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Ideologie, sport a mediální událost 

I Pavlína Binková I

P!es v"znam, kter" je mediálnímu sportu jako ur#ujícímu prvku trávení volného #asu bezesporu p!ipisován, se mediální 
studia vyzna#ují spí$e absencí konkrétního v"zkumu na téma sportu, pota%mo sportu a ideologie. Dosavadní akademické 
úsilí se soust!edí p!edev$ím na mapování teorie zmín&né problematiky, a i ta je mnohdy zastoupena jen v podob& n&ko-
lika stran #i kapitol objevujících se v publikacích v&novan"ch sociologii #i politice sportu (Hargreaves 1985; Hargreaves 
1986; Rowe a Lawrence 1990; Hill 2002; Tomlinson, Whannel 1984). Auto!i pak n&kdy ve snaze na malém prostou shrnout 
v$e zásadní docházejí k podobn"m záv&r'm jako Alan a John Clarke, v jich% textu se objevuje tvrzení, %e „zp'sob, jak"m 
média sport zobrazují, závisí na ji% existující ,sociální konstrukci sportu‘ “. (Clarke, Clarke 1985: 63) 

V následujícím textu se pokusím toto tvrzení roz!í"it a naru!it, 
tedy ukázat, #e zp$sob, jak%m média zasáhla do reprezentace 
sportu, a intenzitu, s jakou vyu#ila jeho ideologick% potenciál, 
nelze omezit na pouhou reprodukci stávajících sociálních repre-
zentací. Média byla a jsou aktivními &initeli v utvá"ení (nejen 
ideologick%ch) podob moderního sportu a samotná intervence 
médií do oblasti sportu vedla k prom'nám charakteru sportovní 
události, ústící v její defi nici jako události mediální. A naopak, 
mediální teorie zp'tn' p"isp'la k artikulaci nov%ch témat a ná-
hled$ na koncept ideologie se sportem neodmysliteln' spoje-
n%m.

Jednou z klí&ov%ch mediálních událostí (Dayan, Katz 1992), 
její# refl exe je navíc &asto napojena na téma ideologie, jsou 
olympijské hry – i proto tvo"í práv' ony jedno z hlavních témat 
této stati. Ve snaze oz"ejmit vzájemné vztahy mezi zobrazová-
ním olympijsk%ch her v médiích (dominantní místo p"itom bude 
vyhrazeno televizi) a jejich ideologick%m potenciálem se v!ak 
nejprve zmíníme i o obecn'j!ím vztahu mediálního sportu 
a konceptu ideologie.

Mnozí auto"i poukazují na obecnou roli televize, spo&ívající 
v p"etvá"ení r$zn%ch forem sportu v mediální události. Boyle 
a Haynes  tvrdí, #e televize utvo"ila mediovanou verzi sportov-
ních souboj$,  které posléze „mohou konkrétním mediálním 
systém$m poskytovat jak ideologické, tak ekonomické v%hody“. 
(Boyle, Haynes 2000: 17) Jiní toto tvrzení dále roz!i"ují a tvrdí, 
#e olympijské hry nahlí#ené jako mediální událost mají charak-
ter rituálu. Podle Johna Mac Aloona je „olympijská zahajovací 
ceremonie nejdra#!í a nejvyhledávan'j!í událostí, a&koli nezahr-
nuje #ádn% sport. Je toti# nejv't!í p"ehlídkou ,globáln' p$sobi-
v%ch a nezapomenuteln%ch‘ ob"ad$“. (cit. in Cashman 2004: 
132) Krom' toho, #e olympijské hry mají charakter rituálu, zdá 
se b%t pro jejich analytické uchopení d$le#it% i jejich kvazi-reli-
giózní charakter. Hry tak potenciáln' disponují velk%m symbo-
lick%m kapitálem (Cashman 2004: 132). V%&et t"í základních 
„obecn%ch podmínek“ ustavujících tento symbolick% potenciál 

nabízejí Raimond Boyle a Richard Haynes v knize Power Play: 
Sport, Media and Popular Culture, v ní# se sice v'nují p"ede-
v!ím konkrétním p"ípad$m vztahu sportu a médií ve Velké Bri-
tánii, ale jejich# záv'ry lze do zna&né míry zobecnit. (Boyle, 
Haynes 2000)

Za prvé, mediální reprezentace sportu vyu#ívá opozi&ní ka-
tegorie dobro/zlo. Tradi&ní sou&ástí mediálního sportu jsou jak  
hrdinové–p"átelé, tak pora#ení, kte"í se mohou mnohdy ocitat 
v morálních rolích ni&em$ &i nep"átel. Sport v médiích tak nava-
zuje na mytickou dimenzi, kterou má sport ve spole&nosti (jak to 
bylo zmín'no v%!e) a tuto dimenzi dále rozvíjí. (Boyle, Haynes 
2000: 18) 

Druh%m rysem, kter%m se vyzna&uje sport na obrazovkách, 
v rozhlase &i na stránkách novin, je p"ítomnost narativa. P"íb'hy, 
které se tvo"í kolem sportovních témat, slou#í jako mosty mezi 
p"ítomností a minulostí. „Aby sportovní události bylo mo#né 
p"iznat d$le#itost, musí mít nezbytn' svou historii a &asové trvá-
ní.“ (Boyle, Haynes 2000: 22) Média, a z nich p"edev!ím televi-
ze, ve vzr$stající mí"e napomáhají tuto historickou dimenzi 
utvá"et i/práv' u nedávn%ch sportovních událostí. Tím, #e je 
sport v médiích re-konstruován do narativních forem, navíc do-
chází k fi xaci v%znamu jednotliv%ch sportovních p"íb'h$; tak 
jsou podporovány &i rekonstruovány ve spole&nosti p"ítomné 
obecn'j!í hodnoty. To umo#(uje utvá"ení a reprodukci domi-
nantních hodnotov%ch a ideologick%ch systém$ &i stereotyp$. 
(Gruneau 1989, 7/23–34) Prezentace sportu na televizních obra-
zovkách mnohdy vede k naturalizaci ur&it%ch fakt$, idejí a p"e-
sv'd&ení; v této souvislosti je pak nej&ast'ji zmi(ovan% naciona-
listick% diskurz sportovního zpravodajství, p"ítomn% nap"í& 
rozdíln%mi politick%mi re#imy. 

