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Historie a perspektivy sportovního 
muzejnictví v ČR na příkladu Oddělení dějin 
tělesné výchovy a sportu Národního muzea1

v průběhu uplynulého století etablovala 
mnohdy jako nedílná součást kulturního 
dědictví. V případě ODTVS je trend spíše 
opačný. Po opuštění původních výstav
ních prostor v Tyršově domě na pražském 
Újezdě, ke kterému došlo po povodních 
v roce 2002, zůstává situace z pohledu pre
zentace bohatých sportovních sbírek i po 
dvou desetiletích neměnná. Funkci stálé ex
pozice začínají postupně suplovat lokální 
muzea a soukromé výstavní síně. V zahra
ničí je situace v podstatě ve všech zemích 
střední Evropy značně odlišná. Text shrnu
je stručný vývoj současné sbírky Oddělení 
dějin tělesné výchovy a sportu Národního 

Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu 
(ODTVS) Národního muzea a Archiv těles
né výchovy a sportu, spadající pod Archiv 
Národního muzea, představují nejstarší 
kontinuálně fungující a rozšiřované sbírky 
v ČR věnované soustavnému mapování 
dějin sportu, tělesné výchovy a českého 
i československého olympismu. Výrazným 
problémem, který se ukazuje v mnoha smě
rech jako limitující, je absence trvalé expo
zice, která by umožňovala soustavnou ko
munikaci s laickou i odbornou veřejností 
v oblasti expoziční, akviziční i výzkumné. 
V zahraničí se muzea věnovaná historii 
různých aspektů sportu a tělesné výchovy 

1 Předložená práce vznikla za 
finanční podpory Ministerstva 
kultury v rámci institucionální-
ho financování dlouhodobého 
koncepčního rozvoje výzkum-
né organizace Národní muze-
um (DKRVO 2019–2023/10.IV.a, 
00023272).
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physical education and olympism history not only in Czech lands, 
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Druhým sokolským muzeem, jehož fond 
se stal základem sbírky mapující dějiny 
tělesné výchovy a sportu v NM, bylo 
Sokolské muzeum (Muzeum ČOS). Jeho 
prazákladem byly výstavy věnované 
sokolskému hnutí, které byly uspořá
dány během velkých výstavních akcí – 
v rámci Všeobecné jubilejní zemské 
výstavy v roce 1891 a zejména během 
Národopisné výstavy českoslovanské 
v roce 1895, kde měli sokolové svůj vlast
ní pavilón uspořádaný v duchu vzorné 
sokolské tělocvičny. Vedle dalších sokol
ských memorabilií byly obě dílčí expozi
ce věnovány i působení českých sokolů 
v zahraničí a zahraničním sokolským or
ganizacím. Právě v souvislosti s expozicí 
v rámci Národopisné výstavy českoslo
vanské začala v sokolské obci více rezo
novat myšlenka na zřízení Sokolského 
muzea. Sokolské výstavy byly pořádány 
i během následujících sokolských sletů – 
v roce 1901 během IV. všesokolského sletu 
v Praze a v roce 1912 během VI. všesokol
ského sletu (či Sletu slovanského sokol
stva, jak byl také označován). Po poslední 
zmíněné akci byla myšlenka sokolského 
muzea oživena a těsně před vypuknutím 
první světové války podala ČOS smíchov
ské městské radě žádost o propůjčení pro
stor k umístění sokolských sbírek. Rada 
propůjčila ČOS místnosti v obecní vile na 
Santošce č. p. 178, kam byly sbírky sokol
ských memorabilií odvezeny a následně 
odevzdány nově vzniklé Společnosti mu
zea tělocvičného, a to bezprostředně před 
úředním rozpuštěním České obce sokol
ské v roce 1915. Muzeum bylo otevřeno 
po skončení světové války v roce 1920.4 
V souvislosti s řešením nového sídla pro 
jednotlivé součásti České obce sokolské 
byl v roce 1921 zakoupen Michnův palác – 
budoucí Tyršův dům, kam byly po rekon
strukci v roce 1924 sokolské muzejní sbír
ky přesunuty. Dne 24. května 1924 pak byl 
Tyršův dům slavnostně otevřen za účasti 
prezidenta republiky. V meziválečném 
období byla do sbírek začleněna i umě
lecká sbírka, kterou ČOS věnoval básník 
a spisovatel Jiří Karásek ze Lvovic. V pa
desátých letech však byla převedena do 
správy Památníku národního písemnictví. 

muzea, následně se stručně zaměřuje na si
tuaci na území ČR a v zemích visegrádské 
čtyřky, které měly po společenských změ
nách na prahu devadesátých let obdobné 
podmínky. V závěru rozebírá možné per
spektivy, které se v oblasti muzejní pre
zentace témat spojených s historií tělesné 
výchovy, sportu a olympismu nabízejí. 

Nástin historie sportovní 
a tělovýchovné muzeologie 
v českých zemích

Sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy 
a sportu Historického muzea NM odví
její svou historii od sokolských muzeí, 
z nichž první se formovalo již v průběhu 
19. století, druhé pak v meziválečném ob
dobí ve století dvacátém. Nejstarším mu
zeem na našem území, které se zaměřilo 
na dějiny sokolského hnutí a tělovýchovy, 
bylo Muzeum Sokola Pražského. Počátky 
jeho sbírek se datují do roku 1864, kdy 
byla v rámci první pražské sokolovny 
na popud jednoho ze zakladatelů Sokola 
Jindřicha Fügnera vyčleněna místnost 
pro uchovávání sokolských memorabilií. 
Podnět ke vzniku vlastního Muzea Sokola 
Pražského v roce 1885 dala až výstava 
uspořádaná po smrti další zakládající 
osobnosti sokolského hnutí, dr. Miroslava 
Tyrše. Ve stejném období byl založen 
i všesokolský archiv, který měl uchová
vat dokumenty listinné povahy. Prvním 
sídlem obou institucí se stala sokolovna 
Sokola Pražského.2 Sbírka Muzea Sokola 
Pražského byla významně obohacena po 
smrti vdovy po Miroslavu Tyršovi (a dce
ry Jindřicha Fügnera) Renáty Tyršové 
v roce 1937. V návaznosti bylo Muzeum 
Sokola Pražského v budově první sokol
ské tělocvičny transformováno do Muzea 
dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 
Do činnosti muzea následně zasáhla ně
mecká okupace, v roce 1941 byla sokolská 
organizace rozpuštěna a její majetek byl 
zkonfiskován. Sbírky byly odvezeny, roz
děleny a ukryty mezi členy jednoty, část 
z nich se však uchránit nepodařilo. Po 
osvobození v roce 1945 byla většina sbírek 
svezena zpět. Při předání sbírek proběhla 
také jejich první katalogizace.3 

 
2 ŠTURSOVÁ, Květoslava. 
Tyršovo muzeum tělesné 
výchovy a sportu 1953–2003. 
Praha: Národní muzeum, 2003, 
s. 9. Současná adresa sokolov-
ny je Sokolská 43, Praha 2.
3 Ibidem, s. 10–12. 
4 Ibidem, s. 13–15.
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Muzeum tělesné výcho-
vy a sportu, pohlednice, 
70.–80. léta 20. století

5 Ibidem, s. 19–20. Srov. 
také ŠTURSOVÁ, Květoslava. 
Nástin dějin československého 
tělovýchovného a sportovní-
ho muzejnictví 1, In Muzejní 
a vlastivědná práce, 1990, roč. 
28, č. 4, s. 136–154.
6 Ibidem, s. 23. Srov. také 
ŠTURSOVÁ, Květoslava. Nástin 
dějin československého tělový-
chovného a sportovního mu-
zejnictví 2, In Muzejní a vlas-
tivědná práce, 1990, roč. 28, 
č. 4, s. 193–199.
7 Ibidem, s. 24–32. Srov. 
také ŠTURSOVÁ, Květoslava. 
Nástin dějin československého 
tělovýchovného a sportovního 
muzejnictví 3. Muzejní a vlasti-
vědná práce, 1991, roč. 29, č. 1, 
s. 1–12.

