
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

Oddělení sportovního managementu 

 

 

 

Analýza problematiky pořádání olympijských her 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:                                        Vypracovala: 

Mgr. William Crossan, Ph.D.     Bc. Veronika Veselá 

Praha, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s uvedením veškeré 

pouţité literatury a informačních zdrojů. Tato práce ani ţádná její část nebyla pouţita 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

V Praze, dne: 

……………………       …………………… 

           Bc. Veronika Veselá 



 

 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uţivatel svým 

podpisem stvrzuje, ţe tuto diplomovou práci pouţil ke studiu a prohlašuje, ţe ji uvede 

mezi pouţitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:  Fakulta/katedra: Datum vypůjčení: Podpis: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji panu Mgr. Williamu Crossanovi, Ph.D. za odborné vedení této diplomové 

práce, přátelský přístup, ochotu, pomoc a přínosné rady, které byly zásadní pro sepsání 

této práce. Dále bych ráda poděkovala své rodině za jejich neustálou podporu.   



 

 

ABSTRAKT 

Název:   Analýza problematiky pořádání olympijských her. 

Cíl: Cílem diplomové práce je popsat fungování olympijského hnutí, 

vývoj velikosti olympijských her, vývoj olympijského 

marketingu, procesu kandidatury na pořádání olympijských her 

a prozkoumat tyto skutečnosti s ohledem na problémy, které 

jednotlivé oblasti vytvářejí. Pomocí SWOT analýzy identifikovat 

pozitivní a negativní aspekty pořádání olympijských her. Dalším 

cílem je zjistit, jak Olympijská agenda 2020 mění fungování 

olympijského hnutí, pořádání olympijských her a čím přispívá k 

udrţitelnosti her do budoucna. 

Použité metody: Jedná se o teoretickou práci, která má deskriptivně-analytický 

charakter, proto je hlavní metodou analýza, která je zacílená na 

analýzu a studium dokumentů, literárních a webových zdrojů. 

Následuje sumarizace zjištěných informací a jejich ucelené 

zpracování.  

Výsledky: Zjištěné problémy se dají ve zkratce shrnout do následujících 

bodů: Klesající zájem o pořádání her z důvodů problémů se 

získáním vládních garancí, přijetí her obyvateli a negativního 

vnímání nárůstu gigantismu her. Pořádání olympijských her je 

historicky spojeno s překročením plánovaného rozpočtu, u letních 

her o 230%, u zimních her o 94%. Předpoklad nárůstu významu 

Číny v rámci sportovně-pořadatelského světa. Gigantismus 

ohroţuje olympijské ideály a dědictví olympijských her. 

Olympijská agenda 2020 řeší zjištěné problémy především 

následujícími opatřeními: Zavedení limitů pro počty sportovců a 

disciplín. Moţnost uspořádání některých disciplín mimo 

hostitelské město i zemi. Změna procesu výběru pořadatelského 

města zavedením fáze pozvánky. 

Klíčová slova: Olympijské hry, pořadatelské město, olympijský marketing, 

olympijské hnutí, kandidatura. 



 

 

ABSTRACT 

Title:   The analysis of the issue of hosting the Olympic Games. 

Objectives: The aim of this thesis is to describe the functioning of the 

Olympic Movement, the development of the Olympic Games 

size, the development of the Olympic Marketing, the bidding 

process for the Games and to examine this reality in light of the 

problems each subject creates. Identify positive and negative 

aspects of the Olympic Games through SWOT analysis. 

Furthermore, this thesis aims to determine how the Olympic 

Agenda 2020 is changing the function of the Olympic Movement, 

the Olympic Games and how it contributes to the future 

sustainability of games. 

Used methods: This thesis is a theoretical paper that has a descriptive and 

analytical nature, so the main method used is an analysis and 

study of documents, literature and web sources. The information 

was analyzed and comprehensively processed. 

Results: Identified problems can be summarized in these points: Decreased 

interest in bidding for the Olympics due to non existing 

government guarantees, rejection of Olympics from residents, 

negative perception of gigantism. Hosting the Olympics is 

historically linked with cost overruns, for the Summer Games of 

230%, for the Winter Games of 94%. China is expected 

to become the sport epicenter. Gigantism threatens Olympic 

ideals and legacy of the Olympic Games. Olympic Agenda 2020 

addresses the identified problems in these following measures: 

Setting the framework for the Olympic program. Permission to 

organize entire sports or disciplines outside the host city or 

country. Introduction of an invitation phase to the bidding 

process. 

Key words: Olympic Games, host city, Olympic Marketing, Olympic 

Movement, bidding for Olympics. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CAS Mezinárodní sportovní arbitráţ 

ČOV Český olympijský výbor 

GAISF Generální asociace mezinárodních 

sportovních federací 

IF Mezinárodní sportovní federace 

MOV (IOC) Mezinárodní olympijský výbor 

NF Národní sportovní federace 

NOV Národní olympijský výbor 

OCOG Organizační výbor olympijských her 

OH Olympijské hry 

WADA Světová antidopingová agentura 

ZOH Zimní olympijské hry 
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1 ÚVOD 

Pro kaţdého sportovce jsou olympijské hry snem a cílem, ke kterému směřují 

svou sportovní kariéru a tím pádem také sportovní přípravu. Splnit si tento sen, 

reprezentovat svou zemi na olympiádě, se podaří jen těm nejlepším a nejoddanějším 

sportovcům. Také pro sportovního fanouška jsou olympijské hry jedinečným 

sportovním svátkem. Sledovanost her stále roste a tím pádem také pokrytí televizními 

stanicemi, proto je prodej vysílacích práv velmi významným příjmem Mezinárodního 

olympijského výboru. Symbol olympijských kruhů je spojen s nejvyšší kvalitou 

a mnohaletou tradicí, to vše láká mnoho firem a partnerů, kteří by s touto značkou rádi 

spojili své jméno.  

Od prvních moderních olympijských her v roce 1896 se změnilo mnoho. Od počtu 

soutěţních disciplín, počtu zúčastněných sportovců, respektive národů aţ po organizaci 

a výši nákladů na pořádání her. Uspořádání her se proto stává obtíţnější na organizaci 

a s nutností výstavby nových speciálních sportovišť se také zvyšuje finanční zatíţení 

pořádajících měst. Pro mnohá města je po ukončení olympiády neúnosné nová 

sportoviště spravovat, pokud se nepodaří pronájem nebo začlenění sportovišť 

do běţného ţivota občanů nastává problém a tyto dříve moderní areály chátrají. Moţnou 

příčinou je také fakt, ţe se samotný význam olympijských her postupem let měnil, 

Coubertinova představa sportovní slavnosti reprezentující duševní a tělesnou rovnováhu 

lidských vlastností, akce podporující mír, spolupráci a setkání národů postupně přerůstá 

v pořádání her gigantických rozměrů, kdy se města předhání v originalitě sportovišť 

a celkového uspořádání her včetně zahajovacího ceremoniálu.  

Otázkou je, zda je udrţitelnost her do budoucnosti v silách představitelů 

olympijského hnutí a pořádajících měst. Mezinárodní olympijský výbor jiţ udělal krok, 

podle mého názoru, správným směrem. Vydání Olympijské agendy 2020 přináší 

revoluční a moţná také kontroverzní reformy, které mohou změnit obraz olympijských 

her, například moţnost konání některých sportů nebo disciplín v jiné neţ hostitelské 

zemi. Aplikace Olympijské agendy 2020 do praxe je teprve na začátku. 

Tato diplomová práce si klade za cíl podrobné popsání organizace olympijského 

hnutí, vývoje velikosti olympijských her, vývoje olympijského marketingu, procesu 

kandidatury na pořádání olympijských her a prozkoumání těchto skutečností s ohledem 
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na problémy, které jednotlivé oblasti vytváří. Pomocí SWOT analýzy identifikovat 

pozitivní a negativní aspekty nahlíţení na pořádání olympijských her. Dále se práce 

zabývá Olympijskou agendou 2020, jak mění fungování olympijského hnutí, pořádání 

olympijských her a čím přispívá k udrţitelnosti her do budoucna. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola se zabývá stručným popisem historických událostí spojených se 

vznikem a vývojem moderních olympijských her a olympijského hnutí. Věnuje se 

Olympijské chartě, olympijským symbolům a ceremoniálům, také je zde uveden stručný 

přehled olympijských her od roku 1896. Dále popisuje fungování olympijského systému 

a všech jeho  článků, teoretická část se také zabývá systémem financování olympijských 

her a nově vzniklým dokumentem –  Olympijskou agendou 2020, který přináší malou 

revoluci v rámci pořádání olympijských her. 

2.1 Vznik moderních olympijských her a Mezinárodního 

olympijského výboru 

S myšlenkou obnovení olympijských her v moderním pojetí přišel v roce 1892 

francouzský pedagog Pierre de Coubertin. „Na výročním zasedání Union des Sociétés 

Françaises des Sports Athlétiques vystoupil poprvé se svým snem obnovit olympijské 

hry. Vedle rovnováhy mezi tělesnými a duševními vlastnostmi člověka, jež antické 

olympijské hry reprezentovaly, ho lákala i olympijská zásada míru a lidského potkávání 

a spolupráce“ (Kolář, 2009, s. 5). S tímto návrhem u posluchačů neuspěl, i přesto se 

svého snu nevzdal. I kdyţ Coubertin nebyl jediný, kdo se o znovuobnovení 

olympijských her snaţil byl nejúspěšnější (Findling, 2004).   

O prosazení znovuobnovení olympijských her se chtěl Coubertin pokusit o dva 

roky později v rámci mezinárodního kongresu pro studium a propagaci amatérských 

zásad. Díky Coubertinově iniciativě se zmiňovaný kongres sešel 16. června 1894 

v Sorbonně jiţ pod názvem Kongres pro obnovení olympijských her. Toto shromáţdění 

sedmdesáti devíti delegátů ze čtyřiceti devíti sportovních svazů a klubů zastupujících 

dvanáct zemí odhlasovalo obnovení her 20. června a o tři dny později odhlasovalo také 

sloţení Mezinárodního olympijského výboru jako řídícího orgánu (Kössel, 2008).       

Coubertin poţadoval, aby byl MOV co moţná nejvíce politicky nezávislý. Aby 

byl tento poţadavek splněn, bylo ustanoveno, ţe členové budou ambasadoři výboru 

v jednotlivých zemích, nikoliv zástupci zemí ve výboru (Guttmann, 2002). „Prvním 

předsedou MOV se stal řecký spisovatel a tělovýchovný funkcionář Demétrios Bikélas, 

generálním tajemníkem Pierre de Coubertin. Členem se stal i Čech PhDr. Jiří Guth (od 

roku 1920 Jiří Stanislav Guth – Jarkovský)“ (Kössel, 2008, s. 73).  
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Kongres také schválil prvky z Coubertinovy představy budoucí podoby 

moderních olympijských her, dnes se z velké části jedná o hlavní zásady konání 

olympijských her, tedy čtyřletý cyklus konání her, mezinárodní charakter her, změnu 

pořádajícího města, účast sportovců bez ohledu na barvu pleti, náboţenství či politický 

názor, převzetí jména a antické myšlenky míru (ekecheirie) a harmonické výchovy 

(kalokagathie). Kongres navíc přiřkl pořádání prvních moderních olympijských her 

v roce 1896 Athénám (Kössel, 2008).  

Dále vedl kongres diskusi o sportovním programu prvních her, který na zasedání 

také upřesnil. „Vedle lehkoatletických disciplín to byla i těžká atletika (vzpírání 

a zápas), vodní sporty (plavání, jachtink, veslování), dávné a stále oblíbené „rytířské“ 

sporty (střelectví, šerm) a také tehdejší módní sporty gymnastika a cyklistika. Nakonec 

se v programu I. olympijských her 1896 v Aténách objevil tenis“ (Kolář, 2009, s. 6). 

2.2 Olympijská charta 

První Olympijská charta byla přijata v červnu 1921 na VII. olympijském kongresu 

v Lausanne, byla povaţována za: „ústavu mezinárodního olympijského hnutí“ (Kolář, 

2009, s. 7). Toto chápání tohoto dokumentu přetrvává dodnes, Olympijská charta byla 

a je průběţně aktualizována, aby odpovídala aktuálnímu stavu a dění v rámci 

olympijského hnutí.  

Přesná definice charty je dostupná v dokumentu samotném: „Olympijská charta 

je kodifikací základních principů olympismu, pravidel a prováděcích ustanovení, 

schválených Mezinárodním olympijským výborem. Řídí organizaci, činnost a fungování 

olympijského hnutí a stanoví podmínky pro konání olympijských her“ (Olympijská 

charta, 2013, s. 7).  

Obsahově se charta skládá z úvodu k Olympijské chartě, preambule, základních 

principů olympismu a šesti kapitol, které se zabývají těmito problematikami 

(Olympijská charta, 2013): 

1. Olympijské hnutí  

Tato kapitola se zabývá sloţením a obecnou organizací olympijského hnutí, 

posláním a úlohou MOV, olympijským kongresem, solidaritou, olympijskými 

hrami, vlastnictvím práv na hry a symboly s nimi spojenými. 
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2. Mezinárodní olympijský výbor  

Tato kapitola vymezuje právní postavení organizace, dále se zabývá členy, 

organizací, zasedáním, výkonným výborem, předsedou, komisemi, jazyky a zdroji 

MOV. 

3. Mezinárodní federace  

Třetí kapitola popisuje okolnosti uznání mezinárodních federací MOV a jejich 

poslání a úlohu v rámci olympijského hnutí.  

4. Národní olympijské výbory  

Čtvrtá kapitola se věnuje poslání a úloze NOV, jejich sloţením a symbolům.  

5. Olympijské hry 

Tato kapitola pokrývá celou problematiku olympijských her, popisuje například 

konání olympijských her, volbu hostitelského města, místa konání, sportoviště 

a objekty her, organizační výbor, kulturní program, státní příslušnost a věkový 

limit závodníků, zpravodajství z olympijských her, reklamu, demonstraci 

a propagandu, pouţívání olympijských symbolů, průběh ceremoniálů a další. 

6. Opatření a sankce, disciplinární řízení a řešení sporů 

Kapitola informuje o opatřeních a sankcích, zpochybnění rozhodnutí MOV 

a o řešení sporů. 

Většina pravidel je doplněna prováděcím ustanovením, která konkretizují jejich 

platnost. 

2.3 Olympijské symboly a ceremoniály 

„Nedílnou součást olympismu představují symboly a ceremoniály. Mají 

zjednodušeně vyjádřit – a tím umožnit široké pochopení bez ohledu na geografickou 

příslušnost, kulturu, vzdělání aj. – olympijské ideály, jejich univerzalitu“ (Olympijské 

symboly a ceremoniály, 2009, s. 1). 

