is meaningless when the rules 

are not respected. 

More than anything else, sports should be fun. The word itself is derived from the Latin 

word deportare, to amuse. Even though sports may seem like a ruthless battle, it should only 

seem similar to a real hostile conflict; its joyful nature should always be preserved. This is 

easier said than done. It is difficult to give this advice to sports fans who identify with their 

teams so much, they view their team’s losses as their own failures. It would be a waste of 

breath to tell them over and over again that reasonable people should only get involved in 

things they can influence through their own actions. Whereas a good athlete usually quickly 

dusts himself off and goes on following a loss because 

he must face further challenges, those who were rooting 

for him up in the stands often slip into apathy and 

depression. Their grief tends to be so deep, it is frequently 

accompanied by tears of pain, which is diametrically 

opposite to the reserve recommended by Rudyard 

Kipling and Roger Caillois. Even athletes themselves 

admit that their role is psychologically easier than that of 

the fans rooting for them from their seats. This has been 

oft repeated by tennis players competing in the Davis 

Cup, who nervously watch their teammates’ matches 

from the benches next to the court. Being the architect of 

a situation is far different from just watching the situation 

unfold.

Fans are a frequent subject in works of art. One of 

many worth mentioning is Karel Poláček’s unrivaled 

Muži v  ofsajdu (Men Offside) from 1931, which is 
Scene from the 1931 film Muži v ofsajdu, directed by Svatopluk Innemann 

and based on the novel by Karel Poláček. 

s konfekcí, vysvětluje, proč je příznivcem pražské Slavie: „Chcete říct, že já, jakožto žid, měl 

bych bejt při Spartě. No, to zas dovolte. Já vím, že moc židů jde za Spartou, ale kompletně 

ne. Já vám něco řeknu. Kdyby celá náboženská obec i s vrchním rabínem vzývala Spartu, já 

zůstanu věrnej pěticípý hvězdě Slavie. Od toho neustoupím. Jak jsem koupil, tak prodám.“10 

Pan Načeradec pociťuje se Slavií až jakousi osudovou spřízněnost, která se může rovnat ná-

boženství, ba ho i v určitém ohledu přesáhnout. Zvláště ve vypjatých okamžicích se k Bohu 

upínají i bezvěrci a věřící zesilují svoje prosby směřované k nebesům. Když v semifinále Mis-

trovství světa ve fotbale v roce 1998, které se uskutečnilo ve Francii, Brazílie přešla přes Nizo-

zemsko, den po vítězství vyšla v deníku Jornal do Brasil tato modlitba:

Svatý Taffarele, jenž stojíš v bráně, 

ty sladký anděli, anděli strážný, 

ty chráníš naši svatyni, naději, štěstí. 

Od tebe přichází naše 

nutkání ke zpěvu a tanci – 

tvé požehnané ruce 

chrání poslední kousek země 

našich otců.

Podle Alexe Bellose je autorem modlitby spisovatel Carlos Drummond, který chtěl osla-

vit umění brazilského brankáře Cláudia Taffarela. Právě tento nevysoký gólman, známý svou 

předvídavostí, dokázal nizozemským střelcům chytit dvě penalty a  posunout svůj tým do 

finále.11 Takovéto uctívání se netýká jen zemí spojovaných s fotbalovým zanícením, jako je 

Brazílie, Argentina nebo Anglie (spisovatel Nick Hornby je v roce 1992 popsal ve své slavné 

knize Fotbalová horečka), a nemusí se týkat výhradně kopané. 

Když v  roce 1998 vyhráli hokejisté České republiky na zimních olympijských hrách 

v  Naganu, bylo to také považováno za cosi blízkého zázraku. Šlo totiž o  takzvaný „turnaj 

století“, protože se jej mohli zúčastnit všichni profesionálové hrající nejkvalitnější hokejové 

soutěže v USA a Kanadě. Češi, pokládaní za outsidery, přesto postupně porazili výběry Spo-

jených států, Kanady a Ruska. Na oslavu vítězství byla napsána opera Nagano, první a dosud 

jediná hokejová opera na světě. Má tři dějství – tak jako hokejový zápas má tři třetiny. Hudbu 

k ní složil Martin Smolka, libreto napsal Jaroslav Dušek, scénu a kostýmy navrhl Bořek Šípek 

a premiéra byla provedena v roce 2004 ve Stavovském divadle pod režií Ondřeje Havelky. 

