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Abstrakt 

Moje diplomová práce se zabývá televizním zpracováním a prezentací 

olympijských her. Konkrétně jsem se rozhodnul analyzovat letní olympijské hry 

v Pekingu 2008 a v Riu de Janeiru 2016. Obě tyto olympiády přinesly netradiční způsob 

vysílání na televizních obrazovkách. Česká televize se totiž díky exkluzivnímu 

vlastnictví vysílacích práv a technologickému pokroku rozhodla přinést vysílání na 

obou televizních programech kontinuálně 48 hodin denně.  

První část diplomové práce se zaobírá i zevrubnou historií olympijských her, 

včetně jejich počátků v antické civilizaci. Z antiky se pak přesuneme do 19. století, na 

jehož konci přišel s myšlenkou, konat olympijské hry v moderní éře, Pierre de 

Coubertin. 

Po představení historie olympijských her se zaměříme i na vztah médií a sportu a 

počátkům televizního vysílání u nás.  

V analytické části práce si detailněji popíšeme způsob zpracování televizního 

vysílání při LOH v Pekingu a LOH v Riu de Janeiru. Tuto deskripci ještě podpoříme 

popisem dat sledovanosti zkoumaných olympiád i popisem rozdílů, ke kterým během 

vysílání u obou olympiád došlo.  

Diplomová práce tak ukáže, jak se televizní vysílání vyvíjí, což se nejlépe 

dokumentuje na typu této velké medializované akci, kterými olympijské hry 

v posledních letech jsou. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

My diploma thesis is occupied with television processing and presentation of 

Olympic Games. Especially, I decided to analyse the summer Olympic Games in 

Beijing 2008 and Rio de Janeiro 2016. Both of these Olympic Games brought the new 

way of television broadcasting. Thanks to the exclusive ownership of broadcasting 

rights and technological advances, Czech Television has decided to broadcast on both 

television programs on a continuous basis 48 hours a day. The first part of my diploma 

thesis is occupied with the history of the Olympic Games, including their ancient 

civilization. From ancient history we move to the nineteenth century, when Pierre 

Coubertin came up with the idea to refresh the Olympic idea. 

After the introduction of Olympic history we will also focus on the relationship 

between media and sports and we also introduce the roots of Czech television 

broadcasting. 

In the analytical part of my diploma thesis we will describe the ways of Czech 

television processing during the summer Olympic Games in Beijing and Rio de Janeiro. 

This description will be supported by surveys with data of television ratings and 

differences between researched Olympic Games. 

This thesis will show how television broadcasting is developing in the Czech 

Republic, especially during the Olympic Games, which is one of the biggest media 

event in the world. 
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Úvod 

Při výběru tématu k tvorbě diplomové práce jsem se držel dvěma zásadami. 

Musí se jednat o téma, které je mi osobně blízké a tudíž se mi bude dobře psát, a za 

druhé, musí to být téma sportovní. Samozřejmě z pohledu budoucího mediálního 

teoretika jsem také chtěl, aby v mé práci byla obsažena i mediální tématika. Při spojení 

slov sport a média se mi pak automaticky v hlavě objevily obrázky z televizních 

sportovních přenosů, které v televizi rád sleduju.  

O psaní diplomové práce jsem se rozhodoval v době, kdy se také finalizovaly 

přípravy na zatím poslední olympijské hry v Riu de Janeiru. A právě olympijské hry se 

staly tématem, jejž mě nejvíc uhranuly. Tato sportovní událost je v dnešní době 

naprostým vrcholem, co se týče propagace sportu ve světě, zároveň se také jedná o akci, 

které je nejvíce medializována a sledována. Proto jsem se rozhodnul věnovat tématice 

olympijských her a médií nejvíce pozornosti. Soustředil jsem se přitom na samotný 

vznik olympijských her už v antických dobách, až k jejich znovuzrození na konci 19. 

století.  Zároveň jsem se chtěl zaobírat spojením olympijské hry a média a současnou 

prezentací olympijských her, kterou nám nabízí televize ve svých sportovních 

přenosech a reportáží.  

Tato spojení také přineslo vlnu komercionalizace do sportovního svátku, jakými 

olympijské hry bezpochyby jsou. V antických dobách byly právě peníze a počátky 

profesionalizace důvody, proč došlo k zániku olympiády. Dnes je tomu tak podobně. 

Není to dlouhá doba, co se řešil problém profesionalismu a amatérismu na olympijských 

hrách a v dnešní době se dostanou na olympiádu ne jen ti nejlepší, ale i ti, jejž disponují 

největším finančním kapitálem.  

S otázkou komerce vystává na povrch i problém médií s prezentací 

olympijských her. Zejména náklady na koupení vysílacích práv z olympiády rok od 

roku rostou a ne každá televizní stanice si může právo vysílat olympiádu dovolit. Týká 

se to i České televize, která olympiádu pravidelně vysílá a snaží se přitom divákovi 

nabídnout čím dál větší komfort ve formě sledování a prožívání sportovních disciplín a 

sdílení emocí při úspěších našich sportovců. A je téměř jisté, že v příštích letech dojde k 

určitému omezení vysílací doby olympijských her, na kterou jsme byli z předchozích let 

zvyklí.  
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Olympiáda v Riu de Janeiru se konala v roce 2016, tedy 120 let od prvních 

novodobých olympijských hrách v Athénách a při té příležitosti mě zajímalo, jakou 

cestu za tu dobu olympiáda ušla. Součástí mé diplomové práce bude i přiblížení a 

počátky moderních olympijských her, jejichž mozkem se stal Pierre de Coubertin, který 

tuto akci znovu založil. Zároveň jsem se přitom chtěl soustředit i na českou stopu 

podílející se na tomto sportovním svátku. Do ní se bezpochyby řadí i Jiří Guth 

Jarkovský, který se osobně podílel na vzniku olympiády i Československého 

olympijského výboru.  

Další částí mé historicky zaměřené teoretické části bude i vznik sportovních 

televizních přenosů, které významně souvisely i s olympijskými hrami, a to když byly 

zimní olympijské hry v  Cortině d’Ampezzo poprvé vysílány živě prostřednictvím 

televize. V tomto ohledu nezaostávala ani Česká, respektive Československá televize a 

s prezentací sportovních přenosů se zvyšovala i technická vyspělost televizní tvorby. 

Technologickou vyspělost ještě urychlil nástup internetu, který, jakožto nové médium, 

znamenal pro společnost inovativní přístup k informacím a zároveň se stal 

„konkurentem“ staršího média, televize. Televize se tak v dnešní době musí stále 

potýkat s vlivem internetu, ale musí také umět využívat jeho možností. Zažívá tak 

stejnou situaci, jakou zažívala jiná média, tisk a rozhlas, když reagovala na vynález 

televizního přijímače.  

Z tohoto pohledu mě pak zajímalo, jak se takové televizní zpracování mění 

v dnešní dynamické době. Za příklad jsem si vzal posledně skončené olympijské hry 

v Riu de Janeiru, kde jsme měli možnost již standardně sledovat téměř dvaceti čtyř 

hodinové televizní pokrytí na dvou televizních kanálech, s olympijskými hrami 

v Pekingu v roce 2008, kde se možnost televizního vysílání na dvou programech poprvé 

uskutečnila.  

Rozhodl jsem se tak pro komparativní analýzu těchto dvou vysílaných letních 

olympiád na České televizi. Data, která mi poslouží k relevantnímu výzkumu, budu 

přitom získávat z interních dat České televize i z jejich archivu. Dalším zdrojem pak 

budou i informace z odborné literatury, či z internetových stránek.  

Výsledkem by pak mělo být, jak se televizní vysílání této celosvětové sportovní 

akce za osm let změnilo, k jakým novým trendům Česká televize dospěla, aby zajistila 

spokojenost a sledovanost diváků, a také ke kterým novým technologickým možnostem 

došlo v současné rychlé době, kdy televize začíná být brána jako komunikační 

prostředek na ústupu. 
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Práce vzniká v nedlouhé době po skončení olympijských her v Riu de Janeiru a tak 

může dojít v průběhu tvoření diplomové práce ke změnám v obsahové stránce a 

k drobnému odchýlení od zadaných tezí. 
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1. Historie olympijského sportu 

 

Historii olympijského sportu a sportu obecně nelze přesně definovat, což je 

problém týkající se všech historických odvětví. Sport se z ničeho nic neobjevil a pro 

olympijský sport to platí dvojnásob. Pokaždé se muselo stát něco, co průběžně vytvářelo 

konkrétnější podobu sportu, jak ho známe dnes. Avšak samotný začátek určit 

nedokážeme. 

Každopádně pokud se podíváme do historických zdrojů v podobě 

archeologických a literárních památek, můžeme získat zajímavé a potřebné informace 

k tvorbě historického resumé. Ačkoliv jsou antičtí Řekové správně bráni jako 

zakladatelé olympijského sportu, sport se objevoval už i ve starších civilizacích.  

Podíváme-li se na národy, jako byly Sumerové, Egypťané, Chetité a Číňané, tak 

u nich můžeme stanovit, že provozovaly určité druhy činností, které můžeme dnes 

nazývat sportem. Ačkoliv dříve se tomu sport neříkalo, jelikož samotné slovo „sport“ je 

poměrně nové a poprvé bylo použito v polovině 15. století, jakožto symbol pro zábavu, 

bavit se, z čehož následně vyústil i další význam „hrát hry“, který se uchytil až do 

dnešní doby.1 

Avšak kromě zmíněných prastarých sportovních aktivit, lze určit, že lidé 

v těchto činnostech i soutěžili. Tento fakt dokládá i nalezený artefakt v podobě sošky 

vyobrazující dva zápasníky v podřepu, kteří provozují tehdy asi nejstarší sport vůbec, a 

to sice zápas. Bronzová soška pochází z chrámu sumerské bohyně Ninty v Chafádží a je 

stará přes čtyřicet století.2 

Konkrétnějšího podobu zápasu nám poskytl i nejstarší písemný záznam a to 

slavný epos o Gilgamešovi, jehož ucelený text pochází z 8 století před n. l., ale kořeny 

sahají až do doby sumerské civilizace z 3. tisíciletí před n. l. V tomto díle je totiž i 

zmínka o zápase, respektive Urucký král Gilgameš zde svádí zápas proti stepnímu muži 

Enkiduovi a v samotném textu je pak napsáno: „Chytili se za pás jako zápasníci, 

v kolenách poklesli“.3 

Tyto informace mohou společně vytvářet pohled na tehdejší podobu zápasu a 

jeho pravidel, což ukazuje i další historická zmínka, jež pochází zase ze starověkého 

                                                 
1 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 93 
2 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 93 
3 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Gilgameš. Praha: Albatros, 1976. 81 s., str. 20. 
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Egypta, kde se objevují reliéfy vyobrazující zápas na hrobce královského hodnostáře 

Ptahhotepa u Sákkary. 

Kromě tohoto objevu byla nalezena v Egyptě i nástěnná malba, prvně ukazující 

hru s míčem ve dvojicích, přičemž házející hráči sedí druhému na zádech. Další 

záznamy z míčových her pak můžeme najít i u Mayů a Aztéků, ty jsou však významně 

mladší. Jiné zdroje zase uvádějí, že v roce 2698 př. n. l. zavedl čínský císař Chuang-ti 

pro své vojáky sport podobný kopané, která se hrála za pomoci koženého a chlupy 

vycpaného míče a branky byly z bambusových tyčí.4 

Významnou aktivitou, ze které pochází mnoho důkazů, je lov. Existovalo mnoho 

způsobu lovu napříč civilizacemi a také je známo, že se v této aktivitě i soupeřilo. 

Nejstarším dokladem o soutěžení v lovu je žulový reliéf, vyobrazující krále 

Amenhotepa II., jak trefuje za jízdy lukem obdélníkový terč.5 

Z krátkého souhrnu nalezených archiválií jsme si tedy dokázali, že sport 

v určitých formách fungoval již před antickou dobou. Z tohoto pohledu lze tedy říci, že 

pojetí starověkého řeckého národa v oblastech sportu nebylo nikterak zvláštní, opak je 

ale pravdou. Řekové sice nebyli první, kdo vynalezli sport, nicméně jejich význam 

spočívá v jejich pojetí a nahlížení na sport. Na rozdíl od ostatních starověkých národů 

totiž dokázali sport zaimplementovat do společnosti a vytvořili z něj masovou 

záležitost.  

Podobné to bylo i s vědními obory jako byla matematika, fyzika, astronomie, 

atd. Zde také existovaly poznatky z ještě starších dob, avšak antický řecký národ 

dokázal tyto poznatky zesumírovat a systematicky zpracovat, čímž z nich vytvořil 

samostatné vědní obory, s nimiž pracuje lidstvo dodnes.  

Řekům také nelze odepřít jejich snahu o rozvoj jednotlivce i společnosti, kam 

patřil také sport, který podle antického vědění měl přinášet harmonický rozvoj těla a 

ducha. Tomuto životnímu ideálu Řekové říkali kalokagathie. S tímto životním stylem 

pak spojili i konání sportovních soutěží, kam patří i olympijské hry.6 

S nástupem středověku přišla také doba, kdy se na tělesnou kulturu příliš 

nedbalo, dokonce byla považována za hříšnou. Tento náhled vycházel z učení 

                                                 
4 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 17. 
5 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1, str. 94 – 95. 
6 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s.  ISBN 80-

719-0014-1., str. 96. 
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křesťanské církve, která antickou kulturu nazvala kulturou pohanskou, a sportování 

z běžného života lidí zmizelo.  

Změnu přinesla až doba křížových výprav, kdy bylo potřeba, aby rytíři pěstovali 

svoji kondici a zdokonalovali se v šermu a běhu na koni. S tím souviselo i pozdější 

konání rytířských turnajů, jakožto způsob zábavy šlechty. V průběhu let pak docházelo 

k pozvolnému přejímání těchto rytířských slavností i do rukou měšťanstva. Například 

v Praze konalo měšťanstvo střelecké slavnosti na ostrově, který se tak dodnes nazývá 

Střelecký.7 I tak se však tento způsob sportování stal jen záležitostí vysokých vrstev a 

trvalo další staletí, než se přeneslo i na normální obyvatele.  

K dalšímu posunu docházelo až v dobách renesance a osvícenství, tedy 

v dobách, kdy se lidé částečně vraceli k antickým ideálům, ke kterým bezesporu patřil i 

ideál tělesné výchovy a sportu. Hlavními představiteli, jenž se podíleli na vzestupu 

tělesné kultury ve společnosti, byli například spisovatel Franҫois Rabelais, nebo filozof 

Jean Jacques Rousseau. Výrazně se o to zasloužil i Jan Amos Komenský, když ve své 

knize Didaktika hovořil o tělesné výchově jako o výchově bezmezně důležité pro 

duchovní rozvoj. S rozvojem tělovýchovy přišli pak i Engels s Marxem.  

Průkopníkem ucelenějšího sportování a vzniku prvních sportovních klubů byla 

Velká Británie. Zde začaly s počátkem 19. století vznikat na školách systémy her a 

sportu, které vedly k nástupu moderních sportovních odvětví v Británii i po celém světě. 

Jednalo se především o golf, tenis, fotbal, atletiku, box, atd. Patří sem i veslování, kdy 

se od roku 1829 začal pravidelně jezdit závod osmiveslic univerzity v Oxfordu a 

v Cambridgi a tento závod se jezdí dodnes.  

Velký význam pro rozvoj tělesné výchovy u nás i v Evropě měl Miroslav Tyrš, 

který roku 1862 založil tělocvičnou organizaci Sokol.8 

V průběhu staletí se objevovaly i nesmělé pokusy na konání her po vzoru 

antických ideálů. Vznikaly tak jakési napodobeniny olympijských her. V roce 1604 

například Angličan Robert Dover založil anglické olympijské hry, které se každoročně 

opakovaly ve městě Cotswold a trvaly téměř 100 let. V Německu zase kníže Leopold 

Friedrich III. Anhaltsko-Desavský konal kolem roku 1770 pravidelně v den narozenin 

své manželky hry, které byly ve znamení antických her. 

                                                 
7 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 17. 
8 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 18. 
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K výraznějším myšlenkám o znovu objevení olympijských her docházelo až 

v průběhu 19. století. A stalo se tak i v Řecku, kde se po vzniku samostatného řeckého 

státu občané rozhodli pro znovu konání těchto her na počest jejich autonomie. 

K uskutečnění pak došlo až v roce 1859, kdy byly hry na návrh řeckého obchodníka 

Zappase v Athénách konány. Nicméně ani zdaleka nedosahovaly myšlenek a ideálů 

antických olympijských her a na jejich důstojného pokračovatele se tak čekalo ještě pár 

desítek let.9 

1.1 Sport v dobách antiky 

Ačkoliv jsme se již o řecké tělovýchovné kultuře zmínili a doložili i 

archeologickými nálezy, musíme antickým řecko-římským dobám dát více prostoru 

nežli pár vět. Jejich význam je totiž klíčový pro znovuobjevení olympijské myšlenky 

Pierrem Coubertinem a následné podobě olympijských her, která se staví na stále 

stejných myšlenkách, jako tomu bylo ve starověkých dobách.  

Podle dochovaných údajů spadají počátky sportu v řeckých oblastech do doby 

2000 let před Kristem, kdy se na krétském ostrově první sportovní aktivity konaly. 

Vykopávky nám ukázaly především býčí hry, na jejímž vyobrazení můžeme vidět 

akrobata, jak přeskakuje býka. Ze stejných vykopávek pochází také váza, nazývána 

„Návrat ženců“, kde můžeme vidět pochod lidí, kteří si zpívají. Z pohledu dějin umění 

je tato váza ze 17. století př. n. l. brána jako první nález, jenž obsahuje motiv zpěvu a 

smíchu.10 

Kromě zmíněných býčích her jsou z krétského ostrova nalezeny i doklady o 

sportovních aktivitách týkajících se zápasu a boxu a také akrobatických prvků, jenž 

obsahoval tradiční krétský tanec.  

Po úpadku krétské kultury v souvislosti s přírodní katastrofou převzalo 

pevninské Řecko tyto aktivity do svého područí a postupně je rozvíjelo. Mimo to se 

v Řecku rozvíjela dvě sportovní odvětví, která se těšila v antických dobách největší 

popularitě. Jednalo se o závody v běhu a o závody vozů s koňským spřežením. 11 

Před další historickou sumarizací je nutno zmínit, že kromě získaných 

archeologických důkazů, čerpáme zejména také z literárních podkladů, kde tvořil 

                                                 
9 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 18. 
10 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 98. 
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významnou část tvorby řecký básník Homér, který psal o řecké historii a významně se 

také dotýká i sportovní tématiky, včetně konání olympijských her. Ačkoliv můžeme 

polemizovat nad dobou jeho existence, nebo zdali vůbec existoval, je literatura, která 

vychází z jeho děl pro nás velice podstatná. 

Za stěžejní dílo Homéra pak můžeme jednoznačně považovat epos Ílias a 

Odyssea. 