2.3.1 Symboly 

Tématika olympijských symbolů je zakotvena v Olympijské chartě (2013), podle 

ní se jedná o: 

 Olympijský symbol 

Řetěz pěti propletených kruhů je jedním z nejznámějších symbolů na světě, 

olympijský symbol tvoří modrý, ţlutý, černý, zelený a červený kruh. Tyto barvy 
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kruhů (plus bílá barva podkladu) vybral Coubertin proto, ţe byly tehdy 

základem všech existujících národních vlajek (Kössel, 2008). 

 Olympijská vlajka 

Olympijský symbol vyobrazený na středu bílého podkladu se poprvé objevil 

jako oficiální olympijská vlajka na olympijských hrách v Antverpách roku 1920 

(Olympijské symboly a ceremoniály, 2009).  

 Olympijské heslo 

Aspirace olympijského hnutí usilovat o neustálý pokrok a vyniknout v souladu 

s duchem olympismu vyjadřuje olympijské heslo „Citius, Altius, Fortius“ 

(rychleji, výše, silněji) (Olympijské symboly a ceremoniály, 2009).  

 Olympijské emblémy 

Olympijská charta (2013, s. 14) definuje: „olympijský emblém je integrovaný 

vzor spojující olympijské kruhy s jiným význačným prvkem.“ Za jiný význačný 

prvek lze povaţovat státní vlajky, prvky zvolené pro jednotlivé olympijské hry. 

Pod pojmem olympijský emblém se ukrývá také olympijský maskot, který 

představuje národní tradici hostitelské země (Olympijské symboly 

a ceremoniály, 2009).  

 Olympijská hymna 

Autorem hudby je Spiros Samara, text napsal Kostis Palamas. I přesto, ţe se 

hymna hrála jiţ na prvních moderních hrách roku 1896, stala se oficiální 

olympijskou hymnou aţ roku 1958 (Olympism and The Olympic Movement, 

2013). 

 Olympijský oheň a olympijské pochodně 

Olympijský oheň se zapaluje v Olympii z pravomoci MOV a je přenášen 

pomocí pochodně do dějiště olympijských her (Olympijská charta, 2013). 

„Olympijský oheň je symbolem naděje, která lidi spojuje, představuje obraz 

vítězství, ducha, světlo pro všechny“ (Olympijské symboly a ceremoniály, 

2009, s. 1).  

2.3.2 Ceremoniály 

Pravidlo 55 Olympijské charty popisuje protokol, který je třeba dodrţet při 

zahajovacím ceremoniálu her, včetně přesného znění formulací, kterými zahajují hlavy 

států hostitelských zemí olympijské hry. Dle Olympijské charty (2013, s. 57) zní 

předepsané zahájení her olympiády takto: „Prohlašuji  olympijské  hry  v ...(jméno  
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hostitelského  města)  oslavující  ...  (číslo olympiády) olympiádu novověku za 

zahájené.“ Zahájení zimních olympijských her má tuto podobu: „Prohlašuji tyto 

... (číslo zimních olympijských her) zimní olympijské hry v ... (jméno hostitelského 

města) za zahájené.“  

Mezi další důleţité prvky slavnostního zahájení patří podle Mezinárodního 

olympijského výboru (Factsheet The Opening Ceremony of The Games of The 

Olympiad, 2014, s. 1) následující akty, které musejí být provedeny: 

1. Příchod hlavy státu 

2. Přehrání národní hymny 

3. Průvod sportovců 

4. Symbolické vypuštění holubic 

5. Zahájení her hlavou státu 

6. Vztyčení olympijské vlajky a přehrání Olympijské hymny 

7. Sloţení olympijského slibu sportovcem 

8. Sloţení olympijského slibu rozhodčím 

9. Sloţení olympijského slibu trenérem 

10. Zapálení olympijského ohně pomocí olympijské pochodně 

11. Umělecký program 

Stejně jako zahajovací ceremoniál, má i závěrečný ceremoniál her daný program 

Mezinárodním olympijským výborem (Factsheet The Closing Ceremony of The 

Olympic Games, 2014): 

1. Příchod hlavy státu 

2. Přehrání národní hymny 

3. Průvod národních vlajek zúčastněných států 

4. Průvod sportovců 

5. Předání medailí sportovcům vybrané disciplíny 

6. Představení nově zvolených členů Komise sportovců MOV 

7. Přehrání národní hymny Řecka 

8. Spuštění a slavnostní předání olympijské vlajky 

9. Umělecký segment následující hostitelské země 

10. Projev předsedy organizačního výboru a předsedy MOV 

11. Zhasnutí olympijského ohně 
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Zahajovací i závěrečný ceremoniál olympijských her je pro hostující země 

význačnou událostí, protoţe mohou světu ukázat své tradice a kulturu. Na sportovní 

úrovni slavnostní ceremoniály „přispěly ke zvýšení prestiže sportu a sportovního 

výkonu“ (Kössel, 2008, s. 71). Na druhou stranu se v posledních letech ze zahajovací 

ceremonie stala masivní produkce, města soutěţí o nejlepší a nejzajímavější show, 

přičemţ Čína údajně utratila více neţ 100 milionů dolarů v roce 2008. Toto zápolení je 

vlastně další olympijský sport (D'Agostino, 2012). 

2.4 Olympijské hry 

Tabulka číslo 2.1 shrnuje všechny olympijské hry, včetně těch, které se kvůli 

válečným konfliktům nekonaly a těch, které se teprve konat budou.  

Tabulka č. 2.1 – Seznam olympijských her 

Letní OH Rok Zimní OH 

Athény 1896 

 

Paříţ 1900 

St. Louis 1904 

Londýn 1908 

Stockholm 1912 

Berlín * 1916 

Antverpy 1920 

Paříţ 1924 Chamonix 

Amsterdam 1928 St. Moritz 

Los Angeles 1932 Lake Placid 

Berlín 1936 Garmisch-Partenkirchen 

Tokio, Helsinky * 1940 Sapporo * 

Londýn * 1944 Cortina d'Ampezzo * 

Londýn 1948 St. Moritz 

Helsinky 1952 Oslo 

Melbourne 1956 Cortina d'Ampezzo 

Řím 1960 Squaw Valley 

Tokio 1964 Innsbruck 

Mexiko City 1968 Grenoble 

Mnichov 1972 Sapporo 

Montreal 1976 Innsbruck 

Moskva 1980 Lake Placid 

Los Angeles 1984 Sarajevo 

Soul 1988 Calgary 

Barcelona 1992 Albertville 

  1994 Lillehammer 

Atlanta 1996 
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  1998 Nagano 

Athény 2000   

 
2002 Salt Lake City 

Sydney 2004   

  2006 Turín 

Peking 2008   

 
2010 Vancouver 

Londýn 2012 
 

  2014 Soči 

Rio de Janeiro 2016   

 
2018 Pchjongčchang 

Tokio 2020 
 

 
2022 Peking 

* neuskutečnily se kvůli válečnému konfliktu 

Zdroj: Factsheet The Games of The Olympiad (2013), Factsheet The 

Olympic Winter Games (2014), Olympic Games: Future Games (c2015), 

vlastní tvorba 

Do roku 1920 se konaly pouze letní olympijské hry, Mezinárodní týden zimních 

sportů v roce 1924 byl MOV uznán zpětně za první zimní olympijské hry v Chamonix. 

Od tohoto roku se konaly oboje hry ve stejném roce, změna nastala aţ v devadesátých 

letech 20. století. Aby si letní a zimní olympijské hry nekonkurovaly a stále přitahovaly 

pozornost byly zimní olympijské hry posunuty na třetí rok olympijského cyklu, to 

znamenalo, ţe po zimních hrách v Albertville roku 1992 následovaly další zimní hry jiţ 

roku 1994 (Kolář, 2009).  

Rozmístění olympijských her je vzhledem k poloze jednotlivých měst 

nerovnoměrné. Tento fakt vysvětluje Sage (2010) následujícím obsáhlým tvrzením, ţe 

pět olympijských kruhů reprezentuje pět hlavních oblastí světa – Afriku, Ameriku, Asii, 

Evropu a Oceánii. Mezinárodní olympijský výbor bohuţel nebere tuto symboliku váţně, 

protoţe ţádné město z Jiţní Ameriky a Afriky nehostilo olympijské hry. Další zaráţející 

skutečnost odráţí počet uspořádaných her na jiţní polokouli – pouze dvoje. Tyto počty 

změní olympiáda v Rio de Janeiru, jehoţ zvolení je povaţováno za vyslyšení 

celosvětového přání zvýšení počtu pořádaných sportovních akcí na jiţní polokouli.   

Další problém vidí Sage (2010) v nastupujícímu gigantizmu her, a tvrdí, ţe 

narůstající velikost sportovních programů je a bude předmětem mnoha sloţitých 

rozhodnutí MOV. Furrer (2002) říká, ţe dnešní hry dosáhly kritické velikosti, jakýkoliv 
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další růst velikosti a nákladů by mohl ohrozit úspěch a udrţitelnost her. Velikost, 

náklady a sloţitost pořádání her mohou rovněţ překročit kapacity většiny měst.  

2.5 Olympijský systém 

Velké sportovní akce jsou definovány jako jednorázové sportovní události  

mezinárodního měřítka, které jsou organizované zvláštním orgánem. Tyto akce mají 

extrémně vysoké úrovně mediálního pokrytí a také dopadů (na ekonomiku, turismus, 

infrastrukturu, atd.), coţ je důsledkem významu a velikosti konané akce (Byers, 2012). 

To vše se vztahuje na olympijské hry, proto tato kapitola představí hlavní aktéry 

olympijského systému, tedy pět ustanovených a čtyři nové aktéry. Do systému patří také 

dva kontrolní orgány regulující chod celého systému.  

2.5.1 Klasický olympijský systém 

Subjekty, které přispívají k přípravě a uspořádání olympijských her po více neţ 

století se dělí na pět úzce příbuzných aktérů. Platí pro ně vše zahrnující termín 

olympijské hnutí a jejich činnosti se řídí Olympijskou chartou. Schéma klasického 

olympijského systému tvoří pět kruhů, stejně jako u olympijských kruhů, pouze v jiném 

rozmístění (Chappelet, 2008). Jednotlivé subjekty a vzájemné vztahy mezi nimi jsou 

zobrazeny na obrázku číslo 2.1.    

Obrázek č. 2.1 – Klasický olympijský systém 

 

Zdroj: Chappelet (2008, s. 7), vlastní úprava 

NFs

IFsNOVs

IOC

OCOGs
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Olympijské hnutí tvoří Mezinárodní olympijský výbor, který velmi úzce 

spolupracuje s organizačními výbory olympijských her, národními olympijskými 

výbory a mezinárodními sportovními federacemi. Poslední dva zmíněné subjekty dále 

spolupracují s národními federacemi, které v sobě soustřeďují jednotlivé kluby, 

potaţmo sportovce. Další podkapitoly přiblíţí funkci a činnosti jednotlivých aktérů 

klasického olympijského systému.  

2.5.1.1 Mezinárodní olympijský výbor 

Hlavním subjektem olympijského hnutí je Mezinárodní olympijský výbor, který 

uznává ostatní subjekty hnutí a také je z části financuje. I přes progresivní růst vlivu 

zůstávají aktivity MOV zaměřené na olympijské hry, ke kterým drţí zákonná práva, 

a to díky celosvětové registraci četných ochranných známek na související produkty 

(Chappelet, 2008).  

Roli Mezinárodního olympijského výboru a jeho dalších subjektů vymezuje 

Olympijská charta, která slouţí také jako jeho stanovy: „MOV je nezisková mezinárodní 

nevládní organizace s časově neomezenou působností ve formě sdružení, mající 

postavení právnické osoby, uznaná Švýcarskou federální radou v souladu se smlouvou 

uzavřenou dne 1.listopadu 2000“ (Olympic Charter, 2014, s. 31). 

Dle Olympijské charty (2013)  vykonávají pravomoci MOV tři orgány: 

1. Zasedání  

„Zasedání je valné shromáždění členů MOV. Jde o nejvyšší orgán MOV. 

Jeho rozhodnutí jsou konečná“ (Olympijská charta, 2013, s. 24). Reforma z 

12. prosince 1999 upravuje počet členů MOV, jejím smyslem bylo „zvýšit 

reprezentativnost MOV, jeho omlazení, demokratizace a transparentnost“ (Kolář, 

2009, s. 2). Počet členů byl omezen na 115, coţ zahrnuje maximálně 

70 jednotlivých členů, 15 aktivních sportovců, 15 zástupců mezinárodních 

sportovních federací a 15 zástupců národních olympijských výborů. Funkční 

období členů zvolených před rokem 1966 je neomezené. Pro členy zvolené v 

letech 1967 aţ 1999 byla stanovena věková hranice na 80 let, a pro ty, jejichţ 

volba se konala po roce 1999 byla stanovena hranice 70 let (The Organisation: 

Members, c2015). 
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2. Výkonný výbor  

Výkonným orgánem MOV je výkonný výbor, která má obecnou odpovědnost 

za správu a vedení záleţitostí MOV a zajišťuje dodrţování Olympijské charty. 

Původně byla sloţena z pěti členů, dnes jich má 15: předsedu, čtyři místopředsedy 

a 10 členů. Místopředsedové a členové jsou voleni v tajném hlasování na funkční 

období čtyř let (The Organisation: Executive Board, c2015). 

3. Předseda  

MOV zastupuje navenek předseda, který řídí veškeré jeho činnosti. 

Roku 1999 se ustanovila změna funkčního období předsedy, dříve neomezené 

období nahradilo osmileté funkční období s moţností jednoho znovuzvolení 

na čtyři roky (The Organisation: Presidents, c2015). V čele MOV se zatím 

vystřídalo devět předsedů, jejich přehled v časové návaznosti ukazuje tabulka 

číslo 2.2. 