T"etím d$le#it%m prvkem mediálního sportu je jeho zábavní 
charakter. V moderní spole&nosti (a jak uká#eme ní#e, o zábav' 
lze hovo"it nejen ve vztahu ke spole&nosti „kapitalistické“, ale 
také komunistické)1 plní sport funkci zábavy a odreagování, 
„poskytuje hotovou podívanou servírovanou vysílacími spole&-

nostmi masám divák$“. (Boyle, Haynes 2000: 31) Jedním ze 
zajímav%ch díl&ích témat kritiky zábavního charakteru sportu 
v médiích je upozorn'ní na zvy!ující se p"ítomnost postup$ 
typick%ch pro #ánr m%dlové opery a vedoucí k p"irovnání 
olympijské ceremonie ke k%&i. (Cashman 2004: 132) Téma 
mediálních #ánr$ je pak jedním z inspira&ních moment$ pro 
feministickou refl exi sportu v médiích.2 

P"esto#e Boyle a Haynes poukazují na to, #e sportovní udá-
lost není ideologická sama o sob', je podle nich zjevné, #e 
„sport, jako kulturní forma zalo#ená na soupe"ení, je jedine&n%m 
zp$sobem otev"en% politické a ideologické manipulaci.“ (2000: 
145) Jak vypl%vá z p"edchozích bod$, ideologie pak m$#e b%t 
v mediálním sportu p"ítomna v nejr$zn'j!ích podobách. Dále se 
tedy pokusíme stru&n' p"edstavit politickou ideologii naciona-
lismu, komunismu a kapitalismu ve vztahu k modernímu medi-
álnímu sportu. Zam'"íme se p"itom p"edev!ím na evropsk% regi-
on a na p"íklad olympijsk%ch her a p"ípadn' dal!ích v%znamn%ch 
sportovních (mediálních) událostí. Doufáme p"itom, #e se nám 
na jedné stran' poda"í oz"ejmit vztah sportu, médií a konceptu 
ideologie; na druhé stran' ale té# tuto zdánliv' samoz"ejmou 
vazbu pon'kud naru!it…

Nacionalismus

U# od po&átku, v rozporu s jejich internacionálním duchem, byl 
národ d$le#it%m „tématem“ her. Olympijské hry nebyly sv%mi 
organizátory nikdy vnímané jako pouhá sportovní událost, v#dy 
slou#ily zárove( jako zábavná podívaná a symbol národní zdat-
nosti. (Taylor 1986: 230) „Organizovan% sport byl nahlí#en 
vládami jakéhokoli politického p"esv'd&ení jako d$le#itá sféra 
z hlediska utvá"ení ,národního charakteru‘. Tento projekt p"itom 
slou#il specifi ck%m politick%m cíl$m.“ (Boyle, Haynes 2000: 
144) V p"ípad' mezinárodních i celosv'tov%ch sportovních sou-
boj$ tak dochází k propojení politického a sportovního diskurzu.3 
N'kte"í auto"i upozor(ují na to, #e u# od po&átku her byli spor-
tovci p"ijímáni jen jako p"íslu!níci ur&itého státu; respektive 
národního státu. „Olympijské hnutí p"ijalo jednotku národa jako 
centrální jednotku moderní sociální morfologie a p"ijímalo atle-
ty […] jen jako formální ,zástupce‘ národ$. Na druhou stranu 
klade jeho vlastní ideologie, ,olympismus‘,velk% d$raz na p"e-
kra&ování národních a kulturních hranic a spor$ prost"ednictvím 
spole&ného sportovního úsilí vedeného ve jménu sdílené huma-
nity.“ (Riordan 1991: 10)

V tomto ohledu práv' povaha televizního p"enosu umo#(uje 
rozvoj národn' sdíleného rituálu. Televizní vysílání má moc 
utvá"et národní i mezinárodní události a v jeho rámci jsou olym-
pijské hry „v%znamn%m zdrojem populární zábavy“; „televizní 
záznam také reprodukuje "adu ideologick%ch témat zam'"ujících 
se na sout'#iv% individualismus, postoje ke genderov%m rolím 
a schopnostem s nimi spojen%m a na národní a rasové stereoty-
py“. (Whannel 1984: 31; kurzíva PB) Jak dále pí!e Whannel, je 
to práv' televize, aneb „globáln' sdílen% rituál televizních OH“, 
co vede k tomu, #e „jak zábava a pot'!ení plynoucí ze sportu, 
tak síla ideologick%ch témat v n'm obsa#en%ch, se ukazují jako 

nejú&inn'j!í“. (Whannel 1984: 31–32) S nástupem televize ji# 
postatou olympiád není samotná ú&ast, d$le#it%m se stává p"e-
dev!ím vít'zství. Skrze „darwinovskou“ ideologii soupe"ení 
a silné, vít'zící individuality je kladen d$raz na národní p"íslu!-
nost sportovc$. A&koli olympijské hry v#dy poskytovaly prostor 
utvá"ení a povzbuzení národní presti#e, televize toto zd$raz(uje 
tím, #e z OH &iní „globální událost“. V jejím slovníku p"itom 
pat"í k nej&ast'j!ím v%raz$m slova „my“ nebo „ná!“. (Whannel 
1984: 38) Sport je tedy formou, která umo#(uje konstrukci ná-
roda jako „nás“; v terminologii sportovního zpravodajství a ko-
mentátorství jsou sportovci #iv%mi reprezentacemi národních, 
respektive rasov%ch charakteristik. (Clarke, Clarke 1985: 65)

Média a Olympijské hry v Berlín&

Zajímav% dopln'k p"edchozímu uva#ování nabízí refl exe berlín-
sk%ch olympijsk%ch her konan%ch v roce 1936. Odbornou litera-
turu zab%vající se mediální reprezentací t'chto her by bylo 
mo#né rozd'lit na dva tábory. Jedna skupina autor$ se s ohledem 
na berlínskou olympiádu zab%vá tém'" v%lu&n' fi lmem Leni 
Riefenstahlové Olympia. Jako by toto dílo sv%m v%znamem 
v kulturních d'jinách defi novalo jedin%, hlavní v%znam a obsah 
her. Klí&ov%m tématem takto pojat%ch text$ je tak nutn' koncept 
ideologie, p"ípadn' fi lmové estetiky. (Mandell 1987, Graham 
1989) Druhá skupina se o Olympii tém'" nezmi(uje. Tito auto"i 
referují o mediálním pokrytí her, zmi(ují se o po&tu noviná"$, 
o podob' olympijského zpravodajství; vedle propagandy, ideo-
logie a politické manipulace je tak jedním z jejich klí&ov%ch 
koncept$ rozvoj (mediální) technologie, respektive snaha zasadit 
událost her do kontextu rozvoje moderní spole&nosti. (Krüger 
2004, Guttmann 1986) 