Každopádně podle Homérových básní lze vydedukovat, že Řekové pořádali 

kromě sportovních aktivit i sportovní soutěže a to v době ještě před vpádem Dórů, tedy 

před 12. století př. n. l. Konkrétně se o hrách Homér zmiňuje v díle Ílias, kde se konají 

na počest zemřelého hrdiny Patrokla.12 

V Odyssee zase poprvé v historii používá Homér slovo „athlétés“13 

Po vpádu Dórů se v Řecku začala psát nová kapitola jejich existence. O tomto 

období se také často mluví jako o době temna, jelikož útok Dórů měl za následek 

hluboký úpadek v rozvoji řecké civilizace, která tak na staletí stagnovala až do 

doby nového rozmachu v 8. století před n. l. Kromě schopností řecké civilizace k tomu 

výrazně dopomohl i nový způsob hospodářské výroby, který spočíval v otrokářském 

způsobu, jenž pro další staletí znamenal výrazný průlom v růstu této civilizace.  

Je nutno zmínit, že otrokářství existovalo i v jiných starověkých civilizací, avšak 

jeho pojetí se od antického Řecka fakticky lišilo. Jelikož například v Egyptě byli lidé 

většinou zotročováni za účelem práce vyžadující masu lidí, která navíc musela 

bezmezně poslouchat svého panovníka, který si svou moc utvrzoval i náboženským 

dogmatem, že je bůh. Zatímco v antickém Řecku se otroci většinou rekrutovali 

z válečných zajatců a pak sloužili svým pánům.14 

Antické archaické období je tedy charakterizováno jako období, které přineslo 

změnu v dějinách Řecka. Otrokářství a další změny měly za následek vznik prvních 

městských států, tzv. polis, které disponovaly vlastním státním zřízením, ale i ústavou. 

Přičemž většina z nich fungovala na bázi aristokracie, která vedla až k prvnímu 

demokratickému zřízení v Athénách. Důležité však bylo, že se rozdílné městské státy 

hlásily k jedné kultuře a k jednomu národu a tato pospolitost jenom zdůrazňovala 

                                                                                                                                               
11 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 101. 
12 BENDL, Václav. Kniha olympijských her. Praha: Svoboda, 1994. 248 s. ISBN 80-205-0382-X., str. 7-8 
13 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 103. 
14 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 105. 
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velikost antického Řecka a způsobila i rozmach mimo Peloponéský poloostrov do 

oblastí Malá Asie, Jadranského poloostrova, ostrova Sicílie a dalších. 

S vysokou úrovní života Řeků pak přicházela i touha o poznání ve vědeckých a 

uměleckých sférách a také snaha o rozvoj tělesné zdatnosti. A proto se do tohoto období 

datuje i konání prvních antických olympijských her.15 

Každopádně otrokářský způsob výroby vedl jak k hospodářskému rozvoji, tak 

k rozvoji řecké kultury a umění. 

1.1.1 Antické olympijské hry 

Podle již zmíněných informací se první sportovní hry a soutěže konaly již v 15. 

století před Kristem, nicméně od 8. století se vyprofilovaly i hry s mnohem větším 

významem a popularitou pro Řecko. Za zmínku stojí například pýthijské hry v Delfách 

a neméjské hry ze severovýchodu Řecka, které se konaly od šestého století před naším 

letopočtem. Výrazného ohlasu dosahovaly také hry isthimické, jež byly údajně založeny 

bohem Poseidonem. 

Avšak hrami, jejž později vzbudily největší zájem a prestiž, byly hry olympijské, 

konané na severozápadě Peloponéského poloostrova v Olympii. Podle informací 

vypočítaných od řeckých historiků byly první olympijské hry zahájeny v roce 776 před 

naším letopočtem.16 

Samozřejmě, že tyto prvně oficiálně konané olympijské hry nevzbudily zájem, 

jako tomu je dodnes. Ostatně ani první novodobé olympijské hry se nesetkaly 

s přílišným vzruchem. Nicméně toto datum přineslo tradici, která se později rozvíjela až 

do období, kdy se olympijské hry staly pro antické Řecko celospolečenskou událostí 

s obrovským významem. Jejich vrchol se tak dá datovat do období mezi 3 až 4 stoletím 

před naším letopočtem.  

Zmíněná data nemůžeme nikdy s určitou platností ověřit, přesto je můžeme brát 

za data relevantní a prověřená. O poznání více pochybností koluje o zakladateli 

olympijských her. O něm lze spekulovat pouze v mýtické rovině. Nicméně nejčastěji se 

mluví o Heraklovi, či o jeho otci, bohu Diovi. Některé zdroje také mluví o Ífitovi, jenž 

                                                 
15 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 109. 
16 BENDL, Václav. Kniha olympijských her. Praha: Svoboda, 1994. 248 s. ISBN 80-205-0382-X., str. 8-9 
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byl vnukem Oxyla, kterého vědci berou jako historicky doloženou postavu řeckých 

dějin, o jeho vnukovi však už polemizují.17 

O čem se ale nedá polemizovat je samotná organizace her a zavedení pravidel a 

tradic v ní. Ty byly v porovnání s tehdejší dobou na dokonalé úrovni a mnoho prvků 

z nich jsou tak dodnes obsaženy v moderních olympijských hrách. Uchovalo se 

například konání olympijských her, které se v antice stanovilo na jednou za čtyři roky.  

V současné době dochází ke střídání letních a zimních olympijských her po dvouletých 

cyklech, ale tím se pravidlo o čtyřletém konání olympiády neporušilo. V současných 

olympijských hrách můžeme navíc vidět mnoho sportovních disciplín, které mají své 

kořeny v antice.  

Naopak jedna věc se z antických olympijských her bohužel ani po dvou tisících 

let neuchovala, a tou je smlouva o tzv. ekecheirii. Ekecheirie, neboli zdržení se zbraní 

znamenala, že před konáním olympijských her i během jejich konání je zakázáno na 

území antické říše válčit. Toto pravidlo navíc ustanovilo povinnost neprovádět kromě 

válek i jiné násilné činy, jako byly například popravy. Sportovcům a fanouškům zase 

ekecheirie umožnila bezpečný přesun do Olympie i přes znepřátelené státy. Po dobu 

olympijských her byl dokonce veden zákaz nošení zbraně a vstupu se zbraní do 

Olympie. Toto výjimečné pravidlo se dokázalo, byť s několika výjimky, udržet po dobu 

několika staletí a to i díky božské garanci, která tak případné hříšníky odrazovala. 

Bohužel pro dnešní moderní a mnohem vyvinutější společnost je tento pakt o neútočení 

prakticky nemožný a kolikrát jsme byli svědky i v místě konaných olympijských her 

k násilným střetům a k smrtelným obětem. 18 

Ze sportovních disciplín tvořil součást prvních zaznamenaných antických 

olympijských her pouze běh, respektive běh na délku jednoho stadia, což bylo změřeno 

jako běh na necelých 200 m (192,27 metru). Prvním vítězem této běžecké disciplíny byl 

Koroiba z Élidy.19  

Až na 14. hrách došlo k přidání další disciplíny a to běhu na dvojnásobné trati, 

tedy 384,5 metru. A hned o další čtyři roky později, v roce 720 před Kristem byl 

zaveden i běh na dlouhých tratích, který ve finále činil délku dvaceti čtyř stadií (4615 

metrů). K výrazné změně došlo na 18. olympijských hrách, kdy byl poprvé kromě 

                                                 
17 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 125. 
18 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 126. 
19 BENDL, Václav. Kniha olympijských her. Praha: Svoboda, 1994. 248 s. ISBN 80-205-0382-X., str. 9 
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běžeckých disciplín zaveden i zápas a pětiboj. Zápas lze přirovnat k dnešnímu 

řeckořímskému zápasu, který je na programu i moderních olympijských her a pravidla 

se dodnes příliš neliší. Ještě větší zpestření však způsobil pětiboj, který se již z názvu 

vyplývajícího, skládal z pěti disciplín. Patřil sem skok do dálky, běh na jeden stadion, 

hod diskem a oštěpem a zápas. Další změnu přinesl rok 688 před n. l., kdy byl přirazen 

do programu her i box, což navíc způsobilo, že se konání her poprvé prodloužilo na dva 

dny.  

O dalších osm let později došlo k dalšímu obohacení her. Do programu se totiž 

dostaly i jezdecké disciplíny. Nejdříve byl zaveden závod na dvoukolových vozech 

s koňským spřežením, jehož délka podle dostupných údajů činila 13.5 kilometrů. V roce 

648 před Kristem byla zavedena i disciplína závodů jezdců na koních, kteří běželi 

údajně 6,25 kilometrů, zároveň došlo na těchto olympijských hrách i ke spojení boxu a 

zápasu a vznikl tzv. „všeboj“, což byl souboj dvou mužů, kteří bez zbraní bojovali 

pouze s holýma rukama, a dovoleny byly všechny typy úderů.  

Od roku 632 př. n. l. se navíc olympijských her zúčastňovali i dorostenci, 

začínali v běhu na jeden stadion a později se jim přidávali i jiné disciplíny, které byly už 

zavedené. Mimo to došlo k zavedení běhu s přilbou a štítem na dvou distancích, 384,5 a 

769 metrů. S přibývající popularitou se také rozrůstal počet jezdeckých disciplín. Došlo 

tak k zavedení závodu čtyřkolových vozů s mulovým dvojspřežením a také k závodu 

klusáků v roce 500, respektive 496 před Kristem. Nicméně obě tyto disciplíny byly 

později z programu vyřazeny.  

Roku 408 před naším letopočtem došlo k zavedení populárního sportu, a to sice 

závodu vozů s koňským dvojspřežením, ke kterým byly ještě později přiřazeny závody 

na hříbatech a závody s dvojitým spřežením hříbat. V souvislosti s jezdeckými 

disciplíny je nutno poznamenat, že za vítěze na antických hrách byl považován majitel 

koně, nikoliv jeho jezdec. Roku 396 před n. l. se konala i první mimosportovní 

disciplína a to sice soutěž trubačů a hlasatelů, jehož vítěz získal oprávnění představovat 

jednotlivé závodníky na olympijských hrách.  

Ze získaných údajů o sportovních disciplínách obsahovaly olympijské hry 

v době své největší slávy 23 disciplín a jejich trvání se prodloužilo z původního jednoho 

dne na pět soutěžních dní.20 

                                                 
20 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 128-130. 
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I samotná organizace a přípravy na olympijské hry byly velice důkladné. Již rok 

před vypuknutím olympijských her vyslali církevní hodnostáři po řecké zemi své 

zástupce, aby oznamovali přesný datum zahájení olympijských her. Tito zástupci tak 

přetlumočovali pozvánku jak pro diváky, tak pro potenciální závodníky a zároveň 

informovali o brzkém zahájení příměří mezi státy.  

Pravidla pro závodníky na olympijských hrách byla tvrdá. Člověk, který se chtěl 

takových her zúčastnit, musel jednak prokázat svoji identitu, která zahrnovala plnění 

určitých kritérií, ale také předvést dostatečnou fyzickou a psychickou odolnost. Na 

druhou stranu se olympijských her mohl zúčastnit kdokoliv z řeckého lidu, ať už to byl 

vysoce postavený aristokrat, nebo rolník a pastevec.  

Podmínky byly tedy následující: „Tyto podmínky byly podle antických autorů 

celkem čtyři, z toho tři osobní, jedna všeobecná. Za prvé, závodník musel být Řek a 

svobodný člověk příslušný do některého města, Neřekům, tj. barbarům, a otrokům byla 

účast na závodech zakázána, ženám rovněž. Za druhé, nesměl se provinit hrdelním nebo 

jiným těžkým zločinem a nesměla na něm spočívat veřejná klatba. Za třetí, musel se 

deset měsíců na hry připravovat a úspěšně absolvovat měsíční trénink v Élidě.“ Podle 

některých dochovaných informaci se stačilo tohoto tréninku účastnit jenom jednou. 

Atleti, kteří ho již jednou absolvovali, ho nemuseli v případě další účasti na 

olympijských hrách znovu podstupovat, „A za čtvrté, nezávisle na osobě závodníka 

platilo, že nesměl být občanem státu, který byl pro porušení ekecheirie vyloučen 

z her.“21 Výjimku tvořili závodníci v jezdeckých disciplínách, kteří se nemuseli tréninku 

zúčastnit, jelikož nezávodili za sebe, nýbrž za majitele koně, který byl brán jako 

potenciální vítěz. 

Rozhodování nad účastí měli ve své kompetenci tzv. hellanodikové. Ti byli 

poprvé zvoleni pro hry v roce 584 před Kristem. Původně působili ve dvou lidech, 

později se jejich počet rozrostl až na deset. Hellanodikové byli nejenom soudci a 

rozhodčí, kteří se starali o přijímání závodníku do her a hodnocení regulérnosti 

v jednotlivých disciplínách, oni také byli řídícím orgánem, který dohlížel i na 

organizační stránku her, a to včetně slavnostních ceremoniálů, kterých se osobně 

zúčastnili. Nicméně nejvyšším orgánem olympijských her byla „rada Éliďanů“, kam se 

mohli případně závodníci odvolat, pokud nebyli spokojeni s výkonem hellenodiků. 

                                                 
21 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 136-137. 
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Úspěchem pro řeckého člověka byla jistojistě už samotná účast na olympijských 

hrách, nicméně v antické době byl vítěz vždy jen jeden a medaile se nerozdělovaly. Pro 

vítězného olympionika byla připravena olivová ratolest, která byla odříznuta 

z posvátného olivovníku zlatým srpem. To byla jen jedna z mála dalších ocenění pro 

vítěze. Mezi ty další hlavně patřila sláva, jeho úspěch byl oslavován napříč antickou říší 

a ve své vesnici si získal bezmeznou slávu a prestiž. Na jeho počest byla postavena 

socha na Altisu, v blízkosti soch bohů. Namátkou můžeme zmínit i některé z vítězů, 

kterým se navíc takového ocenění dostalo vícekrát, byl to například Milón Krotónský, 

žák Pythágora, který vyhrál pětkrát za sebou olympijské hry v zápase, přičemž první 

výhru si připsal jako čtrnáctiletý. Dalším byl zase Xenophon z Korintu, jenž se stal 

několikanásobným vítězem pětiboje. Obdobou dnešního Usaina Bolta byl zase Leonidas 

z Rhodu, který vyhrál tři běžecké disciplíny na čtyřech olympiádách za sebou. 

Bohužel tato sláva antických olympijských vítězů měla za následek i úpadek her 

a jejich následné zrušení.  

Další vítězové přestali být odměňováni jen slovy uznání a symbolickou trofejí, 

která však měla svůj duchovní význam. Začali získávat i jiné výhody a hlavně finanční 

dary. Ze sportovců se tak začali stávat profesionálové, kteří byli najímáni pro úspěch 

dané vesnice. Začaly se zvyšovat náklady na trénink a z toho vznikaly sociální rozdíly. 

Najednou už nebylo možné, aby se stal vítězem člověk bez dostatku financí. Ve hrách 

se taká začala objevovat korupce a snaha o ovlivňování výsledků. Jedním z příkladů byl 

Eupolis z Thesálie, který podplatil své soupeře, aby vyhrál. Na jeho nepoctivý čin se 

však přišlo a Eupolis byl potrestán pokutou, z jejichž částky se pak postavily sochy, 

které měly sloužit jako odrazující symbol proti nečestnosti. Doslova zde bylo napsáno, 

že vítězství lze učinit pouze silou a tréninkem, nikoliv penězi.22 

Bohužel všechny tyto antické ideály, které světu přinesli Řekové, pošlapali 

Římané. Z nástupem jejich vlivu se z olympijských her začaly stávat násilné střetnutí 

bez jasných pravidel. V roce 67 našeho letopočtu dosáhl vítězství i císař Nero, když sice 

nedojel v závodě s koňským spřežením do cíle, ale jeho soupeři z obav, že by je 

případné vítězství mohlo stát život, radši vůbec nenastoupili. Z olympijských her se tak 

stal cirkus, stavějící na soupeření otroků v gladiátorských zápasech, kde byla smrt brána 

jako atraktivní podívaná pro publikum a jejichž prostřednictvím si vládce podminoval 

svoji moc.  

                                                 
22 BENDL, Václav. Kniha olympijských her. Praha: Svoboda, 1994. 248 s. ISBN 80-205-0382-X., str. 9 



   

 

16 

  

Úplný konec olympijských her pak způsobil nástup křesťanství, které tuto 

„pohanskou“ zábavu nepodporoval. Docházelo ke křesťanským útokům proti 

mnohobožství antické kultury a olympijské hry byly stále jeden z jejich symbolů. 

V roce 393 n. l. tak milánský biskup Ambrosius požádal císaře Theodosia I., aby hry 

zrušil a císař tak učinil. Theodosius I. byl mimochodem posledním císařem, jenž 

vládnul celé římské říši. Po něm přišel výrazný úpadek říše, její následné rozdělení a 

konec západní antické části říše, který způsobily i čím dál intenzivnější vpády 

germánských kmenů. Olympijské městečko sice přetrvávalo na stále žijící východní 

části římské říše, ale následný vpád Gothů ho výrazně zpustošil. Jeho definitivní konec 

pak předznamenalo vypálení jedné z dominant městečka a to chrámu Dia císařem 

Theodosiem II. a následné přírodní katastrofy na tomto území. Nastal tak konec jedné 

éry, éry olympijských her a jejich myšlenek a ideálů. K jejich probuzení došlo až o 

téměř 1500 let později.2324 

1.2 Archeologické objevy Olympie 

Charakterizování tehdejšího olympijského městečka v Olympii a historie jejího 

následného archeologického odkrývání by se na první pohled mohlo zdát zbytečné a 

nevhodné do typu této diplomové práce, nicméně význam jaké tyto objevy v 19. století 

způsobily je nesměrný a bez výsledků jejich bádání by ani nevznikla moderní 

olympijská myšlenka a znovuzrození olympijských her. 

Území kolem Olympie bylo v průběhu staletích obsazováno různými kmeny a 

národy, nikdo z nich však neměl ani tušení, že se objevuje na místech, kde se konaly 

olympijské hry, ba ani nevěděl, co olympijské hry byly. Ačkoliv se záznamy z konání 

těchto her dochovaly i pro další generace, jen málokdo je v dobách křesťanství četl. 

Jistý progres přišel až s nástupem renesance na přelomu 14 a 15. století. Přední učenci a 

umělci té doby začaly o antických ideálech znovu psát a vyobrazovat i předměty z této 

doby. Bohužel do tohoto období také spadá definitivní konec římské říše, respektive v té 

době již byzantské říše, kterou v roce 1473 vyvrátili Turci. 