Ukolébavka, kterou pronáší ve třetím předzpěvu nad kolébkou Gejša, biblicky zvěstuje naro-

zení brankáře Dominika Haška, jenž byl hlavním hrdinou nečekaného triumfu:
Scéna z filmu Muži v ofsajdu režiséra Svatopluka Innemanna podle  

stejnojmenného románu Karla Poláčka. Rok 1931
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the first truly deep probe into the lives of die-hard fans; the subtitle of the book, Ze života 

fotbalových přívrženců (Pictures from the Lives of Soccer Supporters), leaves no doubt about 

the subject. The novel touches on various aspects of their everyday lives, including the social, 

geographical and cultural motives behind their support for a particular soccer team. 

Poláček presents it all with his distinctive sense of humor, but he also looks at serious 

issues. In the chapter Páně Načeradcovo vyznání víry (Mr. Načeradec’s Profession of Faith), 

the main protagonist, a Jewish clothing store owner, explains why he supports SK Slavia 

Prague: “Are you trying to say that I, as a Jew, should be with Sparta. Well I beg your pardon. 

I know that there are plenty of Jews who rally behind Sparta, but not all do. I’ll tell you 

something. Even if the entire religious community along with the head rabbi worshipped 

Sparta, I’d remain faithful to the five-pointed star of Slavia. I wouldn’t back down. What I get 

is what I give.”11 Mr. Načeradec feels a sort of fateful affinity with Slavia that may be equal to, 

or even in a certain regard exceed religion. 

Especially in harrowing times, atheists turn to God and the faithful intensify their 

prayers directed up to the heavens. When Brazil made it past the Netherlands in the World 

Cup semifinals held in France in 1998, the following prayer was printed in Jornal do Brasil on 

the day after the victory:

Saint Taffarel who is in goal

Like a guardian angel

Sweet like honey

Defending our goal, our hope, our happiness

This urge to sing and dance

That comes from you

That comes from your blessed hands

Which defend the last piece of earth

Of the Fatherland.

According to Alex Bellos, the author of the prayer is writer Carlos Drummond, who 

wanted to celebrate the art of Brazilian goalie Cláudio Taffarel. It was this not particularly tall 

goalie, known for his predictive ability, who was able to block two Dutch penalty shots and 

usher his team into the finals.12 This sort of veneration is not limited just to countries marked 

by a passion for soccer, such as Brazil, Argentina, and England (described by writer Nick 

Hornby in his popular 1992 book Fever Pitch), and does not always relate to soccer. 

When the Czech Republic ice hockey team won the gold medal at the 1998 Olympic 

Games in Nagano, it was considered nothing short of a miracle. It was called the “tournament 

Na ostrově Hokejdo 

Tiše, tiše, ani muk

Na ostrově Hokej-, Hokejdo 

Narodil se Boží vnuk 

Narodil se Boží vnuk 

Nad ostrovem Hokejdo 

Rozléhá se Boží křik: 

Na ostrově Hokejdo 

Narodil se Dominik 

Jeho jméno Dominik12

Do českého výtvarného umění vstupuje sport fotbalovými obrazy malíře Miloše Jiránka, 

který působil také jako umělecký kritik a teoretik. Výtvarné umění se ve dvacátém století neu-

stále proměňuje, jako by poháněno nějakým silným vnitřním motorem. Když Picasso maluje 

v roce 1907 Avignonské slečny, otevírající dveře kubismu, jedná se o stejně průlomový po-

čin jakou byla Einsteinova teorie relativity. Rodí se expresionismus, futurismus, dadaismus, 

konstruktivismus, surrealismus, abstraktní expre-

sionismus, minimalismus, pop-art, op-art, hyper-

realismus, konceptualismus, postmodernismus, 

akční a aktivistické umění, post-konceptualismus… 

A  české umění nezůstává pozadu! Ve dvacátých 

letech vzniká poetismus, originální avantgardní 

hnutí, které formuloval Karel Teige, teoretik umění 

a architektury, ale také fotograf či typograf. V Ma-

nifestu poetismu přibližuje nový druh poezie, a to 

konkrétně poezii tělesných a  prostorových smys-

lů, které poskytuje sportování: „Poezie tělesných 

a  prostorových smyslů (smyslu orientace, smyslu 

rychlosti, časoprostorového smyslu pohybu): sport 

a jeho rozmanité druhy: automobilismus, aviatika, 

turismus, gymnastika, akrobacie: žízeň po rekor-

dech, vrozenou naší mentalitě, sytí atletika, vášeň 

vítězství propuká ve fotbalových zápasech zároveň 

s radostmi kolektivní souhry, s pocity napjaté har-

monie, preciznosti a koordinace.“13 Teige považuje 

v souladu s duchem moderní doby sport za svébyt-

Karel Teige, knižní obálka, 1944

book cover, 1944
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of the century,” because all professionals playing in the elite hockey leagues in the United 