Podle u# zmín'n%ch autor$ Boyle a Haynese je médium fi l-
mu vhodné k pojetí sportovní události jako um'lecky zpracova-
ného díla. Film jako takov% rozvíjí estetickou a ideologickou 
dimenzi konkrétní sportovní události, zam'"ení se na tyto její 
aspekty ov!em nenapom$#e k objasn'ní role, jakou média hrají 
v prom'n' charakteru sportovní události. Film z"ídka p"isp'l 
k v't!í popularit' sportu, sport byl ve fi lmu u#íván spí!e jako 
prost"edek objevování lidsk%ch emocí a jako zp$sob utvá"ení 
v%znam$ v%kon$, porá#ky, odvahy, atletické dovednosti, rituálu. 
(Boyle, Haynes 2000: 30) Proto#e nás zajímá p"edev!ím charak-
ter olympijsk%ch her jako mediální události, zam'"íme se blí#e 
na druhou skupinu autor$.4

Podle Guttmanna byla berlínská olympiáda první velkou te-
levizní událostí, „b'hem ní# mohlo 150 000 lidí sledovat rozt"e-
sen% obraz p"ená!en% do 27 televizí opat"en%ch pohostinsk%ch 
za"ízení (Fernsehstuben; TV locales) rozmíst'n%ch po celém 
m'st'“. (Guttmann 1986: 134) Podle Krügera zase více ne# 300 
milión$ poslucha&$ sledovalo berlínskou olympiádu prost"ed-
nictvím rádiov%ch p"ijíma&$ a tyto Olympijské hry se tak staly 
událostí s nejvy!!ím mediálním pokrytím do té doby zazname-
nan%m. (Krüger 2003: 73; 2004: 45) Dal!ím zajímav%m aspek-
tem je vysoká ú&ast noviná"$; po&et #urnalist$ p"ítomn%ch na 
OH v Berlín' byl údajn' p"ekro&en a# v roce 1964 (Tokio) a a# 
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v 1968 bylo na Olympijsk%ch hrách v Mexico City více zástup-
c$ ti!t'n%ch médií ne# v Berlín' v roce 1936. Nacistick% re#im 
p"itom dával k dipozici pouze ofi ciální obrazov% záznam a neu-
mo#(oval noviná"$m z jin%ch zemí po"izovat vlastní fotografi e 
&i hry snímat. Arnd Krüger v!ak p"esto poukazuje práv' na 
opa&n% fakt: p"i tak velkém mno#ství noviná"$ je zjevné, #e 
muselo vznikat mnoho rozdíln%ch interpretací her a lze se tedy 
domnívat, #e ofi ciální nacistická verze nutn' nemusela b%t verzí 
dominantní. Podle n'j lze oproti v%kladu dávajícímu d$raz na 
snahu N'mecka vytvo"it jednotn% obraz her a na tendenci teore-
tik$ takto pojatou ideologickou interpretaci p"ejímat, postavit to, 
co ozna&uje jako jejich „postmoderní interpretaci“. (Krüger 
2004: 45) Upozor(uje p"itom p"edev!ím na dva aspekty, které 
tuto interpretaci umo#(ují. Jedním z nich je princip estetizace. 
Krüger cituje v%rok Pierra de Coubertina z roku 1911: „Sportov-
ní událost by m'la b%t jednotou vznikající mezi sportovcem, 
divákem, okolním prost"edím, v%zdobou, krajinou atd.“; a dodá-
vá, #e práv' Coubertin „usiloval o takovéto vzne!ené celistvé 
dílo (Gesamtwerk)“. Zakladatele moderních olympijsk%ch her 
dokonce ozna&uje za prvního propagátora jejich „fi remní 
(corporate) identity“. (Krüger 2004: 48)

Druh%m, a pro nás zásadním, principem je v%znamná role 
masov%ch médií, o které u# jsme se v náznaku zmínili v%!e. 
Olympijské hry z roku 1936 se v tomto náhledu jeví p"edev!ím 
jako podívaná (spektákl), vyzna&ující se vysokou profesionální 
úrovní, maximáln' vyu#ívající existující technologie. Tím si 
zaru&ují cestu ke globálnímu publiku. Práv' „masová média 
defi novala, co je realita, bez ohledu na jádro sd'lení obsa#ené 
v olympijsk%ch hrách, a ty se tak staly proto-postmoderní podí-
vanou“. (Krüger 2004: 45) P"ítomnost a role médií v této udá-
losti je tak dvojzna&ná. Média jsou na jedné stran' (pasivními) 
nositeli dominantních ideologií; na stran' druhé jsou v roli (ak-
tivního) subjektu, kter% utvá"í–defi nuje reprezentaci konkrétních 
událostí. Jak pí!e Krüger, „nacistické olympijské hry ukázaly, 
jak je obtí#né dostat se ke skute&nému jádru problému (pokud 
toto v$bec existuje) poté, co se události zmocnila masová 
média“. (2004: 49) 

Komunismus

Vztah ofi ciální politické ideologie a sportu v komunistick%ch 
zemích se zdá b%t je!t' jednozna&n'j!í ne# ve v%!e uvedeném 
p"ípad' vyu#ití sportu pro propagaci nacionalistického hnutí. 
„Sport je ve v!ech komunistick%ch spole&nostech v&etn' SSSR 
jedine&n% v tom, #e byl jedin%m prost"edkem, jeho# prost"ednic-
tvím bylo mo#no vyzvat na souboj a porazit ekonomicky zv%-
hodn'né národy.“5 (Riordan 1984; 1991; Riordan, Cantelon 
2003: 96) 

Sociologií sportu v re#imu komunismu se zab%val N. J. Po-
nomarev.6 (1981) Jako jedno z v%chodisek mu slou#í Parsonsova 
funkcionální sociologie. Sport z tohoto hlediska vystupuje jako 
subsystém v rámci celkového systému–spole&nosti a plní &ty"i 
hlavní funkce, kter%mi jsou adaptace, dosa#ení cíle, integrace 
a podpora. Tyto funkce se ov!em v rétorice socialistického spor-

tu &asto redukují na vzd'lávací a estetickou dimenzi. Ponomarev 
tak zajímav%m zp$sobem kloubí prvky ofi ciální komunistické 
doktríny7 se sociologickou anal%zou, zakotvenou ve v'domí 
rychlé prom'ny základních #ivotních podmínek v moderní spo-
le&nosti.8 To se projevuje i v hodnocení role médií. Na jedné 
stran' je zmi(ována jejich d$le#itost; na stran' druhé se tento 
jejich v%znam ve velké mí"e stává d$le#it%m p"edev!ím z hle-
diska propagace státní ideologie.