Tabulka č. 2.2 – Předsedové MOV 

Předseda Funkční období 

Demetrius Vikelas (GRE)  1894 – 1896 

Pierre de Coubertin (FRA)  1896 – 1925 

Henri de Baillet-Latour (BEL)  1925 – 1942 

J. Sigfrid Edström (SWE)  1946 – 1952 

Avery Brundage (USA)  1952 – 1972 

Lord Killanin (IRL)  1972 – 1980 

Juan Antonio Samaranch (ESP)  1980 – 2001 

Jacques Rogge (BEL)  2001 – 2013 

Thomas Bach (GER)  2013 – současnost 

Zdroj: Factsheet The Olympic Movement (2015, s. 2) 

Předseda má pravomoc svolat tzv. Olympijský kongres, který představuje 

shromáţdění zástupců olympijského hnutí, tedy Mezinárodního olympijského výboru, 

národních olympijských výborů, mezinárodních sportovních federací, organizačních 

výborů pro olympijské hry, sportovců, trenérů, soudců, médií, dalších účastníků 

a pozorovatelů (Factsheet The Olympic Congresses, 2013).  
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   Tabulka č. 2.3 – Olympijské kongresy 

Číslo Rok Město Země 

I. 1894 Paříţ Francie 

II. 1897 Le Havre Francie 

III. 1905 Brusel Belgie 

IV. 1906 Paříţ Francie 

V. 1913 Lausanne Švýcarsko 

VI. 1914 Paříţ Francie 

VII. 1921 Lausanne Švýcarsko 

VIII. 1925 Praha Česká republika 

IX. 1930 Berlín Německo 

X. 1973 Varna Bulharsko 

XI. 1981 Baden – Baden Německo 

XII. 1994 Paříţ Francie 

XIII. 2009 Copenhagen Dánsko 

Zdroj: Factsheet The Olympic Congresses (2013), vlastní tvorba 

„Kongresy se zabývají širšími a důležitými otázkami olympismu - např. 

organizace a programu her, Olympijskou chartou, perspektivami olympijského hnutí, 

ale také sportovní filosofií, pedagogikou a psychologií aj…“ (Kolář, 2009, s. 4). 

Doposud se konalo třináct olympijských kongresů, v roce 1925 dokonce v Praze. 

Stručný přehled kongresů v tabulce číslo 2.3 zachycuje mezeru 43 let mezi IX. a X. 

kongresem. Tato pauza byla způsobená předsedou MOV J. S. Edströmem, který místo 

kongresů zavedl společné porady exekutivy MOV (Kössel, 2008). Další příčinou bylo 

dvacet let trvající autokratické předsednictví Averyho Brundage, který odmítal 

jakýkoliv dialog mezi pilíři olympijského hnutí. Tento způsob řízení znemoţňoval další 

vývoj olympijského hnutí. Svolávání olympijských kongresů obnovil Lord Killanin po 

svém nástupu do funkce předsedy MOV (Souček, 2011).   

V rámci MOV jsou také zřízeny speciální komise: „…jejichž funkcí je poskytovat 

poradenství předsedovi, výkonnému výboru a na zasedáních MOV. Pro každé 

olympijské hry jsou navíc k dispozici koordinační komise a (pro kandidátská města) 

hodnotící komise. Tyto komise mohou být stálé či vytvořené jen k tomuto účelu“ (MOV, 

c2012). 



23 

 

2.5.1.2 Organizační komise olympijských her 

Organizační komise olympijských her (OCOG) tvoří druhý subjekt olympijského 

hnutí. I přes to, ţe tyto organizační komise nejsou stálé, jejich fungování nepřekročí 

potřebnou dobu pro zajištění pořádání olympijských her. OCOG jsou centrálním bodem 

celého systému a umoţňují mu, aby se financoval z příjmů, které patří k pořádání her. 

Organizační komise je vytvořena po zvolení hostitelského města orgány veřejné správy 

a národním olympijským výborem. Po dobu svého působení spolupracuje s vládními 

organizacemi na lokální, regionální i národní úrovni (Chappelet, 2008). Organizační 

komise musí vybudovat nebo zmodernizovat dějiště pro soutěţe, stadiony, tréninkové 

haly, olympijskou vesnici, zavést efektivní dopravní systém, zajistit lékařské sluţby pro 

kaţdého, od sportovců po diváky a zorganizovat doprovodný kulturní program her. 

K hladkému průběhu her přispívá pomoc tisíců dobrovolníků, jak z hostitelské země, 

tak ze zahraničí. (Olympism and The Olympic Movement, 2013). 

2.5.1.3 Mezinárodní sportovní federace 

Třetí subjekt klasického olympijského systému představují mezinárodní sportovní 

federace, které řídí své sporty a disciplíny na světové úrovni. Existuje rozdíl mezi 

federacemi olympijských sportů (International Association of Athletics Federation, 

International Tennis Federation, International Canoe Federation) a federacemi sportů, 

které sice na programu olympiády nejsou, ale jsou MOV uznávány (existuje jich 35, 

například International Federation of Sport Climbing, International Korfball 

Federations, World DanceSport Federation). Dále existují federace, které MOV 

neuznává (International Dragon Boat Federation, World Darts Federation, International 

Aikido Federation), nejsou součástí olympijského hnutí, ty jsou sjednocené 

v SportAccord (Members, c2015). Olympijské mezinárodní federace obdrţí část příjmů 

generovaných z vysílacích a marketingových práv her. Uznávané federace jsou 

dotovány MOV (Chappelet, 2008). 

Pravidlo, podle kterého MOV uznává mezinárodní federace, je uvedeno 

v Olympijské chartě (2013, s. 32): „V zájmu rozvoje a propagace olympijského hnutí 

může MOV uznat jako MF mezinárodní nevládní organizace, spravující jeden nebo více 

sportů v celosvětovém měřítku, jejichž členy jsou organizace, které řídí tento sport na 

národní úrovni.“ 
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Během olympijských her jsou mezinárodní federace zodpovědné za praktickou 

organizaci sportovních akcí na programu. Všechny technické aspekty sportu jsou jejich 

odpovědností: pravidla, vybavení, dějiště, atd. (Olympism and The Olympic Movement, 

2013). 

2.5.1.4 Národní olympijské výbory 

Za čtvrtého aktéra olympijského hnutí jsou povaţovány národní olympijské 

výbory, které jsou brány jako územní zástupci MOV, z právního hlediska jsou na něm 

však nezávislí. Dle Olympijské charty (2013, s. 34) NOV: „šíří základní principy 

a hodnoty olympismu ve své zemi, zejména v oblasti sportu a výchovy, a to propagací 

olympijských vzdělávacích programů na všech úrovních ve školách, sportovních 

a tělovýchovných vzdělávacích zařízeních a univerzitách.“ Národní olympijské výbory 

jsou jedinými oprávněnými subjekty k vyslání delegace sportovců na olympijské hry 

a od roku 2010 na olympijské hry mládeţe. NOV musí zajistit, aby všechny programy 

prováděné na národní úrovni byly v souladu s Olympijskou chartou (Olympism 

and The Olympic Movement, 2013). Také národní olympijské výbory obdrţí část 

z příjmů generovaných z vysílacích a marketingových práv her, avšak ne přímou cestou, 

ale přes orgán MOV tzv. Olympijskou solidaritu. Další zdroje často poskytuje stát 

formou dotací (Chappelet, 2008).  

2.5.1.5 Národní sportovní federace 

Pátým subjektem zapojeným do olympijského hnutí jsou národní sportovní 

federace, které sdruţují kluby jednotlivých sportů v dané zemi a tím pádem také 

sportovce. „Aby byla národní federace uznána ze strany NOV a byla přijata za jeho 

člena, musí tato federace vykonávat konkrétní, skutečnou a trvalou sportovní činnost, 

musí být sdružena v MF uznané MOV a její činnost musí ve všech aspektech být řízena 

a být v souladu s Olympijskou chartou a s pravidly své MF“ (Olympijská charta, 

2013, s. 36). Toto pravidlo vysvětluje Chappelet (2008) tak, ţe národní sportovní 

federace mohou být uznávány na národní úrovni národními olympijskými výbory dané 

země a nebo na mezinárodní úrovni mezinárodními federacemi. Aby se mohli sportovci 

z národních federací účastnit olympijských her musí být jejich sport uznáván na obou 

úrovních.  
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2.5.2 Rozšířený olympijský systém 

Rozšířený olympijský systém tvoří klasický olympijský systém – Mezinárodní 

olympijský výbor, organizační komise olympijských her, mezinárodní sportovní 

federace, národní olympijské výbory a národní sportovní federace – doplněný o vládní 

a mezivládní organizace, národní sponzory a média, mezinárodní sponzory 

a profesionální ligy. Tito čtyři noví aktéři se nacházejí na okraji klasického 

olympijského systému, ale jejich vazby na něj v průběhu let sílí a také vzájemná 

interakce se prohlubuje. Subjekty klasického olympijského systému jsou neziskové 

organizace, které v posledních třiceti letech stále více spolupracují s jinými typy 

organizací (Chappelet, 2008). Celé schéma zobrazuje obrázek číslo 2.2.  

Obrázek č. 2.2 – Rozšířený olympijský systém 

 

Zdroj: Chappelet (2008, s. 10), vlastní úprava 

2.5.2.1 Vládní a mezivládní organizace  

Do takzvaného „sportovního pořádku“ se v průběhu let zapojily národní 

a mezinárodní autority, podle jejichţ práv a legislativ se musí sportovní dění na jejich 
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s dopingem, násilím a korupcí. Řešení těchto problémů se aktivně ujala například 

Evropská unie, jejíţ Soudní dvůr rozhodl v případu Bosman o volném pohybu 

sportovců v rámci Evropské unie (Chappelet, 2008). Také vlády jednotlivých zemí se 

zapojily do řešení problémů, coţ bylo dříve výsadou autorit sportovních, většina zemí 

zřídila vládní orgán zabývající se sportem – ministerstvo sportu (Sage, 2010). To vše 

přispělo k větší ochraně sportovců i sportovních organizací.  

2.5.2.2 Mezinárodní sponzoři 

Nadnárodní společnosti, které vstupují do mezinárodního sponzoringu, tvoří další 

subjekt rozšířeného olympijského systému. Příkladem jsou nadnárodní společnosti 

(Coca-Cola, McDonald‘s, Visa,…) zapojené do TOP (The Olympic Partners) 

marketingového programu MOV, který vznikl v roce 1985. Nákupem vysílacích práv se 

do této skupiny zařazují i hlavní televizní a přenosové společnosti světa (Chappelet, 

2008). Tito partneři generují většinový objem příjmů olympijského marketingu, tím 

umoţňují organizaci olympijských her.  

2.5.2.3 Národní sponzoři a média 

Národní sponzoři spolupracují a uzavírají smlouvu s národními olympijskými 

výbory a národními federacemi pouze v rámci toho státu, ve kterém mají své působiště. 

Pokud se na území tohoto státu konají olympijské hry je moţné navázat spolupráci 

i s organizační komisí olympijských her. Do této kategorie spadají také národní 

a regionální média, jako televize a rádio, která zakupují vysílací práva (Chappelet, 

2008). 

2.5.2.4 Profesionální ligy 

Profesionální ligy, jako například ATP, WTA, PGA, NHL, NFL, MLB, MLS, 

jsou podle Chappeleta (2008) za posledních dvacet let stále více zapojeny do 

olympijského systému, a to díky svým sportovcům a jejich účasti na olympijských 

hrách.    

2.5.3 Regulovaný olympijský systém 

Pokud do rozšířeného olympijského systému vstoupí Světová antidopingová 

agentura (WADA) a Mezinárodní sportovní arbitráţ (CAS) vznikne nejvyšší stupeň 

olympijského systému, a to regulovaný systém, jehoţ schéma se nachází na obrázku 

číslo 2.3. 
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Obrázek č. 2.3 – Regulovaný olympijský systém 

 

Zdroj: Chappelet (2008, s. 18), vlastní úprava 

2.5.3.1 Mezinárodní sportovní arbitráţ 

Nárůst počtu mezinárodních sporů souvisejících se sportem a neexistence 

nezávislého orgánu specializujícího se na sportovně orientované problémy vedl 

sportovní organizace k diskuzi otázky řešení sporů ve sportovním prostředí. 

S myšlenkou vytvoření orgánu s rozhodčí pravomocí, který by se věnoval řešení sporů 

přímo či nepřímo spojených se sportem přišel v roce 1981 tehdejší předseda MOV Juan 

Antonio Samaranch. Dalším důvodem pro zřízení takové instituce byla potřeba vytvořit 

specializovaný orgán schopný urovnávání mezinárodních sporů. V roce 1983 

Mezinárodní olympijský výbor oficiálně ratifikoval stanovy CAS, které vstoupily 

v platnost dne 30. června 1984 (History of the CAS, c2015). 
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2.5.3.2 Světová antidopingová agentura 

Po událostech spojených se systematickým dopingem, které otřásly světem 

cyklistiky v létě roku 1998, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor o svolání Světové 

konference o dopingu sdruţující všechny strany zapojené do boje proti dopingu 

(Chappelet, 2008). 

Na konferenci v Lausanne byl přijat dokument, který stanovil vytvoření nezávislé 

mezinárodní antidopingové agentury, která měla být uvedena do provozu na olympijské 

hry v Sydney v roce 2000. V souladu s podmínkami deklarace z Lausanne, byla Světová 

antidopingová agentura zaloţena 10. listopadu 1999 s úkolem podporovat a koordinovat 

boj proti dopingu ve sportu na mezinárodní úrovni. WADA byla zřízena jako nadace 

v rámci iniciativy MOV s podporou a účastí mezivládních organizací, vlád, orgánů 

veřejné moci a dalších veřejných a soukromých subjektů bojující proti dopingu 

ve sportu (The Agency's History, c2015). 

2.6 Financování olympijského hnutí - olympijský marketing 

Olympijský marketing se zabývá generováním příjmů a finančních zdrojů, které 

jsou poté rozdělování do jednotlivých subjektů hnutí. Podle Olympic Marketing Fact 

File (2015, s. 5) koordinuje MOV olympijský marketing s těmito cíli: 

 Zajistit finanční stabilitu olympijského hnutí, a tím napomáhat k celosvětové 

podpoře olympismu. 

 Vytvořit a udrţet dlouhodobé marketingové programy, a tím zajistit finanční 

bezpečnost olympijského hnutí a olympijských her. 

 Navázat na úspěšné aktivity vypracované jednotlivými organizačními 

komisemi olympijských her, a tím eliminovat potřebu znovu vytvářet 

marketingovou strukturu s kaţdými olympijskými hrami. 

 Generovat příjmy, které jsou distribuovány v rámci celého olympijského hnutí 

- včetně organizačních komisí olympijských her, národních olympijských 

výborů a jejich kontinentálních asociací, mezinárodní federací a dalších 

uznávaných mezinárodních sportovních organizací - a poskytnout finanční 

podporu pro sport v rozvojových zemích. 

 Zajistit, ţe olympijské hry můţe zaţít maximální počet lidí na celém světě 

především prostřednictvím mediálního pokrytí. 
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 Chránit a podporovat rovnost, která je vlastní olympijskému ideálu.  

 Kontrolovat a omezovat komercionalizaci olympijských her. 

 Získat podporu olympijských marketingových partnerů v prosazování 

olympijských ideálů. 