States and Canada were also allowed to play. Considered outsiders, the Czechs successively 

beat Team USA, Canada, and Russia. 

To commemorate the victory, the opera Nagano was written—the first and only opera 

about ice hockey in the world. The opera is in three acts: like an ice hockey game, it has three 

“periods.” The music for the opera was composed by Martin Smolka, the libretto was written 

by Jaroslav Dušek, the stage set and costumes were designed by Bořek Šípek, and the opera, 

directed by Ondřej Havelka, premiered at the Theatre of the Estates in Prague in 2004. Geisha 

sings a lullaby in the third prelude over a cradle that Biblically heralds the birth of goalie 

Dominik Hašek, the main hero of the team’s unexpected triumph:

On the island of Hockey-dō

Quiet, hush now, not a word!

On the island of Hockey, Hockey-dō

A grandson is born unto the Lord!

A grandson born unto the Lord

On the island of Hockey-dō

God’s thunderous voice calls out thick:

On the island of Hockey-dō

Born unto us is Dominik 

His name is Dominik13

Sports were introduced to Czech 

visual art through painter Miloš Jiránek 

(who was also an art critic and theorist) 

and his paintings from the world of soc-

cer. The visual arts were under constant 

transformation throughout the 20th 

century, seemingly pushed forward by 

some sort of strong internal engine. 

When Picasso painted Les Demoisel-

les d’Avignon in 1907, opening the do-

ors of Cubism, this was just as much 

of a breakthrough as Einstein’s theory 

of relativity. Expressionism, Futurism, 

Dadaism, Constructivism, Surrealism,  

Opera Nagano, autor Martin Smolka, kostýmy a scéna Bořek Šípek, premiéra 2004

Nagano, written by Martin Smolka, costumes and set: Bořek Šípek, premiere: 2004

Archiv Národního divadla

ný element, který se svou důležitostí může rovnat umělecké disciplíně. Přitahovaly ho sporty, 

které probíhají spontánně a v přímém kontaktu s přírodou, pod širým nebem: „Báseň sportu, 

zářící nad výchovnými a ortopedickými tendencemi tělocviku, rozvíjí všecky smysly, dává 

čisté senzace svalové aktivity, rozkoše obnažené pokožky ve větru, krásnou fyzickou exaltaci 

a opojení těla.“14  

Objevování nejrůznějších uměleckých ismů, jaké se dělo v průběhu dvacátého století, 

má svou paralelu ve sportu, a to především v období posledních pěti desetiletí, v překot-

ném zavádění nových sportovních odvětví. Kreativita vynálezců se zdá být bezbřehá. Vzni-

kají sporty odehrávající se mimo tradiční sportoviště – na městských ulicích, na mořských 

plážích, na horách… Některé z těchto sportů se stávají natolik masově oblíbenými, že jsou 

relativně rychle zahrnuty do programu letních i zimních olympijských her, jako se to stalo 

u plážového volejbalu, horských kol, triatlonu, akrobatického lyžování či snowboardingu. 

Další – jako bouldering (lezení bez lana po přírodních či umělých skalních blocích), ca-

nyoning (zdolávání kaňonů horských řek po proudu), par-

kour (překonávání překážek za použití vlastního těla) nebo 

basejump (skok s  padákem z  výškových staveb a  propastí) 

– se možná brzy na hry dostanou. Tyto progresivní spor-

ty mají jedno společné, přinášejí jejich protagonistům těž-

ko popsatelný zážitek: jsou založeny na překonání strachu, 

k němuž je potřeba adrenalin. Ač se o těchto sportech hovo-

ří jako o adrenalinových, neznamená to, že klasické sporty 

jako atletika nebo box či zápas adrenalin nepřinášejí. Nová 

sportovní odvětví jsou těžko zařaditelná, podobně je tomu 

v umění v případě tvorby využívající jako prostředek vyjád-

ření hned několik médií.