Jaké jsou v!ak konkrétní mediální obsahy a divácké strategie 
a reakce na tuto ofi ciální reprezentaci? Jakkoli se sport jeví jed-
nozna&n' jako nedílná sou&ást komunistické propagandy, 
i v tomto p"ípad' se tato zdánlivá jasnost komplikuje ve chvíli, 
kdy chceme defi novat roli médií v rámci procesu reprodukce 
ideologie. V dostupné literatu"e je zjevná disproporce mezi oním 
nezpochyb(ovan%m ideologick%m potenciálem na jedné stran' 
a jeho refl exí v mediálním v%zkumu na stran' druhé. Tím, #e se 
nelze op"ít o detailn'j!í v%zkum mediálních obsah$ &i diváck%ch 
zku!eností provád'n%ch v komunistick%ch zemích, je v%sled-
kem jak%si model pasivního, státem "ízeného média a podobn' 
pasivního diváka, nekriticky p"ijímajícího nadefi nované obsahy. 
Je mo#né odhadovat p"í&iny tohoto stavu akademického bádání: 
obtí#ná dostupnost zdroj$, z dne!ního pohledu zdánlivá nezá-
va#nost tématu (u# se nejedná o otázky, které by se nás bezpro-
st"edn' dot%kaly), p"ípadn' nedostupnost p$vodního materiálu 
&i nemo#nost kontaktovat tehdej!í aktéry. Jak tedy byly potenci-
ální mediální události (mezi nimi se zde zmíníme vedle tradi&-
ních olympijsk%ch her i o d'lnick%ch olympijsk%ch hrách a je-
jich variaci, spartakiádách) pojímány soudob%mi médii, do jaké 
míry p"isp'la práv' média k jejich propagaci a napln'ní jejich 
ideologického potenciálu? 

Sportovní událost jako médium 
a diváck" sport ve v"chodní Evrop&

D'lnické olympiády propagovaly sport jako integrální sou&ást 
revolu&ního hnutí a zd$raz(ovaly politické hodnoty jako jsou 
internacionalismus, d'lnická solidarita &i mír.9 (Riordan 1984: 
98) Tyto události mají jist' své reprezentace v dobovém tisku. 
V souvislosti s d'lnick%mi olympiádami a spartakiádami se 
ov!em nabízí je!t' jin% sm'r úvahy. Jako by absenci mediálního 
v%zkumu tohoto tématu nahrazoval poukaz na tyto události jako 
na médium samo o sob'. Neofi ciální d'lnická olympiáda v Praze 
v roce 1921 „krom' sportu zahrnovala vystoupení artist$, sboro-
vé recitace, politické hry a #ivé obrazy a vyvrcholila zp'vem 
revolu&ních písní“. (Riordan 1991: 38) Jinde je d'lnická olym-
piáda charakterizována jako „mnohem !ir!í pojetí sportovní akce, 
v&etn' poesie, písní, dramatu, um'leck%ch vystoupení, politic-
k%ch p"edná!ek a slavnostních pr$vod$“. (Riordan 1984; 103) 
Socialistická realita je obecn' úzce spojena s tématy znaku, 
symbolu, realita zde m$#e slou#it jako médium mající potenciál 
p"euspo"ádání sv'ta, totální zm'ny v%znam$ sv'ta.10 Riordan pak 
pí!e konkrétn' o sportu jako o „zdroji síly umo#(ující stvo"ení 
nového sv'ta“. (Riordan 1991: 39) 

Symbolick% potenciál sportu zmi(uje i Petr Roubal, kter% se 

zab%vá tématem &eskoslovensk%ch spartakiád. T'lo má podle 
n'j „obrovsk% potenciál nabízející se reprezentaci, socialistická 
spole&nost je ,spole&ností reprezentace‘ (representing society)“; 
„masová cvi&ení tak byla ideálním symbolick%m systémem“. 
(Roubal 2003: 13) Zmi(uje se také o tom, #e „zatímco disciplína 
utvá"ela t'lo–zbra(, t'lo–nástroj nebo t'lo–stroj, v p"ípad' ma-
sové gymnastiky jde p"edev!ím o t'lo–symbol a t'lo–znak“. 
(Roubal 2003: 10) 

Zm'na perspektivy také nastává, p"eneseme-li d$raz na kon-
zumaci místo na produkci sportovní události. Robert Edelman 
v knize Serious Fun: A History of Spectator Sports in the USSR 
ozna&uje tvrzení, #e sport slou#í p"edev!ím demonstraci nad"a-
zenosti Sov'tského svazu, za „pohled na totalitární sport zvn'j!-
ku“, kter% nebere v potaz specifi cky moderní fenomén masové-
ho diváckého sportu. Podle n'j je v dosavadním v%zkumu zemí 
v%chodního bloku téma populární kultury vytla&ováno jedno-
strann%m d$razem kladen%m na ideologii. „Fenomén diváckého 
sportu nebyl nikdy prvkem p"ímé kontroly nebo totalitární vlá-
dy. V rukou nad"ízen%ch orgán$ se ukázal b%t vysoce nedokona-

lou zbraní a v ur&ité omezené mí"e podporoval kontra-hegemon-
ní formy chování.“ (Edelman 1991: 244) Jakkoli byla pro vlády 
komunistick%ch zemí zásadní role sportu jako prost"edku vzd'-
lávání a fyzické p"ípravy pracujících na zvy!ování pracovního 
v%konu a obranu vlasti, podle Edelmana „tento d$raz vysv'tluje 
mnohé o postoji, jak% zaujímal ke sportu stát, av!ak nikdy zcela 
nevypovídal o zp$sobu sledování sportu“. (Edelman 1991: 14) 
Diváck% sport tak nikdy nemohl zcela podléhat státnímu systé-
mu hodnot, sm'"ujícímu k nastolení poslu!nosti a souhlasu.11 
Autor té# cituje Raymonda Williamse, kter% „zmínil schopnost 
televizního sportovního p"enosu zachovat si základní jádro &is-
toty, p"es úsilí kontrolovat a organizovat ho a defi novat jeho 
v%znam“. (Edelman 1991: 22) Sna#í se tak dokázat, #e jak sport, 
tak média jako sou&ásti populární kultury, v sob' obsahují zá-
rodky rezistence umo#(ující vzdorovat shora uplat(ovanému, 
dominantnímu spole&enskému v%znamu.12

Edelman p"edpokládá, #e zkoumáme-li podoby diváckého 
sportu v socialistick%ch zemích, je t"eba klást stejné otázky, jako 
v p"ípad' zemí kapitalistick%ch: „Jaká byla ideologická a poli-

foto Dino Numerato
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tická role diváck%ch sport$? Slou#ily k podpo"e státu, nebo se 
stav'ly proti n'mu?“ (Edelman 1991: 25) Nepopírá totalitní 
praktiky sov'tského re#imu, sna#ící se sport u&init d$le#itou 
sou&ástí ofi ciální ideologie, upozor(uje na cenzuru médií atd., 
ale nabízí té# odli!n% pohled. P"esto#e sport podléhal p"ísné 
státní kontrole, pro diváky byl p"edev!ím zdrojem pot'!ení 
a zábavy. 