Olympijské hnutí generuje příjmy prostřednictvím několika programů. MOV 

spravuje oblast vysílání (generuje 47% příjmů), licenčního programu MOV (3% 

příjmů), TOP celosvětového sponzorského programu a OCOG spravují v rámci 

hostitelské země domácí sponzoring (45% příjmů), vstupenkové (5% příjmů) a licenční 

programy, vše je znázorněno na obrázku číslo 2.4 a je rozebráno v následujících 

podkapitolách. Kromě toho generují příjmy NOV prostřednictvím svých vlastních 

komerčních programů. Mezinárodní olympijský výbor distribuuje 90% svých příjmů 

organizacím olympijského hnutí (OCOG, NOV a IF), aby podpořil organizaci 

olympijských her a celosvětový rozvoj sportu. Zbylých 10% příjmů vyuţije MOV k 

pokrytí provozních a administrativních nákladů olympijského hnutí (Olympic 

Marketing Fact File, 2015). 

Obrázek číslo 2.4 – Příjmy olympijského marketingu 

 

Zdroj: Revenue Sources and Distribution (c2015) 

2.6.1 Sponzorství 

Olympijské sponzorství je dohoda mezi olympijskou organizací a obchodní 

společností, přičemţ jsou společnosti udělena práva na dané olympijské duševní 

vlastnictví a olympijské marketingové příleţitosti výměnou za finanční podporu, 

výrobky a sluţby společnosti. Olympijské sponzorské programy existují na různých 
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úrovních a jsou pro olympijské hnutí přínosem z následujících důvodů (Olympic 

Marketing Fact File, 2015, s. 9): 

 Sponzorství přináší cenné finanční prostředky. 

 Sponzoři poskytují podporu pro organizaci olympijských her a operace 

olympijského hnutí ve formě produktů, sluţeb, technologií, odborných znalostí a 

zaměstnanců. 

 Sponzoři poskytují základní produkty a sluţby pro vysílání, novináře, fotografy 

a další média. 

 Aktivace sponzorství zvyšuje divácký záţitek a poskytuje mládeţi moţnost zaţít 

olympijské ideály na globální i místní úrovni. 

 Sponzoři rozvíjejí reklamní a propagační aktivity, které přispívají k podpoře 

olympijských ideálů, zvyšují povědomí veřejnosti o olympijských hrách 

a zvyšují podporu sportovců. 

V přeneseném významu sponzorství znamená přesun image olympijských her do 

stávající značky sponzora výměnou za finanční plnění. Pokud by se MOV snaţil o růst  

příjmů ze sponzoringu zvýšením počtu sponzorů nad určitou mez mohla by se veřejnost 

přesytit této přílišné komercionalizace, coţ by vedlo k poklesu popularity sponzorů i 

olympijských her (Preuss, 2004). Také Bale (2004) tvrdí, ţe narůstající 

komercionalizace her, převaha komerční show a vhodnost partnerů je předmětem 

vzrůstající kritiky.  

2.6.1.1 TOP program 

V roce 1985 byl vytvořen celosvětový olympijský program partnerství (TOP 

program), který je zcela řízen MOV. Partnerství se uzavírá na jeden olympijský cyklus, 

tedy na dobu čtyř let. „TOP partnery jsou nadnárodní společnosti, které jsou schopny 

poskytnout přímou podporu, sponzorské služby nebo expertizy při konání olympijských 

her. Omezený počet partnerů v programu TOP zaručuje těmto společnostem absolutní 

exkluzivitu“ (Dovalil, 2004, s. 111). V letech 2013 aţ 2016, tedy pro olympijské hry 

v Soči a Riu de Janeiru, funguje stávající program TOP VIII, který obsahuje 

10 společností: Atos Origin, Coca-Cola, Dow Chemical, GE, McDonald’s, Omega, 

Panasonic, Proctor & Gamble, Samsung, Visa (Top Sponsorship, 2014). 
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2.6.1.2 Domácí sponzorský program 

Domácí sponzorský program olympijských her uděluje marketingová práva pouze 

v rámci hostitelské země, je řízen organizačními komisemi olympijských her v rámci 

hostitelské země, avšak pod vedením MOV. Programy podporují operace OCOG, 

plánování a organizaci her, NOV a olympijský tým hostitelské země (Olympic 

Marketing Fact File, 2015).  

2.6.2 Vysílací práva 

Mezinárodní olympijský výbor je vlastníkem všech vysílacích práv, ty se vztahují 

na televize, mobily a internet. Základní politika olympijského vysílání vychází z přání 

MOV (Olympic Marketing Fact File, 2015, s. 19): 

 Zajistit maximální prezentaci olympijských her světu, podporovat ideály 

olympismu a zvýšit povědomí o práci olympijského hnutí po celém světě. 

 Dlouhodobě získávat finanční prostředky pro olympijské hnutí a olympijské hry. 

 Zajistit nejvyšší kvalitu olympijského vysílání. 

 Rozvíjet silné olympijské asociace. 

 Maximalizovat expozici napříč všemi dostupnými mediálními platformami 

a vyuţívat nejmodernější mediální technologie. 

 Navázat silné vazby mezi sponzory a vysílacími partnery. 

Televize pomáhá MOV zpřístupnit veřejnosti olympijskou historii, aniţ by 

vznikly dodatečné náklady. V případě, ţe televizní společnost poškodí olympijskou 

značku můţe s ní MOV okamţitě zrušit spolupráci (Preuss, 2004). 

Budoucnost televizního vysílání popisuje Sage (2010) tvrzením, ţe zůstane 

dominantní volbou pro zajištění vysílání sportovních akcí, hlavně těch světových, avšak 

význam a vyuţití nových médií (internet, nové technologie) bude narůstat.   

2.6.3 Prodej vstupenek 

Program prodeje vstupenek je řízen organizační komisí olympijských her 

s podporou MOV, jeho primárním cílem je umoţnit co největšímu moţnému počtu lidí 

zaţít olympijské hry. Sekundárním cílem tohoto programu je zajištění potřebného 

finančního obnosu na podporu organizace olympijských her (Olympic Marketing Fact 

File, 2015). „Úspěšnost prodeje vstupenek je mimo jiné dána i systémem prodeje 
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v tzv. balících. Prodej nejatraktivnějších vstupenek je vždy vázán na prodej vstupenek 

méně atraktivních“ (Dovalil, 2004, s. 112). 

2.6.4 Licenční programy 

„Licenční programy definují oficiálně licencované výrobky organizačních výborů, 

národních olympijských výborů a Mezinárodního olympijského výboru. Tyto výrobky 

jsou označeny emblémy a maskoty olympijských her nebo olympijských týmů a jsou 

navrženy jako upomínky na olympijské hry a olympijské týmy“ (Dovalil, 2004, s. 112). 

Do této skupiny programů se řadí také program filatelistický a numismatický. 

Pamětní známky a mince jsou s olympijskými hrami spojeny od samých počátků 

(Olympic Marketing Fact File, 2015).   

MOV kontroluje kvalitu těchto výrobků, jelikoţ díky nim šíří olympijskou 

filozofii mezi veřejnost, hlavně mládeţ (Preuss, 2004). 

2.7 Financování olympijských her 

MOV pověřuje pořádáním OH město, ne soukromou organizaci, proto se na 

hostitelské město vztahuje řada poţadavků vycházejících z Olympijské charty. Město 

musí vybudovat olympijský stadion, sportoviště a olympijskou vesnici a náklady na tuto 

výstavbu mají rostoucí tendenci. Proto se na financování olympijských her podílí více 

orgánů neţ jeden.  

Preuss (2000, s. 31) uznává čtyři úrovně, ale nevylučuje vznik dalších systémů:  

1. Vláda hostitelské země 

2. Kraj/provincie/federální stát 

3. Město/veřejnost 

4. Soukromý sektor 

Kaţdý subjekt, který se podílí na financování olympijských her, poskytuje různé 

sluţby, které jsou shrnuty a vypsány v obrázku číslo 2.5. Město, kraj a vláda poskytují 

podobné sluţby, které s vyšším samosprávným celkem nabývají vyšší úroveň. 

Soukromý sektor se podílí na financování olympijských her spotřebou a nákupem 

sluţeb spojených s olympiádou a sponzoringem. 
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Obrázek č. 2.5 – Sluţby poskytované jednotlivými systémy 

 

Zdroj: Preuss (2000, s. 30), vlastní úprava 

Všechny výše uvedené orgány tvoří sloţky tří finančních modelů (Preuss, 2000, 

s. 33), které jsou aplikovatelné na financování všech olympijských her v minulosti:  

1. Model veřejného financování – pokud je více neţ 75% všech nákladů na hry 

hrazeno veřejným sektorem. 

2. Model smíšeného financování – pokud veřejný i soukromý sektor hradí více nebo 

právě 25% nákladů na hry.  

3. Model soukromého financování – pokud je více neţ 75% všech nákladů na hry 

hrazeno soukromým sektorem. 

Na základě Preussovy teorie (2004) vyplývá, ţe olympiády v Montrealu a 

Mnichově vyuţily model veřejného financování. Model smíšeného financování se 

objevil v Soulu, Barceloně a Sydney. Atlanta a Los Angeles byly z větší části 

financovány soukromým sektorem.   

Preuss (2004) rozlišuje drahé a levné olympijské hry. Drahé jsou hry ve městech, 

které musejí investovat do dopravní infrastruktury, komunikačních systémů, 

ubytovacích kapacit a sportovišť. Jako příklad jsou uvedeny hry v Sydney, Barceloně, 

Montrealu, Athénách a Pekingu. Do této kategorie spadají i hry v Soči. Naopak 

organizace levných her vyţaduje zúţení nákladů pouze na ty přímo související 

s pořádáním her. Příkladem jsou hry v Los Angeles a Atlantě.  
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Zkušenosti z pořádání jiných typů velkých sportovních událostí ukazují, ţe velmi 

pravděpodobné a časté překročení plánovaného rozpočtu můţe negativně ovlivnit celé 

pořadatelství (Flyvbjerg, 2012).    

V roce 1990 začal MOV uvaţovat o hrozbě gigantismu – transformace na 

olympiádu obrovské velikosti za přemrštěnou cenu. V současné době je pojem 

gigantismus nová olympijská norma (Boykoff, 2014). 

2.8 Olympijská agenda 2020 

Dokument s názvem Olympijská agenda 2020 byl jednomyslně schválen na 

127. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Monaku 8. a 9. prosince 2014. 

Dokument se skládá ze čtyřiceti podrobných doporučení, které udávají jasnou představu 

o tom, jak bude vypadat budoucnost olympijského hnutí. Agenda ukazuje kam 

olympijské hnutí směřuje, jakým způsobem můţe chránit jedinečnost her a posílit 

význam olympijských hodnot ve společnosti. Finální verzi agendy předcházela roční 

diskuse a konzultace se všemi zainteresovanými stranami olympijského hnutí, externími 

odborníky a veřejností. Právě od veřejnosti přišlo 40000 příspěvků, ze kterých vzniklo 

1200 námětů. Na vzniku Olympijské agendy 2020 se podílelo čtrnáct pracovních 

skupin, ty sestavily předfinální podobu agendy, kterou dokončil výkonný výbor MOV 

před 127. zasedáním  (Olympic Agenda 2020: 20+20 Recommendations, 2015). 

Bale (2004) tvrdí, ţe MOV se tímto dokumentem snaţí předejít následujícím 

hrozbám – konec olympismu v jeho současné podobě, totální změny jeho aktivit a 

významu. Dále dodává, ţe olympijské hry současné podoby jsou protikladem ideálů 

olympismu.   

Těchto 20+20 doporučení má za hlavní cíl udrţitelnost olympijských her do 

budoucnosti, jednotlivá doporučení jsou uvedena v několika stručných bodech (Agenda 

2020 - doporučení pro budoucí činnost olympijského hnutí, 2015): 

1. Kandidatura jako pozvánka 

2. Hodnocení kandidátských měst na základě klíčových moţností a rizik 

3. Sníţení nákladů kandidatur 

4. Zavedení udrţitelnosti nákladů do všech aspektů olympijských her 

5. Zavedení udrţitelnosti do kaţdodenní činnosti olympijského hnutí 

6. Úzká spolupráce s organizátory dalších sportovních akcí  
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7. Posílení vztahů s organizátory řídicími sport pro lidi s různými schopnostmi 

8. Vytvoření vztahů s profesionálními ligami 

9. Stanovení rámce olympijského programu 

10. Přechod od programu zaloţeného na sportech k programu zaloţenému na 

disciplínách 

11. Podpora rovnoprávnosti pohlaví 

12. Sníţení nákladů a posílení flexibility řízení olympijských her 

13. Maximalizace efektivního spolupůsobení se zainteresovanými subjekty 

olympijského hnutí 

14. Posílení 6. základního principu olympismu 

15. Změna filozofie směrem k ochraně čistých sportovců 

16. Vyuţití fondu MOV s dvaceti miliony USD na ochranu čistých sportovců 

17. Ocenění čistých sportovců 

18. Posílení podpory sportovců  

19. Zahájení vysílání olympijského kanálu 

20. Uzavírání strategických partnerství  

21. Posílení obhajoby zájmů MOV 

22. Rozšíření vzdělávání zaloţeného na hodnotách olympismu 

23. Zapojení se do komunit 

24. Zhodnocení programu Sport pro naději 

25. Přehodnocení postavení olympijských her mládeţe 

26. Prohloubení propojení sportu s kulturou 

27. Dodrţování základních principů dobrého řízení 

28. Podpora autonomie 

29. Zvýšení transparentnosti  

30. Posílení nezávislosti Etické komise MOV 

31. Zajištění souladu 

32. Posílení etiky 

33. Zapojení sponzorů do programů „Olympismus v akci“ 

34. Příprava programu pro globální licencování 

35. Péče o zapojení TOP sponzorů do práce národních olympijských výborů 

36. Větší dostupnost olympijských symbolů pro nekomerční vyuţití 

37. Stanovení věkového limitu pro funkční období v MOV 

38. Zavedení cíleného procesu náboru nových členů MOV 



36 

 

39. Posílení dialogu s veřejností a v rámci olympijského hnutí 

40. Přehodnocení záběru a sloţení komisí MOV 
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3 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

3.1 Cíle a úkoly práce 

Cílem diplomové práce je popsat fungování olympijského hnutí, vývoj velikosti 

olympijských her, vývoj olympijského marketingu, procesu kandidatury na pořádání 

olympijských her a prozkoumat tyto skutečnosti s ohledem na problémy, které 

jednotlivé oblasti vytváří. Pomocí SWOT analýzy identifikovat pozitivní a negativní 

aspekty pořádání olympijských her. Dalším cílem je zjistit, jak Olympijská agenda 2020 

mění fungování olympijského hnutí, pořádání olympijských her a čím přispívá k 

udrţitelnosti her do budoucna. 