Z pohledu bývalého městečka v Olympii je důležitá zpráva z ruky francouzského 

mnicha Montefalconiuse, který v roce 1723 adresoval dopis kardinálovi Quirinimu: „Co 

je to však proti tomu, co lze nalézt na pobřeží Moreje! Tam je stará Élis, kde se slavily 

                                                 
23 BENDL, Václav. Kniha olympijských her. Praha: Svoboda, 1994. 248 s. ISBN 80-205-0382-X., str. 9 
24 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ, ŽURMAN, Alexandr a Marcela NOVÁKOVÁ, ed. Olympijské 

hry Od Athén k Athénám: 1896-2004. Praha: Olympia, 2004. 360 s. ISBN 80-703-3852-0, str. 9. 
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olympijské hry, kde stálo nesmírné množství pomníků olympijských vítězů, soch, reliéfů, 

nápisů. Země tam musí být tím úplně přeplněna, a je velice důležité, že tam dosud nikdo 

nekopal. S nepatrnými náklady byste tu mohl dosíci nejbohatší sklizně!“25 

Montefalconius tehdy oprávněně poukazoval na skryté kulturní bohatství, jenž 

skýtá krajina kolem Olympie, nicméně na jeho návrh nešlo navázat, jelikož toto území 

bylo ještě v první polovině 18. století nadále pod nadvládou Turků. Změnu přineslo až 

zeslabení Turecka, a také asi jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů, a to 

objevení Herculaneuma a Pompejí v roce 1738, respektive 1748. Tyto objevy, ukazující 

nedotčené antické bohatství, nabízí zdroj objevů i pro dnešní archeology a i v 18. století 

způsobilo rozruch, který měl za následek, že se území Řecka začalo hojněji zkoumat. 

První promyšlenou archeologickou výpravu připravil Němec Johann Joachim 

Winckelmann, který získal dostatek financí na cestu od Marie Terezie. Nicméně poté co 

přiletěl v roce 1768 do Říma a chystal se zahájit sérii výkopů, byl zavražděn.26 

Na další archeologické objevy se tedy čekalo až do 19. století, jelikož do té doby 

bylo velice složité se pohybovat po nestabilním území nadále patřící Turkům a do 

Olympie se tak až na výjimky cestovatelů a diplomatů v průběhu 18. století nikdo 

neodvážil. 

Významná vědecká expedice se do Olympie dostala až v roce 1829. Pomohla jí 

k tomu vhodná situace na Peloponéském poloostrově. Turecká říše totiž nakonec 

podlehla řeckému povstání, které se zde rýsovalo už od roku 1822, a po připojení 

evropských velmocí na řeckou stranu utrpěli Turci významnou porážku v námořní bitvě 

u Navarina v roce 1827. Tyto události pak vedly k uzavření míru, uznání řecké 

nezávislosti a ke vzniku řeckého království.27 

Jak již bylo zmíněno, v roce 1829 se do svobodného Řecka dostala první 

významná vědecká expedice. Ta byla součástí francouzské vojenské výpravy, která si 

při spojenectví s Řeckem chtěla také vynutit určitý vliv na Peloponéském poloostrově. 

Součástí vědecké sekce byli i významní francouzští umělci jako byl například sochař M. 

Dubois, nebo malíři F. Frézel a A. Duval. Pro správné vymezení starobylého 

olympijského objektu posloužil francouzské archeologické výpravě také první 

                                                 
25 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 70. 
26 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 70. 
27 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 72. 
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topografický náčrt pocházející z jejich země od autora Fauvela, který ho prakticky 

přesně nakreslil v roce 1787.28 

Nicméně francouzská vědecká expedice nedopadla úplně úspěšně, jelikož došlo 

k problémům s nově vzniklou řeckou vládou, které se nelíbilo, že Francouzi chtějí 

doslova „ukrást“ staré antické bohatství a to bez předběžné domluvy. Následně došlo 

k vyhnání této skupiny z řeckého území, která si však stihla přivlastnit některé cenné 

nálezy a odvézt si je do Francie.  

O mnohem významnější archeologickou expedici se tak zasloužili Němci. 

Konkrétně to byl německý profesor Ernst Curtius. Ten se narodil v roce 1814 vznešené 

rodině v Lübecku. Už jako malý se nadchnul pro antickou historii a po návštěvě Řecka 

se i rozhodl, že bude usilovat o objevení Olympie. Inspiraci našel i u svého vrstevníka, 

slavného archeologa Heinricha Schliemanna, který zase toužil po objevení mýtické 

Tróji a Mykénách, a to pouze na základě Homérových spisů. Curtius měl podklady 

lepší, jelikož se mohl opřít už o práci francouzské expedice, která v Olympii dokázala 

část bohatství odkrýt. Jeho další výhodou byly i dobré vztahy s královským dvorem, 

jelikož byl Curtius jeden čas i vychovatelem německého korunního prince. Jeho zájem 

byl zpočátku omezován nevelkým zájmem ze strany královského dvora a také složitější 

politickou situací v Evropě. Až v roce 1871 se mu tedy podařilo získat od německé 

vlády dostatek financi na zorganizování archeologického průzkumu Olympie.  

K prvním vykopávkám došlo 4. října 1875. Curtius zde nebyl osobně přítomen, 

ale místo něj tu byli němečtí archeologové G. Hirschfeld a architekt Adolf Boetticher. 

Počáteční výsledky byly výborné, našlo se mnoho cenných materiálů a archeologické 

práce šly také dobře, jelikož německé výpravě pomáhali i řečtí pomocníci, a to díky 

tomu, že Curtiusovi se na rozdíl od předchozí francouzské výpravy povedlo ujednat 

s řeckou stranou výhodnou smlouvu, která zavazovala Němce, aby nalezené památky 

nechali řeckému státu.  

Až s přibývajícím časem docházelo k problémům, které měly za následek 

ukončení archeologického bádání na území Olympie. Tím nejzásadnějším problémem 

bylo hejno komárů, které se pohybovalo po objektu a způsobovalo malárii, která tehdy 

v Řecku kolovala. Na její následky také na vykopávkách zemřeli oba archeologové, jak 

Hirschfeld, tak Boetticher. Tato rychle ubývající pracovní síla stála německou vládu 

nemalé peníze, které ještě ubral v Malé Asii Schliemann, když se musel vypořádat 

                                                 
28 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 20. 
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s jiným problémem při svém bádání, a to sice s nepřátelskými nájezdy místních zlodějů 

a loupežníků. Tyto události tedy nakonec vedly, že na jaře roku 1881 byly vykopávky 

v Olympii zastaveny. Zasloužil se o to hlavně kancléř Bismarck, který chtěl ušetřené 

peníze investovat do německé armády.29 

Ačkoliv ani Ernst Curtius nedokázal ze svého archeologického bádání vytěžit 

maximum kýžených poznatků, jeho počin inspiroval i další archeology, kteří do řecké 

Olympie ve 20. století přijížděli a pokračovali v jeho díle. Ostatně i dnes je antická 

Olympie nadále místem, které zajímá archeology a je cílem velkého zájmu. Mimo jiné 

je zde postaveno i olympijské muzeum, kde jsou vystaveny nalezené archeologické 

exponáty. Znovuobjevená Olympie se také stala místem, kde se dnes zapaluje 

olympijský oheň při příležitosti zahajování nových moderních olympijských her.  

Curtiusovy objevy se také staly zásadní inspirací pro muže, jenž vtisknul život 

novodobým olympijským hrám, které však budou postaveny na starobylých antických 

ideálech a zásadách. Pierre de Coubertin také doslova napsal: „Německo vyneslo na 

světlo dne trosky Olympie, proč by Francie nemohla vzkřísit její starou slávu.“30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 21. 
30 HAVRÁNKOVÁ, Hana. Český olympismus: 100 let. Praha: Olympia, 1999. 160 s. ISBN 80-703-3579-

3., str. 7 
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2. Obnovení olympijských her 

Myšlenka na obnovu antických olympijských her kolovala v hlavách 

nejrůznějších lidí, nicméně nikdo z nich nedokázala tento nápad realizovat, a to většinou 

ze stejných důvodů.  

Ačkoliv všechny myšlenky vycházely správně z antických ideálů a základů, 

jejich zasažení do moderního světa bylo nemožné. To správně pochopil i Pierre de 

Coubertin, který byl sice antickou dobou taktéž ovlivněn, ale jako jediný dokázal svůj 

nápad od antiky oprostit. 

Jeho základním principem bylo, že novodobé olympijské hry je nutno brát jako 

mezinárodní akci, jelikož v současné době je sport brán jako mezinárodní aktivita. Dále 

trval na tom, aby se hry vyvarovaly náboženským slavnostem a byly brány jako hry 

světské.31  

2.1 Pierre de Coubertin 

Pierre di Fredi de Coubertin se narodil 1. ledna 1863 v Paříži. Pocházel z bohaté 

rodiny, které měla za sebou hlubokou historii. Jeho předkové se angažovali v armádě a 

v politice, ale Pierrovy zájmy byli zpočátku jiné. V jisté míře navázal na svého otce, 

který rodinnou tradici také přetrhl, když se stal malířem.  

Coubertin se začal zajímat o literaturu, historii a hlavně pedagogiku. Studoval 

v Sorbonně filozofickou fakultu, ale největší význam pro něj měla až návštěva Anglie a 

Řecka. V Anglii měl možnost vidět na vlastní oči systém místní tělovýchovné 

pedagogiky, která vycházela ze schopností anglického reformátora Thomase Arnolda, 

jehož byl Coubertin přívržencem. Sám Arnold se stal ředitelem jedné školy, kde dokázal 

vzbudit u studentů zájem o sport a antické ideály. Mimo to se také nechal inspirovat 

spisovatelem Thomasem Hughesem, od kterého si vypůjčil jeden citát, který pak nechal 

v poupravené verzi vyrazit v roce 1912 na olympijské medaile, citát zněl: “Planoucí 

duch ve svalnatém těle.“32 

Při svých dalších cestách se snažil čerpat poznatky z různých tělovýchovných 

systémů, angloamerický model mu byl však nejbližší, Po vydání knih zaobírajíce se 

tímto tématem však zjistil, že francouzská společnost jeho názory příliš neztotožňuje. 

                                                 
31 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 22-23. 
32 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přeprac. vyd. V Praze: Erika, 2003. 260 s. ISBN 80-

719-0014-1., str. 238. 
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Rozhodl se proto k radikálnějšímu kroku, kterým by u Francouzů vzbudil zájem o 

tělovýchovnou kulturu, a to sice k znovuobjevením olympijských her. Důvodem bylo, 

že antickou civilizaci bral jakožto zakládající civilizaci samotné Evropy a olympijské 

hry byly jejich nejslavnější svátek poukazující na kult těla a mysli. V tu dobu zároveň 

vypukl ve všeobecnou známost úspěch Curtiusových vykopávek v Olympii, který byl 

v povědomí i u francouzské veřejnosti. 

2.2 Založení novodobých olympijských her 

Prostor pro prezentaci svého úmyslu nalezl prostřednictvím oslav pětiletého 

fungování Unie francouzských spolků pro atletické sporty, ke kterému došlo v roce 

1892. Za účasti slavných osobností francouzské společnosti, včetně francouzského 

prezidenta Carnota. Pierre de Coubertin si v průběhu přednášek o historii atletiky vzal 

slovo a začal mluvit o svém zájmu obnovit olympijské hry: 

„Je zjevné, že telegraf, železnice, telefon, usilovné vědecké bádání, kongresy a 

výstavy udělaly pro mír více, než všechny diplomatické úmluvy. A já chovám naději, že 

sport dokáže ještě víc! Exportujeme veslaře, běžce, šermíře – to je volný obchod 

budoucnosti. A toho dne, kdy sport bude součástí evropských mravů, získá mírová snaha 

ještě větší oporu.“ Závěrem pak Coubertin ještě pronesl: „To stačí k tomu, aby to 

podpořilo vašeho služebníka, aby od této chvíle pomýšlel na to nastínit druhou část 

programu: v souladu s tradicemi moderního života uvést v život toto velkolepé a 

prospěšné dílo – obnovení olympijských her.“33 

Coubertinův projev se sice zalíbil a setkal se i s ohlasem, nicméně mezi diváky 

došlo k totálnímu nepochopení způsobené jejich představou olympijských her v antické 

podobě, ke kterým ve světě občas docházelo ve formě zábavných představení, ostatně 

sám Coubertin ve svých spisech píše: „Vzpomínám si, jak o čtyři roky později, na hrách 

první olympiády v Aténách, jistá americká dáma mně nejprve složila kompliment a pak 

pronesla s líbezným úsměvem: „Já už jsem byla na olympijských hrách.“ „Ale ne,“ 

odpověděl jsem, „a kde to bylo?“ „V San Francisku.“ A když viděla můj úžas, dodala: 

„Bylo to velmi krásné. Sám César byl přítomen.“34  

Na reakci, kterou od diváků Coubertin dostal ve své knize Olympijské paměti, 

píše: „Co se však nestalo! Byl jsem připraven na všechno, jenom ne na tohle. Opozice? 

                                                 
33 SCHALLER, Gérard a Pavel KOVÁŘ, ŽURMAN, Alexandr a Marcela NOVÁKOVÁ, ed. Olympijské 

hry Od Athén k Athénám: 1896-2004. Praha: Olympia, 2004. 360 s. ISBN 80-703-3852-0, str. 13. 
34 COUBERTIN, Pierre de. Olympijské paměti. Coubertin, Pierre de. Praha: Olympia, 1977. 202 s., str. 8. 
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Protesty? Ironické komentáře? Lhostejnost? … Nic takového. Shromáždění tleskalo, 

souhlasilo, přálo mně plný úspěch a přitom nikdo neporozuměl mé myšlence. Tam 

začalo naprosté, dokonalé nepochopení. Mělo trvat ještě dlouho.“35 

Nešlo totiž pouze o spojování olympijských her s antickou historií, dalším 

problémem bylo samotné nahlížení sportu na olympiádu. V roce 1892 byla situace 

v mezinárodním sportu prakticky nulová, jediné sportovní organizace, které fungovaly, 

na mezinárodní úrovni byla veslařská a bruslařská sportovní federace. Proto byl nápad 

pro propojení různých sportovních odvětví v rámci jedné soutěže prakticky 

nemyslitelný.36 

Druhou šanci pro prosazení myšlenky znovuzaložení olympijských her dostal 

Coubertin v roce 1894. V tu dobu se blížilo datum Pařížského kongresu, kde se měl řešit 

problém týkající se amatérismu ve sportu. Pierre de Coubertin využil svých 

manažerských a diplomatických schopností a do vydaných osmi stanov, jenž se budou 

během kongresu řešit, přidal i dvě další, které se přímo týkaly možnosti obnovit 

olympijské hry. 

Mimo to dokázal Coubertin získat na svoji stranu mocné lidi, kteří navíc 

vyznávali podobné smyšlení, jako měl sám francouzský pedagog. Na kongres tedy 

pozval zástupce různých evropských velmocí, jako byl belgický král, tři korunní 

princové (z Francie, Švédska, Řecka), ruský velkovévoda, francouzský vévoda, tři 

lordové a další představitelé z vysokých vrstev evropské a zaoceánské společnosti, 

mimo to pozval i řeckého spisovatele D. Vikelase a také českého středoškolského 

profesora z Klatov, Jiřího Gutha Jarkovského. Je zajímavostí, že Jarkovský v tu dobu 

netvořil reprezentanta žádného státního útvaru, jelikož české země byly v tu dobu pod 

nadvládou Rakouska- Uherska a sám Coubertin tuto zemi nikdy nenavštívil. Nicméně 

Jiří Guth Jarkovský se s Francouzem seznámil již dříve a oba pojila známost a později i 

přátelství. Mimochodem pokud by Coubertin navštívil české země již dříve, možná by 

slyšel o osobě Miroslava Tyrše, jehož tělovýchovná organizace Sokol byla právě 

vybudována na antických tradicích.37 

Nicméně podpora jakou si dokázal Coubertin sehnat, byla velice respektovaná a 

možnost prosadit olympijskou myšlenku na kongresu, se tak stávala více reálná. To vše 

                                                 
35 COUBERTIN, Pierre de. Olympijské paměti. Coubertin, Pierre de. Praha: Olympia, 1977. 202 s., str. 8. 
36 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s.  

ISBN 27-048-84, str. 23. 
37 HAVRÁNKOVÁ, Hana. Český olympismus: 100 let. Praha: Olympia, 1999. 160 s. ISBN 80-703-3579-

3., str. 8. 
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ještě potvrdila organizace kongresu, jež se ve finále nesla v duchu antických ideálů a 

olympijských her, zatímco původní záměr, otázka amatérismu, se dostal do ústraní. 

Coubertin s k atmosféře na kongresu vyjádřil následovně: „Jakési jemné rozechvění se 

šířilo sálem, jakoby antická eurythmie sem pronikala přes dálavy věků. To helénismus 

vtékal do rozsáhlého sálu. Od této první chvíle Kongres zapustil kořeny. Poznal jsem, že 

již nikdo ať vědomě či nevědomě nebude hlasovat proti obnově olympijských her.“38 

23. června 1894 tak došlo k odsouhlasení návrhu na obnovení olympijských her. 

Ty se měly konat každé čtyři roky a pokaždé v jiné zemi. Samotní reprezentanti by měli 

být vybíráni prostřednictvím sportovních organizací, které kvalifikačními závody 

vyberou ty nejlepší ze svých zemí. Akce se mohli účastnit pouze amatéři, s výjimkou 

šermířů. Jediné v čem Coubertin neuspěl, bylo datum a místo konání. Francouz si přál, 

aby se první olympijské hry konaly v roce 1900 v Paříži. Hry se tam sice nakonec 

skutečně uskutečnily, ale až jako druhý ročník. Ten první se totiž na návrh Řeka 

Dimitriose Vikelase nakonec uskutečnil už v roce 1896 a to v Athénách, kde se tak bude 

slavit antický odkaz, bez kterého by olympijské hry nemohly znovu vzniknout.39 

2.3  I. olympijské hry v Athénách 1896 

Organizace prvních moderních olympijských her nebyla vůbec jednoduchá. 

Řecko v tu dobu mělo výrazné finanční problémy a místní politika se tak nechtěla 

angažovat v olympijské organizaci. Svých diplomatických schopností musel využít 

Coubertin, aby dokázal přesvědčit dostatek lidí, jenž by mu pomohli olympijské hry na 

řeckém území zaštítit. V tomto ohledu mu výrazně pomohla osobnost řeckého 

korunního prince Konstantina, jenž prokázal výrazné nadšení pro olympijské hry. Přesto 

bylo potřeba sehnat dostatek finančních prostředků na organizaci a výstavbu 

olympijských sportovišť. Díky invenci prince Konstantina se však dokázalo vybrat 

v rámci sbírky 320 000 drachem, což bylo číslo přesahující původní odhad. Další 

výraznou finanční injekci přidal nejbohatší řek té doby Jorge Averof, který svůj kapitál 

použil na výstavbu, či spíše rekonstrukci athénského stadionu, původem z roku 330 př. 

n. l, a to navíc za pouhých 14 měsíců, což výrazně usnadnilo možnost konání 

olympijských her za tak krátkou dobu. 

                                                 
38 COUBERTIN, Pierre de - Olympijské paměti. Coubertin, Pierre de. Praha: Olympia, 1977. 202 s. str. 15 
39 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s.  
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Dostatek finančních prostředků na konání olympijských her byl tedy zajištěn, 

přesto se tak musel olympijský výbor potýkat s nesouhlasem tamní vlády, která neustále 

vyjadřovala značný nesouhlas a odpor. Významnou úlohu tak znovu předvedl princ 

Konstantin, který dokázal dostat na svoji stranu i svého otce, řeckého krále Jiřího I., 

který přijal demisi ministerského předsedy a dosadil na jeho místo předsedu 

souhlasujícího s olympijskými hrami.  