Kapitalismus a konzumní kultura

Zdálo by se tedy, #e zábavní, odpo&inkov% charakter mediální 
sportovní události, neboli sport jako podívaná, spektákl, jsou 
v%chodiskem z &ernobílého uva#ování o sportu a ideologii. Prá-
v' v západním sv't' byla v!ak tato podoba mediálního sportu 
i sportu v$bec &ast%m cílem kritiky.13 Toto téma je pak do zna&né 
míry spojeno s komercializací sféry sportu. 

V p"ípad' olympijsk%ch her hovo"í n'kte"í auto"i o rozporu 
mezi „v!eprostupující komercializací a mystickou aurou spor-
tovní aktivity. […] Apolitick% ,sv't sportu‘, pln% mytick%ch 
bezúhonn%ch hrdin$, jaké televize ráda zobrazuje, se ve vzr$sta-
jící mí"e stává neudr#iteln%m s tím, jak se stává více z"ejm% 
vstup kapitálu do této oblasti. […] Pro mnohé byly olympijské 
hry v Los Angeles v roce 1984 oslavou korporativního kapitalis-
mu. […] Televize tento proces jednak p"ená!ela, jednak hrála 
klí&ovou roli p"i jeho udr#ení“. (Boyle, Haynes 2000: 56). Sport 
se stal synonymem fi remní image, televizní zábavy a konzumní-
ho kapitalismu. „A) u# byly olympijské hry &ímkoli, jsou nyní 
zásadním mediálním festivalem. […] Televize tuto událost jed-
nodu!e nepokr%vá; stala se její sou&ástí.“ (Whannel 1984: 30, 
31) Média p"itom hrála velice aktivní úlohu ve snaze b%t neje-

Olympijské hry a mediální technologie 
1948, OH Lond"n: první skute#né televizní pokrytí olympij-

sk"ch her. Záznam po!izovalo dev"t kamer, obraz byl dostupn# na 
80 000 p!ístrojích rozmíst"n#ch ve vzdálenosti 50 mil od Alexandra 
Palace (v$bec první sídlo BBC, slou%ilo jako hlavní vysílací studio 
v letech 1935–1956).

1954: Zalo%ení Eurovize (Eurovision). Mezistátní spolupráce 
v oblasti televizního vysílání byla krom" jiného motivována i ideo-
logick#m imperativem pokroku: „Pokou&eli jsme se vyt"%it v#hody 
z univerzality obrazu jako zp$sobu p!ekonání jazykové bariéry. To 
nás vedlo k rozvoji vysílání spo'ívajícímu na sdílení program$.“ 
(M. J. Piling, cit. in Boyle, Haynes 2000: 44)

1964, OH Tokio: poprvé pou%it satelit. Ne&lo v&ak o p!ím# 
p!enos, satelit zde slou%il k tomu, aby se sní%ilo zpo%d"ní v p!eno-
su nasnímaného materiálu – Tokio bylo toti% z dosahu dosavadní-
ho kabelového vysílání. Satelit amerického námo!nictva p!ená&el 
signál do 39 zemí.

Poznámky: 

1) V opozici k uvedenému tvrzení je v!ak t"eba dodat, #e téma divácké pa-
sivity &i ideologie konzumerismu je &ast%m ter&em/záminkou neo-marxistické 
kritiky „kapitalistického modelu“ sportu. Pro debatu na toto téma viz nap"íklad 

Guttmann (1986, 147–158). Autor nabízí p"ehled t"í hlavních bod$ neo-marxis-
tické kritiky diváckého sportu – pasivita (1), upev(ování spole&enského statu 
quo ústící ve znemo#n'ní politické akce (2) a dehumanizace (3) –, které posléze 
vyvrací. 

2) A&koli p"íklad olympijsk%ch her zde pravd'podobn' není zrovna nej-
!)astn'j!í, nebo) velké procento televizních divák$ sledujících olympijské p"e-
nosy tvo"í i #eny, zdá se oprávn'né tvrzení, #e pokud je soap-opera defi novaná 
jako #ensk% #ánr, má sv$j mu#sk% protipól ve sportovních televizních p"eno-
sech. Více na téma sportu jako maskulinního #ánru viz Rose, Friedman 1994.

3) P"ítomnost nacionalismu v mediálním sportu má tedy dva základní as-
pekty: jednak umo#(uje identifi kaci diváka se sportovcem jako zástupcem náro-
da, jednak poukazuje na propojení nacionalismu a sportu na rovin' státní politi-
ky. Viz Clarke, Clarke 1985: 63. 

4) Role a v%znam fi lmu Olympia nejen pro d'jiny fi lmu &i z hlediska kon-
ceptu ideologie jsou ov!em ojedin'lé a nechceme je zde nijak zpochyb(ovat. 
Zajímavé je, #e tento fi lm se stal sou&ástí soudobé #urnalistické propagandy u# 
p"ed sv%m uvedením. Ve snaze vyzdvihnout v%znam berlínské olympiády bylo 
p"edev!ím pou#íváno srovnání s p"edchozími hrami konan%mi v Los Angeles. 
„N'meck% tisk nará#el na to, #e lakomí, materialisticky zam'"ení fi lmoví produ-
centi z Holywoodu  nem'li dostatek idealismu nebo inteligence, aby rozeznali 
d$le#itost fi lmu o olympijsk%ch hrách.“ (Graham 1989: 2/5)

nom reproduktory, ale té# spolutv$rci sportovních událostí.  
Americké televizní stanice byly u# na konci sedmdesát%ch let 
hlavním fi nan&ním p"isp'vatelem her. (Whannel 1984: 33) A jak 
uvádí Tailor, „pokud se t%ká evropského pohledu, prezident Eu-
ropean Broadcasting Union Jan Autin v roce 1981 p"edstavite-
l$m olympijského hnutí "ekl: ,p"áli bychom si […] abychom 
p"e!li z pozice klienta do pozice partnera‘“. (The 11th Olympic  
Congress, in Tailor 1986: 231)