Při výběru jednotlivých děl, která jsou zařazena v  této 

knize, jsme se drželi dvou definic sportu. Podle Evropské 

charty sportu, kterou v  roce 1992 formulovala Rada Evropy, 

se sportem „rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať 

již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou 

za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, 

rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v sou-

těžích na všech úrovních“.15 Ještě pádnější formulaci přináší 

Akademický slovník cizích slov: „Sport je pohybová činnost 

(tělesná cvičení, hry aj.) prováděná zpravidla soutěživou for-

mou.“16 To, jestli se jedná o sport kondiční, výkonnostní nebo 

Plakát k filmu Zidane, portrét 21. století, 2006

Poster for the film Zidane, A 21st Century Portrait, 2006
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Abstract Expressionism, Minimalism, Pop-Art, Op-Art, Hyperrealism, Conceptual ism, 

Post modernism, Action Art, Activist Art, Postconceptualism are born… And Czech art 

does not lag behind. 

The 1920s give rise to Poetism, an original avant-garde movement formulated by 

Karel Teige, an art and architecture theorist, photographer and typographer. In his Poetist 

Manifesto, he describes a new type of poetry—specifically, the poetry of physical and spatial 

senses that doing sports provides: “The poetry of physical and spatial senses (sense of 

orientation, sense of speed, spatiotemporal sense of movement): sports and their various 

types: motor sport, aviation, hiking, gymnastics, acrobatics: the thirst for records, innate in 

our mentality, is quenched by athletics; the passion for victory erupts at soccer matches along 

with the joys of teamwork, feelings of nervous harmony, precision, and coordination.”14 In 

keeping with the spirit of modern times, Teige considers sports to be a distinctive element 

equal in importance to the arts. He was attracted to sports that are played spontaneously and 

in direct contact with nature, outdoors: “The poem of sports, glowing over the educational 

and orthopedic tendencies of physical education, develops all the senses, provides the pure 

sensation of muscular activity, the delight of bare skin in the wind, the beautiful physical 

exaltation and intoxication of the body.”15

The emergence of various artistic -isms, as occurred in the course of the 20th century, 

is paralleled in sports, especially in the precipitous introduction of new sports over the past 

fifty years. The creativity of inventors seems to be boundless. Sports that are not played on 

traditional sports fields, but rather in the streets of the city, on beaches, in the mountains 

are cropping up…. Some of these sports have become so widely popular, they were relatively 

quickly added to the Summer and Winter Olympic Games. This was the case for beach 

volleyball, mountain bike racing, the triathlon, freestyle skiing, and snowboarding. Others, 

like bouldering (climbing artificial climbing walls or natural rock formations without the use 

of ropes), canyoneering (travelling down mountain river canyons), parkour (using your body 

to overcome obstacles) and BASE jumping (parachuting from high structures and cliffs), may 

soon be part of the Games. These progressive sports have one thing in common: they offer 

their participants an experience that is difficult to describe—one that is based on overcoming 

fear, and adrenaline is needed to surmount this fear. Although they are called “adrenaline 

sports,” this does not mean that traditional sports such as track and field, boxing, or wrestling 

do not offer adrenaline. The new sports are difficult to categorize, just like in art when several 

different media are used as a means of expression.

When selecting the works included in this book, we used two definitions of the word 

“sport.” According to the European Sport Charter, written by the Council of Europe in 1992, 

“‘Sport’ means all forms of physical activity which, through casual or organized participation, 

vrcholový, nebylo rozhodující, klíčovým zřetelem byl pohyb, akce nebo charakter prostředí. 

Samotné koupání, které se objevuje v  díle řady umělců, jsme proto záměrně eliminovali, 

na rozdíl od skákání do vody, které vyžaduje určitou dovednost, stejně jako odvahu. Jóga, 

ačkoliv nepochybně vyžaduje fyzickou zdatnost, svým meditativním založením vedoucím 

ke zklidnění je v přímém protikladu ke sportu. Zároveň jsme se snažili postihnout samotná 

sportoviště nebo různá náčiní a vybavení, bez nichž se sportovci neobejdou a jež mají sym-

bolickou působivost. Někdy stačí pouhý detail – sportovní obuv u vraku závodního automo-

bilu na obraze Theodora Pištěka Zátiší s botou – a můžeme si představit třeskutou dynamiku 

tragické situace, která namalované scéně předcházela. Sport je zde zobrazen jednak přímo, 

jednak jako ozvěna dění či jako metafora.