muzea stála řada osobností českého spor
tu a olympismu, jako například tehdejší 
předseda Československého olympijské
ho výboru Josef Gruss či Rudolf Richter.6 
Po roce 1948 došlo ke sloučení všech zmí
něných muzejních institucí do Státního 
muzea československé tělesné výcho
vy a sportu se sídlem v Tyršově domě 
v Praze, které bylo zřízeno k 1. únoru 1953. 
Vedle Muzea dr. M. Tyrše a J. Fügnera, 
muzea ČOS a Muzea československé tě
lesné výchovy a sportu se základem sbí
rek stal i sbírkový fond Československého 
výboru olympijského, včetně pozůstalosti 
zakladatele Českého olympijského výbo
ru Jiřího S. GuthaJarkovského. Přes krát
ké období, kdy Státní muzeum tělesné 
výchovy a sportu působilo při Státním 
výboru tělesné výchovy a sportu, fungo
valo v letech 1957–1972 jako samostatná 
rozpočtová organizace Ministerstva škol
ství a kultury. Díky enormnímu nárůstu 
sbírek začala být z hlediska jejich ulože
ní ke konci šedesátých let situace neú
nosná. V roce 1961 získalo nové vedení 
muzea pro depozitární prostory budovu 
bývalého kláštera v Zaječově u Berouna.  
Do depozitáře byly přesunuty trojroz
měrné sbírkové předměty, část knihovny 
a byla provedena revize sbírek. Od roku 
1972 se muzeum stalo součástí Národního 
muzea jako jedno z jeho odborných 
oddělení.7

Po roce 1989 tehdejší vedení navrhovalo 
osamostatnění muzea, nicméně k tomu 
nedošlo. V roce 1993 byl v restituci České 
obci sokolské vrácen Tyršův dům, mu
zeum bylo následně nuceno vyklidit dva 
sály a změnit název z Muzea tělesné vý
chovy a sportu na Tyršovo muzeum těles
né výchovy a sportu, o dva roky později 
pak bylo nuceno vyklidit další dva sály. 
Poslední ránu stálé expozici zasadily po
vodně v roce 2002, po nichž ČOS vypově
děla muzeu smlouvu o nájmu nebytových 
prostor. Od té doby je tak Oddělení dějin 
tělesné výchovy a sportu zbaveno mož
nosti prezentovat výstavní formou svoji 
činnost s výjimkou dočasných expozic. 
Nejproblematičtější období přišlo v letech 
2010–2015, kdy bylo na popud tehdejšího 
ředitele Historického muzea Pavla Douši 

Muzeum pořádalo v meziválečném ob
dobí pravidelné výstavy při příležitosti 
konání všesokolských sletů, například 
v roce 1938 navštívilo sletovou výstavu 
uspořádanou v Průmyslovém paláci a na 
dalších místech přes 200 000 návštěvní
ků. Po obsazení českých zemí nacisty byly 
sbírky muzea rozděleny a uchovány na 
různých místech, kde přečkaly úřední 
rozpuštění Sokola v roce 1941, konfiskaci 
majetku organizace ze strany okupačních 
orgánů i celou okupaci.5 
Třetí organizací, která se stala základem 
sportovních sbírek NM, bylo Muzeum 
československé tělesné výchovy a sportu. 
O jeho založení se uvažovalo již v mezi
válečném období, návrh stanov vznikl bě
hem nacistické okupace. Po jejím skončení 
došlo k opětovným přípravám, nicméně 
ustavující valná hromada spolku se konala 
až v lednu roku 1948. Za návrhem vzniku 
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8 Ibidem, s. 64.
9 Srov. SWIERCZEKOVÁ, 
Lucie. Průvodce po archivních 
fondech a sbírkách Oddělení 
dějin tělesné výchovy a spor-
tu Národního muzea. Praha: 
Národní muzeum, 2007, 88 s.
10 Srov. SCHŮTOVÁ, 
Jitka, SAUROVÁ, Vlasta, 
HAVRÁNKOVÁ, Hana. 
Signované kresby a obrazy 
Oddělení dějin tělesné výchovy 
a sportu Národního muzea. 
Praha: Národní muzeum, 
2008, 188 s.; SCHŮTOVÁ, 
Jitka, HAVRÁNKOVÁ, 
Hana, SAUROVÁ, Vlasta. 
Signované plastiky a sportovní 
trofeje: sbírka tělesné výchovy 
a sportu Národního muzea. 
Praha: Národní muzeum, 
2010, 282 s.; SWIERCZEKOVÁ, 
Lucie. Průvodce po archivních 
fondech a sbírkách Oddělení 
dějin tělesné výchovy a spor-
tu Národního muzea. Praha: 
Národní muzeum, 2007, 88 s.
11 SCHŮTOVÁ, 
Jitka, HAVRÁNKOVÁ, 
Hana a SAUROVÁ, 
Vlasta. Olympionika v trojroz-
měrné Sbírce tělesné výchovy 
a sportu Národního muzea. 
1. vyd. Praha: Národní muze-
um, 2012, 152 s.
12 SCHŮTOVÁ, Jitka. Knihovna 
sbírky tělesné výchovy a sportu 
...a co jí předcházelo. Praha: 
Národní muzeum, 2015, 126 s.
13 RÁMIŠOVÁ, Šárka 
a SWIERCZEKOVÁ, Lucie. Móda 
pod olympijskými kruhy: nástu-
pové oblečení od Athén až po 
Rio. Praha: Mladá fronta, 2016, 
158 s.
14 ŠVÁCHA, Rostislav et 
al. StArt: sport jako symbol ve 
výtvarném umění. V Řevnicích: 
Arbor vitae ve spolupráci 
s Českým olympijským výborem 
a Ústavem dějin umění AV ČR, 
v.v.i., 2016, 315 s.
15 SCHŮTOVÁ, Jitka. 
Manželka, matka, tchyně: do-
chované památky a korespon-
dence Kateřiny Fügnerové. 
Praha: Národní muzeum, 2018, 
463 s.; RÁMIŠOVÁ, Šárka. 
S hrdostí nošený: sokolský kroj, 
úbor a scénický kostým. Praha: 
Národní muzeum, 2018, 327 s.
16 Olympijský plakát, 24. 6. – 
4. 9. 2016, Národní památník 
na Vítkově

o rozšířené formě katalogu. Z nedávných 
publikací se sbírkám věnuje publikace 
J. Schůtové Knihovna Sbírky tělesné výcho-
vy a sportu.12 U příležitosti XXXI. olym
pijských her byla vydána Móda pod olym-
pijskými kruhy, jejímiž autorkami jsou 
Š. Rámišová a L. Swierczeková. Kniha 
popisuje vývoj olympijského nástupního 
oblečení v průběhu konání novodobých 
olympiád od jejich počátku až do letních 
olympijských her v Riu de Janeiru v roce 
2016.13 Vedle toho se pracovníci oddělení 
podíleli i na dalších publikacích, z těch 
významnějších je potřeba zmínit kolek
tivní monografii StArt: Sport jako symbol 
ve výtvarném umění z per autorského ko
lektivu pod vedením Rostislava Šváchy, 
na kterém vedle drobných textů partici
povalo muzeum zejména z hlediska obra
zového materiálu.14 V roce 2018 pak byly 
publikovány dvě monografie vycházející 
ze sbírkových fondů ODTVS, a to práce 
zpracovávající biografii a koresponden
ci Kateřiny Fügnerové (Manželka, matka, 
tchyně: dochované památky a korespondence 
Kateřiny Fügnerové) a publikace o dějinách 
sokolského kroje (S hrdostí nošený).15

Kromě ostatní odborné a popularizační 
činnosti ODTVS prezentovalo i řadu té
mat spjatých s českým sportem, tělesnou 
výchovou a olympijským hnutím výstav
ní formou. Expoziční činnost je poněkud 
problematická kvůli tomu, že již v pod
statě dvě desetiletí nemá Oddělení dějin 
tělesné výchovy a sportu vlastní expozici 
a je odkázáno na výstavní plán Národního 
muzea, který se v posledních letech jevil 
z hlediska termínů a prostorů ovlivně
ných probíhající rekonstrukcí budov NM 
jako značně problematický. K olympij
ským hrám v Riu tak oddělení uspořá
dalo výstavu Olympijský plakát, která se 
konala 24. 6. – 2. 10. 2016 v Národním 
památníku na Vítkově.16 V rámci těchto 
olympijských her se ODTVS podílelo i na 
výstavě Poštovního muzea Vítězové a po-
ražení. Nevydané známky a neuskutečněné 
olympiády, která se konala 24. 6. – 30. 9. 
2016 v prostorách expozice v klášteře ve 
Vyšším Brodě nedaleko Olympijského 
parku na Lipně. Větším výstavním celkem 
jak z hlediska rozsahu, tak doby konání, 

Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu 
začleněno jako Sbírka tělesné výchovy 
a sportu do Oddělení novodobých čes
kých dějin Národního muzea. To zname
nalo nejen personální diskontinuity, kdy 
se starší spolupracovníci od muzea v pod
statě odklonili, tak i diskontinuitu z hle
diska odborné činnosti a zejména ztrátu 
kontaktů jak v ČR, tak v zahraničí. Od 
roku 2016 funguje opět jako samostatné 
oddělení. Výrazný problém však předsta
vuje kontinuální pokles pracovníků, kteří 
o sbírky pečují. V roce 2003 sbírkový fond 
a muzejní expozici spravovalo 10 pracov
níků,8 v současné době má oddělení k dis
pozici formálně 4 plné úvazky. 