Hlavním vytyčeným úkolem bylo studium dokumentů, které se týkaly 

následujících témat:  

 Historie olympismu a moderních olympijských her 

 Vznik Mezinárodního olympijského výboru 

 Olympijská charta 

 Struktura olympijského systému 

 Financování olympijského hnutí a olympijských her 

 Kandidatura a pořádání olympijských her  

 Reporty Mezinárodního olympijského výboru 

 Olympijská agenda 2020  

 

3.2 Metodika práce  

 Jedná se o teoretickou práci, která má deskriptivně-analytický charakter, proto je 

hlavní metodou analýza, která je zacílená na analýzu a studium dokumentů, literárních 

a webových zdrojů. Následuje sumarizace zjištěných informací a jejich ucelené 

zpracování.  

Ochrana (2009, s. 19) říká: „Analýza je dekompozičně rozkladová metoda. Je to takový 

myšlenkový postup, kdy daný celek je dekomponován na jednotlivé části. Cílem je 

vysvětlit daný problém detailním prozkoumáním jeho složek.“ Schéma této metody je 

znázorněno na obrázku číslo 3.1. 
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Obrázek č. 3.1 – Metodický postup při pouţití analytické metody 

 

Zdroj: Ochrana (2009, s. 19), vlastní úprava 

Při aplikaci tohoto postupu na tuto diplomovou práci vyjde následující schéma na 

obrázku číslo 3.2, jehoţ obsah je sumarizovaný v kapitole 3.1 jako celkový cíl práce. 

 

Obrázek č. 3.2 – Aplikace Ochranova postupu analytické metody  

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Pouţití této metody podporuje tvrzení: „Analýza je jeden ze základních způsobů 

rozboru situace či systému, umožňuje odhalovat různé vlastnosti jevů, procesů, systémů 

a jejich stavbu, vyčleňovat části, rozporné tendence a podobně“ (Analýza, 2013).   

Stěţejním bodem této práce je studium a analýza dokumentů, Hendl (2008, 

s. 130) je charakterizuje jako: „všechno napsané nebo prostě zaznamenané“ a uvádí 

jejich výčet: „knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, deníky, plakáty, 

obrazy. Za dokumenty se však mohou obecně považovat veškeré stopy lidské existence.“ 

Rozmanitost dokumentů je výhodou pro získávání těţko dostupných informací, druhá 

výhoda vyplývá z faktu, ţe data nejsou zkreslena chybami při uskutečňování jiných 

výzkumů. „Subjektivita výzkumníka hraje roli při výběrů dokumentů, ale ne 

v informacích, které jsou obsažené v dokumentech“ (Hendl, 2008, s. 130). Dokumenty 

pouţité pro sestavení této práce se vyznačují velkou rozmanitostí, byly pouţity, knihy, 

výzkumy zahraniční univerzity, oficiální dokumenty MOV, dokumenty ČOV, 

internetové stránky zmíněných organizací a sdělovacích prostředků. 

Další pouţitou metodou je SWOT analýza, coţ je „univerzální analytická 

technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost 

organizace nebo nějakého konkrétního záměru“ (SWOT analýza, 2015). Název vychází 

z počátečních písmen čtyř zkoumaných oblastí (viz. obrázek 3.3), Franěk (2012) je 

popisuje takto:  

 Strengths (silné stránky) vystihují přednosti, dovednosti, charakteristiky jedince, 

firmy přínosné pro dosaţení určitých cílů.  

 Weaknesses (slabé stránky) popisují charakteristiky jedince, firmy ohroţující 

dosaţení určitých cílů nebo existenci samotnou. 

 Opportunities (příleţitosti) ukazují na vnější podmínky, příleţitosti, poptávky 

nápomocné dosaţení cílů. 

 Threats (hrozby) ukazují na vnější podmínky, které mohou ohrozit dosaţení cílů 

nebo existenci samotnou. 
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Obrázek č. 3.2 – SWOT analýza 

 

Zdroj: Franěk (2012) 

V této diplomové práci je SWOT analýza pouţita za účelem identifikace 

pozitivních a negativních aspektů pořádání olympijských her, tedy vyjádřit, jaké 

aspekty mohou ovlivnit rozhodnutí měst o  pořádání olympijských her.  
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4 DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část práce je věnovaná vývoji velikosti olympijských her – počtu sportovců, 

sportů a disciplín, vývoji olympijského marketingu, sportovním nákladům na pořádání 

olympijských her, kandidatuře na pořádání olympijských her a problémům, kterými 

jsou jednotlivé oblasti ohroţovány. Dále se tato kapitola věnuje rozboru Olympijské 

Agendy 2020 a tím, jak by měla zjištěné problémy řešit.  

4.1 Vývoj počtu sportovců, sportů a disciplín 

Na prvních moderních olympijských hrách v Athénách roku 1896 soutěţilo 241 

sportovců ze 14 národů v deseti sportech, které se dále dělily na 43 disciplín. O sto let 

později se olympijských her zúčastnilo téměř 49 krát více závodníků ze 197 států, kteří 

změřili síly v 37 sportech, respektive 271 disciplínách. Jak je uvedeno v tabulce číslo 

4.1, od her v Atlantě překročila účast vţdy hranici deset tisíc sportovců, nejvíce 

soutěţících se sešlo v Pekingu, kde se závodilo v rámci 41 sportů. Posledních her 

olympiády v Londýně se zúčastnilo 10 820 sportovců 204 národů.  

Tabulka č. 4.1 – Vývoj velikosti olympijských her  

Olympijské hry 
Počet 

národů 

Počet 

sportovců 

Počet 

sportů 

Počet 

disciplín 

1896 Athény 14 241 10 43 

1908 Londýn 22 2 008 25 110 

1924 Paříţ 44 3 089 23 126 

1932 Los Angeles 37 1 332 20 117 

1948 Londýn 59 4 104 23 136 

1964 Tokio 93 5 151 25 163 

1976 Montreal 92 6 084 27 198 

1980 Moskva 80 5 179 27 203 

1984 Los Angeles 140 6 829 31 221 

1988 Soul 159 8 391 33 237 

1992 Barcelona 169 9 356 37 257 

1996 Atlanta 197 10 318 37 271 

2000 Sydney 199 10 651 40 300 

2004 Athény 201 10 625 40 301 

2008 Peking 204 10 942 41 302 

2012 Londýn 204 10 820 36 302 

Zdroj: Factsheet The Olympic Winter Games (2014), 

Olympijské hry: Letní OH (c2012) 
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Na nárůst počtu sportovců mělo největší vliv postupné zapojování NOV, největší 

skok byl zaznamenán mezi olympiádou v Moskvě (80 národů) a následující olympiádou 

v Los Angeles (140 národů). Vývoj olympijského sportovního programu z hlediska 

velikosti, rozsahu a rozmanitosti má negativní vliv na pořádání her. Ekonomická, 

technická a logistická náročnost stále vzrůstá, stejně jako očekávání týkající se úrovně 

sluţeb a zařízení. 

Detailní přehled vývoje velikosti zimních olympijských her se nachází v tabulce 

číslo 4.2. Z uvedených hodnot vyplývá fakt, ţe od her v Chamonix, na kterých závodilo 

241 sportovců ze 16 národů, vzrostl počet závodníků jedenáctkrát. Čísla NOV vysílající 

reprezentační týmy vzrostl postupně na 88. Počet sportů se na posledních čtyřech 

zimních olympiádách ustálil na patnácti, avšak počet disciplín dosáhl na číslo 98.  

Tabulka č. 4.2 – Vývoj velikosti zimních olympijských her  

Zimní 

olympijské hry 

Počet 

národů 

Počet 

sportovců 

Počet 

sportů 

Počet 

disciplín 

1924 Chamonix 16 258 9 16 

1936 Garmisch-

Partenkirchen 
28 646 8 17 

1948 St. Moritz 28 669 9 22 

1964 Innsbruck 36 1 091 10 34 

1972 Sapporo 35 1 006 10 35 

1980 Lake Placid 37 1 072 10 38 

1984 Sarajevo 49 1 272 10 39 

1988 Calgary 57 1 423 10 46 

1992 Albertville 64 1 801 14 57 

1994 Lillehammer 67 1 737 12 61 

1998 Nagano 72 2 176 14 68 

2002 Salt Lake City 77 2 399 15 78 

2006 Turín 80 2 508 15 84 

2010 Vancouver 82 2 556 15 86 

2014 Soči 88 2 873 15 98 

Zdroj: Factsheet The Games of The Olympiad (2013), 

Olympijské hry: Zimní OH (c2012) 

Zimní olympijské hry jsou menší událostí neţ hry letní olympiády, účast na 

zimních olympijských hrách je obvykle omezena na země se specifickými klimatickými 

podmínkami. Proto se her účastní méně národních reprezentací, soutěţí se v méně 

sportech, tím pádem v méně disciplínách, coţ vyúsťuje v menší počet zúčastněných 

sportovců. Avšak v porovnání počtu sportovců na jednu disciplínu vychází u letních her 
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v Londýně 35 sportovců na jednu disciplínu a u zimních her v Soči 29 sportovců na 

disciplínu, coţ poskytuje spravedlivější srovnání účasti na obou hrách. 

Fenomén rostoucí účasti na hrách zapříčinil také fakt, ţe do her v sedmdesátých 

letech byla účast oficiálně omezena na konkurenty s amatérským statusem, ale v roce 

1980 byly otevřeny pro profesionální sportovce. V současné době jsou hry otevřené pro 

všechny, dokonce i špičkové profesionální sportovce v basketbalu a fotbalu (Olympic 

Games, c2015).  

Nárůst počtu sportovců a disciplín potvrzuje tvrzení Sage z kapitoly 2.4, ţe 

gigantismus her je problémem budoucnosti. Pokud by tento růst nebyl omezen, měla by 

hostující města problém s ubytovacími kapacitami, výstavba olympijské vesnice a 

dalších potřebných budov by byla více finančně a prostorově náročnější. Pořádání her 

klade obrovský tlak také na odpadové hospodářství, vyuţívání půdy, energii, spotřebu 

vody a na dopravní a bezpečnostní sítě. Kaţdá z uvedených oblastí musí být na takové 

úrovni, aby byla schopná pojmout zvýšený počet lidí během olympijských her. 

Přidávání dalších sportů a disciplín na olympijský program by ovlivnilo počet 

a velikost potřebných sportovišť a s největší pravděpodobností délku samotných her. 

Není moţné, aby se na jedné akci soutěţilo ve všech existujících sportech a jejich 

disciplínách. Pořádající města západních zemí mají omezený prostor pro novou 

zástavbu a také omezenou dopravní kapacitu. Narůstající objem her by byla schopná 

pojmout pouze města s moţností růstu své velikosti.       

4.2 Vývoj příjmů olympijského marketingu 

Růst velikosti pořádaných olympijských her s sebou přinesl rostoucí nároky na 

finanční prostředky, které olympijské hnutí potřebuje ke svojí činnosti. V následující 

tabulce číslo 4.3 jsou uvedeny příjmy vygenerované z kaţdého zásadního programu 

spravovaného MOV a OCOG za posledních pět olympijských čtyřletí. 
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Tabulka č. 4.3 – Příjmy olympijského hnutí 

Zdroj 1993 – 

1996  

1997 – 

2000  

2001 – 

2004  

2005 – 

2008  

2009 – 

2012 

Vysílací práva 1251 1845 2232 2570 3850 

TOP program 279 579 663 866 950 

Sponzoring OCOG 534 655 796 1555 1838 

Prodej vstupenek 451 625 411 274 1238 

Prodej licencí 115 66 87 185 170 

Celkem 2630 3770 4189 5450 8046 

V milionech USD, Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

Hodnoty z tabulky jsou přehledně vyobrazeny na grafu číslo 4.1, ze kterého 

vyplývá nárůst příjmů ve všech programech, výrazný pokles oproti minulému 

olympijskému cyklu lze pozorovat pouze u prodeje vstupenek. Avšak celkový příjem 

olympijského marketingu má stále rostoucí tendenci. Oproti prvnímu uvedenému 

olympijskému cyklu 1993-1996 se celkový příjem v cyklu 2009-2012 více neţ 

ztrojnásobil. Jednotlivým programům olympijského marketingu a jejich vývoji se věnují 

následující podkapitoly. 

Graf č. 4.1 – Příjmy z olympijského marketingu  

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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4.2.1 Sponzorství 

Olympijské hry jsou celosvětovou událostí, kterou sledují miliardy diváků téměř 

všech generací (Londýn 2012: 3.635 miliardy, Soči 2014: 2.1 miliardy), proto je pro 

obchodní společnosti velmi lákavé spojit se s olympijskou značkou. Sponzory lze 

rozdělit do dvou skupin – TOP program a domácí program hostitelské země.  

4.2.1.1 TOP program 

Partnerství v TOP programu trvá jeden olympijský cyklus, jiţ v prvním čtyřletí po 

zavedení programu se stalo olympijským partnerem devět společností. Počet partnerů 

v dalších generacích TOP programu se udrţuje mezi 10 a 12, jak zachycuje tabulka 

číslo 4.4.  

Tabulka č. 4.4 – Přehled TOP programů 

Název Období Olympijské hry 
Počet  

partnerů 
Příjmy 
(miliony USD) 

TOP I 1985 - 1988 Calgary/Soul 9 96 

TOP II 1989 - 1992 Albertville/Barcelona 12 172 

TOP III 1993 - 1996 Lillehammer/Atlanta 10 279 

TOP IV 1997 - 2000 Nagano/Sydney 11 579 

TOP V 2001 - 2004 Salt Lake City/Athény 11 663 

TOP VI 2005 - 2008 Turín/Peking 12 866 

TOP VII 2009 - 2012 Vancouver/Londýn 11 950 

TOP VIII 2013 - 2016 Soči/Rio de Janeiro 11 1 155 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

Graf číslo 4.2 vyobrazuje vývoj příjmů z TOP programů, křivka ukazuje téměř 

lineární růst příjmů. TOP VIII přinesl pro olympijské hnutí 1 155 milionů USD, coţ 

představuje dvanáctinásobek částky vygenerované programem TOP I. 
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Graf č. 4.2 – Příjmy z TOP programů  

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Počet partnerů zapojených v TOP programu zatím nenarůstá, tento fakt odkládá 

Preussovy obavy, uvedené v kapitole 2.6.1, z přesycení příliš velkého počtu partnerů. 

Avšak trvalý růst finančního zapojení těchto partnerů je předmětem kritiky, kterou 

popisuje  Bale (kapitola 2.6.1). Také spojení sportovní události s partnery produkující 

slazené nápoje a fastfood stravu je poněkud kontroverzní, avšak v dnešní ekonomice se 

hledí především na rostoucí marketingové ukazatele.  