Média dnes ve vztahu ke sportu zaujímají klí&ovou pozici. 
Mají vliv na obsahy i na podobu moderních sportovních událos-
tí a jsou kritériem jejich v%znamu.14 Zásadní podíl na této pro-
m'n' sportovní události v událost mediální má technologick% 
rozvoj (viz v%!e p"ehled Olympijské hry a mediální technolo-
gie). Hlavním tématem tak u# nejsou samotné obsahy, ale vedle 
zkoumání povahy a „moci“ média, které je p"ená!í, p"edev!ím 
marketingové a sponzorské vztahy mezi provozovateli médií, 
reklamními agenturami a zadavateli reklam. Arnd Krüger nazna-
&uje, jak cel% systém mnohdy funguje: „Peníze sponzor$ obvyk-
le dostávají sportovní odv'tví, kter%m se dostává nejv't!í pozor-
nosti médií. […] V d$sledku postmoderního d$razu na zábavu 
a pot"ebu instantního uspokojení ztrácejí tradi&ní individuální 
sporty, jako je gymnastika, plavání a atletika, mnoho ze své po-
pularity.“ (Krüger 2003: 85)15 

 „Kulturní kritik Reuel Denney (1989) rozpoznal tento médii 
utvá"en% proces v tom, co nazval ,úpadkem lyrického sportu‘ 
a vzestupem jeho ,diváck%ch forem‘, fungujících jako racionali-
zovaná pr$myslová odv'tví, v jejich# rámci jsou divácké kódy 
sportu a médií zcela toto#né.“ (Boyle, Haynes 2000: 66) Ukazu-
je se tak, #e v jednom kontextu m$#e poukaz na diváck% sport 
znamenat vysvobození z ideologické letargie, jindy je naopak 

argumentem poukazujícím na zv'cn'ní, odcizení moderního 
sv'ta, &ili jeho pod"ízení se jiné, konzumní ideologii. 

O/olympijské hry? Ideologie?

P"edchozí text ukázal, #e vztah mediálního sportu a ideologie 
nem$#e b%t nikdy zcela jednozna&n%. Na jedné stran' média 
stávající ideologie podporují, na stran' druhé to jsou také média, 
kv$li nim# nelze na sportovní události nahlí#et jen z hlediska 
ideologie (politiky, moci, mezinárodních vztah$), ale p"edev!ím 
jako na kulturní a sociální události napl(ované nejr$zn'j!ími 
v%znamy. Ukázali jsme, #e v p"ípad' nacistick%ch olympijsk%ch 
her práv' prom'na perspektivy tázání umo#(uje odklon od esen-
cialistické defi nice ideologie a o#ivuje nietzscheovskou pozici 
hledající odpov'di na otázky „mimo dobro a zlo“.16 Jde tedy 
o odklon od p"evládající–tradi&ní–ideologické interpretace mi-
nul%ch událostí, v n'm# p"ítomnost a akce médií hrají d$le#itou 
roli.

Podobn', i kdy# ze zcela jiné pozice, odvádí pozornost od 
ideologické roviny sportu, tentokrát v socialistickém státním 
z"ízení, Robert Edelman. Posunem zájmu od obsahu masov%ch 
médií sm'rem k diváck%m aktivitám a mediální recepci se ideo-
logie stává jen jedním z více prvk$ konstituujících v%znam dané 
události. Poukaz na d'lnickou olympiádu pojatou jako masové 
médium nás také p"ená!í z oblasti sportu do kulturní sféry, kde 
spí!e ne# jeden jednozna&n% v%znam události p"ipsan% existuje 
mno#ství v%znam$ ocitajících se ve vzájemn%ch vztazích.

V souvislosti s moderní konzumní povahou olympijsk%ch 
her se zab%vá p"evládajícím diskurzem u#ívan%m v rámci jejich 
historiografi e Douglas Booth. Autor v této souvislosti poukazuje 

na fale!nou institucionalizaci, obsa#enou ji# v samotném u#ívá-
ní velkého písmena ve spojení „Olympic Games“, kter%m se 
v angli&tin' ozna&ují olympijské hry, a navrhuje jeho psaní 
s mal%m „o“. Ve stejném sebepropagujícím se duchu se podle 
n'j historiografi e her soust"edila na kontext mezinárodní politi-
ky a globálního obchodu, p"i&em# ji ovládá dominance „v%ji-
me&n%ch“ – a) u# v$dc$, atlet$ nebo událostí. Podle Bootha 
„historici zab%vající se olympiádou selhali jak v kontextualizaci 
her v rámci !ir!í strukturální sociální zm'ny, tak v zam'"ení se 
na b'#né ú&astníky olympiád – diváky, dobrovolníky nebo atlety 
bez medailí. […] Zp$sob, jak%m zobrazuje olympijské hry tele-
vize, její dominantní ofi ciální optika, patrná obzvlá!t' v oslav' 
sportovních hierarchií a hv'zd, bezpochyby p"ispívá k omezené-
mu historickému pochopení, které opomíjí odli!né náhledy 
a narativa“. (Booth 2004: 32) 

Z v%!e uvedeného je zjevné, #e p"es v'domí zásadní a neo-
pominutelné role, jakou ideologie ve vztahu k mediálnímu spor-
tu sehrává, nelze poskytnout jedin% v%klad podoby &i fungování 
této ideologie. Podobn' nelze opominout momenty rezistence 
sportu v$&i ideologickému potenciálu, v nich# mohou v%znam-
nou roli sehrávat práv' média. Zásadními podn'ty ur&ujícími 
hlavní sm'ry kritiky a také mo#nosti budoucího v%zkumu medi-
álního sportu se tak jeví b%t zam'"ení na dosud marginalizované 
oblasti v'deckého zájmu, detailn'j!í zkoumání role technologie, 
v%zkum publik &i alternativní &tení médii konstruovan%ch v%-
znam$… Téma sportu a ideologie v!ak tímto textem není ani 
zdaleka vy&erpané.

1968, OH  Mexiko: první p!ím" p!enos z olympijsk"ch her. 
P!enos zaji&(ovala EBU (European Broadcasting Union), Británie 
m"la ov&em p!ítomné vlastní &táby ITV a BBC, které se soust!edi-
ly na speciální pokrytí v#kon$ britsk#ch atlet$ – od té doby se tato 
strategie stala standardním zp$sobem pokrytí globálních sportov-
ních událostí. (Boyle, Haynes 2000: 44) Rozvoj technologie tak byl 
propojen s podporou národních zájm$.

