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Úvod

I když známe doklady o sportu už z předřecké doby, lze říci, že skutečným fenoménem se sport stal právě až ve starověkém Řecku. Hlavní rozdíly byly v tom, Řekové vytvořili bohatě rozvětvený a navzájem skloubený systém sportovních disciplín, a především v ideálu kalokagathie. K masovému rozšíření sportu v Řeckém světě přispělo jednak společenské přesvědčení, že správný občan má cvičit a sportovat, jednak vysoké společenské hodnocení vítězů závodů, ale zřejmě i soutěživost Řeků. Sport se tak brzy stal (vedle umění, vědy a vzdělanosti vůbec) součástí kultury. 
Pojem kalokagathia můžeme překládat jako „harmonický rozvoj těla a ducha“ či „tělesná krása (sportovce) spojená s duševní ušlechtilostí (jako souhrnem občanských ctností)“. Výraz je složeninou z kalos „krásný“ a agathos „dobrý“ (oba výrazy ale mají spoustu dalších významů). Hláska k mezi oběma kořeny je zbytkem spojky kai „a“.

Sport před Řeckem

První sport, o kterém se z předřeckých pramenů dozvídáme, je zápas. Nejstarší doklad o něm je z Mezopotámie. Jde o bronzovou sošku z let 2700-2600 př. Kr., která zobrazuje dva zápasníky v podřepu držící se za pás. Nejstarší písemná zmínka o zápase je v eposu o Gilgamešovi, z tabulky z let 1800-1600 př. Kr. Líčí se zde zápas Gilgameše a Enkidua. Další památky jsou např. - mezopotámská tabulka s boxery (22. stol. př. Kr.), z Egypta reliéf se skupinou zápasníků (25. stol. př. Kr.), památky chetitské a urartejské ad.

Řecko

První doklady

První zmínky o sportu v řeckém světě se vztahují ke Krétě. Jde o zobrazení zápasu na výtvarných památkách z pol. 2. tis. př. Kr. Z pevninského Řecka známe (buď jako převzatý z Kréty nebo autochtonně vzniklý) rovněž v 2. tis. zápas a box. V této době vznikají zřejmě i závody v běhu (mykénská váza z 13. stol. př. Kr.) a na vozech tažených koňmi (náhrobní desky z Mykén z 16. stol. př. Kr). První řecké literární doklady o sportu jsou homérské eposy. Ve 23. zpěvu Iliady jsou líčeny hry, které uspořádal před Trójou na počest padlého Patrokla Achilleus. V Odyssei je poprvé užito slovo athlétés (164. verš 8. zpěvu). 

Organizace sportovní výchovy. Instituce. Sportovní zařízení

Výchova mladých mužů se dělila na dva obory: muziku a gymnastiku. Do gymnastické části patřily atletické disciplíny (běh, skok do dálky, hod diskem a oštěpem, zápas, box), tělesná cvičení (posilování svalů, zvyšování obratnosti), branná příprava (šerm) a sportovní hry (hlavně míčové). Hlavní institucí bylo gymnasion („gymnázium“) - škola vydržovaná ze státních prostředků, přístupná všem občanům a jejich synům. Větší města měla takových škol několik. V čele gymnasia stál gymnasiarchos, tělesnou výchovu obstarával paidotribés („cvičitel“), o přípravu vyspělých cvičenců na závody se staral gymnastés (něco jako „trenér“). Aleiptés („olejovač“) natíral cvičence olejem. Dalšími zařízeními byly samozřejmě stadiony (přístupné všem občanům), dále soukromá učiliště, hlavně zápasnická (palaistry).

Olympijské hry

Vznik

První olympijské hry se podle zpráv řeckých historiků konaly roku 776 př. Kr. Toto datum se stalo i výchozím bodem řeckého kalendáře. Hry tohoto roku však byly ve skutečnosti pouze první oficiální, tzn. poprvé se začal dělat seznam olympioniků (tj. vítězů) a začíná první olympiada (tj. čtyřleté období mezi konáním her, používané jako jednotka času). Dávno před tímto datem se však zřejmě konaly různé slavnosti a závody, byť zpočátku jen lokálního charakteru a významu. 