Kdy je sport uměním? Nejsnazší odpověď může znít takto: stane-li součástí umělecké-

ho díla, ať už se jedná o sochu, obraz, nebo kresbu. Některé sporty v sobě dokonce skrývají 

estetickou stránku, která je stejně důležitá jako ta sportovní: v krasobruslení se hodnotí – 

v souladu s názvem – krása provedení, to samé platí také v gymnastice, synchronizovaném 

plavání nebo u  skoků do vody. Podobně jsou hodnoceny i  skoky na lyžích, kde nestačí 

„jenom“ skočit daleko, skokan musí dokonale zvládnout styl. Lze také obecně říci, že do-

sažení špičkových výkonů v ja-

kémkoliv sportovním odvětví je 

provázeno pohybovou brilancí, 

jež sama o  sobě působí na po-

hled utěšeně.

Pochopení pro tuto sym-

biózu projevili skotský koncep-

tuální umělec Douglas Gordon 

a  francouzský výtvarník Phili-

ppe Pareno, když natočili film 

Zidane, portrét 21. století.17 Veš-

kerou svou pozornost během 

utkání mezi Realem Madrid 

a  Villarreal zaměřili na Ziné-

dina Zidana. 23. dubna 2005 

dvaadevadesát minut snímalo  

sedmnáct synchronizovaných 

kamer každý Zidanův krok, hnu-

tí obličeje, ale i  pády, výskoky, 

Kamera Skura, instalace, Prague Biennale 2, 2005, Praha-Karlín 

installation, Prague Biennale 2, 2005, Prague-Karlín
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aim at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming social 

relationships or obtaining results in competition at all levels.”16 A more fitting definition is 

provided by The American Heritage Dictionary of the English Language: sport is “an activity 

involving physical exertion and skill that is governed by a set of rules or customs and 

often undertaken competitively.”17 It did not matter if a sport was physical fitness training, 

competitive sports, or sports played at the world class level sports; the crucial aspect was 

the movement, action or character of the environment. For this reason swimming, which 

appears in the works of many artists, has been intentionally eliminated, unlike diving, 

which requires a certain level of skill and courage. Yoga, although it unquestionably requires 

physical ability, is the absolute antithesis of sport given its meditative character that aims to 

achieve a sense of calm. We have also tried to capture sports fields and various equipment 

that carry symbolic appeal and are an absolute must for athletes. Sometimes a mere detail—

the sneaker next to the crashed racecar in Theodor Pištěk’s painting Still Life with Shoe—is 

enough to imagine the raw dynamics of the tragedy that preceded the painted scene. Here 

sports are depicted both directly and as an echo of events, a metaphor.

When is a sport art? The easiest answer may be this: When it becomes a part of a work 

of art, whether a sculpture, painting, or drawing. Some sports even hold an aesthetic side 

within themselves, one that is just as important as the athletic side. In figure skating, points 

are given for artistic presentation; the same applies to gymnastics, synchronized swimming, 

and diving. Style is also assessed in ski jumping, where it is not enough for the jumper to 

“merely” jump far. In general, achieving excellent performance in any sport is accompanied 

by brilliant movement, which in and of itself is a delectable treat for the eye.

Scottish conceptual artist Douglas Gordon and French artist Philippe Pareno expressed 

an understanding for this symbiosis when they filmed Zidane, A 21st Century Portrait.18. 

During a game between Real Madrid and Villarreal they focused all of their attention on 

Zinédine Zidane. For ninety-two minutes on April 23, 2005, seventeen synchronized cameras 

shot every one of Zidane’s steps, facial movements, falls, jumps, starts, hand gestures, exact 

passes of the ball, one assist (in the 70th minute) in a goal shot by his Brazilian teammate 

Ronaldo, and his sending-off for unsportsmanlike conduct (in the 90th minute after a fight 

with defender Enrique Álvarez), all accompanied by an impressive soundtrack (Mogwai) and 

subtitles with the soccer player’s thoughts and recollections. The drama climaxes with the 

red card, an outcome that the documentary-makers could not have foreseen. The result is 

stunning, Synergies between various types of art are forged, and everything put into motion 

is interconnected in the main protagonist. Whoever watches the film will understand why 

the Spaniards call Real Madrid “the white ballet.”