1968, OH Mexiko: první barevné vysílání v Británii. „Roz&í-
!ení barevného vysílání zna'n" p!isp"lo ke zv#&ení popularity 
sportu, p!isp"lo k tomu, %e události se zdály b#t jak více reálné, tak 
více p$sobivé.“ (Whannel 1984: 34)

1972, OH Mnichov: her se zú#astnilo tolik %urnalist', tele-
vizních technik' a fotograf', jako závodník'. O 'ty!i roky pozd"-
ji bylo na OH v Montrealu 7 000 závodník$ oproti 10 000 zástupc$m 
médií. (Whannel 1984: 31)

5) Jednu z hlavních p"íle#itostí demonstrace zmín'né moci nabízelo spor-
tovní m'"ení sil na olympijsk%ch hrách. Sov'tsk% svaz se „západních“ OH popr-
vé zú&astnil v roce 1952.

6) P"ekladatelem jeho knihy Sport and Society z roku 1974 do angli&tiny je 
v%!e citovan% James Riordan, jeden z p"edních autor$ zab%vajících se sportem 
v kontextu zemí b%valého v%chodního bloku.

7) „Úkoly sportovní podívané jsou následující: napomoci masové vzd'la-
nosti v duchu morálního kódu budovatel$ komunismu, neustálé zlep!ování soci-
alistick%ch spole&ensk%ch vztah$, demonstrace spole&ensky cenn%ch vlastností 
jedince (kolektivismus, odvaha, sm'lost, iniciativa, disciplína, p"átelské chování 
a respekt ke spoluhrá&$m, ob'tavost a vytrvalost ve st"etu s protivníkem), de-
monstrace fyzické zdatnosti a morálních schopností, propaganda konkrétních 
sport$, slou#it jako vzor v rámci spole&enské v%chovy mlad%ch lidí.“ (Ponoma-
rev 1981: 204)

8) „Aby mohla sportovní událost spl(ovat vzd'lávací funkci a zaji!)ovat 
sportu masovou propagaci, musí spl(ovat "adu nárok$: vysoká ideologická, 
vzd'lávací a estetická úrove(, dobrá organizace s optimálním vyu#itím moderní 
technologie, vysoké sportovní v%kony zú&astn'n%ch atlet$ a jejich obliba mezi 
diváky, nutnost existence informa&ní kultury.“ (Ponomarev 1981: 204)

9) D'lnické olympiády vznikly jako reakce celosv'tového socialistického 
hnutí na kapitalisticky orientované novodobé olympijské hry, více viz Riordan 
1984 a 1991. Celkem se poda"ilo uskute&nit &ty"i ofi ciální d'lnické olympiády 

mezi lety 1925–1937. První, neofi ciální D'lnická olympiáda se konala v Praze  
roku 1921, první Spartakiáda (obsahující ideologické poselství sov'tského ko-
munistického re#imu a jsoucí tak v opozici jak k olympijsk%m hrám, tak 
k d'lnick%m olympiádám) prob'hla v Moskv' v roce 1928.

Esej Esej
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10) Viz nap"íklad Macura 1991.
11) Edelman se z velké &ásti v'nuje diváckému sportu sledovanému p"ímo 

na stadionech, h"i!tích, &i ve sportovních halách. D$le#itou slo#kou rezistence je 
tak emotivní stránka a neredukovatelná spontaneita diváck%ch sport$. V této 
souvislosti poukazuje na to, do jaké míry byly emoce &asto spojené s obhajobou 
nacionalistick%ch zájm$.

12) Ov!em i p"edstavy o poslání a chování publika se nevyhnuly defi nicím 
utvá"en%m v rámci p"ísné totalitární doktríny. I zde bylo mo#né nalézt d$raz na 
aktivní roli publika. Od publika bylo vy#adováno, aby bylo nejen pasivním po-
zorovatelem, ale samotnou sou&ástí sportovní události: „Není snadné b%t spor-
tovním fanou!kem, vy#aduje to opravdovou víru a morální sílu – tj. sebevzd'lá-
vání; opravdoví fanou!ci jsou skute&ní a vzd'laní obdivovatelé sportu. 
Schopnost b%t skute&n%m fanou!kem sportovních zápas$ je nutné rozvíjet u# od 

d'tství.“ (Ponomarev 1981 207–208)
13) Levicov' orientovaní jedinci ji# v dob' p"ed první sv'tovou válkou va-

rovali p"ed tím, co by bylo mo#né ozna&it za p"edch$dce masové spole&nosti 
zalo#ené na zábav'; „divácké sporty, podobn' jako jazz, kina, kabarety a zábav-
ní parky, byly obvi(ovány z anestetizace proletariátu, kter% prost"ednictvím 
iracionálních zájm$ odvád'jí od sv'ta politiky“. (Edelman 1991: 4) V podobném 
duchu &len britské Strany práce v roce 1904 prohlásil, #e se „ocitáme v nebezpe-
&í utvá"ení d'lnické rasy, která je schopná pouze poslouchat své pány a myslet 
fotbalem“. (Edelman 1991: 7) Jeho kolegové dále apelovali na skute&nost, #e 
„jakkoli se úkol vyhnat z hlav lidí fotbal a vpravit do nich socialismus zdá b%t 
t'#k%, tento úkol musí b%t podstoupen, u# pouze proto, #e je zcela jisté, #e fotbal 
není d$le#it%, zatímco socialismus je zásadní.“ (Edelman 1991: 7) Tato levicová 
kritika konzumní kultury a masové spole&nosti má své pokra&ování a zásadn'j!í 
fi lozofi cké vyjád"ení v kritické teorii frankfurtské !koly. 

14) „Jedna z nejv%mluvn'j!ích statistik pochází z v%zkumu amerického 
publika uskute&n'ného na konci sedmdesát%ch let. Z dotázan%ch osob si 
40 procent pamatovalo, kter% kanál p"ená!el Olympijské hry v roce 1976; pouze 
28 procent si dokázalo vzpomenout, ve kterém m'st' se konaly.“ (Whannel 
1984: 42)

15) Kritéria pro za"azení konkrétního sportu do programu her defi nuje Me-
zinárodní olympijsk% v%bor (IOC) takto: musí se jednat o sport v%znamn% ales-
po( v 75 (mu#i) a 55 (#eny) zemích a o sport dostupn% #enám i mu#$m. Krom' 
t'chto ofi ciálních po#adavk$ se v praxi uplat(ují je!t' dal!í v%znamná kritéria 
– peníze, politika a zájem televize – která utvá"ejí podobu olympijského progra-
mu. (Vestergård 2003; cit dle Cashman 2004: 129)