Podmínky

Dějištěm celořeckých her se stala Olympie. Během konání olympijských her se dodržoval všeobecný posvátný mír, zvaný okecheiria („zdržení se rukou od zbraní“). Na půdu Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní  ruce a v době konání her ani ozbrojený jednotlivec. Účastníkům her byly zajištěna volná cesta do Olympie a zpět i přes území nepřátelských států. V době her byly zakázány všechny války a jiné násilné činy. Údajně o tom byla napsána smlouva, ale text se nedochoval. K porušení této dohody došlo jen výjimečně, např. roku 420 př. Kr. Spartou. 

Organizace her a jejich charakter

Olympijské hry byly náboženskými slavnostmi k poctě nejvyššího boha Dia. Organizovali je pouze Éliďané - původně jejich král, pak aristokracie, roku 584 poprvé dva hellanodikové (později se jejich počet měnil - bylo jich 9, 12, 8, 10) „hellénští soudci“. Ti určovali, kdo může závodit, zahajovali obětní průvod, byli rozhodčími v soutěžích, vyhlašovali výsledky, předávali ceny, měli právo trestat a pokutovat, vylučovat z her. Neměli však vliv na pravidla. O těch rozhodovala komise tzv. nomofylyků („dozorci nad zákony“), činná hlavně v mezidobí, do průběhu her nezasahující. Nejvyšším orgánem byla vláda Éliďanů. Dalšími úředníky byli alytarchové („strážci pořádku“), pomocní rozhodčí, zapisovatelé, lékaři či ranhojiči. Tato sportovní stránka organizace her byla poměrně jednoduchá. Naopak náboženská, obřadní stránka organizace byla velmi rozvětvená a tedy i nákladná. Přítomen byl sbor kněží a obrovské množství jejich pomocníků. 
Při stanovení data konání her byl důležitý požadavek, aby hlavní (tj. třetí či čtvrtý) den her byl při úplňku. Hry se konaly druhý nebo třetí měsíc po letním slunovratu, tj. v srpnu nebo v září. Po rozhodnutí o datu bylo do řeckých měst rozesláno poselstvo (spondoforové). Účastníci atletických soutěží měli povinnost předolympijského soustředění v Élidě. Závodník musel být Řek, svobodný člověk příslušející do některého města a nesměl mít zločin. Musel se deset měsíců připravovat a navíc ještě jeden měsíc přímo v Élidě. Nesměl být občanem státu, který byl pro porušení ekecheirie vyloučen z her. V atletických disciplínách nemohly soutěžit ženy; v jezdeckých ano, neboť tam se za soutěžícího považoval majitel koně/spřežení. Ženy se nesměly účastnit her ani jako divačky. (Přitom ostatní, neolympijské hry navštěvovat mohly. Měly také v Olympii vlastní hry zvané héraie, konané každé čtyři roky.) Jedinou ženou přítomnou na hrách byla kněžka bohyně Démétry Chamyny. Trenéři museli být během závodů svých svěřenců na vyhrazeném místě a nazí. Vstupné se neplatilo. Oficiální delegace jednotlivých měst se nazývaly theórie. 
Den před zahájením her byl vypraven slavnostní průvod z Élidy do Olympie (57,5km). Na místě bylo první povinností obětovat bohům - nejprve Hestii, potom teprve Diovi a pak dalším bohům, héroům, polobohům. Po obětování Diovi skládali závodnici i jejich trenéři a příbuzní olympijskou přísahu. Potom byla vystavena deska se seznamem závodníků. 
V době mezi závody docházelo ke styku Řeků mezi sebou - nepřátelé probírali své spory, obchodníci uzavírali smlouvy, panovníci debatovali o politických záležitostech, námořníci si předávali zkušenosti apod.  Byla zde i možnost kulturního vyžití, předčítaly se například básně. Konaly se i filozofické přednášky.
Údaje o počtu závodníků ani diváků se ze žádných her nedochovaly.
Každá disciplína začínala slavnostním nástupem účastníků v průvodu vedeném hellanodiky, pak se konal los, který rozhodl o pořadí běhů, pokusů, dvojic v zápase atd. O vítězi rozhodli hellanodikové hned po závodě/utkání, jeho jméno (a jméno jeho otce a města) vyhlásil hlasatel. Vítěz získal přímo na místě zelenou palmovou ratolest a štůček červených stuh, které si ovázal kolem hlavy a ruky nebo nohy. Nejvyšší odměnou byl věnec z posvátné olivy zvaný kotinos, který se uděloval po skončení všech soutěží absolutně nejlepšímu účastníku. Jména vítězů byla zaznamenána na mramorovou desku. Hodnotilo se jen první místo. 
Hry končily ověnčením vítězů a děkovnými obětmi. Konal se také slavnostní oběd na počest vítězů a večer slavnost na rozloučenou. 
Osobitostí olympijských her bylo to, že si od začátku až do konce své existence podržely výhradně sportovní charakter, narozdíl od jiných her (viz dále).