Současný stav sbírky ODTVS

Opačný, tedy rostoucí trend je patrný na
štěstí v oblasti sbírek. Knihovna spravuje 
v současné době 30 000 knihovních jedno
tek (z toho 1000 titulů periodik), trojroz
měrná sbírka obsahuje 46 000 zapsaných 
sbírkových předmětů, fotoarchiv 80 000 
zpracovaných fotografií, 9000 negativů, 
6000 diapozitivů a 600 fotoalb. Sbírky 
zahrnují i audiovizuální kolekci, která je 
v současné době ve stadiu digitalizace. 
Archiv přesto, že je formálně vyčleněn, 
zůstává fakticky nedílnou součástí sbírko
vého fondu. Obsahuje celkem 262 archiv
ních fondů a sbírek a sbírku 9500 plakátů. 

Nedávná	a	současná	činnost	oddělení
Oddělení se i přes problematické peripe
tie ohledně restrukturalizací v Národním 
muzeu snaží představovat nejen témata 
týkající se českého a československého 
sportu a tělesné výchovy, ale též olympis
mu. V roce 2007 byl publikován průvodce 
po sbírkách Archivu dějin tělesné výchovy 
a sportu.9 V letech 2008 a 2010 vyšel pře
hled signovaných kreseb a obrazů, respek
tive signovaných plastik a sportovních tro
fejí, jehož autorkami byly H. Havránková, 
J. Schůtová a V. Saurová.10 V roce 2012 
vyšel soupis olympionik v trojrozměrné 
sbírce od stejného autorského tria, pu
blikace obsahuje stav předmětů k roku 
2010.11 Od té doby řada předmětů při
byla, tudíž lze do budoucna uvažovat 
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Výstava Sport za Velké 
války, Národní památník na 
Vítkově, 2017–2018

17 Srov. LOMÍČEK, Jan et 
al. Sport za velké války = Sport 
during the great war. Praha: 
Národní muzeum, 2017, 29 s.  
18 Rudolf Richter – 
7. 4. 1883 – 13. 1. 1962, spor-
tovní funkcionář, 1919–1951 
pokladník ČSOV, od roku 1951 
čestný člen tohoto výboru. 
V letech 1903–1961 organizá-
tor, startér a historik nejstarší-
ho silničního běžeckého závo-
du na evropském kontinentu 
Běchovice – Praha. Dlouholetý 
funkcionář ČAAU a ČÚJV.
19 „Přepište dějiny…!“ 
Nagano 1998–2018, Národní 
památník na Vítkově, 
2. 2. – 29. 4. 2018
20 Ni zisk, ni slávu!, ČOS, 
Tyršův dům, 20. 6. – 8. 7. 2018

uspořádat v jiné instituci. Spoluúčast 
nabídlo Ostravské muzeum, a tak se vý
stava Ragby, hra síly, odvahy a bojovnosti 
uskutečnila v termínu 26. 9. – 3. 12. 2017 
v Ostravě, rok poté, co bylo ragby opět 
zařazeno do programu letních olympij
ských her. V roce 2018 připravilo oddělení 
v rámci Národního památníku na Vítkově 
také menší expozici k dvacátému výročí 
úspěchu našich sportovců na XVIII. zim
ních olympijských hrách v japonském 
Naganu.19 V témže roce oddělení spolu
pracovalo na výstavě České obce sokolské 
Ni zisk, ni slávu!, která probíhala v rám
ci XVI. všesokolského sletu v sídle ČOS 
(a bývalém sídle muzea) v Tyršově do
mě.20 Ve stejném roce se oddělení podílelo 
na 16 dalších výstavních projektech, ať již 
v rámci Národního muzea, či zápůjčkami 
sbírkových předmětů do dalších muzej
ních institucí. V následujícím roce oddě
lení připravilo ve spolupráci s Klubem 
českých turistů výstavu Zdrávi došli! ke 
130. výročí založení KČT, prvního vydá
ní klubového časopisu a první značené 
trasy.21 Ve spolupráci s ČOV v součas
nosti připravujeme výstavu k odloženým 

byla expozice Sport za Velké války,17 která se 
konala v termínu 19. 5. 2017 – 28. 2. 2018 
v Národním památníku na Vítkově. 
Výstava se vedle dalších témat věnovala 
i kontinuitám a diskontinuitám českého 
olympijského hnutí. Kromě jiných olym
pijských artefaktů byla významnou sou
částí výstavy i část pozůstalosti Rudolfa 
Richtera,18 dlouholetého pokladníka 
a čestného člena Československého olym
pijského výboru. 
Přestože byla ve výstavním plánu NM 
schválena i výstava k dějinám českého 
a československého ragby, bylo ji kvů
li prodlevám při rekonstrukci nutné 

Výstava Sport za Velké války, Národní památník na Vítkově, 2017–2018
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Výstava Ragby, hra síly, od-
vahy a bojovnosti, Ostravské 
muzeum v Ostravě, 2017

21 Zdrávi došli! 
31. 5. – 1. 9. 2019, Národní 
památník na Vítkově
22 https://www.esbirky.cz/
hledat/podsbirka/81889, 
cit k 20. 8. 2020

všech součástech sbírky se nacházejí roz
sáhlé soubory položek s olympijskou te
matikou, které muzeum získalo jak díky 
darům, tak i díky vlastní akviziční činnos
ti. Tyto materiály mapují vývoj českého 
olympismu od jeho počátků na přelomu 
19. a 20 století až do současnosti. 

Archiv tělesné výchovy a sportu

Archiv tělesné výchovy a sportu obsa
huje kromě řady materiálů k dějinám 
olympijského hnutí, diplomů a plakátů 
s olympijskou tematikou také památky 
z pozůstalosti českých olympioniků, jak 
sportovců, tak funkcionářů. Za všechny 

olympijským hrám v Tokiu, zároveň je 
v přípravě i výstava k vývoji a historic
kým úspěchům českého volejbalu. Řada 
exponátů je prezentována i elektronickou 
formou pomocí portálu e-sbírky.22 V sou
časné době se na portálu nachází na 6000 
zdigitalizovaných sbírkových předmětů 
se sportovní a olympijskou tematikou ze 
sbírek ODTVS. 

Sbírky ODTVS a ATVS

Samotné sbírky Oddělení dějin tělesné vý
chovy a sportu a Archivu tělesné výchovy 
a sportu jsou členěny dle druhu materiálu. 
Archiv obsahuje prameny listinné povahy, 
diplomy, plakáty a mapy (i trojrozměr
né). Fotografie a alba spravuje fotoarchiv, 
knižní publikace jsou zpracovávány spe
cializovanou knihovnou. Trojrozměrná 
sbírka obsahuje kromě sportovní výzbro
je a výstroje sportovní trofeje, plastiky, 
malby a kresby, prapory, olympijské ob
lečení, olympijské pochodně a jiné arte
fakty sportovní a tělovýchovné povahy, 
ale například i suvenýry z cest. Ve sbírce 
audiovizuálních materiálů najdeme filmy, 
videokazety a gramofonové nahrávky. Ve 

Výstava Přepište dějiny! Nagano 1998–2018, Národní památník na Vítkově, 2018
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Výstava Zdrávi došli! K vý-
ročí Klubu českých turis-
tů, Národní památník na 
Vítkově, 2019

23 Srov. SWIERCZEKOVÁ, 
Lucie. Průvodce po archivních 
fondech a sbírkách Oddělení 
dějin tělesné výchovy a spor-
tu Národního muzea. Praha: 
Národní muzeum, 2007, 88 s.