Zaha Hadid, Messner Mountain Museum, Kronplatz, 2015

náběhy, gesta rukou, přesná podání míče, jednu příhru na gól (v 70. minutě), který vstřelil 

jeho brazilský spoluhráč Ronaldo, ale i vyloučení za nesportovní chování (v 90. minutě, po 

potyčce s obráncem Alavarezem), a to za doprovodu působivé hudby (skupina Mogwai) a ti-

tulků s fotbalistovými úvahami či vzpomínkami. Drama vrcholí červenou kartou – vyústě-

ním, které si předem autoři dokumentu nemohli naplánovat. Výsledek je ohromující, dochá-

zí k synergii různých druhů umění a vše, co bylo uvedeno do pohybu, se propojuje v osobě 

hlavního hrdiny. Kdo film zhlédne, kromě jiného určitě pochopí, proč se Realu Madrid ve 

Španělsku přezdívá „Bílý balet“.

Ital Reinhold Messner, považovaný za nejlepšího horolezce všech dob, jako první 

zdolal Mount Everest bez podpory kyslíkového přístroje a  lan a  jako první vystoupil na 

všech čtrnáct hor vyšších než osm tisíc metrů. K vývoji horolezectví přispěl prosazová-

ním alpského stylu, který klade důraz na co nejčistší provedení výstupu a na výstup bez 

podpory spousty nosičů a bez budování postupných výškových táborů. Messner útočil na 

vrcholy (většinou s Rakušanem Peterem Habelerem) z tábora základního, vybaven pouze 

výjimečnou fyzickou kondicí, lezeckou technikou a intuicí. Messner je bezesporu inspi-

rativní osobností, má sportovního i kulturního ducha, jak je to v zásadách kalokagathie. 

Bylo o něm natočeno několik filmů, sám napsal desítky knih a také vybudoval šest muzeí 

horo lezectví MMM (Messner 

Mountain Museum).18 V  po-

dání Reinhol da Messnera se 

stoupání po nekonečných 

kamenných stě nách stalo 

uměleckým projevem, vyso-

ce akčním, a přitom dokonale 

promyšleným. Sám Messner 

si je toho dobře vědom, což 

dokládají tato slova: „Horo-

lezectví považuji za specific-

kou uměleckou formu. Sta-

nete před horou. Díváte se 

na ni. Zkoumáte ji. Potom si 

musíte vybrat cestu. Očima 

hledáte čáru, po níž se bu-

dete pohybovat a komuniko-

vat s horou. Pak tu svoji linii 

najdete. Připadá mi, že stejně 
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Italian Reinhold Messner, considered the best mountain climber of all times, was the 

first to reach the peak of Mount Everest without the support of bottled oxygen or ropes and 

also the first to climb all fourteen of the world’s 8,000+ meter peaks. He has contributed to the 

development of alpine mountaineering, which emphasizes the purest form of ascent and 

descent without the use of established camps or support teams. Messner set off from base 

camp and attacked the peaks (usually with Austrian Peter Habeler) equipped only with his 

exceptional physical condition, climbing technique, and intuition. Messner is unquestionably 

an inspiring figure possessing the athletic and cultural spirit of kalos kagathos. Several 

movies have been made about him, and he himself has written dozens of books and built six 

Messner Mountain Museums (MMM).19 

As presented by Reinhold Messner, climbing never-ending walls of stone has become 

an artistic expression, highly active and yet perfectly thought through. Messner is very 

well aware of this: “I consider mountaineering to be a special art form. You stand before a 

mountain. You look at it. You examine it. Then you have to pick a path. With your eyes you 

look for a line that you will move along and communicate with the mountain. Then you 

find your line. It seems to me that painters behave the same way when they stand before 

a canvas on which a picture will emerge. This ability to find the most beautiful line makes 

some mountain climbers artists, even though they don’t leave a single hook in the wall—and 

that’s the most beautiful thing of all.”20
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tak se chovají malíři před plátnem, na němž má vzniknout obraz. Právě schopnost najít 

nejkrásnější čáru dělá z některých horolezců umělce, i když ve stěně nezanechají ani je-

dinou skobu – to je ze všeho nejkrásnější.“19
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