Po tomto důležitém politickém aktu mohly I. moderní olympijské hry 

vypuknout. Stalo se tak 6. dubna 1896.40 

Součásti slavnostního zahájení byl průvod, který přivedl krále Jiřího I. na 

olympijský stadion, kde v tu dobu přihlíželo na 60 tisíc diváků. Poté přišel proslov 

prince Konstantina, který ve svém závěru vyzval krále, aby hry oficiálně zahájil a zrušil 

tak starodávný zákaz císaře Theodosia I. Král Jiří I. tak pronesl dnes již tradiční 

zahajovací formuli: „Prohlašuji za zahájeny olympijské hry v Aténách, které oslavují 

první olympiádu moderní doby.“41, poté ještě dodal, „Ať žije toto setkání, ať žije řecký 

národ!“42 

Po tomto slavnostním aktu následovalo ještě vypuštění holubic do vzduchu a 

také zpěv písně řeckého skladatele Spyrose Samara, která se tak stala olympijskou 

hymnou (oficiálně až roku 1958).43  

Samotných her se zúčastnilo 311 závodníků z 13 zemí. Nejpočetnější výpravu 

vyslala Francie a Německo, po devatenácti lidech. Další hojně zastoupené týmy měla 

reprezentace Maďarska a Velké Británie, která se skládala z osmi lidi. Maďaři navíc 

vystupovaly v jednotných dresech se stejnými slaměnými klobouky, čímž se staly 

průkopníky v jednotných sportovních oděvech, který je dneska u sportovců na 

olympiádách tradicí. Naopak Česko nemělo výpravu žádnou, jediným zástupcem tak byl 

pouze dr. Jiří Guth.44 

Ze sportovních disciplín tvořila základ athénské olympiády atletika. Soutěžilo se 

jak ve sprintech (100m, 100m překážek, 400m), tak v závodech na středních tratích (800 

a 1500 m), zároveň se běžel i 40km maraton na počest antického bojovníka Feidippa, 

                                                 
40 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s.  

ISBN 27-048-84, str. 30. 
41 DOBROVODSKÝ, Vladimír. Olympijské hry v obrazech. Praha: Olympia, 1980. 379 s., str. 17. 
42 PROCHÁZKA, Karel. Olympijské hry: Od Athén 1896 po Moskvu 1980. Olympia Praha, 1984. 639 s. 

ISBN 27-048-84, str. 30. 
43 Olympic.cz: Olympijské symboly a ceremoniály [online]. [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: 
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který tuto vzdálenost uběhl, když přenášel zprávu o vítězství nad Peršany do Athén. 

Feidipp však po tomto sportovním výkonu zemřel vyčerpáním. 

 Z technických disciplín se soutěžilo ve skoku do dálky, do výšky a skoku o tyči. 

Dále pak vrh koulí a diskem a také jsem patřil trojskok.  

Další významnou část olympijských disciplín tvořilo plavání, kde se soutěžilo ve 

čtyřech distancích – 100m volný způsob, 500m volný způsob, 1200m volný způsob a 

100m volný způsob námořníků. 

Velmi početné zastoupení měly i gymnastické disciplíny, které obsahovaly již 

dnes známé odvětví, jako například přeskok, kruhy, hrazda, bradla, atd. V olympijském 

programu byl obsažen i závod ve šplhu, který je však už dnes vyřazen. 

Z cyklistického pohledu bylo na olympiádě obsaženo také mnoho disciplín, 

jezdil se sprint, maraton na 87 km. Velmi náročnou disciplínou byla dvanáctihodinovka, 

během které vítěz Rakušan Adolf Schmal urazil přes 314 km. Svého soupeře však 

nakonec porazil jen o cca 300m.  

Z dalších disciplín jsem patřilo vzpírání, šerm i střelba. Z antických dob se 

zachoval i řeckořímský zápas. Naopak oproti dnešku bylo slabé zastoupení míčových 

her, do kterých na athénské olympiádě patřil jenom tenis. 45 

2.4 Mezinárodní olympijský výbor 

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vznikl současně s rozhodnutím o obnově 

olympijských her, a to na pařížském kongresu v roce 1894. Prvními členy byli zvoleni 

Ernest Callot a baron Pierre de Coubertin za Francii, Demetrios Bikelás za Řecko, 

generál Alexej D. Butovskij za Rusko, plukovník Victor G. Balck za Švédsko, prof. 

William M. Sloane za USA, dr. Jiří Guth za Čechy, dr. Ferenc Kemény za Uhersko, lord 

Ampfhill a Cecil Herbert za Velkou Británii, dr. José Benjamin Zubiaur za Argentinu a 

Leonard A. Cuff za Nový Zéland. Další členové byli dodatečně přidáni v roce 1895, a to 

sice hrabě Lucchesi Palli a vévoda d’Adria Carafa za Itálii, hrabě Max de Bousies za 

Belgii a dr. Willibald Gebhardt za Německo. Zajímavostí je, že většina zvolených členů 

nebyla na kongresu přítomna a o svém zvolení se dozvěděli až prostřednictvím dopisů a 

telegrafů, včetně Jiřího Gutha-Jarkovského. 
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Pár dnů po zvolení členů MOV, došlo i k rozdělení funkcí ve struktuře výboru. 

Na schůzi, která se konala v bytě D. Bikeláse, byly zúčastněny jen čtyři osoby (Bikélas, 

Coubertin, Sloane a Callot). Prvním předsedou byl tak zvolen D. Bikélas, který se tak 

zároveň stal hlavním vyslancem I. olympijských her v Athénách. Generálním 

tajemníkem byl zvolen P. Coubertin a pokladníkem Ernest Callot.  

Mezinárodní olympijský výbor se zrodil na popud P. Coubertina, který vytvořil 

také základní principy a stanovy pro jeho řízení. Důležitým činem bylo mimo jiné i 

konání pravidelných kongresů, které měly posouvat výbor směrem dopředu. Další 

součástí MOV bylo i zakládání národních olympijských výborů (NOV), které se 

navzájem podílely na vývoji obou institucí v průběhu 20. století.46  

2.5 Založení Českého olympijského výboru 

Pro základ národních olympijských výborů výrazně pomohlo schválení stanov 

pojednávajících o organizaci olympijského hnutí na mezistátním, nebo mezinárodním 

principu. Po jednáních MOV se nakonec došlo k usnesení, že olympijské hnutí se bude 

prosazovat za pomoci národnostních institucí. Toto pravidlo trvající až do roku 1914 

výrazně pomohlo národům, které byly součástí velkého státního celku. Kromě Finska 

sem například patřilo také Česko pod nadvládou Rakouska-Uherska.  

Jiří Guth spokojen se schválením i jeho propagované myšlenky se tak ihned 

začal angažovat ve vzniku Českého olympijského výboru. Samotné založení však 

nebylo tak jednoduché, proti byli především činovníci Sokola, ale i zástupci sportovních 

klubů. Po jednáních se nakonec určilo, že místo olympijského hnutí by se Česko mělo 

spíše zaměřit na stanovení instituce dohlížející na chod tuzemského sportu. 8. května 

1897 tak vznikla Česká atletická amatérská unie (ČAAU), což byla jakási obdoba 

francouzské unie USFSA. Tato instituce sdružovala sportovní odvětví, které neměly 

vlastní svaz. Nepatřil sem tedy cyklistický a veslařský svaz, které do roku 1897 už 

fungovaly. Základními činnostmi unie bylo kromě sdružování sportovních spolků i 

rozvíjení českého sportu obecně a také dohlížení a dotváření sportovních pravidel napříč 

různými odvětvími. Předsedou nově vzniklé ČAAU se stal Jiří Guth, zástupcem Josef 

Rössler-Ořovský a tajemníkem Václav Rudl.  

O další možnosti založit i národní olympijský výbor se začalo hovořit až 

v souvislosti s účastí na II. olympijských hrách v Paříži 1900.  V tomto ohledu se řešilo, 
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jací sportovci by se měli účastnit a v jakých disciplínách, zároveň se řešila i otázka, 

zdali je možno startovat na olympijských hrách jako národ a ne jako stát. Ve druhém 

případě by se čeští sportovci olympiády nemohli účastnit. 

Jednání se však častokrát zadrhávala a navíc nebylo po formální stránce ani jisté, 

jestli se budou druhé olympijské hry vůbec konat. Určitý progres mohla přinést osobní 

návštěva Coubertina, ke které však z důvodu nemoci nakonec nedošlo.  

Nicméně na podzim roku 1899 se přípravy na olympiádu znovu rozběhly a tak 

začala jednat i česká unie. Vyústěním bylo vytvoření nového výboru, jehož 

představitelem se stal znovu Jiří Guth a vznikl i oficiální název Český výbor pro hry 

olympijské. Tento výbor měl mít však jen dočasnou platnost, neboť byl vytvořen jen za 

účelem vyslání olympijské výpravy do Paříže. Situace se změnila až s další nejistotou 

ohledně konání určených olympijských her. 7. března 1900 tak došlo k rázné změně ve 

fungování nově vzniklého výboru, který se nyní neměl zabývat pouze organizací 

spojenou s pařížskou olympiádou, ale měl se zabývat činnostmi vztahující se i 

k budoucnosti olympijských záležitostí. Z tohoto pohledu tak na jaře roku 1900 vznikl 

první národní olympijský výbor, a to sice Český olympijský výbor.47 

2.5.1 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský  

V souvislosti se založením mezinárodního i českého olympijského výboru je 

nutno detailněji zmínit osobu přímo spjatou s oběma událostmi, a to sice s Jiřím 

Stanislavem Guthem-Jarkovským.  

Jiří Guth-Jarkovský se narodil 24. ledna 1861 v Heřmanově Městci. Po studiích 

se stal středoškolským pedagogem a učil na gymnáziích. Z pohledu olympijské 

myšlenky bylo pro Gutha-Jarkovského klíčové setkání s Pierrem de Coubertinem 

v Paříži v roce 1891. Na tomto místě započalo jejich přátelství, které vedlo k dosažení 

Gutha do vedení Mezinárodního olympijského výboru a k počátkům jeho aktivity v 

olympijských záležitostech. Po založení ČAAU a ČOV, se stal předsedou i ČSOV, 

který vznikl po první světové válce.  

V roce 1919 se také stal ceremoniářem v kanceláři presidenta republiky na 

Pražském hradě. Zde za svého působení vymyslel řád Bílého lva, který prezident 

putovně rozdává každý rok. Inspiroval se přitom řádem Čestné legie ve Francii. 
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Kromě toho se celý život zabýval etiketou a správností společenského chování. 

Jeho významným literárním dílem, zabývajícím se touto tématikou, byl Společenský 

katechismus, vydaný v roce 1914. 

Z olympijského hlediska byla pak jeho významný počinem organizace zatím 

posledního konaného olympijského kongresu na českém území. A to v roce 1925, kdy 

se tato akce uskutečnila v Praze. Sám Coubertin s konáním VII. kongresu v Praze 

naplno souhlasil a ve svých pamětech se o něm vyjadřuje slovy: „Nakonec bylo 

nanejvýše spravedlivé vzdát hold tomu nádhernému městu, kde se v historii odehrály tak 

dramatické a hluboce lidské proměny. Pro mne, jenž jsem od samého počátku připojil 

českou zemi k olympijskému hnutí a nikdy jsem nepřestával hájit její práva, bylo 

obzvláště žádoucí právě zde ukončit svou předsednickou dráhu. A mohl jsem takto 

projevit vděčnou náklonost svému věrnému spolupracovníku a příteli Jiřímu Guthovi-

Jarkovskému, jedinému dosud žijícímu představiteli původní „staré gardy“.“48 

Pražský olympijský kongres se tak stal významnou událostí v historii olympiády. 

A to jednak z důvodu rezignace Pierra de Coubertina na postu předsedy MOV, ale také 

uznáním Týdnu zimních sportů konaných v roce 1924 v Chamonix za oficiální první 

zimní olympijské hry, které se tak nyní budou konat také s pravidelnou čtyřletou 

odmlkou.49 

2.6 Počátky olympijských her ve 20. století 

První olympijské hry v Athénách dopadly po organizační stránce velmi úspěšně 

a znamenaly výrazný vstup do další olympijské tradice, nicméně stále bylo potřeba 

rozšířit povědomí o olympijských hrách v širším měřítku. Pomoci měl druhý ročník 

olympijských her, který se měl konat ve francouzské metropoli, v Paříži. Ačkoliv ihned 

po skončení olympiády v Athénách jednali řečtí představitelé o konání olympijských 

her pravidelně na jejich území, což však Coubertin už od začátku odmítal a i tento návrh 

nonšalantně obešel a soustředil svou sílu na konání druhých her v Paříži. Jejich zahájení 

však provázely komplikace spojené s malou podporou ze strany francouzské vlády. II. 

olympijské hry se však nakonec uskutečnily, nicméně ani zdaleka nedosahovaly kvalit 

prvních her. Hlavním důvodem bylo, že hry se staly pouze doprovodným programem 

světové výstavy, která se v téže roce konala. Z tohoto důvodu tak byly hry rozvrženy do 
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146. 
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období několika měsíců, docházelo k častým organizačním zmatkům a celkový dojem 

působil až směšně. Na těchto hrách byl i osobně přítomen Jiří Guth Jarkovský, který hry 

okomentoval slovy: „Druhé hry olympijské v Paříži vlastně ztroskotaly“, a vyjádřil se i 

k rozdělování olympijských cen, „Nic nebylo tak ubohé, jako rozdělování olympijských 

cen po závodech pařížských, v Racing Clubu de France v Bois de Boulogne. Byla jakási 

hostina pod širým nebem, hodně hospodská a pak se rozdával galanterní brak, jako při 

posledních závodech provinciálních.“50 

Z českého pohledu však bylo důležité, že se těchto olympijských her poprvé 

zúčastnila olympijská výprava, která skýtala čtyři členy. O účasti pátého a šestého člena 

se dodnes polemizuje, jelikož cyklista František Hirsch se olympiády zúčastnil až 

v době, kdy olympionici už odcestovali z Paříže a medailová tenistka Hedviga 

Rosenbaumová zase není vedena v žádných materiálech ČOV a o její účasti informují 

jenom zahraniční zdroje. I tak si však česká výprava přivezla historický první, byť 

pomyslnou medaili, jelikož atlet František Janda Suk získal druhé místo za hod diskem 

a to i díky přelomové technice ve způsobu hodu, kdy jako první použil otočku.51 

II. olympijské hry v Paříži tedy skončily velkým neúspěchem, který nezlepšila 

ani rostoucí sportovní úroveň a také první start žen na olympiádě. MOV si však 

uvědomil, že organizaci olympijských her nemůže podcenit a je nutno takovéto hry 

pečlivě připravit.  

Bohužel i další hry konané v americkém Saint Louis skončily neúspěchem. 

Důvodem bylo kromě špatné dostupnosti i pojetí olympijských her, které mělo 

s antickými ideály jen málo společného. 

Ke zvratu až došlo v souvislosti s další olympiádou. Po roce 1904 se měly totiž 

konat rovnou dvě olympiády. Jedny schválené Coubertinem v roce 1908 v Římě a druhé 

v roce 1906, a to na návrh řecké vlády, která stále trvala na myšlence konat olympijské 

hry pravidelně na jejich území. II. olympijské hry, jak je Řekové provokativně nazvali, 

však znovu ukázaly správné principy, kterými se má olympijská myšlenka ubírat. 

Sportovní organizace na dokonalé úrovni a oproti olympiádě v USA i mnohanásobně 

větší počet startujících. MOV sice tuto olympiádu nikdy neuznal jako oficiálně konané 

olympijské hry a samotné hry se už také nikdy znovu neuskutečnily, přesto druhá 
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athénská olympiáda přinesla jakousi šablonu, která ukazovala, jakým směrem se mají 

olympijské hry vydat. 

A nadcházející hry v roce 1908, které se z hospodářských a politických důvodů 

přestěhovaly do Londýna, už započaly nový směr olympijských her, které nezastavily 

ani dvě světové války a olympijské hry tak na podobném principu fungují i dnes.52 
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3. Problémy sportu a olympijských her 

Myšlenka olympismu a olympijských her je dnes brána jinak, než tomu bylo 

dříve. Ostatně i v antice se význam olympismu lišil a přinášel sebou i problémy. Antičtí 

Řekové při zakládání olympijských her vycházeli z již známého životního stylu, který 

se snažili dodržovat. Propojení těla a ducha v souladu neboli kalokagathie. I Pierre de 

Coubertin, když zahajoval moderní olympijské hry, se snažil vmístit tuto životní 

filozofii do významu her. Proto je i v olympijské chartě napsáno: „Olympismus je 

životní filosofií povznášející a vyváženě spojující v jeden celek zdatnost těla, vůle a 

ducha. Spojení sportu, kultury a výchovy usiluje olympismus o vytvoření způsobu života, 

založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchově, na hodnotě dobrého příkladu, 

sociální odpovědnosti a na respektování základních univerzálních etických principů.“53 

 

Z toho vyplývá, že olympismus není jenom o sportu, ale vychází i z umění, 

kultury, ale také z výchovných a vzdělávacích principů, které usměrňují jedince. 

Zároveň by sport měl být pouze prostředkem sloužící ke zdraví, ať už psychického, 

nebo fyzického. Nebo jak se říká „ve zdravém těle, zdravý duch“. Bohužel účast na 

olympijských hrách dnes nesouvisí jen s pohybem, ale jde o mnohem víc. 

„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ Tuto dnes již otřepanou frázi s radostí 

používal baron Coubertin, ačkoliv za jejího zakladatele je považován anglikánský 

arcibiskup, jenž tuto větu pronesl ve svém zahajovacím projevu při příležitosti zahájení 

IV. olympijských her v Londýně 1908.54 

Současná společnost však tlačí jedince nejenom k účasti, ale i k co nejlepšímu 

výsledku. Není to však otázka jen současnosti, i v antice bylo všeobecně známo, že 

vítěz bere vše, a že jenom vítězství přinese člověku peníze a slávu.  

Z tohoto tvrzení tak vyplývá, že olympijských her by se měli zúčastňovat jen ti 

nejlepší sportovci ze všech zemí, tudíž i lidé, kteří se sportu věnují sportu na nejvyšší, 

profesionální úrovni. Problém amatérismu a profesionalismu na olympijských hrách je 

jedním ze základních problémů olympismu. Olympismus ve svém původním znění by 
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měl ke startu opravňovat všechny bez rozdílu, což však bohužel nejde. Předseda MOV 

Thomas Bach také řekl že, „Hranice mezi amatérismem a profesionalismem je tenká“.55 

 Už v antických dobách se stal rostoucí profesionalismus u závodníků jedním 

z důvodů, proč olympijské hry zanikly. Sportovci totiž začínali být najímáni za 

úspěchem a docházelo i k častým podvodům a ovlivňování výsledků. I na konci 19. 

století, kdy olympijské hry spatřovaly znovu světlo světa, se řešil problém amatérismu 

ve sportu a tím pádem i na nově vzniklých olympijských hrách. Ostatně na prvních 

olympijských hrách v roce 1896 vystupovalo kromě amatérů i pár profesionálů z řad 

šermířů, jejž byli učitelé šermu, za co dostávali finanční obnos a ztratili tak statut 

amatéra. V průběhu let se však s rostoucím zájmem o sport začal dostávat amatérismus 

do složité pozice. Veřejnost i stále více zasahující byznys do sportu tlačil sportovce 

k lepším výkonům a sportovec už nemohl brát sport jako svůj koníček, ale musel se mu 

věnovat naplno a stát se finančně závislým na něm. Vrcholem boje za amatérismus byl 

krok předsedy MOV, Američana Avery Brundage, který na olympiádě v Sapporu 1972 

diskvalifikoval největší hvězdu alpského lyžování, Rakušana Karla Schranze, jenž se 

vyskytl na obálce časopisu v triku propagující jednu kávovou společnost. Nutno říct, že 

v tehdejší době nebyl Schranz jediným sportovcem, který by nebyl spojován s reklamou 

a většina jiných „amatérských“ sportovců byla zase krytá státním nebo univerzitním 

systémem. Tento až diktátorský čin velkého konzervativce a ctitele původních 

olympijských myšlenek Brundage byl pro tehdejší dobu už neúnosný a bylo potřeba 

jednat a vytvořit reformu, která by měla otázku amatérismu definitivně vyřešit.  