16) „Pokud m'l Coubertin pravdu, pak nezále#í na tom, pro& d'láme hrám 
reklamu, jestli#e je tato reklama úsp'!ná a hry se odehrají ve velkém duchu. Pak 
bychom mo#ná m'li, spolu s Coubertinem, zapomenout na dobro a zlo a pohlí-
#et na n' pouze z jejich krásné stránky a z hlediska toho, co berlínská olympiáda 
ud'lala pro úsp'ch olympijské my!lenky. V tomto smyslu mohou b%t nacistické 
olympijské hry pova#ovány za postmoderní událost.“ (Krüger 2004: 49)
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„V#dy m' zajímala pouze krása – to je v!e [...]. Mám averzi v$&i 
realit', v$&i skute&nému #ivotu. Nap"íklad mi vadí, kdy# se 
v n'jaké fi lmové scén' povalují odpadky. Tohle vid't nechci. 
Takov% realismus nemám ráda.“ (viz Hru!ka 2002: 14)

Toto napsala ve sv%ch pam'tech roku 1994 kontroverzní le-
genda n'meckého dokumentárního fi lmu Leni Riefenstahlová. 
V t'chto sv%ch memoárech, ostatn' docela nudn' nerefl exivních 
k &emukoli, co by se net%kalo osoby &i ega této re#isérky, vyjá-
d"ila na mnoha stranách Leni Riefenstahlová mimo jiné i sv$j 
obdiv ke kráse, k esteticky dokonal%m t'l$m, k dokonalému 
prost"edí &i p"írodním scenériím.

Bez událostí 20. století, jak%mi byly nap". holocaust, propa-
ganda vyráb'jící „druhé“, neprivilegované obyvatele N'mecka, 
apod., by se její fi lmy staly „pouze“ jednou ze sou&ástí fi lmo-
v%ch archiv$ &i p"edm'tem studia coby inven&n' a origináln' 
zvládnuté dokumenty a snímky zachycující estetizované v'ci, 
události, lidi. 

Z perspektivy dne!ka v!ak m$#eme "íci, #e práv' fi lmy Leni 
Riefestahlové se staly ukázkov%m p"ípadem fascinujícího a fas-
cinovaného zobrazení zdrav%ch a krásn%ch t'l v prost"edí pa-
nopticismu nacionáln' socialistické moci. Mezi jin%m tento fakt 
lze analyzovat na p"íklad' fi lmu Olympia, kde Riefenstahlová na 
základ' státní zakázky zachytila svébytn%m zp$sobem olympij-
ské hry v Berlín', po"ádané v roce 1936. 

Tato olympiáda, stejn' tak jako mistrovské dílo nacionáln' 
socialistické propagandy Olympia, byla jak%msi prvním „#i-
v%m“ televizním vysíláním. Díky rozhlasu, tisku a prvním tele-
vizním p"ístroj$m, umíst'n%m v recepcích r$zn%ch hotel$, se  
olympiáda stala nejen manifestací a inscenací nacionáln' socia-
listického re#imu, ale také jednou ze zásadních událostí kon-
zumní a mediální éry. P"ibli#n' milionové publikum se stalo 
sv'dkem prvních sv'tov%ch mediálních her a manifestace síly 

Vid!t krásné

Spojení témat moci, sportu a jejich mediálního zobrazení odkazuje jakéhokoli zájemce d!íve #i pozd&ji také ke dv&ma 
„velk"m vypráv&ním“ 20. století: k ideologii státního socialismu a k ideologii n&meckého nacionálního socialismu.  
Práv& v t&chto sociálních kontextech m'%eme vid&t, jak spolu úzce souvisí pojetí t&la, sportu, mocenské disciplinace 
a formování nacionální kolektivity. Co v této souvislosti ji% dávno není neznám"m faktem, je d'raz na otázku solidari-
ty, symbolické a imaginativní stránky a podoby sociální integrace nacionálních komunit. Následující esej p!ibli%uje 
práv& tuto propagandistickou praxi n&meckého nacismu – praxi plnou touhy, fantazie a krásy. A to na p!íkladu práce 
n&mecké dokumentaristky Leni Riefenstahlové, která ve svém dvoudílném filmu Olympia osobit"m zp'sobem ztvárni-
la olympijské hry v roce 1936. Jak text uká%e, imaginativní kamerou snímaná sportující t&la nejsou v prost!edí p!ed-
vále#ného N&mecka pouze sou#ástí dokumentu o sportujících t&lech jako takov"ch, ale také – a zejména – sou#ástí 
diskurzu nep!ijetí modernity, nostalgie po romantizované minulosti a vymíst&ní ne%ádoucích sociálních skupin.

I Eva !lesingerová I

kulturního pr$myslu. A práv' snad nejpozd'ji od této doby, od 
&as$ refl exe ze strany Frankfurtské !koly, je jasné, jak mohou 
b%t takovéto megalomanské sportovní události instrumentalizo-
vány a profesionáln' inscenovány.* 

V p"ípad' Olympie,+ zobrazující olympijské berlínské hry 
roku 1936, nejde o dokument, jak mnohokrát ve sv%ch pam'tech 
zd$raz(uje Leni Riefenstahlová, ale o rekonstruovanou tradici, 
o metaforické spojení s romantizovanou minulostí. Symbolické 
spojení s "eck%mi olympijsk%mi hrami a tehdej!í t'lesnou kultu-
rou Ausdrucktanz poskytlo nacistickému m%tu spektakulární 
legitimaci. 

Leni Riefenstahlová sportovní a kulturní události olympij-
sk%ch her pouze fotografi cky nezdokumentovala, ale estetizova-
la. Stylizovala konkrétní realitu jako mytickou událost, jako 
„grandiózní propojení“ "ecké antiky a n'mecké sou&asnosti. 
Olympijské hry m'ly podle ní ve fi lmu b%t je!t' „krásn'j!í ne# 
ve skute&nosti“. 

Na p"íkladu tohoto dokumentárního fi lmu, kter% estetizují-
cím zp$sobem vypovídá o globální sportovní akci, jakou byla 
olympiáda v roce 1936, si tak m$#eme v!imnout povahy dvojí 
tvá"e T"etí "í!e, sestávající sou&asn' z násilí a líbivé skute&nosti, 
z instrumentálního vztahu zlo&inné politiky a sv$dného lesku 
dekorací, mytizací a inscenování re#imu. (viz Reichel 2004)  

Z této perspektivy a práv' na p"íkladu Leni Riefenstahlové 
je d$le#ité p"ipomenout, #e integraci a fungování nacionáln' 
socialistické spole&nosti nelze vysv'tlit &ist' na základ' koncep-
tu dominace a instrumentálního donucení prost"ednictvím pro-
pagandy bez konceptu solidarity. Systémová integrace se nem$-
#e realizovat bez reprodukce kultury a identity sociálních aktér$. 
P"íslu!nost individuí k imaginárním komunitám je podmín'na 
i emocionální identifi kací s komunitou. Podle Clifforda Geertze, 
nap"íklad, není ideologie pouze zobrazením ur&itého historicky 
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