4.2.1.2 Domácí sponzorské programy 

Organizační komise olympijských her spravuje na území hostitelské země domácí 

sponzorské programy, v tabulce číslo 4.5 jsou uvedeny počty domácích partnerů 

olympijských her a příjmy pro OCOG.  

Tabulka č. 4.5 – Domácí partneři olympijských her 

Olympijské hry 
Počet 

partnerů 

Příjmy 

(miliony USD) 

1996 Atlanta 111 426 

2000 Sydney 93 492 

2004 Athény 38 302 

2008 Peking 51 1 218 

2012 Londýn 42 1 150 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 
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2012 vynesl domácí sponzoring pouze 42 partnerů částku 2,7 krát vyšší, tedy 

1 150 milionů USD. Z těchto hodnot vyplývá fakt, ţe neplatí přímá úměra – čím více 

sponzorů, tím více peněz. Spíše naopak, MOV dosáhl svého cíle dosáhnout větších 

příjmu od menšího počtu partnerů, coţ spojil s příslibem sníţení komercionalizace 

olympijských her. 

Graf č. 4.3 – Příjmy z domácích sponzorských programů olympijských her 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Domácí sponzorské programy zimních olympijských her generují menší příjmy pro 

organizační komise olympijských her. Počet partnerů, jak uvádí tabulka číslo 4.6, se 

zvyšoval od 26 v Naganu na 53 v Salt Lake City aţ na 57 v Turíně i Vancouveru, v Soči 

počet sponzorů klesl na 46.     

Tabulka č. 4.6 – Domácí partneři zimních olympijských her 

Zimní olympijské 

hry 

Počet 

partnerů 

Příjmy 

(miliony USD) 

1998 Nagano 26 163 

2002 Salt Lake City 53 494 

2006 Turín 57 348 

2010 Vancouver 57 688 

2014 Soči 46 1 189 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

Zajímavým jevem je fakt, ţe stejný počet sponzorů (57) vynesl Vancouveru 

dvakrát větší částku neţ Turínu. Další hodnoty ukazují, ţe 53 domácích sponzorů v Salt 

Lake City vygenerovalo částku o 146 milionů USD vyšší neţ 57 sponzorů v Turíně. 
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Soči bylo dotováno 46 sponzory částkou 1,7 krát vyšší neţ Salt Lake City. Vše je 

znázorněno v grafu číslo 4.4.  

Graf č. 4.4 – Příjmy z domácích sponzorských programů zimních olympijských her 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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velkých trţních ekonomik a také rychle se rozvíjejících ekonomik, jako je Čína. Tato 

města budou mít v budoucnosti nejlepší pozici pro pořádání olympijských her, protoţe 

zájem sponzorů o spojení s olympijskými kruhy bude sílit.   

4.2.2 Vysílací práva 

Výhradním majitelem vysílacích práv na olympijské hry je Mezinárodní 

olympijský výbor. Prodej vysílacích práv představuje největší část příjmů olympijského 

marketingu, v olympijském cyklu 2009 aţ 2012 představoval získaný obnos z prodeje 

vysílacích práv 48% celkového příjmu olympijského marketingu. Podle Olympic 

Marketing Fact File (2015) sledovalo olympijské hry v Pekingu 3.546 miliardy diváků, 

Londýnské hry 3.635 miliardy diváků. Na zimní zápolení se ve Vancouveru dívalo 

1.822 miliardy diváků a na olympiádu v Soči 2.1 miliardy diváků. 

 

 

 

26
53 57 57

46

0

200

400

600

800

1000

1200

Počet partnerů Příjmy (miliony USD)



49 

 

Tabulka č. 4.7 – Příjmy z prodeje vysílacích práv 

Olympijské hry 
Příjmy 

(miliony USD) 

1984 Los Angeles 287 

1988 Soul 403 

1992 Barcelona 636 

1996 Atlanta 898 

2000 Sydney 1 332 

2004 Athény 1 494 

2008 Peking 1 739 

2012 Londýn 2 569 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

Tabulka číslo 4.7 a graf číslo 4.5 zachycují rostoucí trend vygenerovaných příjmů 

z prodeje vysílacích práv na letní olympijské hry, křivka příjmů má téměř lineární 

průběh. Od roku 1984 se tato částka zvýšila téměř devětkrát na 2 569 milionů USD 

v roce 2012, coţ je spojeno s počtem zemí vysílajících olympijské přenosy. Od prvního 

berlínského přenosu se počet vysílajících zemí rozrostl natolik, ţe poslední čtyři letní 

olympiády vysílaly ve 220 územních celcích světa.  

Graf č. 4.5 – Příjmy z vysílacích práv olympijských her 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Nárůst počtu územních celků vysílající hry (z 22 v roce 1956 na 220 v roce 2014) 

a růst počtu soutěţních disciplín, který vyúsťuje v růst počtu vysílacích hodin, vede 

k nárůstu částek vygenerovaných z prodeje vysílacích práv na zimní olympijské hry. 
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Tabulka č. 4.8 – Příjmy z prodeje vysílacích práv 

Zimní olympijské 

hry 

Příjmy 

(miliony USD) 

1988 Calgary 325 

1992 Albertville 292 

1994 Lillehammer 353 

1998 Nagano 514 

2002 Salt Lake City 738 

2006 Turín 831 

2010 Vancouver 1 279 

2014 Soči 1 290 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

Příjem z tohoto prodeje se od her v Calgary téměř zčtyřnásobil, v Soči činila 

částka za vysílací práva 1 290 milionů USD, to odpovídá přibliţně polovině přijmu 

z prodeje vysílacích práv na letní olympijské hry v Londýně 2012. Detailní údaje jsou 

uvedeny v tabulce číslo 4.8 a na grafu číslo 4.6.  

Graf č. 4.6 – Příjmy z vysílacích práv zimních olympijských her 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Výše uvedené hodnoty dokládají predikci Sage z kapitoly 2.6.2 o dominantním 

postavení televizních společností v produkci sportovních přenosů. I kdyţ nástup nových 

technologií roste raketovým tempem, televizní stanice v blízké budoucnosti neohrozí.   

4.2.3 Prodej vstupenek 

Olympijské hry jsou sportovním svátkem, který touţí vidět miliony fanoušků 

na vlastní oči. V olympijském cyklu 2005 aţ 2008 činila částka 274 milionů 
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USD za prodej vstupenek 5% celkového příjmu olympijského marketingu, 

v následujícím čtyřletí tento podíl vzrostl na 15%, jelikoţ se prodalo vstupenek za 1 238 

milionů USD.  

Tabulka č. 4.9 – Prodej vstupenek na olympijské hry 

Olympijské hry 

Dostupné 

vstupenky 

(miliony) 

Prodané 

vstupenky 

(miliony) 

% 

prodaných 

vstupenek 

Příjmy OCOG 

(miliony USD) 

1984 Los Angeles 6,9 5,7 82% 156 

1988 Soul 4,4 3,3 75% 36 

1992 Barcelona 3,9 3 77% 79 

1996 Atlanta 11 8,3 75% 425 

2000 Sydney 7,6 6,7 88% 551 

2004 Athény 5,3 3,8 71% 228 

2008 Peking 6,8 6,5 96% 185 

2012 Londýn 8,5 8,2 97% 988 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

V tabulce číslo 4.9 a v grafu číslo 4.7 lze porovnat počet dostupných vstupenek 

pro diváky a počet prodaných vstupenek na jednotlivé letní hry od roku 1984. Nejvíce 

vstupenek nabídla Atlanta, avšak z 11 milionů prodala jen 75%. Pro lepší orientaci v % 

prodaných vstupenek je uveden graf číslo 4.7, který v jednotlivých sloupcích porovnává 

počet dostupných vstupenek (modrý sloupec) a počet prodaných vstupenek (červený 

sloupec).  

Graf č. 4.7 – Prodej vstupenek na olympijské hry 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příjmy z prodeje vstupenek jsou determinovány několika proměnnými – cenou 

vstupenek, počtem prodaných vstupenek a určitou roli můţe také sehrát lokalita 

pořádaných her. Proto jsou, v porovnání jednotlivých her, částky z prodeje vstupenek 

velmi rozdílné. Vývoj těchto příjmů zachycuje graf číslo 4.8. Zajímavé hodnoty 

vykazuje Peking, který prodal 6,5 milionů vstupenek (96% nabídnutých vstupenek) 

a utrţil 185 milionů USD. V porovnání s Londýnem, který prodal 8,2 milionů 

vstupenek (97%) za 988 milionů USD, je Pekingská částka velmi nízká, coţ vypovídá 

o niţší ceně vstupenek.      

Graf č. 4.8 – Příjmy z prodeje vstupenek na olympijské hry 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Zimní olympijské hry se vyznačují, na rozdíl od letních her olympiády, 

nepatrnými rozdíly v počtu nabízených vstupenek, jedná se o rozmezí 1,1 – 1,9 milionů 

vstupenek. Z uvedených hodnot v tabulce číslo 4.10 vychází, ţe zimní olympiády mají 

v průměru vyšší % prodaných vstupenek neţ letní olympiády v poměru 88% ku 83%. 

Tabulka č. 4.10 – Prodej vstupenek na zimní olympijské hry 

Zimní olympijské hry 

Dostupné 

vstupenky 

(miliony) 

Prodané 

vstupenky 

(miliony) 

% 

prodaných 

vstupenek 

Příjmy OCOG 

(miliony USD) 

1988 Calgary 1,90 1,60 84% 32 

1992 Albertville 1,20 0,90 75% 32 

1994 Lillehammer 1,30 1,20 92% 26 

1998 Nagano 1,43 1,27 89% 74 

2002 Salt Lake City 1,60 1,52 95% 183 

2006 Turín 1,10 0,90 81% 89 

2010 Vancouver 1,54 1,49 97% 250 

2014 Soči 1,14 1,02 90% 205 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 
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Procentuální úspěšnost prodeje vstupenek na zimní olympijské hry lépe vystihuje 

graf číslo 4.9, na kterém je patrné, ţe se nejvíce vstupenek prodalo na hry v Calgary – 

1,6 milionů, coţ je více neţ počet nabízených vstupenek na další olympiády. Nejniţší 

počet prodaných vstupenek zaznamenaly hry v Albertville (75%) a Turíně (81%), 

divácká účast nepřekročila milionovou metu. Naopak vysoké úspěšnosti prodeje 

dosáhly v Salt Lake City (95%) a Vancouveru (97%), zdejší olympiády vidělo přibliţně 

1,5 milionu diváků.  

Graf č. 4.9 – Prodej vstupenek na zimní olympijské hry 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Příjmy z prodeje vstupenek jsou závislé na kapacitě a počtu sportovišť, proto 

zimní olympijské hry vykazují z prodeje vstupenek menší příjmy. Graf číslo 4.10 

dokumentuje vývoj těchto příjmů a zaznamenává jejich skokové změny. Od her 

v Calgary, které vygenerovaly 32 milionů USD, se příjmy vyhouply na 5,7 krát vyšší 

částku – 183 milionů USD v Salt Lake City. Tento úspěch následoval téměř 

stomilionový Turínský pokles. Vancouver zaznamenal opět výrazný nárůst 

a vygeneroval částku 250 milionů USD, kterou nepředčily ani hry v Soči. 
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Graf č. 4.10 – Příjmy z prodeje vstupenek na zimní olympijské hry 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 MOV a OCOG přizpůsobují ceny vstupenek ekonomické situaci pořádajících 

měst, z toho důvodu se například na Londýnské hry nastavily vyšší ceny, neţ na 

olympiádu v Pekingu. Proto OCOG pro olympiádu v Pekingu utrţil o 800 milionů USD 

méně. Diváci z rozvinutých ekonomik si mohou dovolit zaplatit větší cenu za vstupenky 

a vygenerovat větší částku na pořádání her. I přes to, ţe podíl prodeje vstupenek na 

olympijském marketingu tvoří jen 5%, jsou města s niţšími cenami nucena tento rozdíl 

v příjmech ze vstupenek nahradit jiným příjmem. Shánět jiné zdroje je pro města s niţší 

ekonomickou úrovní komplikované, neboť výše případné dotace od státu a sponzorů 

můţe být limitovaná. 

Ceny vstupenek musí být nastavovány s velkou opatrností, neboť hrozí situace 

nadhodnocení jejich ceny, to by vyústilo ve změnu diváckého spektra pouze na bohaté 

diváky, kteří by si je mohli dovolit. Kapacity sportovišť by nebyly naplněny a divácká 

kulisa by ztratila na významu.    

4.2.4 Licenční programy 

Příjmy z prodeje licencí jsou závislé na poptávce společností, které chtějí vyrábět 

produkty s olympijskou tématikou. Tyto výrobky poté slouţí divákům a fanouškům 

jako upomínka na olympijské hry. Produkty spadající pod licenční programy zahrnují 

maskoty jednotlivých her, olympijské mince i známky. Maskoti mají vystihovat svou 

zemi, její vlastnosti a přednosti. 
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Tabulka č. 4.11 – Příjmy z prodeje licencí na LOH 

Olympijské hry 
Počet 

licencí 

Příjmy 

(miliony USD) 

1988 Soul 62 28,8 

1992 Barcelona 61 17,2 

1996 Atlanta 125 91 

2000 Sydney 100 52 

2004 Athény 23 61,5 

2008 Peking 68 163 

2012 Londýn 65 119 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

Tabulka číslo 4.11 zaznamenává vývoj počtu licencí prodaných pro jednotlivé 

letní olympijské hry od roku 1988. Tyto počty jsou velmi proměnlivé, stejně tak i 

příjmy z jejich prodeje. Nejvíce prodaných licencí zaznamenává Atlanta, která za 125 

licencí utrţila 91 milionů USD. O sto méně licencí prodaly Athény, avšak jejich příjem 

61,5 milionů USD převýšil příjem za sto licencí v Sydney – 52 milionů USD. Křivka 

příjmů z prodeje licencí na grafu číslo 4.11 strmě vzrostla díky Pekingským hrám, které 

za 68 licencí utrţily 163 milionů USD. Hry v Londýně vykazují pokles příjmů o 44 

milionů USD.    

Graf č. 4.11 – Příjmy z prodeje licencí na LOH 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Příjmy z prodeje licencí na zimní olympijské hry jsou výrazně menší neţ příjmy 
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Příjmy (miliony USD)



56 

 

zimní hry pořádají menší počet disciplín, to má vliv na mnoţství nabízených vstupenek 

a tím pádem na celkovou návštěvnost her.  