Klíčovou osobností pro vývoj OH ve 2. polovině 20 století se tak stal Juan 

Antonio Samaranch, jenž přinesl změny nejenom v otázce amatérismu, ale i v celkovém 

chodu olympijských her. V 80. letech zrušil amatérský statut a olympiády se tak 

konečně mohli zúčastnit jen ti nejlepší sportovci a zároveň nemuselo docházet až 

k směšnému krytí profesionalismu u soutěžících. Diváci tak mohli sledovat poprvé 

souboj nejlepších tenistů světa na olympijských hrách v Soulu 1988, dech beroucí 

představení amerického basketbalového „dream teamu“ na OH v Barceloně 1992, či 

první účast hokejistů z National Hockey League (NHL) na olympiádě v Naganu 1998. 

Současný prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach říká, že 

bere téma amatérismu za vyřešené, nicméně v poslední době se toto téma znovu ozvalo 
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z důvodu konfliktu olympijského výboru s představiteli NHL, kteří nechtějí na další 

olympiádu v Pchjongjangu 2018 pustit hokejisty, hrající v této nejlepší hokejové lize 

světa, a výsledek jednání je zatím v nedohlednu.56 

Současný konflikt vedení olympijského výboru a zástupců národní hokejové ligy 

totiž naráží na problému, který se jmenuje peníze. Peníze a sport k sobě v dnešní době 

nedomyslitelně patří a olympijské hry jsou tak v dnešní době významnou komerční 

událostí, ačkoliv takový záměr určitě nebyl. Až nástup moderní doby a měnící se 

společnost dovedla olympijské hry do situace, kdy jsou olympijské hry závislé na 

sponzoringu.  

Ostatně sám baron Pierre de Coubertin mluvil s obavami nad současnou 

ekonomickou situací her, když se na Pražském kongresu v roce 1925 loučil s vedením 

Mezinárodního olympijského výboru: „Chtěl jsem jim říci, že začínám nové dílo 

v tomtéž sportovním duchu, v němž jsme společně kráčeli, to je z radostí námahy, 

s touhou po risku a s touhou po nezištném ideálu. A oni v témže duchu budou stoupat 

k vrcholu, kde chceme zbudovat chrám, zatím co dole v rovině se zřizuje obrovské 

tržiště. Chrám potrvá, tržiště zmizí. Tržiště nebo chrám, sportovci musí zvolit. Nemohou 

chtít oboje. Nechť volí!“57 

Nicméně už za fungování Coubertina v čele byla otázka financí v olympijských 

hrách důležitá. První OH v Athénách 1896 by určitě nevznikly bez pomoci řeckého 

milionáře Georgie Averofa, který se svými financemi podílel na stavbě atletického 

stadionu. 

V průběhu let pak docházelo k dalším druhům olympijského sponzorství, byť ne 

v tak velkém měřítku a olympijské hry si tak uchovávaly stále svoji finanční 

nezávislost.  

Přelomovou událostí se pak stalo konání olympijských her v Los Angeles 1984, 

kterým předcházely výrazné problémy s financováním olympiády. V tu dobu bylo již 

velice náročné organizovat tuto masivní akci a to navíc bez státní dotace a sponzoringu 

ze strany prodejců. Z tohoto důvodu se o kandidaturu na LOH 1984 hlásilo jenom Los 

Angeles a to navíc za určitých podmínek, kterými byl prodej olympijských symbolů 

k reklamním účelům. Předseda MOV lord Killanin tento návrh důrazně odmítl a 

očekával, že se o kandidaturu přihlásí ještě jiné potenciální pořadatelské město. To se 

                                                 
56 PROCHÁZKA, Karel. Zimní olympijské hry od Chamonix 1924 k Lake Placid 1980. 1. vyd. Praha: 

Olympia, 1982. 300 s. str. 160. 



   

 

34 

  

však nestalo a nástupce Killanina Juan Antonio Samaranch pak podepsal s americkými 

podnikateli smlouvu, kvůli které muselo dojít i ke změně v olympijské chartě. Ačkoliv 

byl tento krok hodně kritizován a mluvilo se o prodání olympijské myšlenky, tak se 

olympijské hry vydařily a tento Samaranchův krok tak nastartoval novou éru ve 

financování olympijských her, kde hrají roli reklamy, prodej televizních práv a 

sponzorství velkých firem.58 

 

Současně s penězi vstupovala do dějin olympijských her i politika, už od 

počátku závisela organizace olympijských her na kontaktech členů MOV se zástupci 

vedení vysoké politiky. I baron de Coubertin musel pro svoji touhu založit moderní 

olympijské hry, přesvědčit lidi z řad politiků.  

Bohužel kolikrát v historii ovlivnila politická situace chod olympijských her. 

V roce 1916 se nemohly konat OH v Berlíně z důvodu probíhající první světové války a 

následně při hrách v roce 1920 nebyly na hry pozvány státy, které válku vyvolaly. 

V roce 1936 se pak olympijské hry v Berlíně staly propagandou nacistického 

Německa a zároveň prvními megalomanskými olympijskými hrami. Tyto hry se navíc 

staly posledními na dlouhých deset let, kdy olympijská myšlenka stála na pokraji 

vymření z důvodu další světové války.  Až v roce 1948 se konaly další olympijské hry 

v Londýně a znovu bez iniciátorů druhé krvavé války.  

Bohužel ani druhá polovina 20. století nepřinesla politickou nezávislost 

olympijských her. Studená válka a jiné světové politické konflikty se často promítaly do 

dějiště olympijských her, které se s rostoucím společenským a komerčním zájmem 

stávaly prostředkem k vyjádření nesouhlasu nebo bojkotu. Na hrách 1980 v Moskvě 

jsme tak nemohli vidět olympijskou výpravu USA, a naopak v roce 1984 v Los Angeles 

zase nepřicestovala početná výprava Sovětského svazu, včetně Československa. 

Nelze opomenout ani dřívější smutnější událost, kdy se hry v Mnichově staly 

místem, kde proběhl násilný čin v podobě atentátu na izraelské sportovní mužstvo. 

Tyto události tak jenom dokumentují význam, jakým olympijské hry dnes 

disponují, reflektují se v nich jak hospodářské, tak politické vlivy a z původní nesmělé 
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Coubertinovy myšlenky na sportovní vyžití se stala událost výrazně přesahující rámec 

sportu.59 
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4. Sport a média 

4.1 Historie olympijského vysílání 

Sport, respektive sportovní události se staly přímými účastníky vzniku a vývoje 

televizního vysílání. Už na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 snímaly tuto akci 

i tři televizní kamery, jejichž záznam se ukládal na filmový pás, který se potom promítal 

v předváděcích sálech. Ačkoliv byla kvalita záznamu velice špatná, shlédlo tento přenos 

přes 162 tisíc diváků. 

Další vývoj zpomalila druhá světová válka, nicméně na OH v Londýně 1948 

bylo dokonce natočeno na 70 hodin přenosu z olympijských her, jejž mohli zhlédnout 

majitelé televizorů v krátké vzdálenosti od televizního vysílače.  

Nicméně prvním výrazným televizním počinem se stala zimní olympiáda 

v Cortině d’Ampezzo v roce 1956. Zde už italská televizní stanice RAI přinesla plné 

televizní pokrytí, kterému napomohla i dohoda s italskými organizátory, jež poupravili 

některé fragmenty z olympijských her tak, aby vyhovovaly televiznímu vysílání. 

Poněkud kontroverzní událostí se však stala kolize italského rychlobruslaře Guida 

Caroliho, který při jízdě s olympijskou pochodní na slavnostním zahájení zakopl o 

televizní kabel a spadl na led. Pochodeň však nezhasla a Caroli tak svůj úkol splnil a 

olympijský oheň zažehl.60 

Trend televizního zpracování olympijských her pak pokračoval i při konání 

dalších olympiád. V roce 1960, před zahájením zimních olympijských her ve Squaw 

Valley, byla také Američany poprvé zavedena televizní licence, kterou si majitelé 

televizních stanic museli zakoupit, aby mohli vysílat přenos z olympiády.61 

V dalších letech pak docházelo k postupnému vylepšování kvality televizního 

zpracování a prezentace olympijských her. V roce 1968 se OH poprvé vysílaly barevně, 

v Mnichově 1972 se zase vysílalo do všech pěti světadílů a například už v Soulu 1988 

byla poprvé předvedena technologie přenosu ve vysokém rozlišení HDTV, která je dnes 

díky digitalizaci televizním standardem.62 

                                                 
60 KUBÁSEK, Petr. Televizní zpracování OH v Londýně 2012. Brno, 2013. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Mgr. Oldřich Racek., str. 21. 
61 DOVALIL, Josef, František KOLÁŘ, Blanka KONEČNÁ a Zdeněk ŠKODA, ed. 120 let olympijského 

hnutí: konference Českého olympijského výboru: 23. října 2014. Praha: Český olympijský výbor, 2014. 

Olympijská knihovnička (Český olympijský výbor). 144 s. ISBN 978-80-260-7728-2. str. 6-15. 
62 ŠMÍD, Milan. Olympijské obrazovky - od Berlína k Pekingu [online]. 2008 [cit. 2017-05-02]. Dostupné 

z: http://www.louc.cz/09/1990813.html 
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4.2 Historie ČST A ČT 

Historie televizního vysílání na českém území se dá datovat již do období před 

druhou světovou válkou. V tu dobu v Československu žil docent Jaroslav Šafránek, 

který se aktivně podílel na vzniku televizní aparatury u nás a následně se i snažil o 

zavedení televizního vysílače na pražském Žižkově. Jeho ambice však zhatila druhá 

světová válka. Z válečného období lze zmínit německou firmu Fernseh, kde působilo i 

několik českých vědců, kteří se pak angažovali v poválečném televizním vývoji. 

Významný rokem pak byl rok 1948, kdy byla na mezinárodní výstavě MEVRO 

ukázána poprvé televizní technika i československé veřejnosti. 

Od roku 1952 se pak rozbíhají práce na zahájení pravidelného televizního 

vysílání ve spolupráci s čs. rozhlasem. Je vybudován televizní vysílač na Petříně a 1. 

května 1953 promluví k divákům Jaroslav Marvan z televizního studia v Měšťanské 

besedě. V únoru 1954 je pak veřejné televizní vysílání pravidelné.  

Díky finanční podpoře ze strany Sovětského svazu dochází pak k dalšímu vývoji 

Československé televize. Od roku 1960 je zahájena výstavba studia na Kavčích horách, 

odkud se od roku 1970 vysílá až dodnes.63 

4.2.1 První sportovní přenos v ČST 

První sportovní přenos proběhl k příležitosti konání hokejového zápasu mezi 

Československem a švédským týmem Leksand IF. Tehdy se jednalo spíš o experiment a 

zkoušku tehdejší techniky a výsledek přenosu nebyl vůbec známý. Utkání se odehrálo 

na pražské Štvanici, kam se televizní štáb přesunul, a díky využití přenosového vozu 

mohl zahájit první přímý přenos mimo televizní studio. I přes počáteční obavy byl 

zájem televizních diváků obrovský a z toho důvodu se ve finále odvysílaly všechny tři 

třetiny oproti plánovaným dvou. 

Díky velkému zájmu se za dalších deset dní vysílal jiný zápas, tentokrát mezi 

Československem a Kanadou a před samotným duelem byly po celé zemi vyprodány 

televizní přijímače. 

Kvůli těmto zmíněným událostem pak významně vzrostl zájem o přímé přenosy 

ze sportovních akcí. Už v roce 1956 měla ČST možnost vysílat obrázky ze zimní 

olympiády v Cortině d’Ampezzo. Nicméně se raději spolehla na smlouvu s NDR, která 

jim nabídla rozšíření signálu z Berlína až do Prahy. I přes počáteční problémy se 
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dokázala česká strana nakonec dohodnout se zástupci italské televize na odvysílání 

olympiády čs. divákům. Samotná jednání však zajištoval redaktor Mladé fronty 

Miroslav Hladký, který dospěl k ústní dohodě poté, co pozval zástupce televize RAI 

pana Brauna na večeři, která nebyla zrovna levná. Československá televize tak vysílala 

ZOH v Cortině d’Ampezzo zadarmo a toto vysílání je tak někdy považováno za vysílání 

pirátské.  

Oficiální televizní přenos přinesla ČST až o čtyři roky později na olympiádě 

v Římě.64 

4.2.2 Vznik ČT 

Česká televize byla založena Českou národní radou a začala fungovat od ledna 

1992. Mezitím ještě dochází k postupnému konci Československé televize, která se 

definitivně rozpadne se zánikem Československé federativní republiky.  

Samotný vznik ČT byl dost rozporuplný a televize se začala profilovat až po 

rozpadu ČST. Většina majetku z Československé televize připadla právě nově 

vznikající České televizi. Podobná situace nastala i v personálem obsazení, kdy většina 

zaměstnanců také přešla pod vedení ČT.  

Česká televize začala vysílat na vysílacím okruhu ČTV (ČT1) a OK3 (ČT2), 

které se uvolnily po sametové revoluci. S revolucí přišlo i mnoho změn v právní oblasti. 

Pro média byla nejdůležitější novela o provozování televizního a rozhlasového vysílání. 

Média se totiž rozdělila na ty, jež vysílají ze zákona, neboli veřejnoprávně a pak na ty, 

kteří vlastní licenci pro vysílání, tedy soukromé vysílatele. Od roku 1994 to pak vede ke 

vzniku komerční televize Nova a Prima.65 

4.2.3 Digitalizace 

Digitalizace je moderní technologie, která umožnuje vysílat namísto 

analogového vysílání v digitálním vysílání. To přináší několik výhod jak v televizní, tak 

rozhlasové tvorbě. Díky digitálnímu vysílání lze přenášet více obrazových tras, nebo 

vysílat na více programech. Na jeden analogový kanál se vejde až pět digitálních. 

Vysílat lze navíc v lepším obraze a zvuku.  

                                                                                                                                               
63 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 423 s. ISBN 978-802-4730-288, str. 271. 
64 KUBÁSEK, Petr. Televizní zpracování OH v Londýně 2012. Brno, 2013. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Mgr. Oldřich Racek., str. 23. 
65 Česká televize od roku 1993: Vznik a první kroky. Česká televize [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceska-televize-od-r-1993/vznik-a-prvni-kroky/ 
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V Česku se digitalizace začala testovat zhruba od začátku nového tisíciletí a od 

roku 2005 dochází k pozvolnému přechodu od analogového vysílání k digitálnímu. Pro 

jeho zachycení je zapotřebí set-top box, nebo televizní přijímač s technologií zajištující 

zachycení digitálního vysílání.  

Digitalizace se týká i rozhlasového vysílání, nicméně v tomto ohledu Česká 

republika stále dost zaostává. V současné době některé rozhlasové stanice vysílají jak 

analogově, tak digitálně. Plný přechod na digitální se na rozdíl od toho televizního rodí 

pomalu. Předpokládá se, že by rozhlasová digitalizace měla skončit až někdy v roce 

2025, kdy bude vypnuto analogové radiové vysílání. 

4.2.4 ČT Sport 

Česká televize s nástupem digitalizace přišla s novými televizními programy. 

Jedním byl zpravodajský kanál ČT24, založený v květnu 2005, který po vzoru americké 

CNN, nebo britské BBC vysílal nepřetržitě 24 hodin denně. Hlavní obsah tvoří 

zpravodajské relace, nebo publicistické pořady. Některé typy pořadu, jako jsou 

Události, nebo Otázky Václava Moravce běží jak na prvním kanále České televize, tak i 

na zpravodajské ČT24. 

Druhým tematickým programem České televize byl sportovní kanál ČT4, 

později přejmenován jen na ČT Sport. Zde se vysílají sportovní přenosy především 

z tuzemska, ale značnou část pokrývají i zahraniční sportovní klání. Dále se zde 

vyskytují sportovní zpravodajské pořady, nebo pořady se sportovní tématikou.  

ČT Sport vznikl jako součást vysílání pro nadcházející zimní olympijské hry 

v Turíně v roce 2006, a zároveň se stal součásti oslav 50. výročí pořadu Branky, Body, 

Vteřiny, který se řadí k nejstarším pořadům České televize vůbec.  

Od 31. srpna 2013 spustila Česka televize také vysílání programu ČT art a ČT: 

D, oba běží na jednom programu, ale střídají se podle časového schématu. ČT: D vysílá 

od 6:00 do 20:00 a ČT art od 20:00 do 2:00.66 

 

 

 

                                                 
66 ČT: D a ČT art. Aktuálně.cz [online]. 2013 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/ct-d-a-ct-art/r~i:wiki:3868/ 
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Praktická část 
 

5. Cíle a metodika 

Olympijské hry patří k celosvětově nejvýznamnějším událostem, které se konají. 

V posledních letech je jejich konání oddělenou dvouletou odmlkou, při které se střídá 

cyklus letních olympijských her a zimních olympijských her, což přináší nejen změnu 

termínu konání, ale i místa, kde se OH organizují.  

Samozřejmě akce tohoto typu jsou pravidelně medializovaná a s velikostí 

prestiže a globálního významu olympijských her jsou i požadavky na vysílání pro média 

obrovské.  

Česká televize v roce 2006 přišla s monstrózním projektem, který měl umožnit 

vysílání olympijských her prakticky 48 hodin denně. Toto číslo vzniklo z předpokladu, 

že se bude vysílat na dvou programech České televize, na již zaběhlé ČT 2 a pak na 

nově vzniklém sportovním kanálu ČT 4 (dnes ČT sport). Zatímco na zimních hrách 

v Turíně se tento projekt teprve rozjížděl, na další olympiádě v Pekingu se už tento 

nápad naplno zrealizoval. Tento trend v podobě prakticky kompletního televizního 

pokrytí olympijských sportů vydržel až do roku 2016 při konání LOH v Riu de Janeiru. 

Tomuto projektu výrazně napomohla i důležitá uzavřená smlouva s vlastníkem 

vysílacích práv olympijských her, která však s rokem 2016 skončila a Česká televize 

musela následně hledat alternativu, což s rostoucím nákladem na nákup těchto práv je 

velmi složité a je otázka, zdali bude v budoucnu možnost přenášet natolik kvalitní 

televizní vysílání, jako tomu bylo doposud.  