Maškovou a další. Rozsáhlá je i pozůsta
lost sportovního novináře Josefa Laufera.23 

Trojrozměrná sbírka ODTVS

Celou řadu unikátních sbírkových předmě
tů z dějin českého i světového olympijské
ho hnutí pak obsahuje trojrozměrná sbírka 
ODTVS. Vzhledem k historii svého formo
vání obsahuje sbírka řadu exponátů, kte
ré se vztahují k historii sokolského hnutí. 
Patří sem jak osobní předměty zakladatelů 
Sokola Jindřicha Fügnera a dr. Miroslava 
Tyrše z pozůstalosti Renáty Tyršové, tak 
i předměty upomínající na další sokolské 
osobnosti. Vedle toho sbírka obsahuje řadu 
artefaktů vztažených jak k významným so
kolským akcím, tak i k činnosti jednotlivých 
složek Sokola. Dějiny sokolského hnutí 
také ilustruje řada uměleckých děl, často 
od předních osobností českého výtvarného 
umění. Ve sbírce se nacházejí i připomín
ky počátků olympijského hnutí – pamět
ní medaile k připomínce Mezinárodního 
kongresu o obnově olympijských her ko
naného v Paříži v roce 1894, stejně jako pa
mětní medaile připomínající první novo
dobé olympijské hry v Aténách v roce 1896. 

jmenujme zakladatele českého olym
pijského hnutí Jiřího Stanislava Gutha
Jarkovského, v jehož pozůstalosti se 
zachovala mimo jiné jeho koresponden
ce s Pierrem de Coubertinem. Z dalších 
významných postav, které byly spojeny 
s českým olympismem, jsou to památ
ky na Josefa RössleraOřovského (jeho 
vlastnoručně ilustrovaný sportovní de
ník), Josefa Grusse, Rudolfa Richtera, 
Františka JanduSuka, Viléma Goppolda 
z Lobsdorfu, Bedřicha Šupčíka, Ladslava 
Váchu, Františka Venturu, Jana Heřmánka, 
Antonína Bínu, Karla Koželuha, Jana 
Heřmánka, Františka Doudu, Hanu 

Výstava Zdrávi došli! K výročí Klubu českých turistů, Národní památník na Vítkově, 2019
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24 Srov. SCHŮTOVÁ, 
Jitka, HAVRÁNKOVÁ, 
Hana, SAUROVÁ, Vlasta. 
Olympionika v trojrozměrné 
Sbírce tělesné výchovy a spor-
tu Národního muzea. Praha: 
Národní muzeum, 2012, 152 s.
25 Srov. SCHŮTOVÁ, 
Jitka, HAVRÁNKOVÁ, 
Hana, SAUROVÁ, Vlasta. 
Signované plastiky a sportovní 
trofeje: sbírka tělesné výchovy 
a sportu Národního muzea. 
Praha: Národní muzeum, 2010, 
282 s. 
26 Srov. SCHŮTOVÁ, 
Jitka, SAUROVÁ, 
Vlasta, HAVRÁNKOVÁ, Hana. 
Signované kresby a obrazy 
Oddělení dějin tělesné výchovy 
a sportu Národního muzea. 
Praha: Národní muzeum, 2008, 
188 s.

Kuratorium olympijského fondu. Cena 
byla udělována v letech 1934–1948 a ná
sledně po roce 1994 bylo její udělování ob
noveno. Plastika samotná je dílem socha
ře Otakara Španiela a znázorňuje bohyni 
Niké s vavřínovou ratolestí ve vztyčené 
pravici na mramorovém podstavci se jmé
ny nositelů ceny.25

Vedle větších i drobných plastik obsahuje 
sbírka řadu dalších uměleckých předmě
tů – sem patří zejména sbírka kreseb a ob
razů, obsahující díla vztahující se nejen 
k historii Sokola, ale i dalších sportovních 
odvětví. Sbírka obsahuje například návrhy 
plakátů k všesokolským sletům a dalším 
tělovýchovným a sportovním akcím, ale 
také portréty osobností naší tělovýchovy 
a sportu či umělecká díla s širší sportovní 
tematikou, a to od řady předních jmen čes
kého výtvarného umění (Mánes, Marold, 
Preissler, Mucha, Ženíšek, Benka aj.)26 
Trojrozměrná sbírka uchovává i součásti 
sportovní výstroje a výzbroje, slavnost
ních nástupních oblečení českých a česko
slovenských výprav na letních i zimních 
olympijských hrách. Z nejvýznamnějších 
artefaktů v této oblasti je možné zmínit 
tretry největších osobností světové atleti
ky – čtyřnásobného olympijského vítěze 
Emila Zátopka, stejně jako trojnásobného 
olympijského vítěze Jana Železného. Ve 
sbírkách se také nachází Železného oštěp, 
se kterým v roce 1996 hodil světový re
kord (98,48 m), stejně jako oštěp Dany 
Zátopkové. Z hlediska sportovní výstroje 
a výzbroje obsahuje sbírka také soubory 
umožňující ilustrovat vývoj sportovního 
vybavení, a to jak z oblasti lehké atletiky, 
tak tenisu, šermu, lyžování, sáňkařské
ho sportu či fotbalu, ragby nebo ledního 
hokeje. 
Vyjmenovat všechny cenné a zajímavé ar
tefakty vzhledem k rozsahu sbírky i tex
tu nelze, řada z uchovávaných předmětů 
má své hodnoty v různých rovinách – 
historické, symbolické, osobní. Jedním 
z nejnovějších přírůstků mapujících dě
jiny českého olympismu je olympijský 
řád Emila Zátopka, který obdržel v roce 
1989, či zlatá medaile gymnastky Zdeňky 
Honsové z XIV. letních olympijských her 
v Londýně 1948. 

Sbírka obsahuje i další připomínky prvních 
olympiád, například praporky s českým 
lvem, které doprovázely českou výpravu 
při slavnostním nástupu u příležitosti za
hájení olympijských her ve Stockholmu 
v roce 1912. Najdeme zde i upomínky na 
další olympijské hry a kongresy, jako byl 
například VIII. mezinárodní olympijský 
kongres uspořádaný v roce 1925 v Praze, 
kde bylo rozhodnuto o konání zimních 
olympijských her. Vedle toho se ve sbírce 
nachází řada sbírkových předmětů mapu
jících vývoj jednotlivých sportovních od
větví, stručně od zimních sportů po letní, 
od úpolových sportů (box) po duševní 
sporty (šachy).
Ve sbírce sportovních trofejí a ocenění fi
gurují na prvním místě první českosloven
ská zlatá olympijská medaile, kterou získal 
v roce 1924 na OH v Paříži Bedřich Šupčík 
v dnes již neolympijské disciplíně ve šplhu 
bez přírazu na sedmimetrovém laně, stejně 
jako vůbec první česká olympijská medaile 
(bronzová) získaná Vilémem Goppoldem 
z Lobsdorfu na OH v roce 1908 v Londýně 
v šermířských soutěžích. Sbírka vedle toho 
obsahuje i řadu dalších ocenění, jako na
příklad zlaté medaile Františka Ventury 
a Ladislava Váchy z Amsterodamu 1928, 
Ludvíka Daňka z Mnichova 1972. K dalším 
cenným kovům patří i stříbrné olympijské 
medaile boxera Jana Heřmánka z olym
pijských her 1928, Věnceslavy Peškové 
a Vlasty Děkanové z Berlína 1936, bron
zové medaile Františka Doudy z OH 1932 
v Los Angeles, Hany Maškové z Grenoblu 
1968 aj.24

Sbírka obsahuje řadu cenných plastik 
od předních českých sochařů (Horejc, 
Lidický, Myslbek, Mařatka, Sucharda, 
Španiel aj.). Ve sbírce se nachází také 
dílo českého sochaře Jakuba Obrovského, 
jehož bronzová postava nahého atle
ta s oštěpem v ruce s názvem Vraždící 
Odysseus se umístila na třetím místě 
v umělecké soutěži na X. olympijských 
hrách v roce 1932 v Los Angeles. Sbírka 
uchovává též stříbrnou putovní cenu 
dr. Jiřího Stanislava GuthaJarkovského, 
nejvyšší vyznamenání Československého, 
respektive Českého olympijského výboru, 
kterou k poctě prvního předsedy založilo 
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27 Srov. SCHŮTOVÁ, Jitka. 
Knihovna sbírky tělesné výcho-
vy a sportu ...a co jí předchá-
zelo. Praha: Národní muzeum, 
2015, 126 s.
28 http://www.sinslavycslh.cz/
uvod, cit. k 20.8. 2020. 

Sportovní muzea a stálé expozice 
v ČR – nástin situace

Dlouhodobá absence stálé sportovní ex
pozice a omezené možnosti prezentace 
nových akvizic i další odborné činnos
ti oddělení přispěly ke ztrátě povědomí 
o sportovních sbírkách v Národním mu
zeu obecně. Situaci do jisté míry odlehču
jí dočasné tematické výstavy, které však 
nemohou soustavnou komunikaci s laic
kou i odbornou veřejností v plném roz
sahu suplovat. S postupným odklonem 
od možností trvalé prezentace sbírkové 
činnosti Národního muzea na tomto poli 
začaly činnost hlavní muzejní instituce 
v zemi suplovat sportovní síně slávy, re
gionální či soukromá muzea.
Oficiálně přístupné síně slávy se týka
jí zejména nejmasovějších sportů v ČR. 
Hokejová síň slávy, oficiálně Síň slávy 
českého hokeje (ČSLH), kterou spravuje 
Český svaz ledního hokeje, byla otevře
na v roce 2008 ke stému výročí českého 
hokeje. Původní expozice, přístupná pou
ze pro VIP osoby, byla umístěna v rámci 
jedné z konferenčních místností v praž
ské O2 Aréně. V širší míře byla veřejnosti 
zpřístupněna až v roce 2015 v pražském 
nákupním centru Galerie Harfa, kdy se 
ČSLH snažil vyřešit nedostatečnou ko
munikaci s veřejností otevřením klasické 
komerční interaktivní expozice. Vše záro
veň souviselo s rekonstrukcí sídla svazu 
a jeho přesunem do kancelářského kom
plexu na pražské Harfě. V současné době 
tak funguje ve výstavním prostoru expo
zice zaměřená jak na vývoj ledního hokeje 
obecně, tak i na vývoj tohoto sportovního 
odvětví v českých zemích. Součástí ex
pozice je i vlastní Síň slávy, do které jsou 
každoročně uváděny osobnosti z historie 
českého a československého hokeje. Stálá 
expozice je doplněna o dočasné výstavy – 
Pražský hokej, Češi v NHL (stav k roku 
2020). Vzorem síně slávy se stala nepo
měrně větší expozice Síň slávy NHL, která 
je umístěna v kanadském Torontu.28 
V souvislosti s oficiální českou hoke
jovou síní slávy je potřeba zmínit i ne 
oficiální Hokejovou síň českého hokeje, 
která vznikla ve středočeských Lánech. 

Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv zahrnuje bohaté materiály se 
sokolskou, obecně sportovní i olympij
skou tematikou prezentující sportovní 
a tělovýchovné dějiny na našem území 
v podstatě od vzniku fotografie a olym
pijské hnutí od jeho vzniku až do sou
časnosti. K unikátním fotografiím patří 
mimo jiné snímky zobrazující zaklada
telské osobnosti sokolského hnutí, stej
ně jako jeho památná místa či akce, vy
obrazení organizačního výboru a členů 
Mezinárodního olympijského výboru, 
dokumentující první zasedání MOV aj. 
Vedle toho sbírky obsahují řadu unikát
ních fotografií mapujících jak oficiální 
sportovní akce, tak i zázemí sokolských 
sletů či olympijských her. Fotoarchiv ob
sahuje i jedinečné soubory z dějin českého 
sportu a tělesné výchovy, kam patří na
příklad soubor fotografií Františka Illka. 
Řada fotografií zobrazuje historii sokol
ského hnutí, a to jak z pohledu ústředních 
institucí, tak dílčích sokolských jednot. 
Dále fotografická sbírka zahrnuje i dějiny 
řady dalších sportovních organizací, od
větví či osobností.

Knihovna ODTVS

Knihovna ODTVS obsahuje unikátní sou
bor publikací a periodik, které se vzta
hují k dějinám tělesné výchovy a spor
tu nejen na našem území, ale i jinde ve 
světě. Součástí knihovny je samostatně 
dochovaný knihovní soubor pocházející 
z Tyršovy knihovny, který zahrnuje i tis
ky z bývalé knihovny Jindřicha Fügnera 
a několik starých tisků. V knihovně za
kladatelů Sokola jsou uložena díla z mno
ha společenskovědních oborů, převážně 
z 19. století. Velmi cenný je rovněž do
chovaný celek šachové knihovny Josefa 
Vladimíra Štefanydese, jenž obsahuje 
necelých 900 svazků, včetně několika 
starých šachových tisků z 18. století a ně
kolika desítek titulů šachových perio 
dik z celého světa. Vedle toho knihov
na obsahuje na 1000 titulů sportovních 
periodik, teoretické a historické práce,  
memoáry aj.27 
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29 https://www.hokejovasin.
cz/, cit. k 20.8. 2020, Stránky 
obsahují i prezentaci jednotli-
vých osobností českého hokeje, 
kterým je expozice věnována, 
a možnost virtuální prohlídky 
expozice.
30 https://sinslavy.fotbal.cz/o-si-
ni-slavy/p189, cit. k 20. 8. 2020.
31 Srov. https://www.slavia.cz/
museum.asp, cit. k 20. 8. 2020.
32 Srov. https://www.krnap.cz/
km-jilemnice/, cit. k 20. 8 2020.

této kategorie spadá zejména expozice 
Bílou stopou – kapitoly z dějin českého ly-
žování do roku 1938 v Krkonošském mu
zeu v Jilemnici spadajícím pod Správu 
Krkonošského národního parku, která je 
umístěna v budově bývalého panského pi
vovaru. Expozice mapuje historii lyžování 
od prvního importu lyží do českých zemí 
až do roku 1938. Zaměřuje se také na ně
mecké lyžaře v českých zemích. Celkově 
expozice zasazuje vývoj lyžování v čes
kých zemích do evropského kontextu. 
Obsahuje řadu cenných artefaktů od vlast
ního lyžařského (a sáňkařského) vybavení 
přes sportovní ocenění, dobové fotografie 
až po oblečení.32 Další expozicí mapující 
dějiny lyžařského sportu na našem úze
mí je Ski Muzeum – Lyžařské muzeum 
v Harrachově, které bylo otevřeno v roce 
2017. Základem muzea se staly sbírky 
Stanislava a Josefa Slavíkových, kteří také 
stojí za vytvořením vlastní expozice. Ta 
ilustruje vývoj lyžování v Harrachově, ale 
obsahuje i řadu dalších cenných artefaktů, 
od jedněch z nejstarších lyží po pohár pro 
vítěze Mistrovství světa v letech na lyžích 
v roce 1983, které se uskutečnilo právě 
v Harrachově, a další exponáty z historie 
jak skoků na lyžích, tak i běžeckého ly
žování.33 V souvislosti s tímto odvětvím 

Soukromá expozice věnovaná dějinám 
československého hokeje obsahuje mnohé 
velmi zajímavé a cenné artefakty. Je zalo
žená na sbírce pana Josefa Hoška, který se 
sbírání sportovních memorabilií věnoval 
dlouhá léta. Expozice představuje přes 
třicet osobností českého hokeje, včetně 
osobních předmětů. Pro veřejnost byla
otevřena v roce 2014.29 
Obdobně jako Český svaz ledního ho
keje si zřídila Síň slávy i Fotbalová aso
ciace ČR (FAČR). Expozice byla otevře
na v roce 2015 u příležitosti Mistrovství 
Evropy hráčů do 21 let, které se konalo 
v ČR. Expozice je nepoměrně skromněj
ší než ta hokejová a je umístěna v novém 
sídle FAČR na pražském Strahově. Na 
rozdíl od hokejové síně slávy je veřejnosti 
přístupná zdarma.30 Z jednotlivých klubů 
má pravděpodobně nejreprezentativnější 
expozici klubové historie pražská Slavia. 
Slavia Museum je umístěno v rámci sta
dionu v pražském Edenu a snese srovnání 
s expozicemi významných zahraničních 
fotbalových klubů. Je umístěno ve dvou 
patrech na 1200 m2, přičemž jedna část je 
věnována vlastní klubové historii, druhá 
pak dočasným expozicím.31

Pravděpodobně nejvíce regionálních ex
pozic je věnováno historii lyžování. Do 

Horolezecké muzeum, Zámek Adršpach, stav k roku 2016
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33 Srov. http://skimuzeum.cz/, 
cit. k 20.8. 2020.
34 Srov. https://www.detoa.
cz/muzeum-vyroby-hracek, 
cit. k 20.8 2020. Rudolf Burkert 
získal bronzovou medaili na 
ZOH 1928 ve Sv. Mořici. 
35 Srov. https://hm.nmnm.
cz/stale-expozice/, 
cit. k 20. 8 2020.
36 Srov. http://www.slo-
nek.cz/nabidka/historie/, 
cit. k 19. 8. 2020.
37 Srov. http://www.muzeum-
-lyzovani.cz/muzeum-lyzovani, 
cit. k 20.8. 2020; 
38 Srov. https://www.obecadr-
spach.cz/zamek-1/horolezecke-
-muzeum/, cit. k 17. 8. 2020.