Tabulka č. 4.12 – Příjmy z prodeje licencí na ZOH 

Zimní olympijské 

hry 

Počet 

licencí 

Příjmy 

(miliony USD) 

1994 Lillehammer 36 24 

1998 Nagano 190 14 

2002 Salt Lake City 70 25 

2006 Turín 32 22 

2010 Vancouver 48 51 

2014 Soči 49 35 

Zdroj: Olympic Marketing Fact File (2015) 

Tabulka číslo 4.12 shromaţďuje počty prodaných licencí, z toho vyplývající 

příjmy od roku 1994 znázorňuje graf číslo 4.12. Pro tuto zimní olympiádu bylo prodáno 

36 licencí za 24 milionů USD. Raketový nárůst licencí zaznamenaly hry v Naganu, 

které prodaly 190 licencí, ovšem za pouhých 14 milionů USD. Turín vygeneroval téměř 

stejný příjem jako Salt Lake City prodejem polovičního počtu licencí. Olympiáda ve 

Vancouveru, jako jediná, překročila 50 milionový příjem.  

Graf č. 4.12 – Příjmy z prodeje licencí na LOH 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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ideály. Příjmy z této oblasti mají reálný potenciál převýšit příjmy z prodeje vstupenek, 

to však bude záleţet na velikosti trhu budoucích pořádajících měst. 

4.3 Vývoj nákladů na pořádání olympijských her 

Sumarizace nákladů na pořádání her je obtíţná problematika, ke které se velmi 

těţko shánějí podloţená data. Prozkoumání této problematiky by přispělo k lepšímu 

pochopení tvorby rozpočtů a jejich překročení. Vzhledem k tomu, ţe několik posledních 

olympiád stálo nejméně 2 miliardy USD – bez započítání nákladů na stavbu silnic, 

ţeleznic, letišť, hotelů – vyţaduje tato oblast další pozornost.  

Určité procentuální překročení plánovaných rozpočtů je s pořádáním 

olympijských her jiţ neodmyslitelně spojeno, údaje v tabulce 4.13 zaznamenávají 

náklady spojené pouze se sportovním zajištěním akce. V konečném důsledku je zřejmé, 

ţe největší % překročení plánovaného rozpočtu utrpěly hry v Montrealu – 796%, coţ 

vyústilo k 30 letům dluhového splácení. Od těchto her se rozpočet překračoval stále 

méně, v Pekingu údajně o pouhá 4%. Podle předpokládaných hodnot měl Londýn 

původní rozpočet zdvojnásobit. Z uvedených her vychází průměrné % navýšení 

plánovaného rozpočtu na 230%.  

Tabulka č. 4.13 – Sportovní náklady na LOH 

LOH 

Sportovní 

náklady 

(miliardy USD) 

% 

navýšení 

rozpočtu 

1976 Montreal 6,0 796 

1992 Barcelona 11,4 417 

1996 Atlanta 3,8 147 

2000 Sydney 4,2 90 

2004 Athény 3,0 60 

2008 Peking 5,5 4 

2012 Londýn* 14,8 101 

* předpokládaná hodnota 

Zdroj: Flyvbjerg, (2012), vlastní úprava 

Vývoj výše sportovních nákladů na letní olympijské hry ilustruje graf číslo 4.13, 

na kterém jsou patrné velké rozdíly. Po Montrealu, který stál 6 miliard USD, 

následovaly úspěšné hry v Barceloně za téměř dvojnásobnou částku. Atlanta, Sydney a 

Athény vykázaly přiměřené sportovní náklady ve výši 3 aţ 4,2 miliardy USD. Peking, 

který podle médií uspořádal hry za 40 miliard USD, utrácel více za dopravní 
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infrastrukturu a výstavbu hotelů, protoţe sportovní náklady dosahují výše 5,5 miliard 

USD. Podstatně vyšší částku vykazuje Londýn – 14,8 miliard USD. 

Graf č. 4.13 – Sportovní náklady na LOH 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

V předcházejících kapitolách bylo zmíněno mnoho důvodů, proč jsou zimní 

olympijské hry menší událostí – účast pouze států s příhodným klimatem, méně 

sportovců, sportů i disciplín – pořadatel zimních her tedy nemusí postavit takové 

mnoţství sportovišť ani ubytovacích kapacit. Tento fakt se odráţí v tabulce číslo 4.14, 

která zaznamenává niţší sportovní náklady na pořádání zimních olympiád neţ na 

olympiády letní.  

Tabulka č. 4.14 – Sportovní náklady na ZOH 

ZOH 

Sportovní 

náklady 

(miliardy USD) 

% 

navýšení 

rozpočtu 

1988 Calgary 1,0 59 

1992 Albertville 1,9 135 

1994 Lillehammer 1,9 277 

1998 Nagano 2,3 56 

2002 Salt Lake City 2,3 29 

2006 Turín 4,1 82 

2010 Vancouver 2,3 17 

2014 Soči 10 nedostupné 

Zdroj: Flyvbjerg (2012), Shendruk (2014), vlastní úprava 

Z uvedených zimních her nejvíce překročili rozpočet v Lillehammeru – o 277%. 
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nejmenší navýšení vykazují hry v Salt Lake City (29%) a ve Vancouveru (17%). Ze 

zaznamenaných hodnot vychází průměrné % navýšení plánovaného rozpočtu na 94%.  

Růst nákladů vykresluje graf 4.14, kterému dominuje sloupec znázorňující hry 

v Soči. Celkové náklady vykazují údajných astronomických 50 miliard dolarů, z nich 

tvoří sportovní náklady 10 miliard USD, zbývajících 40 miliard bylo vynaloţeno 

především na stavbu silnic, ţeleznic, hotelů a financování zahajovacího ceremoniálu. 

Druhé nejvyšší sportovní náklady vynaloţili v Turíně (4,1 miliard USD). Ostatní 

pořadatelé vykazovali značně niţší a úměrnější sportovní náklady ve výši 1 aţ 2,3 

miliardy USD.    

Graf č. 4.14 – Sportovní náklady na ZOH 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Trend překročení plánovaných rozpočtů je rozhodující faktor číslo jedna pro 
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– Barcelony a Londýna – na následný rozvoj města.  

Výše uvedený nárůst sportovních nákladů odráţí tvrzení z kapitoly 2.7, kde 

Boykoff říká, ţe v současné době je pojem gigantismus nová olympijská norma 
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problém se zviditelnil především olympiádou v Soči, která překonala všechny historické 

údaje, tato zimní olympiáda stála více neţ kterákoliv letní olympiáda pořádající více 

disciplín a hostící více sportovců.      

4.4 SWOT analýza pořádání olympijských her 

Tato kapitola se zabývá SWOT analýzou, kterou by se města uvaţující o pořádání 

olympijských her měla zabývat. Důvody pro zvolení této analýzy lze sumarizovat do 

čtyř kategorií, ze kterých vyplývá její samotná struktura: 

 Uvědomění si hodnoty olympijských her, jaké jsou jejich přednosti, co 

nabízejí = silné stránky. 

 Zamyšlení se nad přínosem olympijských her, rozvojem a růstem, který můţe 

jejich pořádání nastartovat = příleţitosti.  

 Identifikace problémových míst pořádání olympijských her = slabé stránky.  

 Rozbor rizikových situací a scénářů, které při pořádání akce světového 

formátu mohou nastat = hrozby. 

Obrázek č. 4.1 – SWOT analýza pořádání OH 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Do kategorie silných stránek se řadí fakt, ţe olympijské hry jsou největší a 

nejznámější sportovní akcí na světě, které se zúčastňují top sportovci předvádějící 

rekordní výkony. To ještě více umocňuje zájem médií a hlavně diváků, kteří poptávají 

nepřetrţité zpravodajství a televizní vysílání veškerého olympijského dění. Celosvětové 

vysílání a zpravodajství s sebou přináší jednu z mnoha příleţitostí – propagace 

pořádající země v přímém přenosu, coţ můţe nalákat nejen turisty, ale i investory 

z celého světa. Pro hladký průběh her je nutná určitá úroveň infrastruktury, z jejího 

vybudování bude město profitovat hlavně po skončení her. Růst ekonomiky je 

příleţitost podmíněná úspěšností her.  

Pořádání olympijských her v sobě zahrnuje mnoho poţadavků, jejichţ splnění 

představuje pro pořádající města problémy v podobě finanční, organizační a logistické 

náročnosti výstavby sportovišť, olympijské vesnice a dalších poţadovaných budov a 

kapacit. Po skončení her je nutné tuto zástavbu udrţovat a financovat provoz. Zvláště 

při pořádání zimních olympiád je město odkázáno na vůli počasí, pokud nesněţí a 

nemrzne je nutné vyrobit umělý sníh.  

Pořádání akce, na kterou je upoutána pozornost několika miliard diváků a které se 

účastní tisíce sportovců, pracovníků, dobrovolníků a diváků vyvolává obavy 

z teroristického útoku, který představuje největší hrozbu. Základní principy olympismu 

dále ohroţuje doping, korupce, jakákoliv forma diskriminace. Z ekonomického hlediska 

je největším strašákem navýšení předpokládaného rozpočtu, zadluţení země. 

Z organizačního hlediska nejvíce hrozí nedodrţení stavebních termínů a plánů.    

4.5 Proces výběru hostitelského města 

Podle Olympijské charty podává Mezinárodnímu olympijskému výboru ţádost 

o pořádání olympijských her pouze oficiální orgán města za podmínky souhlasu 

národního olympijského výboru dané země, dále se tyto orgány musejí zaručit, 

ţe budou splněny podmínky MOV pro pořádání olympijských her. Tato přihlášená 

města se podrobí schvalovacímu procesu kandidatur, který řídí výkonný výbor MOV, 

a který stanoví jeho podmínky. Právě výkonný výbor MOV určí ta města, která budou 

přijata jako kandidující. 

Hodnotící komise, jmenovaná předsedou MOV, zahrnuje členy MOV, zástupce 

MF, NOV, komise sportovců a Mezinárodního paralympijského výboru. Komise 
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zanalyzuje dokumenty kandidatury všech kandidujících měst, navštíví tato města 

a příslušné objekty a na závěr zpracuje písemnou zprávu o všech kandidaturách, kterou 

předloţí všem členům MOV nejpozději měsíc před zahájením zasedání, které zvolí 

hostitelské město olympijských her. Na základě této zprávy vypracuje výkonný výbor 

MOV seznam vybraných kandidujících měst, který bude předloţen k hlasování 

na zasedání MOV.  

Volba hostitelského města probíhá sedm let před olympijskými hrami. MOV 

uzavře se zvoleným hostitelským městem a s NOV jeho země písemnou smlouvu, která 

je běţně označována jako „Smlouva s hostitelským městem“, musí být podepsána všemi 

stranami ihned po volbě hostitelského města. 

4.5.1 Dvoufázový systém výběru hostitelského města 

Mezinárodní olympijský výbor představil v roce 1999 nový systém výběru 

hostitelského města. Tento sytém měl dvě hlavní fáze, ţadatelskou a kandidátskou, coţ 

je zobrazeno na obrázku číslo 4.2. Poprvé byl aplikován pro výběr pořadatelského 

města pro olympijské hry v roce 2008.  

Obrázek č. 4.2 - Dvoufázový systém výběru hostitelského města  

 

Zdroj: How does the IOC Choose the Olympic Host City? (2013) 

Schéma tohoto systému zachycuje časové rozloţení celého procesu výběru 

hostitelského města. První fáze, tedy ţadatelská, začínala devět let před konáním těch 

olympijských her, které chtěla města pořádat, a to podáním ţádosti o pořádání 

olympijských her. Následovala druhá fáze, kdy se kandidátská města podrobovala 

detailnímu hodnocení Hodnotící komise. Na konci této fáze se uskutečnily finální 

prezentace kandidátských měst na zasedání MOV. Tyto dvě fáze dohromady trvaly dva 

roky. Hostitelské město bylo zvoleno sedm let před olympijskými hrami. 

Problémem tohoto systému bylo podání mnoha ţádostí, které nebyly dostatečně 

propracované a neodpovídaly dlouhodobým potřebám měst. Z toho důvodu byl 

představen nový systém, který přidává fázi pozvání, které má hlavně konzultační 
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charakter. Díky této fázi mají být projekty pořádání olympijských her vyšší kvalitu 

a odpovídat ekonomické situaci a budoucímu směru vývoje města. 

4.5.2 Třífázový systém výběru hostitelského města 

Na začátku roku 2015 odstartoval Mezinárodní olympijský výbor proces výběru 

hostitelského města pro hry v roce 2024, který se liší od předchozího dvoufázového 

systému. Tento aktuální systém je obměněn o změny vycházející z nově vytvořeného 

dokumentu MOV tzv. Olympijské agendy 2020, která představuje strategický plán pro 

budoucnost olympijského hnutí. Největší změnou je pojmutí procesu výběru 

hostitelského města na bázi pozvání a dále sníţení nákladů na proces výběru i samotné 

pořádání her. 

Obrázek č. 4.3 –Třífázový systém výběru hostitelského města  

 

Zdroj: From Candidate to Host City (c2015) 

Tento nový proces má tři fáze, MOV zahájí první fázi pozváním národních 

olympijských výborů k vyjádření zájmu o pořádání olympijských her konaných za deset 

let. MOV zpřístupní základní poţadavky nutné pro uspořádání olympijských her 

a kontaktuje zájemce, aby pomohl zúčastněným městům a jejich NOV vyvinout projekt, 

který nejlépe vyhovuje specifickým potřebám dlouhodobého rozvoje kaţdého města. 

Ostatní fáze výběru hostitelského města zůstávají ve stejné podobě jako 

u dvoufázového systému. 
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4.5.3 Počty kandidatur 

Tato kapitola shrnuje, jaká města z jakých států kandidovala na pořádání 

olympijských her, nejedná se tedy o všechny města, která ţádala o pořádání her v první 

fázi, ale o města, která byla postoupena do druhé fáze výběru hostitelského města. Data 

jsou vyhledaná z dokumentů Mezinárodního olympijského výboru. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny počty kandidatur měst na olympijské hry 

a zimní olympijské hry v rámci států, kterým města náleţí. Další sloupec uvádí počet 

vyhraných kandidatur, tedy kolik olympijských her se na konkrétním území konalo. 

Třetí sloupec zachycuje % podíl počtu vyhraných kandidatur na počtu podaných 

kandidatur. Do hodnot v těchto tabulkách jsou zahrnuty i kandidatury na hry, které se 

neuskutečnily kvůli válečným konfliktům, avšak celý proces výběru hostitelského města 

proběhl v souladu s olympijskými zásadami a pravidly. 