Úkolem mé diplomové práce bude zaměření se na konání dvou letních 

olympijských her, jejichž zpracování v televizi vytvořilo v Česku jakýsi vrchol, který 

půjde v následujících letech lze jen těžko překonat. Konkrétně se jedná o letní 

olympijské hry v Pekingu 2008 a v Riu 2016.  

Hlavním metodologickým úkolem bude sekundární analýza dat a dokumentů a 

to především již vyšlých bakalářských a diplomových prací zaměřených na olympijskou 

tématiku, další fáze bude spočívat i v obstarání odborné literatury, která se váže určitým 

smyslem k mému tématu. S tím přichází i úskalí v podobě nedávného skončení 

olympijských her v Riu de Janeiru a k malému počtu titulů píšících o této olympiádě.  
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Samotná analýza dat se nemusí týkat pouze písemných prací a dokumentů, ale 

z části i audiovizuálních záznamů, které mi pomůžou přinést důležité informace 

z televizního vysílání olympijských her.  

Po určité analýze dat bude následovat i jejich syntéza a navázání do potřebného 

kontextu. Je zapotřebí pracovat s velkým počtem zdrojů, aby moje práce měla pevnou a 

relevantní základnu, od které může rozvíjet své další myšlenky. Po využitých metodách 

sekundární analýzy a syntézy dat budu moct provést důkladné shrnutí zkoumaných 

olympijských her z hlediska jejich televizního zpracování u nás. Shrnutí bude obsahovat 

i grafy a tabulky, ukazující výsledky sledovanosti olympijských her 2008 a 2016, další 

statistické údaje se pak budou týkat i nákladů na výrobu televizního zpracování těchto 

olympijských her. Při prezentaci těchto dat budu vycházet z veřejnoprávního televizního 

média, tedy z České televize, která akce tohoto typu pravidelně vysílá. 

Díky získání dostatečného počtu ucelených informací budu moct přejít k dalším 

výzkumným metodám, využitých v mé diplomové práci. Bude se jednat zejména o 

deskriptivní analýzu, která bude vybírat určité data a poznatky, jež jsou nějakým 

způsobem zajímavé a to především s využitím druhé výzkumné metody komparativní 

analýzy, která bude tyto informace třídit a zadávat do určitých kontextů. Výsledkem by 

pak mohly být zajímavé informace, poukazující na jednotlivé rozdíly ve vysílání obou 

olympijských her. Tyto rozdíly také ukážou, jak se televizní vysílání za osm let změnilo, 

jaké prvky se v současné době při vysílání používají. Zároveň budu nahlížet i na vývoj 

televizního zpracování olympijských her a jaký trend je v současnosti důležité sledovat i 

s ohledem na další v budoucnu vysílané olympiády. Mimochodem budu moct i kriticky 

poukázat na věci, které se při vysílání nepovedly, nebo nebyly zcela dotaženy.  

Výsledkem mé diplomové práce by tedy mělo být představení uceleného 

přehledu z českého televizního zpracování letních olympijských her Peking 2008 a Rio 

de Janeiro 2016 a jeho vlivu na společnost. Dále pak poukázání na určité rozdíly při 

výrobě přenosů mezi jednotlivými vysílanými olympiádami, které dopomohou i 

predikovat budoucnost v televizním vysílání olympijských her u nás. 
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6. Olympijské hry Peking 2008 

6.1 Kandidatura Pekingu na OH 

Peking o konání letních olympijských her usiloval už před začátkem nového 

tisíciletí. Nicméně jeho první kandidatura na LOH 2000 dopadla neúspěšně, když 

v těsném souboji s australským Sydney prohrál o dva hlasy.  

Čína se však z neúspěchu z roku 1993 poučila a o osm let později svoji 

kandidaturu dovedla do úspěšného konce.  

 

V červenci 2001 tak v Moskvě porazil své konkurenty a získal mezinárodním 

olympijským výborem právo konat olympijské hry v srpnu 2008. 

Peking přišel s megalomanským projektem, který v počátcích počítal s investicí 

okolo 20 miliard dolarů, jenže ve finále se částka vyšplhala až na 42 miliard dolarů, což 

je mimochodem dvojnásobný rozpočet České republiky, zároveň byly tyto hry 

trojnásobně dražší než hry v Aténách v roce 2004, které vyšly na cca 15 miliard.  

Tato až neomezená možnost finančních prostředků byla jedním z důvodů, proč 

Peking získal důvěru před jinak silnými konkurenty v podobě Toronta, Osaky a Paříže.  

Od roku 2003 pak Peking rozjel rekonstrukci sportovišť, jehož dominantou byl 

rekonstruovaný národní stadion, jenž byl pojmenován díky svému vzhledu na Ptačí 

hnízdo. Nemalá částka pak byla uvolněna na výstavbu národního stadionu vodních 

sportů, který se zase jmenoval Kostka vody. Rekonstrukce probíhaly natolik rychle, že 

Peking musel před zahájením olympijských her výstavbu zpomalit, aby nemusel platit 

náklady spojené s následnou údržbou sportovních objektů. 

Čína byla z konání her nadšená, pro jejich konání bylo v tehdejších průzkumech 

94,6 % Číňanů. Tato podpora se pak odrazila v samotné organizaci her a také v podobě 

sponzorství čínských firem, které i díky olympiádě mohly proniknout na celosvětový trh 

a Čína tak mohla naplno ukázat svůj hospodářský růst po celém světě.  

Avšak nebyly to pouze pozitivní ohlasy, které se na pekingskou olympiádu 

snášely. Ze zbytku světa se strhla velká kritika na politickou situaci v Číně a jejich 

despotický a proti-tibetský charakter. Proti konání olympijských her v Pekingu se 

hlavně ozývaly organizace bojující za lidská práva, která se často odkazovala i na 

olympijskou chartu, s jehož zněním byla Čína v rozporu.  
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Dalším problémy, které před Pekingem vyplavaly na povrch, bylo bezpečí 

diváků a sportovců ve městě, případné omezování svobody slova u novinářů a také 

smogová situace v Pekingu. Nicméně i s těmito problémy si Peking poradil, díky 

významné finanční podpoře se stal Peking jednou z nejbezpečnějších olympiád 

v historii. Významným počinem si poradila Čína i se smogovou situací, když před 

zahájením olympiády významně snížila počet skleníkových plynů, jenž unikaly do 

atmosféry a to i za cenu omezení dopravy na několika místech. Olympiáda tak proběhla 

v nejčistším ovzduší, jež v Pekingu nepanovalo po dobu několika let.67 

6.2 Sportovní úspěchy na OH 2008 

LOH Pekingu 2008 se zúčastnilo přes deset tisíc sportovců z 205 zemí světa. 

Soutěžilo se 41 sportech a celkově v 302 disciplínách. 

Česká olympijská výprava činila 133 sportovců, jejímž nejmladším členem byla 

sedmnáctiletá gymnastka Kristýna Palešová a nejstarším členem Miroslav Varga, jemuž 

bylo 47 let. Role vlajkonošky se na zahajovacím ceremoniálu zhostila Štěpánka 

Hilgertová.  

Česká republika získala v Pekingu šest medailí, což v počtu medailí znamená 

nejhorší výsledek od dob po rozpadu Československa a i jeden z nejhorších výsledků 

v československé historii, zároveň však česká výprava získala tři zlaté medaile, což je 

více než v Sydney, Athénách a v Riu de Janeiru. Dařilo se nám hlavně ve střelbě, kde 

jsme získali dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili zásluhou Kateřiny Emmons (Kůrkové) a 

Davida Kosteleckého. Další úspěchy přinesly vodní sporty, kde jsme získali dvě stříbrné 

medaile, a to díky skifařovi Ondřeji Synkovi a kanoistům Volfovi se Štěpánkem ve 

vodním slalomu dvojic. V nádherném závodě pak dokázala zvítězit Barbora Špotáková 

v oštěpu žen, když porazila svoji soupeřku Abakumovou z Ruska posledním pokusem a 

vybojovala zlatou medaili. 

Z celosvětového pohledu nejvíce nadchlo vystoupení fenomenálního amerického 

plavce Michaele Phelpse, který dokázal získat na olympiádě v Pekingu osm zlatých 

medailí. V atletice zase zářil jamajský sprinter Usain Bolt, jenž získal tři zlaté medaile a 

všechny svá vítězství navíc okořenil světovými rekordy. V současné době však úspěch 

jamajské štafety na olympijských hrách kazí dopingový nález jednoho z členů jamajské 

                                                 
67 Už samotnou kandidaturu Pekingu provázely protesty. Sport.cz [online]. ČTK, 2008 [cit. 2017-05-07]. 

Dostupné z: https://www.sport.cz/loh2012/profily2012/clanek/133391-uz-samotnou-kandidaturu-

pekingu-provazely-protesty.html 
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čtveřice Nesty Cartera, kvůli němu byla tato zlatá medaile jamajským vítězům, včetně 

Usainu Boltovi, odebrána.  

Čína zvládla olympiádu jak po organizační, tak i po sportovní stránce a na 

letních olympijských hrách získala 51 zlatých a 100 medailí celkově, čímž dokázala 

překonat ostatní velmoci v čele s USA a Ruskem a stala se nejúspěšnější zemí.68  

6.3 Televizní zpracování OH Peking 2008 

Olympijské hry v Pekingu byly jako první vysílány za pomoci digitální 

technologie, která tak dokáže vysílat hry jak na televizním přijímači, tak zároveň i na 

internetu. 

MOV například využil této možnosti a pro země, jejichž televizní společnosti 

nedisponovaly internetovým vysíláním, nabídl možnost sledovat sestřihy 

z olympijských her na kanále Youtube. Tento inovativní způsob sledování olympiády 

využilo mnoho zemí z Afriky, Asie a Blízkého východu a po dobu olympiády se tak 

sledovanost na kanále dostala přes 21 milionu návštěv. Vysílání přes Youtube navíc 

používalo geoblokaci, takže nehrozilo zneužití vysílacích práv pro danou zemi:69 

„Geoblokace je metoda, která zabraňuje uživatelům v přístupu na určité webové 

stránky, videa, hudbu a další obsah na základě jejich umístění a byl široce využíván 

mimo jiné filmovými a televizními společnostmi, které omezují sledování obsahu pro 

konkrétní oblasti.“70 

Zapojení internetu zaznamenalo jednu z přelomových možností, jež olympijské 

vysílání z Pekingu přineslo. Tento technologický pokrok byl částečně využit už 

v Athénách, ale až v Pekingu se stal plnohodnotným doplňkem pro olympijské vysílání. 

Například televizní stanice NBC využila naplno možnosti internetového vysílání a 

odvysílala z pekingské olympiády celkově 3600 hodin, přičemž na TV 1400 hodin a na 

internetu 2200 hodin, což znamenalo, že bylo odvysíláno nejvíce hodin v USA, než kdy 

bylo v součtu všech olympiád snímaných televizí vysíláno.71 

Další z možností digitalizovaného vysílání olympijských her v Pekingu byla 

možnost využití sledování televizních přenosů v HD kvalitě. Olympiáda v Pekingu byla 

                                                 
68 Peking 2008. Olympic.cz [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://www.olympic.cz/olympiada/55-

-peking-2008 
69 ŽIŽKA, Martin. Vysílací práva k olympijským hrám. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Mgr. Jan Šíma., str. 58 
70 Evropská komise chce zrušit geoblokace. Parabola.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

http://www.parabola.cz/zpravicky/23730/evropska-komise-chce-zrusit-geoblokace/ 
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jako první olympiáda kompletně vysílána ve vysokém rozlišení a této možnosti využilo 

značné množství televizních stanic, tedy kromě České televize, která dala přednost ještě 

standardnímu rozlišení.  

Na vysílání LOH Peking 2008 se poprvé podílela i nově vzniklá televizní 

společnost Olympic broadcaster services (OBS), která byla založena MOV v roce 2001. 

Jejím hlavním úkolem bylo zhoštění se všech televizních a rozhlasových vysílání 

olympijských her, tedy i zimních a olympijských her mládeže pro ostatní televizní 

stanice, jež vlastní práva pro přenosy z olympiád. Před rokem 2008 tyto funkce střídavě 

zastupovaly vždy speciálně založené televizní společnosti, které pak chystaly přenosy 

do celého světa. V Athénách se jednalo o Athen olympic broadcaster (AOB). V Pekingu 

již došlo ke spolupráci OBS s pekingskou televizní společností Beijing olympic 

broadcaster (BOB) a od olympiády ve Vancouveru 2010 má tuto úlohu pouze Olympic 

broadcaster services.72 

6.4 LOH Peking na televizi Nova  

Televize Nova nevlastnila žádná televizní práva na vysílání z letních 

olympijských her v Pekingu. O úspěších informovala jen prostřednictvím sportovního 

zpravodajství. Ve sportovních novinách využívala většinou archivních záběrů, či záběrů 

z České televize za splnění jejich akreditačních podmínek pro zveřejnění.  

Pro televizi Nova se stal srpen 2008 nejhorší měsíc v roce, co se týče 

sledovanosti. Její stabilní procentuální celodenní podíl na divácích se běžně drží mezi 

35 až 40 %. V průběhu olympiády v Pekingu její sledovanost výrazně klesla, a to včetně 

Nova Cinema.  

V době trvání olympijských her v Pekingu klesla sledovanost Novy na číslo 

okolo 30 % celodenního podílu na divácích. Naopak k očekávanému nárůstu došlo na 

ČT 2 a ČT 4. Dohromady tak vysílání České televize mělo v měsíci srpnu 2008 větší 

celodenní podíl na televizních divácích než konkurenční televize Nova.73 

                                                                                                                                               
71 ŽIŽKA, Martin. Vysílací práva k olympijským hrám. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Mgr. Jan Šíma., str. 58. 
72 Olympic Broadcasting Services: Fact file. Obs.tv [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.obs.tv/fact_file.php?q=a1 
73POTŮČEK, Jan. TV Nova na letošním minimu: LOH srazily její podíl pod 32 

procent. DigiZone.cz [online]. 2008 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/tv-

nova-na-letosnim-minimu-loh-srazily-jeji-podil/ 
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6.5 LOH Peking v České televizi 

Přístup České televize k olympijskému vysílání v Pekingu byl svým způsobem 

revoluční. Česká televize díky výraznému technologickému pokroku v oblasti 

televizního vysílání nabídla divákovi prakticky 48 hodinové vysílání denně.  

Tento způsob vysílání byl umožněn z několika důvodů. Zaprvé Česká televize 

dostala k odvysílání téměř dvakrát více obrazových tras, než tomu bylo na olympiádě 

v Athénách. Tyto obrazové trasy tak vysílala jak na tradičním kanále ČT2, tak i na stále 

nově vzniklém sportovním kanále ČT 4 Sport. Mimo to poprvé nabídla přenosy určené 

k internetovému vysílání.  

Všechny tyto pokroky mohla zavést i díky stále většímu nástupu digitalizace u 

nás. 

6.5.1 Olympijské vysílání ČT z LOH Peking 2008 

Olympijské vysílání z LOH v Pekingu tedy probíhalo na dvou kanálech, ČT2 A 

ČT Sport, na kterých fungoval nepřetržitý 48 hodinový přenos. 

Česká televize takovýmto způsobem nikdy nevysílala, ačkoliv pár zkušeností 

posbírala při přenosu z olympiády v Turíně v roce 2006, kdy už sportovní přenosy také 

běžely na dvou programech České televize. 

Významný krokem byl vývoj sportovní kanálu ČT Sport. Ten začátkem roku 

2008 přešel právě na dvaceti čtyř hodinový chod, aby se připravil na vrchol roku 

v podobě olympijských her. Důvodem bylo i plánované vysílání dalších sportovních 

akcí, kde je časový posun, tudíž se vysílaly přímé přenosy i v nočních hodinách. 

Konkrétně pro Peking platil plus šestihodinový cyklus. 

Dalším novoročním zavedením byl pro ČT Sport formát 16:9, namísto 

zastaralého 4:3. Tento širokoúhlý formát připravoval vysílání České televize ve 

vysokém obrazovém rozlišení HDTV. Jak již bylo zmíněno, tak LOH v Pekingu už byly 

kompletně odvysílány v tomto rozlišení, nicméně Česká televize stále vysílala ve 

standardním rozlišení, byť i ve formátu 16:9. Důvodem nebyla ani technologická 

nepřipravenost, jako spíše malý dosah pro potenciální diváky, protože pro sledování 

přenosů ve vysokém obrazovém rozlišení je zapotřebí televizní přijímače podporující 
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funkci HDTV, která navíc funguje jen pro vlastníky digitálního vysílání a proces 

digitalizace nebyl v roce 2008 ještě zcela dokončen.74 

6.5.2 Vysílací schéma LOH Peking na ČT 

Olympijské vysílání pro letní olympijské hry v Pekingu mělo začít 8. srpna 

2008, nicméně nakonec se vysílalo již 6. srpna 2008 a to z důvodu startu olympijského 

fotbalového turnaje, který tradičně začíná dříve, aby se stihl dohrát v řádném termínu. 

8.8 2008 v 13:00 se však rozjelo Studio Peking na ČT2, kde vystoupil Robert 

Záruba a od 14:00 byl na programu přímý přenos slavnostního zahájení her XXIX. 

olympiády s komentářem Michala Dusíka a Vladimíra Drbohlava. 

 

Program pro oba kanály České televize byl tematicky rozdělen, na druhém 

programu České televize většinou probíhalo Olympijské studio Peking, kde se vysílaly 

nejzajímavější přenosy, většinou s českou účastí, nebo přenosy z nejatraktivnějších 

olympijských sportů. Denní přenos sportů byl zakončen pořadem Vrcholy her zhruba 

okolo 18:00, kdy byly dokončeny všechny disciplíny v Pekingu a Česká televize 

nabízela, buď sestřihy, nebo reprízy toho nejzajímavějšího, co daný den přinesl. 

Zatímco na programu ČT Sport probíhaly v průběhu her převážně přenosy z míčových 

sportů, doplněné pořadem Velký přehled, jenž nabídl sestřihy ve stopáži cca 60 minut z 

olympijských závodů.75 

 

Tímto stylem probíhalo vysílání po dobu celých olympijských her, tedy do 24. 

srpna 2008. Nicméně se občas do olympijského vysílání dostaly i přenosy z fotbalu, 

nebo závody motocyklů. To bylo způsobeno uzavřenými dlouhodobými smlouvami, 

které zavazovaly Českou televizi k odvysílání těchto přenosů. Jednalo se o zápasy 

Gambrinus ligy, fotbalové zápasy českých celků v předkole Evropské ligy a také 

mistroství světa motocyklů v Brně. Tyto sportovní akce tak narušily olympijský 

program České televize převážně o víkendech. 

Zároveň docházelo i k obvyklým změnám v programu vysílání, které byly 

zapříčiněny jednak narušením časového itineráře samotných organizátorů, anebo také 

                                                 
74 Dárek ČT sportovním fanouškům: ČT4 SPORT ve formátu 16:9 a 24 hodin denně. Česká 

televize[online]. 2007 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-

zpravy/?id=2861&strana-2=175&category=2 
75 Televizní program. Česká televize [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/08.08.2008/ 
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losem například u tenisových zápasů, kde bylo, kolikrát nejasné v kolik hodin se naši 

hráči dostanou na kurt a budou moct začít hrát svá utkání. 