Soutěžní disciplíny

Běh
Běžci závodili bosí a nazí. Čas se neměřil, šlo jen o to, kdo bude první. Jeden a tentýž závodník mohl soutěžit ve všech běžeckých disciplínách. Hlavní byl závod na jedno stadion (asi 190 metrů), tzv. dromos či stadion. Ten byl na hrách roku 776 př. Kr. jedinou disciplínou, stejně jako na následujících dvanácti hrách. Roku 724 př. Kr. přibyl závod na dvě stadia (diaulos). Roku 720 př. Kr. byl zaveden dolichos (dolichodromos) čili dlouhý běh na několik stadií (nakonec ustáleno na 24). Roku 520 přibyl ještě běh těžkooděnců (hoplítodromos) na 2-4 stadia. Při delších bězích bylo nutné dělat obrátku, protože dráha nebyla oválná, ale jen přímá. 

Zápas
Zápas (palé) byl na olympijské hry zaveden roku 708 př. Kr. Měl dvě hlavní formy: 
- orthopalé (stadaipalé) „rovný, vzpřímený“, při němž se soutěžilo vestoje a cílem bylo shodit soupeře na zem.
- katopalé (kylisis) „přízemní, valivý“, jenž probíhal tak dlouho, dokud se jeden ze soupeřů nevzdal (zvednutím ukazováčku či prostředníku). Známo je přes čtyřicet pojmenovaných chvatů.

Box
Box (pygmé, pýx) byl zaveden roku 688 př. Kr. (tehdy se také rozšířila doba konání her na dva dny). Při boxu bylo dovoleno vše kromě chvatů, držení soupeře a úderů na pohlavní orgány. Boxeři měli pěsti ovinuty řemeny, později si navlékali rukavice. Konec utkání nastal tehdy, když jeden z dvojice vzdal nebo zůstal bezvládně ležet na zemi. Při dlouho trvající nerozhodnosti nařídil rozhodčí klimax - jeden dal úder druhému, který se nesměl krýt. Když to vydržel, měl toto právo zase on atd. 

Pankration
Pankration (“všeboj“) byl zaveden roku 648 př. Kr. Šlo vpodstatě o kombinaci zápasu a boxu. Dovoleny byly všechny hmaty a údery, pouze se nesmělo útočit na oči a pohlavní orgány, zakázáno bylo také hryzání, škrábání a užití pěstních řemenů. Existovaly dvě hlavní formy:
- vzpřímená - ano (orthostaden)
- přízemní - kató
Bojovalo se opět tak dlouho dokud jeden ze soupeřů nevzdal nebo nepadl vyčerpáním.

Zápas, box a pankration byly považovány za těžkoatletické disciplíny. Sportovci při nich byli nazí, namazaní vrstvou oleje. Neexistoval časový limit, pouze možnost vyžádat si oddechový čas. Soutěže probíhaly vylučovacím systémem.