Tabulka č. 4.15 – Kandidatura na LOH  

Stát  

Počet 

kandidatur 

OH 

Počet 

pořádaných 

OH 

% 

úspěšnost 

USA 29 4 13,8 

Velká Británie 7 4 57,1 

Japonsko 7 3 42,9 

Španělsko 7 1 14,3 

Francie 6 2 33,3 

Itálie 6 1 16,7 

Německo 5 3 60 

Austrálie 4 2 50 

Kanada, Nizozemsko 4 1 25 

Řecko 3 2 66,7 

Belgie, Mexiko, Rusko 3 1 33,3 

Švýcarsko, Turecko, 

Argentina 
3 0 0 

Finsko 2 2 100 

Čína, Švédsko 2 1 50 

Jugoslávie, Maďarsko  2 0 0 

Brazílie, Korejská rep. 1 1 100 

Československo, 

Jihoafrická rep., 

Egypt, Rakousko 

1 0 0 

Zdroj: Factsheet The Games of The Olympiad (2013), Olympic Games: 

Future Games (c2015), vlastní tvorba 
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V tabulce číslo 4.15 jsou zaznamenány kandidatury na letní olympijské hry, 

nejvíce kandidatur má na svém kontě USA, z 29 pokusů vyhrály 4 krát. Se 7 

kandidaturami následuje Velká Británie, Japonsko a Španělsko. 100% úspěšnost svých 

kandidatur zaznamenalo Finsko, Brazílie a Korejská republika. Další vysokou úspěšnost 

vykazuje Řecko, kterému byly první olympijské hry přiděleny. Trojnásobná snaha o 

pořádání olympijských her ve Švýcarsku, Turecku a Argentině nebyla ani jednou 

úspěšná, neúspěšnou kandidaturu zaznamenali v bývalé Jugoslávii a Československu, 

dále v Maďarsku, Jihoafrické republice, Egyptě a Rakousku.       

Tabulka č. 4.16 – Kandidatura na ZOH  

Stát 

Počet 

kandidatur 

ZOH 

Počet 

pořádaných 

ZOH 

% 

úspěšnost 

USA 20 4 20 

Švýcarsko 10 2 20 

Kanada 9 2 22,2 

Švédsko 9 0 0 

Itálie 8 3 37,5 

Japonsko 6 3 50 

Rakousko 6 2 33,3 

Francie 4 3 75 

Norsko 4 2 50 

Německo 4 1 25 

Bulharsko, Španělsko 3 0 0 

Čína, Korejská rep. 2 1 50 

Kazachstán, Finsko 2 0 0 

Jugoslávie, Rusko 1 1 100 

Andora, Bosna a 

Hercegovina, Gruzie, 

Polsko, Slovensko 

1 0 0 

Zdroj: Factsheet The Olympic Winter Games (2014), Olympic Games: 

Future Games (c2015), vlastní tvorba 

Ekonomickou dominanci USA dokazuje 20 kandidatur na zimní olympiády, avšak  

uspěly pouze 4x. Švýcarsko bylo kandidátským městem 10 krát a hostilo dvoje hry. 

100% úspěšnost proměnění kandidatury v hostování má na kontě bývalá Jugoslávie a 

Rusko, 75% úspěšností se pyšní Francie a poloviční úspěšností Norsko, Čína a Korejská 

republika. Olympiáda se neuskutečnila ve Švédsku, i přes 9 kandidatur. Neúspěšné bylo 

také Bulharsko, Španělsko, Andora, Bosna a Hercegovina, Gruzie a společný projekt 

Polska a Slovenska.   
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Po prostudování tabulky 2.1 vyplyne další fakt – následující troje hry po Riu se 

všechny uskuteční na Asijském kontinentu. To potvrzuje predikci Sage (2010), ţe 

v následujících 20 letech Čína vystřídá severní Ameriku a Evropu na pozici epicentra 

globálního sportu. Náklady nutné na nezbytnou modernizaci stávající infrastruktury 

nebo výstavby nových zařízení jsou tak vysoké, ţe seznam měst, které by pořádání her 

mohly dovolit, řídne. V rámci výběru pořadatelského města pro zimní hry v roce 2018 

podala ţádost o pořádání her pouze tři města - jihokorejský Pchjongčchang, německý 

Mnichov a francouzské Annecy. O letní olympiádu v roce 2020 usilovalo opět více 

měst – japonské Tokio, turecký Istanbul, španělský Madrid, ázerbájdţánské Baku, 

katarské Dauhá a italský Řím, který však odstoupil. Do druhé fáze výběru pořadatele 

úspěšně postoupila pouze první tři uvedená města. Největší negativní ohlasy vyvolal 

proces kandidatury na zimní hry v roce 2022, z šesti podaných ţádostí postupným 

odstupováním zbyly pouze dvě – čínský Peking a kazašské Almaty. Kandidaturu stáhlo 

norské Oslo, polský Krakov, švédský Stockholm a válečným konfliktem zmítaný 

ukrajinský Lvov. Chybějící vládní garance, odmítnutí her obyvateli a vnímání nárůstu 

gigantismu her jsou udávané důvody odstoupení od kandidatury.   

4.6 Shrnutí faktů a problémů 

Ve výše uvedených kapitolách byly vypíchnuty skutečnosti a problémy 

vyplývající z růstu velikosti olympijských her, vývoje olympijského marketingu, růstu 

sportovních nákladů a procesu kandidatury. Tato kapitola slouţí k jejich shrnutí. 

 Gigantismus ohroţuje budoucnost her – tento pojem je povaţován za novou 

olympijskou normu, zvláště v reakci na olympiádu v Pekingu 2008 a v Soči 2014. 

 Rozpočet na pořádání olympijský her představuje fiktivní minimální částku, 

průměrné navýšení rozpočtů na pořádání LOH uvedených v tabulce 4.13 vychází 

na 230%, pro ZOH z tabulky 4.14 činí toto překročení 94%.  

 Narůstající objem her budou schopná pojmout pouze města s moţností růstu své 

velikosti.  

 Zájem o pořádání her klesá, coţ dokládá proces kandidatury na zimní hry v roce 

2022, z šesti podaných ţádostí zbyly pouze dvě. Důvody odstoupení od 

kandidatury byly chybějící vládní garance, odmítnutí her obyvateli a vnímání 

nárůstu gigantismu her. 
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 Nejlepší pozici pro pořádání olympijských her budou mít města velkých trţních 

ekonomik a rychle se rozvíjejících ekonomik, jako je Čína. Dosavadní vývoj 

nasvědčuje tomu, ţe se Čína v následujících 20 letech stane centrem globálního 

sportu.  

 Televizní přenosy budou mít nadále dominantní postavení v rámci produkce 

sportovních přenosů.  

 Ceny vstupenek jsou závislé na velikosti a síle pořádajících ekonomik. Moţnost 

nadhodnocení ceny ohroţuje přístupnost her širokému diváckému spektru.  

 Funkce merchandisingu spočívá v propagační a vzdělávací schopnosti, příjmy 

z této oblasti jsou závislé na velikosti trhu budoucích pořádajících měst. 

4.7 Rozbor Olympijské agendy 2020 

Olympijská Agenda 2020 se dá povaţovat za iniciativu Mezinárodního 

olympijského výboru směřovanou k udrţitelnosti her. Některé body agendy se vztahují 

k výše uvedeným problémů a jejich řešení. Prvním bodem je zavedení třífázového 

procesu výběru hostitelského města (viz. kapitola 4.5.2), který bude fungovat na bázi 

pozvánky. Projekt organizace her má být vybudovaný na základě dlouhodobého 

plánování města ve sportovní, ekonomické, sociální a ekologické oblasti, coţ zvýší 

kvalitu projektů kandidatur a snad zvýší zájem o pořádání her. Na tento krok navazuje 

povolení přenesení některých sportů či disciplín do jiných měst pořadatelské země nebo 

dokonce do jiné země, která disponuje potřebným zázemím pro tyto sporty, disciplíny. 

Toto rozhodnutí určitě pomůţe sníţit náklady na budování sportovišť, pro která by po 

olympiádě nebylo další vyuţití. Avšak z hlediska tradice olympijských her se poškodí 

celistvost her, navíc sportovci přesunutých sportovních odvětví budou ochuzeni o 

olympijskou atmosféru. Další změnu přináší fakt, ţe při hodnocení projektu 

kandidátských měst bude pozitivně nahlíţeno na míru zapojení jiţ stávajících sportovišť 

a zakomponování pouţití rozmontovatelných konstrukcí. Otázkou je, zda a kolik měst 

disponuje jiţ postavenými sportovními areály, které by odpovídaly předepsaným 

normám pro olympijské hry. Tento bod bude s největší pravděpodobností výhodou pro 

ta města, která olympijské hry jiţ pořádala a sportoviště mají vybudovaná. 

Dle agendy bude k udrţitelnosti her napomáhat aktivnější přístup MOV, který 

zahrnuje přijmutí principů udrţitelnosti do své činnosti, vytvoření strategického plánu 

udrţitelnosti her s integrací ekonomických, sociálních a ekologických oblastí a dále 
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zahrnuje po-olympijský monitoring dědictví her. Další nárůst počtu sportovců, disciplín 

a celkové velikosti her (viz. kapitola 4.1) bude znemoţněn agendou vydanými 

kapacitními omezeními, pro LOH – 10 500 sportovců, 5 000  členů realizačních týmů, 

310 disciplín, pro ZOH – 2 900 sportovců, 2 000  členů realizačních týmů, 100 

disciplín. Rozhodnutím omezit jen počet disciplín otevřel MOV dveře na olympijskou 

scénu dalším sportům, coţ přináší riziko prohloubení bojů o zařazení nových sportů na 

program. Další konkrétnější příklady opatření k udrţitelnosti her nejsou uvedeny, zda se 

bude například jednat o zavedení elektromobilů při přepravě sportovců nebo vyuţití 

jiných forem vyrábění elektřiny zatím není známo. MOV bude usilovat o 50% podíl 

účasti ţen na hrách, a to i přes omezení počtu sportovců a disciplín. Moţnou cestou je 

zařazení nových, čistě ţenských sportů, navzdory úsilí o absolutní sportovní 

rovnoprávnost pohlaví. Na základě kontroverzních událostí v Soči byl do základních 

principů olympismu zahrnut zákaz diskriminace jiných sexuálních orientací, coţ lze 

v tradičním olympijském prostředí povaţovat za průlomový čin.    

Neustálý boj proti dopingu a korupci podpoří MOV novými iniciativami – 

uvolněním 10 milionů USD pro vzdělávací a informační  projekty proti korupci, 

poskytnutím finanční podpory 10 milionů USD vědeckým pracovníkům zabývajícím se 

boji proti dopingu. MOV chce nastolit trend ochrany a oslavy čistých sportovců.  

Aby mohl MOV lépe prosazovat své zájmy, rozšíří vzdělávání věnující se 

olympismu. Ve spolupráci s UNESCO chce MOV zahrnout výuku olympismu do osnov 

škol celého světa. Olympijské ideály budou také komunikovány díky spojení s kulturou, 

za výjimečný přínos rozvoje olympismu bude dokonce udělováno olympijské ocenění. 

Další šíření povědomí o olympijských hrách mezi mládeţ a připomínání sportovních 

momentů má za úkol vysílání olympijského kanálu, které bude vyuţívat tradiční i 

digitální platformy.  

MOV bude usilovat o navazující spojení partnerů z TOP programu s NOV, proto 

bude přijímat nová opatření, která budou prohlubovat tuto spolupráci. Jedním z nich je 

organizace seminářů, které budou obsahovat přednášky o olympijském marketingu a 

efektivním zapojení sponzorů do marketingu NOV.   

Hlavním cílem celého olympijského hnutí by mělo být zvýšení transparentnosti, 

této problematice se agenda věnuje jen okrajově. MOV rozhodl, ţe finanční výkazy 

MOV budou podléhat Mezinárodnímu standardu účetního výkaznictví. Dále bude MOV 
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vydávat výroční zprávu o své činnosti. V tomto bodě měla být zahrnuta povinnost 

vydání detailní finanční zprávy pořádajících měst nebo OCOG s konkrétními částkami, 

ze kterých by byla jasná výše nákladů a výnosů. Jedině tímto způsobem si zajistí 

olympijské hry transparentnost. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě studia dokumentů prozkoumat 

problematiku pořádání olympijských her z hlediska fungování olympijského hnutí, růstu 

počtu sportovců, sportů a disciplín olympijských her, vývoje olympijského marketingu 

a všech jeho programů, procesu kandidatury na pořádání olympijských her a počtů 

kandidujících měst v rámci států a prozkoumání těchto skutečností s ohledem na 

skutečnosti a problémy, které jednotlivé oblasti vytváří. Zjištěné problémy se dají ve 

zkratce shrnout do následujících bodů: 

 Klesající zájem o pořádání her z důvodů problémů se získáním vládních garancí, 

přijetí her obyvateli a negativního vnímání nárůstu gigantismu her.  

 Pořádání olympijských her je historicky spojeno s překročením plánovaného 

rozpočtu, u letních her o 230%, u zimních her o 94%. 

 Předpoklad nárůstu významu Číny v rámci sportovně-pořadatelského světa.  

 Gigantismus ohroţuje olympijské ideály a dědictví olympijských her. 

Dále se tato diplomová práce zabývala SWOT analýzou spojenou s pořádáním 

olympijských her: 

 Do silných stránky byly zařazeny body: největší sportovní akce na světě, účast 

TOP sportovců, zájem médií a diváků z celého světa, celosvětové TV vysílání.  

 Jako příleţitosti byly identifikovány: propagace země, výstavba potřebné 

infrastruktury, přilákání turistů, investorů, růst ekonomiky.  

 Slabé stránky obsahují: finanční, organizační a logistická náročnost pořádání, 

následné financování a udrţování postavených sportovišť a budov, závislost na 

počasí.  

 Jako hrozby byly označené tyto body: hrozba teroristického útoku, dopingových 

skandálů, zadluţení země, nedokončení výstavby v termínu, korupce. 

Olympijská agenda 2020 řeší jen některé zjištěné problémy, mezi hlavní přínosné 

body spadá zavedení limitů pro počty sportovců a disciplín, moţnost uspořádání 

některých disciplín mimo hostitelské město i zemi, změna procesu výběru 

pořadatelského města zavedením fáze pozvánky, zvýšení oslavy čistých sportovců, 

zavedení nových iniciativ v boji proti dopingu a zavedení nových způsobů šíření 

olympismu a jeho ideálů. 
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Prostor pro budoucí rozvoj nabízí zejména oblast větší transparentnosti  

ekonomických ukazatelů jednotlivých pořádajících měst. MOV ve svých dokumentech 

uvádí rostoucí příjmy olympijského marketingu, směry distribuce těchto příjmů, avšak 

pro objektivní náhled na problematiku pořádání olympijských her chybí podloţená data 

o nákladech a celkových účtů pořádajících měst.  
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