výstroje a artefaktů mapujících vývoj lyží 
a vázání. Základ sbírky spadá do druhé 
poloviny padesátých let 20. století, kdy 
byla instalována první lyžařská expozi
ce.35 V Novém Městě na Moravě bylo též 
zpřístupněno Muzeum lyží a lyžařského 
vázání, které představuje soukromou sbír
ku rodiny Slonkových, dlouholetých vý
robců lyží.36 V budoucnosti by také měly 
vzniknout dvě expozice mapující histo
rii českého lyžování, a to v Janově nad 
Nisou37 a Dolní Branné, kde připravuje 
expozici jeden z předních českých lyžař
ských historiků Aleš Suk.
Ve druhém desetiletí nového tisíciletí se 
také začaly formovat expozice věnované 
horolezectví. První z nich byla expozice 
Horolezecké muzeum – Expozice adršpašského 
lezení věnovaná místní horolezecké historii 
a pískovcovému lezení, která vznikla pod 
patronací Českého horolezeckého svazu na 
zámku v Adršpachu. Expozice není příliš 
velká a za využití jednoduchých výstav
ních prostředků stručně nastiňuje historic
ký vývoj tohoto sportovního odvětví.38 
V září roku 2019 byla otevřena obsahově 
nepoměrně bohatší Expozice horolezectví 

lyžařského sportu je potřeba zmínit také 
drobnou expozici Slavní sportovci věnova
nou zejména skokanovi na lyžích Rudolfu 
Burkertovi, sudetskému Němci, který byl 
prvním československým medailistou na 
zimních olympijských hrách. Je umístěna 
v jedné z výstavních síní v rámci Muzea 
výroby hraček firmy Detoa v Jiřetíně pod 
Bukovou.34 
Dílčí expozice Výroba lyží a vývoj lyžování 
věnovaná místní historii lyžařského spor
tu a výrobě lyží je součástí Horáckého 
muzea v Novém Městě na Moravě, kte
ré vlastní také sbírku sportovní výzbroje, 

Expozice horolezectví – Z Českého ráje až na vrcholy světa, Muzeum Českého ráje v Turnově, 
stav k roku 2019
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39 Srov. https://www.muzeu-
m-turnov.cz/expozice/horole-
zectvi/, cit. k 19. 8. 2020. Za 
odbornou přípravou výstavy 
stáli Alžběta Kulíšková a David 
Marek. 
40 https://www.muzeumkol.
eu/, cit. k 17. 8. 2020. 
41 Soupis jak stálých expozic, 
tak dílčích výstav, které byly 
realizovány od roku 2011 do 
současnosti, je možné dohle-
dat na https://www.sterba-bi-
ke.cz/category/ceska-republi-
ka?offset=0, cit. k 19. 8. 2020.
42 https://ygolfmuzeum.cz/, 
cit. k 20. 8. 2020.
43 http://www.muzeumlitovel.
cz/cs/vystavy/gustav-fristensky. 

jak za vytvořením bohatého sbírkového 
základu, tak za realizací vlastní expozice. 
Součástí golfového muzea je vedle vlastní 
expozice i knihovna nabízející případným 
zájemcům o toto sportovní odvětví mož
nost studia.42 
Na závěr stručného soupisu je třeba ještě 
zmínit stálou expozici věnovanou zápas
níku Gustavu Frištenskému, umístěnou 
v městském muzeu v Litovli. Za její re
alizací stojí Zdeňka Frištenská, která je 
praneteří slavného zápasníka a zároveň 
působí jako ředitelka muzea.43 Expozice je 
věnována osobnímu životu i sportovním 
úspěchům Gustava Frištenského, Národní 
muzeum se na ní podílí zapůjčením před
mětů z Frištenského pozůstalosti, které do 
sbírek tehdejšího Státního muzea sportu 
a tělesné výchovy věnoval jeho bratr.
Vedle výše uvedeného výčtu stálých ex
pozic jistě existují v rámci České republi
ky i další, řada projektů také zanikla, sem 
bylo možno zařadit například ambiciózní 
projekt Muzea sportu v Plzni, které bylo 
otevřeno zprvu v PlzniRoudné a později 
přesunuto do objektu plaveckého bazénu 
v PlzniLochotíně. Kompletní výčet expo
zic přesahuje rámec tohoto textu, nicméně 
u většiny sportovních odvětví je patrný 
trend, kdy jak oficiální zastřešující orgány 
a sportovní svazy, tak jednotlivci reagují 
na absenci instituce, která by soustavně 
prezentovala historii českého sportu a tě
lesné výchovy, a zaplňují její místo vlast
ními výstavními projekty. V souvislosti 
s tím je patrný i rostoucí trend v počtu 
výpůjček sportovních sbírek z regionál
ních muzejních institucí, kdy kurátoři troj
rozměrné sbírky ODTVS řeší každoročně 

– Z Českého ráje až na vrcholy světa v Muzeu 
Českého ráje v Turnově. Vznikla za pod
pory evropského projektu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Saskem. V rámci 
tohoto projektu byla vytvořena i horole
zecká výstava v saském Bad Schandau. 
Turnovská expozice obsahuje vedle řady 
interaktivních prvků a videomappingu 
i mnoho exponátů mapujících historii ho
rolezectví v oblasti Českého ráje i české
ho zdolávání světových vrcholů. Součástí 
projektu, který byl v rámci expozice také 
využit, byl sběr informací od pamětníků, 
stejně jako archivní studium. Vše poslou
žilo jako základ informací pro digitální 
archiv, který je ve formě databáze či ency
klopedie ve výstavě využit.39 V říjnu 2020 
získala expozice Cenu Gloria musealis za 
muzejní počin roku 2019.
Samostatnou kapitolu představují mu
zea věnovaná cyklistice a motoristickým 
sportům. Státní muzeum tělesné výcho
vy a sportu spravovalo do sedmdesátých 
let 20. století jeden z největších souborů 
věnovaných dějinám cyklistiky na našem 
území. V rámci restrukturalizace byl tento 
sbírkový soubor historických kol v sedm
desátých letech převeden do Národního 
technického muzea (NTM), kde se nachá
zí dodnes. Vedle sbírek NTM se historii 
cyklistiky v českých zemích věnují i další 
regionální expozice. Do této kategorie spa
dá například Muzeum kol v Boskovštejně, 
které vedle řady exponátů mapujících 
vývoj světové i české cyklistiky, z nichž 
některé pocházejí již z druhé poloviny 
19. století, vlastní i unikátní sbírku plaká
tů.40 Patřilo sem například i První české 
muzeum cyklistiky umístěné na zámku 
v Nových Hradech, to však bylo ke konci 
roku 2017 zrušeno. Dílčích expozic a vý
stav, které se věnovaly a věnují historii 
cyklistiky i motoristických sportů, je v ČR 
celá řada a jejich výčet přesahuje rámec 
toto textu.41 
Z hlediska historie dalších sportovních 
odvětví je potřeba zmínit ještě golf a Golf 
Muzeum Ypsilon, které začalo vznikat 
v roce 2016 a bylo otevřeno v golfovém 
resortu Ypsilon (Ypsilonka) u Liberce. Jde 
o projekt Vítězslava Hoffmanna, který se 
věnuje dlouhodobě historii golfu a stojí 
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činí současné expoziční plocha 3000 m2. 
V rámci muzea funguje i olympijský 
archiv, knihovna i studijní a informač
ní centrum. Při zakládání olympijské
ho muzea v Lausanne sloužilo tehdejší 
Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu 
jako vzorová instituce. Řadu let bylo ve
dení ODTVS v kontaktu s Olympijským 
muzeem, při personálních změnách 
a s formální restrukturalizací oddělení 
v rámci Historického muzea však byly 
tyto styky přerušeny. Olympijské muze
um v Lausanne představuje vedle muzeí 
v rámci V4 do budoucna klíčového part
nera z hlediska sdílení odborných infor
mací z oblasti sportovní, tělovýchovné 
a zejména olympijské muzeologie. Síť 
olympijských muzeí (OMN), kterou 
Olympijské muzeum v Lausanne organi
zuje, sdružuje v současné době 28 insti
tucí, které spravují sbírky s olympijskou 
a obecně sportovní tematikou. OMN po
řádá každoroční zasedání pro sdílení in
formací v oboru sportovní a olympijské 
muzeologie, zároveň poskytuje členským 

minimálně desítku zápůjček předmětů 
na sportovní výstavy v různém rozsahu. 
Rok 2018 s 16 realizovanými zápůjčkami 
byl extrémem vzhledem ke stému jubileu 
Československa, nicméně v rámci vývoje 
od roku 2013 lze i tak zaznamenat z hle
diska zápůjček rostoucí trend. Vedle toho 
jsou sbírkové předměty ze sbírek ODTVS 
trvale zapůjčeny ve čtyřech výstavních 
projektech (síň slávy ČSLH, síň slávy 
FAČR, horolezecká expozice v Muzeu 
Českého ráje v Turnově, expozice Gustav 
Frištenský v muzeu v Litovli). 