Pětiboj
Pětiboj (pentathlón) byl zaveden (spolu se zápasem) už roku 708 př. Kr.  Skládal se ze tří lehkých disciplín (dromos, skok do dálky, hod oštěpem) a dvou těžkých (orthopalé, hod diskem). K celkovému prvenství stačilo zvítězit ve třech disciplínách. Disk byl zřejmě původně z kamene, pak z bronzu; na povrchu byl zdrsněn pískem, aby neklouzal; v různých dobách měl různou velikost; technika hodu byla stejná jako dnes; házelo se z vyhrazeného (čtvercového a vyvýšeného) místa zvaného balbis. Také hod oštěpem (apotomeus, dory, doros) se prováděl jako dnes. Při skoku do dálky (halma) byl zřejmě poměrně krátký rozběh. Pomůckou byly haltéres - jakési činky či závaží, která držel skokan v rukou a která umožnila lepší provedení skoku a tím dosažení lepšího výkonu.

Kromě uvedených gymnastických disciplín se na olympijských hrách soutěžilo též v disciplínách jezdeckých, které se konaly na hypodromech. První hippickou disciplínou byl rychlostní závod na dvojkolých vozech s koňským spřežením (tethrippon), zavedený roku 680 př. Kr. Roku 648 př. Kr. přibyl závod na koních (hipposkelétion, kelés), 500 závod čtyřkolých vozů s párem mulů (apéné; později zrušen), 496 závod klusáků (kápé; později také zrušen), 408 závod vozů  s koňským dvojspřežím (synóris), 384 závod vozů s dvojspřežím hříbat, 256 rychlostní jezdecký závod na hříbatech. U jezdeckých disciplín se za soutěžícího nepovažoval jezdec, ale majitel koně/spřežení, který také získával cenu. Délka tratí je nejistá.
Roku 396 př. Kr. byla zavedena ještě soutěž trubačů a hlasatelů o právo ohlašovat závodníky a vítěze.
Celkově tedy bylo na olympijských hrách poměrně velké množství disciplín. Od roku 472 př. Kr. trvaly pět dní. Dosud však nepanuje mezi vědci shoda, jaké bylo pořadí disciplín.

Olympijská sláva

Olympijský vítěz získal respekt ve všech oblastech života. Vítězství na olympijských hrách bylo ceněno tak vysoko jako vítězství vojevůdce ve válce. Ve svém městě byl velkolepě uvítán. Nejprve zamířil do chrámu, kde vzdal děkovnou oběť bohům a věnoval jim svůj věnec. Pak vláda a rada města uspořádala na jeho počest slavnostní hostinu v prytaneiu, kde měl od té doby zadarmo stravování. Vítěz byl často osvobozen od některých nebo i všech daní. Získal také keramické vázy naplněné jemným olejem. Měl též právo nechat si postavit sochu - bohatí si ji zaplatili sami, chudým město.
Významná je také oslava olympijských vítězů v uměleckých dílech. V literatuře jsme již zmínili Homéra. Nejdůležitější je však v tomto směru dílo básníka Pindara (5. stol. př. Kr.), který byl autorem 17 sbírek, z nich máme ale dochovány jen 4. Jsou to tzv. epiníkie - Olympioníkais, Pýthioníkais, Isthmioníkais a Nemeoníkais. Jde o 45 básní na počest vítězů v celořeckých hrách. Složil je na objednávku a za honorář. Nepopisoval v nich vlastní závody, ale hlavně oslavoval vítěze, jeho předky a město. Z dalších básníků lze uvést například Bakchylida. Na sochách a pamětních deskách se dále zachovaly četné epigramy.
Soch na počest vítězů se nám zachovalo asi deset, ale žádná v originále. Nejznámnější je Myrónova socha Diskobolos (z let 465-460 př. Kr.), dochovaná v kopii z 1. stol. po Kr. (tzv. Diskobolos Lancelotti; dnes v Římě). Z dalších sochařů uveďme Polykleita či Lýsippa. Zmínit je třeba i vázy s figurální výzdobou inspirovanou sportem.