 

Olympijský den na ČT2 byl tedy zahájen zhruba ve 3:00 nebo ve 4:00 hodiny ráno 

podle začátku olympijský disciplín. Od těchto provizorních časů pak probíhal sled 

sportovních disciplín. Prioritu měly sporty, kde figurovala česká účast, a dále pak 

atraktivní sporty pro diváka. Tímto způsobem pak druhý program České televize vysílal 

až do cca 18 hodin, kdy olympijský den v Pekingu skončil.  

Česká televize tak musela reagovat na časově nepříznivou situaci s ohledem na 

časový posun v Pekingu, kdy většina olympijských disciplín probíhala v denních 

hodinách a večerní hodiny, neboli doba „prime timu“, tak zůstávala prázdná. Ačkoliv 

oficiální vysílatel pekingské olympiády, tedy jak společnost OBS, tak pekingská 

televizní společnost se snažila nejsledovanější disciplíny zařazovat do časově 

nejatraktivnějších časů na evropském území. 

Každopádně do období po 18 hodině zařazovala Česká televize na druhém 

kanále několik pořadů týkajících se přehledů olympijských disciplín a jejich výsledků. 

V 18:00 začal již zmíněný Velký přehled, který mapoval nejdůležitější momenty 

her, úspěchy a dojmy českých sportovců a vysílal reportáže z dějiště her. 

Od 18:45 pak přišel na řadu pravidelný pořad Rozhovor s hvězdou, kam si do 

provizorního studia v Pekingu zval Jaromír Bosák zástupce českých olympioniků, kteří 

na olympiádě soutěžili. V patnáctiminutové stopáži pak Bosák sportovce vyzpovídal o 

jejich dojmech a pocitech. 

Od 19:00 se vysílal další pravidelný pořad, který běžel na obou kanálech ČT, 

jenž se nazýval Olympijský ring. V tomto pořadu jsme měli možnost sledovat nejlepší 

olympijské zápasy boxu v daném dnu. 

Posledním pořadem, který běžel na druhém kanále, byl Den olympijských her. 

Zde se odvysílaly záznamy z vrcholných okamžiků olympijských her v daném dnu. 

 

Na ČT Sport bylo programové schéma víceméně podobné. Lišily se akorát časy 

pořadů. Pořad Velký přehled začínal až ve 23 hodin a kolem půlnoci pak pořad 

Olympijský ring. Hlavní změnou byl již zmíněný jiný obsah programu. Na ČT Sport se 

vysílaly převážně zápasy z míčových her, a proto se v programovém schématu střídaly 

přímé přenosy se záznamy, přičemž linie přímých přenosů trvala cca do 18 hodiny a pak 
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následoval blok se záznamy dokončený Velkým přehledem a Olympijským ringem ze 

zmíněných olympijských disciplín.76 

 

 

Na ČT2 se olympijský den dělil následovně: 

 3:00/4:00 – OH Peking Olympijské studio 

 18:00 – Vrcholy her  

 18:00 – Velký přehled (sestřih nejzajímavějších momentů z her, úspěchy a 

dojmy českých sportovců, reportáže z dějiště olympijských her) 

 18:45 – Rozhovor s hvězdou 

 19:00 – Olympijský ring 

 20:00 – Den OH 

Na ČT Sport se olympijský den dělil následovně: 

 3:00/4:00 – Olympijský speciál 

 23:00 – Velký přehled 

 00:00 – Olympijský ring 

 

6.6 Webový speciál 

S přístupem k internetovému vysílání přišla i poprvé Česká televize, jež nabídla 

webový speciál www.loh.cz, jakožto přílohu zpravodajského portálu ČT24. Zde tvořila 

kompletní zpravodajství z dějiště olympijských her v Pekingu a také možnost si pustit i 

dalších šest video přenosů z olympijského vysílání. Na tvorbě webového obsahu 

dohlížel i vedoucí internetového oddělení České televize Petr Svatoš, 

„Důležitou součástí stránek bude také aktuální video zpravodajství a kompletní 

výsledkový servis. Počítá se samozřejmě i s řadou příspěvků přímo z dějiště olympiády 

od sportovních redaktorů České televize, ať již formou blogů či v podobě MMS 

fotografií,"77 

                                                 
76 Tisková konference RS k OH Peking 2008. Česká televize[online]. 2008 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10200510886-tiskova-konference-rs-k-oh-peking-

2008/208471296310022/ 
77 Web České televize: Až 8 přímých přenosů z LOH Peking 2008 současně. Česká televize [online]. 2008 

[cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-

zpravy/?id=3276&strana-2=168&category=2 

http://www.loh.cz/
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Funkce on-line přenosů byla dostupná prostřednictvím aplikace Videopůjčovna 

ČT, která byla však placená a přenosy byly nabízeny bez českých komentářů s výjimkou 

ČT2 a ČT4, kde byla také možnost si tyto přenosy na internetu pustit a to zadarmo. 

Projekt Videopůjčovny ČT v roce 2009 skončil, jelikož byl prodělečný a zájem o 

něj pramalý. Česká televize tak zareagovala i na přístup komerčních stanic, které 

internetový obsah nabízely zadarmo. Mimo to se ČT pustila naplno do projektu 

iVysílání, který se v následujících letech ukázal jako správný krok a na dalších nejenom 

sportovních akcích byl hojně využíván.78 

6.7 Personální obsazení redakce sportu ČT 

Na letní olympijské hry bylo akreditováno 28 novinářů České televize. Většinu 

z nich tvořili komentátoři, kteří prostřednictvím televize komentovali sportovní 

disciplíny přímo z olympijských sportovišť v Pekingu. České televizi se podařilo pokrýt 

téměř všechna sportoviště díky počtu sedmnácti komentátorů, kteří do čínské metropole 

dorazili.  

Kromě zmíněných komentátorů pomáhali v některých sportech i experti z řad 

bývalých sportovců. Do Pekingu tak odcestoval Tomáš Dvořák, jakožto odborník na 

atletiku, kterou komentoval s Michalem Dusíkem, Jaroslav Kovář, bývalý hráč 

basketbalu, jenž diváky provázel nabitým olympijský turnajem spolu s Jakubem 

Bažantem a plavkyně Markéta Kaplanová, která komentovala plavecké závody 

s Ondřejem Zamazalem. 

Do Pekingu se také vypravili dva reportéři, kteří sbírali informace z dějiště her, 

byli jimi Ondřej Tomek a Jiří Hölzel. Další informace sbíral i zkušený zpravodaj České 

televize, který v Číně pravidelně tvořil reportáže, Tomáš Etzler.  

Rozhovory se sportovci moderoval Jaromír Bosák v pořadu Rozhovor s hvězdou. 

Dalšími neméně důležitým členem byl šéf Pekingské mise Vladimír Drbohlav, 

který organizoval správných chod televizních operací a také spolu komentoval 

slavnostní zahájení a zakončení her. 

Do Pekingu odcestovala téměř polovina celé redakce sportu České televize, 

kromě zmíněných novinářů se jednalo i o členy technického štábu, kteří vyráběli přenos 

pro Českou televizi, ale zároveň i pro Mezinárodní olympijský výbor. 

                                                 
78 Videopůjčovna ČT končí, byla prodělečná. Týden.cz [online]. 2009 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

http://www.tyden.cz/rubriky/media/televize/videopujcovna-ct-konci-byla-prodelecna_151010.html 
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Česká televize totiž od roku 1996 po dohodě s MOV tvoří televizní přenosy 

některé olympijské disciplíny, jejíž vysílání se přenáší do celého světa. Od roku 1996 to 

byla tvorba televizních přenosů z fotbalového olympijského turnaje. Na LOH 2008 se 

situace trošku změnila a Česká televize byla po dohodě požádána, aby místo 

fotbalového turnaje, který pokryje místní čínská televize, vytvářela přenosy 

z pozemního hokeje. 

Druhá část televizní redakce sportu zůstala v Praze, kde v olympijském 

televizním studiu informovala o dění v dějišti her. Toto studio moderovala trojice lidí, 

Robert Záruba, Petr Vichnar a Vojtěch Bernatský, který měl za úkol i pozvat hosty ze 

sportovního prostředí, kteří budou glosovat sportovní výkony našich olympioniků.  

Do studia na Kavčích horách dorazilo v průběhu olympiády 71 hostů.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Tisková konference RS k OH Peking 2008. Česká televize [online]. 2008 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10200510886-tiskova-konference-rs-k-oh-peking-

2008/208471296310022/ 
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7. Olympijské hry Rio de Janeiro 2016 

7.1 Kandidatura Ria de Janeira na OH 

O konání letních olympijských her v Riu de Janeiru se rozhodlo na zasedání 

Mezinárodního olympijského výboru v říjnu 2009. Rio bylo považováno při hlasování 

na vítěze kandidatury na jednoho z favoritů a to i díky předchozím neúspěšným 

kandidaturám v letech 1936–1940 a 2004–2012. Na pátý pokus však kandidatura vyšla 

a Rio porazilo ve finále Madrid, který byl zase považován za outsidera kandidatury. 

Každopádně se jihoamerickému pořadatelskému městu podařilo získat možnost konat 

letní olympijské hry na úkor měst, jako bylo Tokio, jež nakonec získalo LOH v roce 

2020, nebo Chicago, za které přijel lobbovat i sám prezident USA Barack Obama. 

Nutno poznamenat, že o kandidaturu na pořádání OH v roce 2016 se hlásila i 

Praha.  

Každopádně Rio de Janeiro se po vítězství stalo teprve třetím městem, jež bude 

konat olympijské hry na jižní polokouli. Dříve se tomu tak stalo v australském 

Melbourne 1956 a Sydney 2000.80 

Rozpočet na olympijské hry byl mnohem skromnější oproti předchozím OH 

v Pekingu nebo Soči, počítalo se s finančními náklady okolo 10,3 miliardy dolarů, což 

bylo i méně než při olympijských hrách v Londýně, které se z původních 4 miliard 

nakonec vyhouply na konečných 14 miliard dolarů. I hry v Riu se však nakonec 

prodražily více, než se předpokládalo.81  

Důvodem byly silné problémy s přípravou her. Samotná infrastruktura a příprava 

sportovišť byla dokončena včas, nicméně kolikrát ve špatné kvalitě a bylo zaznamenáno 

několik případů, kdy sociální zařízení v olympijských vesnicích byla krajně 

nevyhovující a například australská olympijská výprava na protest opustila olympijskou 

vesnici a ubytovala se v přilehlých hotelích.  

Problémem byla i znečištěná zátoka Guanabara, kde se konaly závody 

v jachtingu, nebo jezero Rodrigo de Freitas, kde soupeřili veslaři a kanoisté. Zde 

                                                 
80 Brazilské Rio uspořádá olympiádu v roce 2016. První v Jižní Americe. iDnes.cz [online]. 2009 [cit. 

2017-05-12]. Dostupné z: http://oh.idnes.cz/olympijske-hry-2016-0mg-/rio-

2016.aspx?c=A091002_170734_sport_oh_bur 
81 Organizátoři OH v Riu šetří. Seškrtali deset procent provozních nákladů. Rozhlas.cz [online]. 2015 [cit. 

2017-05-12]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/organizatori-oh-v-riu-setri-seskrtali-deset-

procent-provoznich-nakladu_201510091910_vman 
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musela brazilská vláda vydat mnoho financí na čištění těchto vod, aby se vyhnula kritice 

a případnému onemocnění někoho ze závodníků. 

Zdravotním problémem byl i vir zika, jehož epidemie se rozmohla po velké části 

Jižní Ameriky zhruba rok před zahájením olympiády. Tuto nemoc přenášejí komáři, 

avšak pro zdravého člověka nepřináší přílišné riziko. Komplikace mohou nastat jen pro 

samotný plod, na který může mít vir až fatální účinky spojené se špatným vývojem 

mozku u jedince. Z tohoto důvodu tak účast na olympiádě odřekli někteří sportovci. 

Z českého hlediska nás hlavně postihla neúčast tenistů Tomáše Berdycha a Karolíny 

Plíškové.82 

7.2 Sportovní úspěchy na OH 2016 

Už před začátkem letních olympijských her v Riu de Janeiru zasáhla sportovní 

svět šokující zpráva. Podle světové antidopingové agentury (WADA) docházelo při 

zimních olympijských hrách v Soči k organizovanému krytí dopingu u ruských 

sportovců. O toto systémové krytí se navíc přičinilo ruské ministerstvo sportu.  

S touto kauzou se zároveň rojily myšlenky na vyloučení ruské olympijské 

výpravy z olympijských her v Riu. Mezinárodní olympijský výbor tento případ řešil 

téměř do poslední chvíle a nakonec se rozhodl podat hlavní část rozhodnutí na 

mezinárodních sportovních svazech. Z tohoto pohledu vyloučila mezinárodní atletická 

federace (IAAF) všechny ruské atlety s výjimkou běžkyně Julie Štěpanové a dálkařky 

Darije Klišinové, které žijí trvale mimo Rusko a nejsou tedy podrobováni tamnímu 

dopingovému systému.83 

Do Ria nakonec odcestovalo 321 ruských sportovců z původních 387, kromě 

atletů nevyrazila ani výprava ruských vzpěračů.  

Do Ria de Janeira nakonec vyrazilo celkově 11 303 sportovců, což bylo více než 

na olympiádě v Pekingu. Oproti olympiádě v Pekingu se účastnilo i více zemí, když se 

poprvé na letní olympiádě představila výprava Kosova a Jižního Súdánu, na 

                                                 
82 Olympiáda v Riu? Žádný luxus a problémy. Brazílie škrtá, kde může. Denik.cz [online]. 2015 [cit. 

2017-05-12]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympiada-v-riu-zadny-luxus-a-problemy-

brazilie-skrta-kde-muze-20151228.html 
83 Ruští atleti neuspěli s odvoláním, v Riu startovat nebudou. Forum24 [online]. 2016 [cit. 2017-05-12]. 

Dostupné z: http://forum24.cz/udalosti/rusti-atleti-neuspeli-s-odvolanim-v-riu-startovat-nebudou/ 
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olympijských hrách v Riu také startoval Olympijský atletický tým uprchlíků a Nezávislý 

olympijský atletický tým.84  

Česká olympijská výprava vyrazila na olympiádu se 104 sportovci. Do Ria se 

kvalifikovala i golfistka Klára Spilková, která se tak účastnila olympijského golfového 

turnaje, který se do olympijského programu vrátil po sto letech. Naopak chybělo 

zastoupení českého týmu v míčových hrách, který po dvaceti letech nereprezentoval 

naší zemi. Z tohoto pohledu tedy odcestovala do Ria nejmenší výprava od rozpadu 

Československa.  

Z celosvětového hlediska nadchl návrat již zmíněného golfu do olympijského 

programu, ale také sedmičkové ragby, jež se také zařadilo do programu olympiády.  

Nejúspěšnějším sportovcem se znovu stal Michael Phelps a Usain Bolt. Michael 

Phelps neměl původně na olympiádu přijet ze zdravotních důvodů, avšak nakonec se 

dokázal dát dohromady na olympijské závody. V nich vybojoval dalších šest medailí, 

z toho pět zlatých a jednu stříbrnou, čímž zaokrouhlil svůj počet na neskutečných 28 

medailí z olympijských her. Bolt zase zvládnul vyhrát ve svých třech běžeckých 

disciplínách, po stovce vyhrál i ve dvoustovce a běžecké štafetě na 100 metrů.  

Fantastický světový rekord předvedl Jihoafričan Wayde Van Niekerk, který 

v osmé dráze zaběhl čas 43,03 ve finále závodu na 400 metrů a překonal tak rekord 

Michaela Johnsona z roku 1999.85 

Největšího českého úspěchu dosáhl judista Lukáš Krpálek, jenž získal zlatou 

medaili v kategorii do sta kilogramů. Další dvě stříbrné medaile z celkového počtu 

deseti cenných medailí získal Jaroslav Kulhavý v závodě horských kol a kajakář Jiří 

Dostál. O sedm bronzových se postarali zástupci vodních sportů Jiří Prskavec, Ondřej 

Synek a čtyřkajak Havel, Trefil, Dostál, Štěrba. Dále pak také tenisti Petra Kvitová, 

deblistky Lucie Šafářova a Barbora Strýcová a v zápase smíšených čtyřher Lucie 

Hradecká a Radek Štěpánek. Na zlatou medaili tentokrát nedosáhla obhájkyně zlata 

z Pekingu a z Londýna Barbora Špotáková, která získala v Riu „pouze“ bronzový cenný 

kov.86 

                                                 
84 „Velká výzva pro filmaře,“ říká šéf. Rozhlas.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/archiv/zamikrofonem/_zprava/velka-vyzva-pro-filmare-rika-sef-rozhlasoveho-

dokumentu--1653786 
85 Van Niekerk přepsal světový rekord Michaela Johnsona v běhu na 400 metrů. Česká televize [online]. 

2016 [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/338326-van-niekerk-

prepsal-svetovy-rekord-michaela-johnsona-v-behu-na-400-metru/ 
86 Rio 2016. Olympic.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/olympiada/60--rio-de-janeiro-2016 
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7.3 Televizní zpracování OH Rio de Janeiro 2016 

Už v průběhu olympijských her v Pekingu se ve Spojených státech řešila otázka, 

kdo z největších olympijských vysílatelů získá televizní práva pro následující 

olympiády. 

Do roku 2012 měla tyto práva americká televizní společnost NBC, která vysílá 

olympiády pro americké publikum prakticky od roku 1964.  

Nicméně do boje za vysílací práva pro ZOH 2014, 2018 a LOH 2016 a 2020 se 

přihlásila společnost ESPN, která měla zájem olympiády vysílat. Chtěla přitom vysílat 

v reálných časech ve všech časových pásmech, což by byla změna oproti vysílacímu 

schématu NBC, jenž vysílá živě jen ve východních a centrálních časových pásmech.  

Po dlouhých jednáních došlo v roce 2011 k nejdražší dohodě o vysílacích 

právech v olympijské historii. Americká televizní společnost NBC totiž podepsala 

smlouvu s vlastníky olympijských práv International Olympic Committee (IOC) na 4,38 

miliardy dolarů. NBC touto částkou převálcovala nabídku společnosti ESPN a zároveň 

využila dlouhodobé spolupráce s Mezinárodním olympijským výborem. Díky tomu má 

tak právo vysílat až do roku 2020, tedy včetně LOH v Tokiu.87  

Tato smlouva se v roce 2014 ještě vylepšila, když se IOC dohodla s NBC na 

rozšíření vlastnictví vysílacích práv až do roku 2032, přičemž NBC ve finále zaplatí 

7,65 miliard dolarů, což je asi 151 miliard korun.88 

V roce 2008 NBC přinesla z letních olympijských her v Pekingu 3600 

odvysílaných hodin, což byl tehdy největší počet odvysílaných hodin v součtu všech 

olympiád dohromady. Z posledních letních olympijských her v Riu de Janeiru však 

dokázala společnost NBC odvysílat téměř dvojnásobek, když odvysílala 6735 hodin. 