Situace v zemích V4

Situace v zahraničí se od českých zemí vý
razně liší. V řadě zemí fungují instituce 
zabývající se sportovní a tělovýchovnou 
problematikou v různé míře – ať již na 
lokální úrovni (historie klubů, případně 
sportovních odvětví v regionu), na celo
státní či přeshraniční úrovni (Síň slávy 
NHL v Torontu), či instituce zapojené do 
celosvětových sítí. Nejvýraznější z těchto 
expertních sdružení je Síť olympijských 
muzeí (Olympic Museums Network), 
do které je z nejbližších sousedů zapo
jeno varšavské Muzeum sportu i tury
styki a bratislavské Slovenské olympijské 
a športové múzeum. Centrální institucí, 
která síť olympijských muzeí koordi
nuje, je Olympijské muzeum ve švýcar
ském Lausanne. Muzeum bylo založeno 
v roce 1993 z popudu tehdejšího předse
dy Mezinárodního olympijského výboru 
Juana Antonia Samaranche. Již v roce 
1995 získalo titul Evropské muzeum 
roku. Po rekonstrukci v letech 2011–2013 

Olympijské muzeum, Lausanne, Švýcarsko, 
stav k roku 2017 (foto Vlasta Saurová)
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44 Srov. https://www.olym-
pic.org/museum/collaborate/
olympic-museums-network, 
cit. k 20. 8. 2020.
45 Srov. ŠTURSOVÁ, 
Květoslava. Nástin dějin česko-
slovenského tělovýchovného 
a sportovního muzejnictví 4. 
Muzejní a vlastivědná práce, 
1991, roč. 29, č. 2, s. 65–73.

přizván nikdo ze slovenských odborníků 
věnujících se dějinám sportu a situace tak 
v tomto směru zůstávala poměrně dlouho 
napjatá. V říjnu roku 1985 bylo muzeum 
ustanoveno zřizovací listinou předsednic
tva Ústředního výboru Československého 
svazu tělesné výchovy pod názvem 
Múzeum telesnej kultury. K první evi
denci sbírkových předmětů došlo v roce 
1987.45 Od roku 2015 se muzeum stalo 
organizační složkou Slovenského olym
pijského výboru a změnilo svůj název 
na Slovenské olympijské a športové mu
zeum. V současné době za chodem mu
zea stojí tři odborní pracovníci, včetně 

institucím prostor pro výměnu informa
cí či digitalizovaných dat pro vědecké, 
výstavní či publikační účely.44 Z hledis
ka srovnání situace okolo sportovního 
muzejnictví se nabízejí nejbližší instituce 
v zemích visegrádské čtyřky (V4), tedy 
na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. 
Jedná se o země, které měly relativně po
dobnou startovní pozici po společenských 
změnách na přelomu osmdesátých a de
vadesátých let, stejně tak i sportovní a tě
locvičná historie je v některých směrech 
srovnatelná. Slovenské olympijské a špor
tové muzeum a polské Muzeum sportu 
i turystyki jsou členy OMN, maďarské 
olympijské muzeum nikoliv. 

Slovenské olympijské a športové 
múzeum

O založení muzejní instituce, která by 
mapovala historii sportovního a tělový
chovného dění na Slovensku, se uvažo
valo již bezprostředně v poválečném ob
dobí v souvislosti se založením Státního 
muzea sportu a tělesné výchovy v Praze. 
V rámci tehdejších jednání nebyl bohu
žel z české strany při zakládání muzea 

Olympijské muzeum, Lausanne, Švýcarsko, stav k roku 2017 (foto Vlasta Saurová)
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46 Srov. https://www.olympic.
sk/muzeum; https://www.olym-
pic.sk/publikacie/knihy-brozury, 
cit. k 20. 8. 2020.
47 Ústní sdělení, Viliam 
Karácsony, 24. 10. 2019.

sbírkových databází s Olympijským mu
zeem v Lausanne.47 

Muzeum sportu i turystyki 

Jedním z nejstarších muzeí věnovaných 
oboru je polské Muzeum sportu a tury
styki ve Varšavě. Muzeum bylo založe
no v roce 1952 a ve srovnání s historií 
sportovní muzeologie v českých zemích 
lze v rámci vývoje této instituce sledo
vat spíše obrácený trend, kdy se vedle 
nárůstu sbírek a zvětšování expozičních 
prostorů úměrně navyšuje i počet odbor
ných pracovníků. V roce 1952 při svém 
vzniku tak mělo muzeum dva pracovní
ky, v roce 1968 33 pracovníků, v devade
sátých letech se stav poněkud snížil, ale 
v roce 2002 to bylo stále 17 pracovníků. 
Stálá expozice muzea se od roku 2006 na
chází ve varšavském Olympijském centru. 
Rozkládá se na ploše 1000 m2 a prezentuje 
veřejnosti na 3000 sbírkových předmětů 
mapujících nejen dějiny světového a pol
ského olympijského hnutí, ale také polské 
tělocvičné jednoty Sokol, bruslení, hoke
je, úpolových sportů, míčových sportů, 
vodních sportů, motoristických sportů, 
lehké atletiky a dalších. V současné době 
sbírky obsahují 50 000 trojrozměrných 
sbírkových předmětů, 55 000 fotografií, 

ředitelky Zdeny Letenayové, a dvě pra
covnice spravující stálou expozici lyžo
vání. Muzeum každoročně organizuje 
několik výstavních projektů, v součas
nosti připravuje novou stálou expozici 
věnovanou slovenskému olympismu. 
SOŠM vedle toho spravuje i stálou expo
zici Lyžiarské múzeum v Kremnici věno
vanou vývoji tohoto sportovního odvětví 
na Slovensku. Zároveň pracovníci muzea 
publikují každoročně několik odborných 
brožur a monografií.46 Muzeum dělí své 
sbírky na trojrozměrnou sbírku, fotoar
chiv a knihovnu. Trojrozměrná sbírka 
v současnosti obsahuje 27 000 zapsa
ných sbírkových předmětů, fotoarchiv 
26 457 fotografií, archiv obsahuje pomoc
né materiály ke sbírkovým předmětům. 
V současné době se diskutuje o propojení 

Stálá expozice SOŠM Lyžiarské múzeum, Kremnica, stav k roku 2016
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Muzeum sportu i turystyki, 
Varšava, stav k roku 2015

48 Srov. GRYS, Ivona (ed.). 
The History of Polish Sports 
and the Olympic Movement. 
A Permanent Exhibition at the 
Museum of Sports and Tourism 
in Warsaw. Varšava: Estrella, 
2010, 76 s., vedle toho  
i https://www.muzeumsportu.
waw.pl/muzeum/o-muzeum/
historia, cit k 14. 8. 2020. 
49 Srov. http://www.sportmu-
zeum.hu/, cit. k 14. 8. 2020.

fotbal, turistika), tak historii skautského 
hnutí, tělesné výchovy, ženskému spor
tu, dílčím olympijským hrám aj. Muzeum 
zároveň pořádalo několik putovních vý
stav k maďarskému sportu jak v zahraničí 
(Lausanne, Sydney, Paříž), tak na území 
Maďarska. V současnosti muzeum spra
vuje čtyři stálé expozice – ve výstavní síni 
Sport Agóra v budapešťské Papp László 
Sportaréna, olympijskou expozici v ná
vštěvnickém centru nově rekonstruova
ného fotbalového stadionu Puskás Aréna, 
expozici vodních sportů a turistiky.49 
Situace v zemích V4 je tak z hlediska insti
tucionálního ukotvení a stálé prezentace 

16 000 publikací a kolem 2000 dokumentů 
a archiválií.48 Pod Muzeum sportu i tury
styki spadalo do roku 1974 i Muzeum 
Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy 
v Karpaczi, které však bylo od 2003 osa
mostatněno a přeřazeno pod jiné organi
zace polské samosprávy.

Maďarské olympijské a sportovní 
muzeum (Magyar olympiai és 
sportmúzeum) 

Muzeum bylo založeno v roce 1963 jako ce
lonárodní instituce mapující dějiny maďar
ského sportu, olympismu a fyzické kultury 
obecně. Od roku 2012 funguje jako součást 
Národních sportovních center. Sbírkovou 
činnost zaměřuje zejména na doklady 
historického vývoje sportů a olympismu 
v Maďarsku. Z hlediska sbírkových před
mětů obsahují sbírky přes 800 000 položek, 
nicméně tento počet zahrnuje jak trojroz
měrné sbírkové předměty, tak fotografické 
a archivní materiály. Za poslední čtvrtsto
letí organizovalo muzeum na 200 výstav 
se sportovní tematikou, které se věnova
ly jak jednotlivým sportovním odvětvím 
(atletika, zápase, veslování, cyklistika, 

