Pierre de Coubertin- zakladatel novodobých olympijských her

Idea
Od dob renesance se v mnoha evropských
zemích konaly pokusy o obnovení antických
her. Jeden z rozhodujících podnětů k tomu
daly i vykopávky v antické Olympii v letech
1875 - 81. Inspirován silným zájmem
o antický ideál tělesné a duševní krásy
a ovlivněn studijními cestami do Velké
Británie a do USA, dospěl Pierre de
Coubertin k myšlence obnovení OH.

Obzvlášť silně ho ovlivnil Angličan
Dr. W. P. Brookes - všestraně
zainteresovaný venkovský lékař
působící v malém městě Much
Wenlock - ten organizoval od roku
1850 ve Wenlocku OH v regionálním
měřítku.

Mladý baron

Řecký ideál
V Olmypii, nacházející se na
Peloponézském poloostrově, se konaly už
před 2500 lety olmpijské hry. Ty první se
uskutečnily v roce 776 př.n.l. a za jejich
zakladatele je považován Herakles, syn
Dia a Alkmény. Ten měl být hned po svém
narození zabit dvěma hady, které mu
poslala Héra, Diova žárlivá manželka.
V následující době se Héři podařilo
přinést svého nevlastního syna
k takovému šílenství, že dokonce zabil své
vlastní děti. Za trest měl nastoupit do
služby ke králi Eurystheovi, který mu
zadal dvanáct úkolů. A tak měl Herakles
zvítězit nad nezranitelným nemejským
lvem a nad devíttihlavou Hydrou, která
požírala lidi. Rovněž během jednoho dne
vyčistil obrovský Augiášův chlév tím, že
svedl do chléva dvě řeky. Pak se dostal
s králem do sporu, který Augiáš nepřežil.
Nakonec měl Herakles založit olympijské
hry. Ty byly určeny všem Řekům.
Závodníkůmi divákům byla zaručena
ochrana a bezpečnost v době pžíjezdu
i odjezdu, stejně jako po celou dobu
trvání her. Vrcholu dosáhly hry v 5. a 4.
stol. př.n.l. V roce 393 n.l. byly zakázány
římským císařem Theodosiem I. jako
pohanský kult.
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Plakát prvních novodobých
olympijských her 1896 v Athénách.
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