Zánik olympijských her

V roce 267 po Kr. vpadli do Olympie Herulové a místo silně poškodili. Lze však říci, že největším nepřítelem bylo křesťanství. Císař Theodosius I. vydal roku 391 edikt, jímž se zakazovala návštěva pohanských chrámů, a tedy i vstup do Olympie. přesto se ještě roku 393 olympijské hry konaly. Theodosius I. vydal potom (zřejmě roku 394) speciální zákaz, kterým hry výslovně zrušil. Úplný konec her znamenal edikt Theodosia II. vydaný roku 426.

Další řecké hry

Podle vzoru olympijských her vznikají na počátku 6. stol. př. Kr. další tři celořecké hry:
1) pýthijské - konaly se každé čtyři roky (v třetím roce olympiady) počátkem září v Delfách na počest boha Apollóna. Celořeckými se staly roku 582 př. Kr. Bylo pro ně typické úzké spojení sportu a kultury. Sportovní disciplíny byly stejné jako olympijské, navíc se ještě konal dvojitý a dlouhý běh dorostenců. Převahu však měly soutěže umělecké - hra na píšťalu, hra na lyru, zpěv s doprovodem píšťaly, sborový zpěv, přednes básní a dramatická představení. Odměnou pro vítěze byla palma a vavřínový věnec a právo postavit si v Delfách sochu.
2) isthmijské - konaly se každého druhého a čtvrtého roku olympiady v Isthmii na počest boha Poseidóna. Celořeckými se staly někdy v letech 582-570 př. Kr. Sportovní disciplíny byly opět totožné s olympijskými, probíhaly zde dále soutěže v hudbě, recitaci, malířství. Odměnou byl věnec z celerových listů, později z větví pinie (Zamarovský) nebo věnec z miříku, později smrkový (Šílený).
3) nemejské - konaly se každé dva roky (liché roky olympiady) v měsíci červenci v Nemeji na počest Dia. Celořeckými se staly roku 573 př. Kr. Sportovních disciplín bylo o něco méně než v Olympii, v pozdější době zde byly i hudební a dramatické soutěže. Odměnou pro vítěze byl celerový, později dubový věnec (Zamarovský) nebo věnec z čerstvého miříku (Šílený).
Časově se celořecké hry nepřekrývaly.
Řekové znali ještě další, neolympijské disciplíny jako překážkový běh, štafetový běh s pochodní, vrh kamenem, hod oštěpem na cíl, jednoruční zvedání břemene, dvouruční zvedání kamene, lukostřelba, jezdecké disciplíny s akrobatickými prvky, plavání, potápění, skok do vody z věže, veslování a mnoho různých druhů míčových her (sfairiseis) s těžko zjistitelnými pravidly.
V době helénismu vznikalo mnoho dalších her celořeckého charakteru, ale lze říci, že docházelo k úpadku. Atleti bojovali často za peníze, zvyšovala se tvrdost. Římanům připadaly zprvu řecké hry změkčilé. Změna nastala až počátkem císařské doby. Augustus založil roku 31 př. Kr. na paměť vítězství u Aktia aktijské hry celořeckého charakteru. Vznikaly pak i další hry, z nichž některé císaři povýšili na isoolympijské, tj. rovné olympijským. Úpadek však pokračoval - pod římským vlivem se postupně řecké stadiony mění v arény římských cirkusů, v nichž se konají hlavně zápasy v boxu a pankrationu a v nichž dominuje tvrdost až surovost. 

Závěr
Sport ve starověkém Řecku byl skutečným fenoménem. Jeho role se dá možná srovnat s rolí sportu v současnosti. Byl totiž integrální součástí řeckého společenského života. Významné byly zejména hry celořeckého charakteru, protože byly vlastně příležitostí k upevňování povědomí o sounáležitosti a příbuznosti jinak oddělených, vzájemně politicky  nezávislých i jazykově rozrůzněných řeckých kmenů. Byly poutem, které jim připomínalo jejich společný původ a odlišnost od „barbarů“.
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