Muzeum sportu i turystyki, Varšava, stav k roku 2015
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Muzeum sportu i turystyki,
Varšava, stav k roku 2015

představují poměrně širokou platformu 
pro komunikaci s veřejností, stejně tak 
skrývají značný návštěvnický potenciál, 
a to napříč společností. V zahraničí exi
stuje řada muzejních institucí, které se 
tomuto oboru lidské činnosti věnují, jsou 
začleněny do širších odborných struktur 
a vykazují výrazně lepší výsledky jak 
na poli odborném, tak ekonomickém. 
Samostatná expozice by umožňovala 
prohloubit komunikaci s laickou i odbor
nou veřejností, znamenala by také nejen 
odborný, ale i ekonomický přínos. V pří
padě, kdy stálá expozice nevznikne, lze 
předpokládat, že se sbírky stanou pouze 
jakýmsi fundusem pro výstavy jiných 
institucí a pracovníci oddělení se bu
dou věnovat pouze servisním úkonům. 
Perspektivy jsou tak v tomto směru za
tím poměrně neradostné a současný stav 
rozhodně není optimální. Zatímco objem 
sbírek i další činnosti, stejně jako dopro
vodná administrativa rostou, počet od
borných pracovníků kontinuálně klesá. 
Při absenci dokumentátorů musí zároveň 
kurátoři vykonávat i řadu doprovodných 
činností v oblasti péče o sbírky. K opti
malizaci akviziční i odborné činnosti by 
vedlo zdvojení kurátorských pozic na osm 
odborných pracovníků, nouzovým řeše
ním by bylo alespoň doplnění současné
ho personálního stavu o dvě kurátorská 
místa. Je zřejmé, že v současné situaci 
resortu kultury je úvaha o navýšení po
čtu pracovních míst v podstatě nereálná. 
V nedávné době se také příliš neosvědčilo 
doplňování oddělení o pracovníky v reži
mu dohody o pracovní činnosti, protože 
tento systém nepřináší potřebnou stabilitu 
pracovního týmu.
Přestože současná doba příliš nepřeje op
timistickým vizím, je zde namístě nastínit 
scénář, který by byl pro budoucnost pre
zentace sportovní a olympijské historie 
v muzeu ideální. Při jeho nástinu je po
třeba vycházet ze skutečnosti, že v zahra
ničí patří sportovní a olympijská muzea 
k úspěšným a navštěvovaným institucím. 
Zájem široké veřejnosti o sport a olympi
smus jde napříč společenskými skupina
mi, ať již na ně nazíráme z pohledu ma
teriálního, či světonázorového. Variabilita 

sportovních témat poměrně stabilní, bez 
výrazných diskontinuit. Zmíněné muzejní 
instituce spravují minimálně jednu stálou 
expozici, která jim umožňuje realizaci vý
stavních projektů i komunikaci s veřejnos
tí. V případě všech zmíněných muzejních 
institucí toto ukotvení také ulehčuje ko
munikaci s pamětníky a akviziční činnost. 

Závěr

Současná situace kolem tělovýchovného 
a sportovního muzejnictví v ČR je ve sta
diu transformace, kdy absenci stálé ex
pozice zaměřené na dějiny české tělesné 
výchovy, sportu a olympismu nahrazují 
lokální muzea či dílčí soukromé expozice. 
Z tohoto hlediska je patrné, že řada re
gionálních a soukromých expozic vzniká 
v posledním desetiletí, kdy je v oblasti vý
stav věnovaných sportu a tělesné výchově 
patrná absence stálých výstavních prostor 
určených pro prezentaci historických té
mat vztažených k dějinám tělesné výcho
vy, sportu a olympismu na našem území. 
K tomu jistě zapůsobila i personální a or
ganizační diskontinuita v rámci vývoje 
Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, 
která v podstatě anulovala jak dosavadní 
začlenění do širších odborných struktur, 
tak i povědomí odborné i laické veřejnosti 
ohledně historicky cenných sportovních 
a tělovýchovných sbírek v Národním 
muzeu. 
V okamžiku, kdy v historicky krátké době 
nevznikne prostor, ve kterém by mohlo 
Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu 
prezentovat svoje bohaté sbírky a svo
ji činnost, bude tento proces zřejmě ne
vratný. Dějiny tělesné výchovy a sportu 
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souvisí i otázka personálního zabezpeče
ní a finančního zajištění celého projektu. 
A to výčet prozatím zahrnuje pouze otáz
ku správy sbírek, nikoliv problematiku 
vlastního zajištění stálé expozice, kde by 
náklady dále vzrostly. V návaznosti na 
tyto problémy se úvahy o vyčlenění sbír
ky do samostatné instituce bez výrazného 
finančního zajištění pohybují pouze v teo 
retické rovině. Sportovní svazy i občan
ské spolky vesměs sledují své partikulární 
zájmy. Teoreticky by tedy byla z hlediska 
zřízení stálé expozice ideální forma me
ziresortní spolupráce mezi ministerstvy 
kultury a školství, mládeže a tělovýchovy, 
případně Národní sportovní agenturou. 
V rovině teorie se pohybuje i vize, jaké by 
mělo být ideální personální obsazení či 
materiální zázemí instituce, která by spra
vovala sbírky i stálou expozici dějin spor
tu, tělesné výchovy a olympismu v čes
kých zemích. Vyjdemeli ze skutečnosti, 
že připravovaná stálá expozice SOŠM na 
Slovensku má mít rozsah do 400 m2 a ex
pozice varšavského Muzea sportu i tury
styki se rozkládá na 1000 m2, pak opti
mální plocha pro stálou expozici českého 
sportu, tělovýchovy a olympismu by měla 
mít minimální rozsah 800 m2. Z hlediska 
personálního by pak byl ideální počet 
osmi pracovních míst na kombinované 
pozici pracovník ve vědě a výzkumu / ku
rátor sbírkového fondu, minimálně jedno 
pracovní místo dokumentátora sbírkové
ho fondu a jedno pracovní místo správce 
depozitáře. Vedle toho i personální zajiš
tění ostrahy expozice. 
Vrátímeli se od teoretických vizí k reali
tě, je bezprostředním úkolem současného 
Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu 
pokračovat v dosavadní akviziční a od
borné činnosti a snažit se o navázání co 
nejširší spolupráce se specializovanými 
institucemi a odborníky nejen v ČR, ale 
také v zahraničí. Jako jedna z možností 
do budoucna se jeví uspořádání obdobné 
specializované mezinárodní akce, jakou 
byla konference Šport a olympijské hnutie 
v múzejnej dokumentácii, kterou zorgani
zovalo v roce 2018 Slovenské olympijské 
a športové múzeum. Dlouhodobým cílem 
je pak příprava a realizace vstupu do Sítě 

a rozsah samotné oblasti sportu, tělesné 
výchovy a olympismu, která v moder
ních dějinách prošla značnou proměnou 
a mnohdy dynamickým rozvojem, umož
ňuje prezentovat i zkoumat celou řadu té
mat a společenských fenoménů. V přípa
dě stálé prezentační činnosti zahraničních 
specializovaných institucí se projevují ve 
srovnání se současnou situací v ČR jedno
značná pozitiva jak v oblasti komunikace 
s veřejností, tak v oblasti expoziční, akvi
ziční, výzkumné a publikační. Z pohledu 
uchování národního kulturního dědictví 
i v této oblasti je tak vybudování centrální 
specializované stálé expozice v zájmu celé 
české veřejnosti.
Možnosti realizace centrální sportovní 
expozice v ČR se v zásadě nabízejí dvě. 
Jednou je její zřízení v rámci Národního 
muzea, druhou pak mimo něj, tedy vznik 
samostatného muzea českého sportu. 
Návrhů na vybudování stálé expozice 
v rámci Národního muzea byla v nedáv
né minulosti celá řada. Realizace narazila 
vesměs na absenci vhodných prostor, kte
ré by mohly být pro stálou expozici vy
členěny a zajištěny bez větších finančních 
nákladů v podobě komerčního pronájmu, 
či dokonce vybudování nového objektu. 
Vysoký nájem prostorů byl ostatně hlavní 
příčinou ukončení činnosti původní stálé 
expozice v Tyršově domě. V souvislosti 
s hledáním vhodného objektu proběhlo 
i několik neúspěšných jednání s instituce
mi z oblastí spojených se sportem a olym
pismem. V současné době jedna z va 
riant realizace expozice závisí na výsled
ku jednání ministerstva kultury s praž
ským magistrátem. 
Myšlenka vyčlenění sbírky a vzniku sa
mostatné muzejní instituce zaměřené na 
dějiny českého sportu, tělesné výchovy 
a olympismu není nová, tato varianta byla 
navrhována mimo jiné i bezprostředně po 
společenských změnách v roce 1989. Po 
půlstoletí fungování v rámci Národního 
muzea a postupné integraci do jeho struk
tur by vyčlenění znamenalo především 
vyřešení otázek zázemí, administrativní
ho převodu sbírek evidovaných v cent
rální evidenci, jejich uložení a soustavné 
péče o ně. S touto problematikou úzce 
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olympijských muzeí (Olympic Museums 
Network), která představuje celosvětové 
expertní sdružení v oblasti olympijského, 
sportovního a tělovýchovného muzejnic
tví. Umožnilo by to uchování povědomí 
o sbírce Oddělení dějin tělesné výchovy 
a sportu alespoň v zahraničí. 
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