 

Před LOH v Riu de Janeiru, respektive i před zimními hrami v ruském Soči 

došlo i k velké změně v rámci televizního vysílání pro evropské země. IOC totiž 

ukončila dlouhodobou spolupráci s vlastníkem televizních práv European Broadcasting 

Union (EBU) a tak se významně změnila struktura prodávání televizních práv pro velké 

sportovní akce na evropském území.  

                                                 
87 ESPN Eyes Rights to Games in 2014 and 2016. Ny times [online]. 2008 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2008/08/20/sports/olympics/20espnoly.html?_r=1&oref=slogin 
88 NBC na olympiádě v Riu rekordně bohatne, prodala reklamy za miliardu dolarů. E15.cz [online]. 2016 

[cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/nbc-na-olympiade-v-riu-rekordne-bohatne-

prodala-reklamy-za-miliardu-dolaru-1283613 
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Společnost EBU byla založena už v roce 1950 a od roku 1960 do roku 2012 

vlastnila vysílací práva pro olympijské hry. 

České televize patřila do této unie od roku 1993, čili od samého vzniku České 

televize, čímž profitovala z předchozí spolupráce Československé televize s EBU, nebo 

s její dceřinou společností OIRT. 

Díky této spolupráci měla výhradní právo vysílat velké sportovní akce typu 

olympijských her, nebo mistroství světa ve fotbale. Členství v EBU navíc chrání 

veřejnoprávní společnosti od vlivu komerčních stanic a dochází tak k vzájemné 

kooperaci. EBU totiž nenabízela práva na základě nejvyšší finanční nabídky, ale velkou 

roli hrálo pokrytí vysíláním televizních společností a jeho schopnost volného šíření, kde 

mají stále převahu veřejnoprávní sektory nad komerčními.89  

Nicméně od roku 2012 došlo k ukončení zmíněné spolupráce mezi 

Mezinárodním olympijským výborem a EBU a výrazně se tak otevřela možnost pro 

vysílání velkých sportovních akcí na komerčních stanicích v Evropě.  

Nyní se olympijské hry prodávají v balíčcích, případně lze koupit exkluzivní 

práva jen na jedinou disciplínu. Tento prodej zajišťuje agentura Sportfive, která prodává 

vysílací práva pro evropské země s výjimkou Velké Británie, Německa, Francie a 

Skandinávie, kde budou probíhat jednání přímo s MOV.  

 

Kvůli této změně v prodeji práv došlo i k boji o vysílací práva pro ZOH Soči 

2014 a LOH Rio de Janeiro 2016 na českém území.  

V říjnu 2012 došlo k přerozdělení práv od agentury Sportfive. A Česká televize 

získala práva na vysílání volně šiřitelného signálu z olympijských her, nicméně stejnou 

možnost získala i TV Nova, která chtěla nabídnout olympijské televizní vysílání na 

svých placených kanálech. Tato nabídka se vztahovala i k následujícím letním 

olympijským hrám v Riu de Janeiru. 

Současně však došlo k boji o exkluzivní práva na odvysílání olympijského 

ledního hokeje ze Soči, do nějž se zapojila i televize Prima.  

                                                 
89 KUBÁSEK, Petr. Televizní zpracování OH v Londýně 2012. Brno, 2013. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Mgr. Oldřich Racek., str. 41. 
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Největší finanční nabídku podala televize Nova a získala tak práva na odvysílání celého 

hokejového turnaje. Pro Českou televizi by to znamenalo, že by poprvé v historii 

neodvysílala olympijský lední hokej.90 

Nicméně v říjnu 2013 došlo ke změně. Nova, která mohla vysílat hokej jak na 

volně šiřitelných kanálech, tak placených, odstoupila ze svého projektu a nabídla práva 

na odkoupení pro Českou televizi. V listopadu 2013 nakonec došlo k dohodě a 

k výměnnému obchodu mezi komerční Novou a veřejnoprávní Českou televizí, kdy 

Nova získala výměnou za práva pro olympijský lední hokej, možnost vysílat filmy ve 

vlastnictví České televize, konkrétně se jednalo o divácky veleúspěšný film 

Snowboarďáci a dnes již kultovní seriál ze 70. let Chalupáři.  

Česká televize tak místo jen 60 minutových záznamů z ledního hokeje, který 

obdržela v rámci olympijského balíčku od agentury Sportfive, získala od tuzemské 

televize Nova práva na odvysílání kompletního turnaje v ledním hokeji na olympijských 

hrách v Soči 2014. Z tohoto důvodu také Česká televize nakonec odvysílala olympijský 

program na obou televizních programech, tedy na ČT2 a ČT sport, původně chtěla 

vysílat olympiádu jen na sportovním kanále České televize.91  

7.4 LOH Rio de Janeiro na televizi Nova 

Televize Nova disponovala od roku 2012 vysílacími právy na olympijské 

vysílání ze zimních a letních olympijských her 2014/2016. 

V rámci letních olympijských her v Riu de Janeiru se soustředila především na 

míčové sporty, se kterými má větší zkušenosti díky vlastnění práv na basketbalovou 

NBA, nebo tenisové Grand slamy.  

Olympijské vysílání probíhalo na dvou kanálech televize Nova, jednalo se o 

Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Oba tyto programy fungují jen na placené bázi v rámci 

kabelových a satelitních připojení.  

Kromě odvysílaných zápasů z olympijského turnaje v tenisu a basketu, nabídla 

Nova také přenosy z házené, fotbalu, ragby a golfu. Jako další z olympijských sportů 

nabídla Nova i vysílání cyklistiky, plážového volejbalu a atletiky. Mimo to si zaručila i 

                                                 
90 Olympijský hokej bude na Nově, další sporty zároveň na ČT a Nova Sport. iDnes.cz [online]. 2012 [cit. 

2017-05-13]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/olympijsky-hokej-v-televizi-dgk-

/reprezentace.aspx?c=A121011_105137_reprezentace_cig 
91 RŮŽIČKOVÁ, Anna. Srovnání olympijského vysílání České televize ze zimních olympijských her 2010 

a 2014. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce PhDr. 

Milan Kruml., str. 45. 
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vysílání boxu, s nímž má taktéž zkušenosti díky vlastnění práv pro vysílání zápasů o 

mistrovské pásy, ale také odvysílala oba ceremoniály z olympijských her v Riu.  

Denní počet odvysílaných hodin se pohyboval okolo 12 hodin na obou kanálech, 

přičemž se jednalo především o přímé přenosy. 

Olympiádou se výrazně zabývalo i denní zpravodajství, které připravovalo 

reportáže z místa dějiště olympiády, nebo rozhovory se sportovci. Kromě klasických 

zpravodajských zpráv vznikl i speciální pořad Olympijský kraťas. 

V tomto pětiminutovém magazínu se objevily aktuální novinky z olympiády a 

vrcholné okamžiky her. Pořad byl zařazen každý všední den po skončení poledních 

Televizních novinách.92 

 

7.5 LOH Rio de Janeiro v České televizi 

Olympiáda v Riu de Janeiru byla první letní olympiádou, jež probíhala na 

stanicích dvou televizních společností, kromě tradičního vysílatele veřejnoprávní České 

televize, přišla s pokrytím olympijského vysílání i komerční televize Nova.  

Česká televize přenášela olympijské vysílání opět na svých dvou televizních 

kanálech, kromě ČT sport se jednalo také o ČT2. Zároveň disponovala možností vysílat 

až deset přenosů z různých disciplín, které nabízela na olympijském webovém speciále 

www.ceskatelevize.cz/rio2016.  

7.5.1 Olympijské vysílání ČT z LOH Rio 2016  

Česká televize z velké části navázala na zkušenosti z olympijských vysílání 

z Pekingu a Londýna. Znovu vysílala na obou kanálech ČT prakticky 48 hodin denně.  

Vysílání probíhalo jak ve standardním rozlišení, tak v rozlišení HD.  

Olympijské vysílání ve vysokém rozlišení mělo premiéru v souvislosti se 

zahájením ZOH ve Vancouveru 2010, Česká televize nebyla tehdy technicky úplně 

uzpůsobena tomuto typu vysílání, nicméně vlastnila jeden HD přenosový vůz, který 

sloužil po dobu olympiády jako hlavní výrobce vysílání pro české domácnosti. Do vozu 

se sbíhalo všech šest obrazových tras od dodavatele vysílání a Česká televize v HD 

přenosovém voze toto vysílání odebírala a zpracovávala pro své potřeby.  

                                                 
92 Tuzemské televize nabídnou z OH stovky hodin přenosů. Deník.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné z: http://www.denik.cz/ostatni_sport/tuzemske-televize-nabidnou-z-oh-stovky-hodin-prenosu-

20160727.html 

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016
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Na zajištění olympijského vysílání ČT dohlížel technický ředitel České televize 

Rudolf Pop: „V současné době není žádné z našich studií na Kavčích horách přestavěno 

do HD systému, museli jsme zvolit náhradní řešení formou HD přenosového vozu, který 

bude během olympiády naší největší technologickou základnou. Právě on umožňuje 

vedle ovládání režie také postprodukční zpracování všech materiálů z Vancouveru.“93 

Pro následující letní olympiádu v Londýně 2012 se situace zlepšila. Česká 

televize disponovala už větším technickým zázemím pro vysílání ve vysokém rozlišení 

a dokázala tak odvysílat přes 700 hodin.  

Česká televize vysílala své HD programy jak na satelitním, tak kabelovém 

připojení. Zároveň bylo možno zachytit signál i u pozemního vysílání DVB-T.  

Televizní vysílání ve standardním rozlišení za pomocí vysílače v analogové 

formě nebylo již možné, jelikož Česká televize od podzimu 2011 ukončila činnost všech 

televizních vysílačů a začala vysílat pouze prostřednictvím digitálního vysílání, či za 

použití kabelového a internetového připojení.94 

Londýnská olympiáda se také stala první olympiádou, pro niž připravila Česká 

televize sportovní aplikaci na hybridní televizi HbbTV. 

HbbTV je hybridní televize kombinující televizní vysílání s internetovým 

připojením. Díky této kombinaci tak divák může využít interaktivních služeb, jež 

HbbTV nabízí. 

Česká televize prostřednictvím funkce ČT bod nabízí možnost si kromě 

standardního vysílání České televize, pustit i pořady z jejich internetového archivu na 

iVysílání, či využít dalších funkcí zahrnutých na této platformě.  

Právě využití HbbTV se stalo pro vysílání České televize z velkých sportovních 

akcí ideální příležitostí. Hybridní služby začala Česká televize provozovat v květnu 

2012 a při té příležitosti vyrobila speciální sportovní aplikaci týkající se MS v ledním 

hokeji 2012. V souvislosti s olympijským vysíláním pak ČT připravila pro HbbTV 

aplikace z LOH 2012 a ZOH 2014. Nicméně na poslední olympiádě v Riu de Janeiru se 

                                                 
93 POTŮČEK, Jan. Olympiáda v HD? Živě z ČT 2, záznamy z ČT 4, říká šéf techniky České 

televize. DigiZone.cz [online]. 2010 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.digizone.cz/clanky/olympiada-v-hd-zive-na-ct-2-zaznamy-na-ct-4/ 
94 JANČAR, Rosťa. Velký přehled definitivního konce analogového vysílání České 

televize. Technet.cz [online]. 2011 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/velky-prehled-

definitivniho-konce-analogoveho-vysilani-ceske-televize-1nc-

/digitv.aspx?c=A111024_195129_digitv_rja 
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ČT nepodařilo dohodnout na smluvních podmínkách s vlastníkem vysílacích práv a 

aplikace pro hybridní služby tak chyběla.95  

 

Jak již bylo zmíněno olympijské vysílání z letních olympijských her v Riu de 

Janeiru probíhalo na dvou kanálech České televize, a to v obou typech rozlišení.  

Nicméně technologický pokrok v oblasti vysílání při olympiádě 2016 dosáhl 

mnohem větších možností. Přenosy z olympiády bylo totiž možné vysílat i v rozlišení 

Ultra HD, což nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než klasické HD. 

Zatímco Česká televize tuto možnost nevyužila a radši se soustředila na 

odvysílání v „klasické“ podobě, sousední Slovensko přišlo s experimentálním vysílání 

olympiády v Riu v rozlišení Ultra HD. Tento speciální kanál spustila veřejnoprávní 

RTVS a nabízela ho v rámci pozemního vysílání. Zachytit ho tak mohli všichni majitelé 

televizních přijímačů podporující technologii Ultra HD, kteří figurují v dosahu 

vysílaného pozemního signálu.96 

7.5.2 Vysílací schéma ČT LOH Rio 

Olympijské vysílání z letních olympijských her v Riu de Janeiru započalo 

tradičně před samotný zahájením z důvodu rozehrání prvních fotbalových zápasů 

olympijského fotbalového turnaje mužů a žen.  

První vstup České televize přišel 3.8 2016 ve 20:50, kdy se přihlásil z brazilské 

metropole Robert Záruba a pronesl úvodní slova k televizním divákům. Následovalo 

komentování fotbalového zápasu žen mezi domácí Brazílií a Čínou, kterého se taktéž 

ujal Robert Záruba, jelikož z důvodu zmatků v organizaci letenek pro komentátorský 

štáb ČT, nebyl nikdo jiný, kdo by utkání okomentoval. Robert Záruba tak po dvaceti 

letech komentoval fotbal na úvod olympijského vysílání České televize.  

Slavnostní zahájení olympijských her bylo naplánováno na 5. srpen 2016 ve 

20:00. 

Česká televize započala vysílání prvním vstupem ze Studia Rio, které bylo 

vystavěno za účelem moderování přímo z místa, a Robert Záruba se z tohoto studia 

                                                 
95 HbbTV. Česká televize [online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/hbbtv/ 
96 POLÁK, Lukáš. Olympiáda Rio 2016 v České republice? Bez Ultra HD i aplikace pro chytré 

televize. Český rozhlas [online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://m.rozhlas.cz/digital/televize/_zprava/olympiada-rio-2016-v-ceske-republice-bez-ultra-hd-i-

aplikace-pro-chytre-televize--1638816 
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poprvé přihlásil v 19 hodin místního času, což pro české publikum znamenalo plus 

pětihodinový časový posun, tedy cca 0:00 našeho středoevropského času.  

V hodinové stopáži Záruba ve studiu vyzpovídal některé respondenty, konkrétně 

se jednalo například o předsedy ČOV Jiřího Kejvala, nebo šéfa olympijské výpravy 

Martina Doktora. Zároveň přivítal kolegy z řad bývalých nebo současných sportovců, 

kteří budou plint roli expertů na různé disciplíny v rámci olympijského vysílání České 

televize.   

Před první hodinou ranní pak Robert Záruba předal slovo komentátorské dvojici 

Vladimír Drbohlav a Michael Dusík, kteří pravidelně provázejí televizního diváka 

komentáři ze slavnostních zahájení a slavnostních ukončení olympijských her.   

Po skončení slavnostního zahájení, které trvalo přes tři hodiny, následovala ještě 

repríza fotbalového zápasu z olympijského turnaje.  

Od šestého srpna pak začalo pravidelné vysílání z obou programů České 

televize, které začínalo v českém televizním studiu, jež se přemístilo po dobu olympiády 

z Kavčích hor na Lipno, kde vysílalo v prostředí olympijského parku, který vznikl 

k příležitosti právě konané olympiády.  

 

Olympijské vysílání trvalo kontinuálně na obou kanálech České televize po dobu tří 

týdnů. Jen občas v době víkendů nebo ve všedních dnech bylo narušeno fotbalovými 

zápasy z české Epojištení ligy, nebo fotbalových zápasů předkola do evropských 

fotbalových pohárů.  

Programové schéma muselo být uzpůsobeno časovému posunu, jenž se tedy 

pohybuje plus pět hodin pro naše časové pásmo.  

Olympijské vysílání bylo započato každý den v 12:00 na ČT Sport přenosem 

z olympijského studia Lipno, kde moderovalo duo Petr Vichnar a Darina Vymětalíková, 

ti přinesli informace z předcházejícího dne, vyzpovídali zajímavé hosty, či představovali 

sportovní areál na Lipně. Po zhruba hodinové stopáži následovalo přepnutí do 

televizního studia v Riu de Janeiru, kde se od 13:00 našeho času hlásil jeden z dvojice 

moderátorů Studia Rio Jaromír Bosák nebo Robert Záruba. Ve studiu znovu probíhaly 

reportáže z předchozího olympijského dne, souhrn sportů, na které se můžou diváci 

těšit, či vyzpovídání respondenta přímo z dějiště her. Cca od 14 hodin pak probíhal na 

obou programech ČT blok vysílaných olympijských disciplín, které komentovali, buď 

komentátoři přímo z Ria, nebo z pražského studia.  
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Zhruba ve 22:00 středoevropského času se na ČT Sport přihlásilo Studio Rio a 

informovalo o sportovní dění v dopoledním programu, případně ze včerejšího večera. 

K této rekapitulaci sloužily pořady Vrcholy dne OH a Příběhy OH, oba trvaly asi 

hodinu, tedy do půlnoci našeho času.  

Od půlnoci pak probíhaly jednak záznamy přenosů z odpoledního programu, 

nebo přímé přenosy z večerního programu. Mnoho zápasů, povětšinou z míčových 

sportů pokryla ČT2, kde měly prioritu především přenosy z míčových sportů, případně 

méně atraktivní disciplíny, zároveň v případě časové kolize, vysílala přenosy 

z fotbalové ligy.  

Zatímco na ČT Sport se vysílaly převážně sporty, kde bylo české zastoupení, 

nebo disciplíny, které zajímají největší část televizního publika.  

Na obou programech cca kolem 3 a 4 hodině ranní probíhaly záznamy přenosů, 

které trvaly až do začátku nového sportovního dne, tedy cca do 13:00 našeho času.  

Kromě pořadů, jež rekapitulují olympijský den a podávají souhrn toho 

nejzásadnějšího z daného olympijského dne, byly k vidění i pořady, které měly za úkol 

přiblížit divákovi zajímavost ze zákulisí her, případně nabídnout zajímavý rozhovor se 

sportovcem v Riu. Interview se sportovcem probíhalo v rámci pořadu Olympijská ČEZ 

zóna, kde moderátor Jaromír Bosák již tradičně vyzpovídával někoho z řad sportovců, 

kteří se olympiády zúčastnili, případně dosáhli nějakého úspěchu a mohou se tak 

v rámci pořadu podělit o bezprostřední reakce s divákem. 

Kromě toho během olympiády běžely dva pořady mapující dění na olympiádě 

z pohledu komentátorského štábu ČT, nebo na sociálních sítích.  

Pořad Galaxie Rio 2016 nabízel reportáže od různých komentátorů, kteří se dělili 

o zážitky z dějiště her a natáčeli se přitom na putovním mobilu. Natáčení tedy probíhalo 

prostřednictvím videa na mobilu, jenž sám točil komentátor a byla tak zde výrazná stopa 

autenticity. Během olympiády se natočila jedna reportáž denně z různých 

komentátorských pozic na sportovištích, která tak přinášela netradiční pohled do 

zákulisí her.  

Další pořad přinášel vstupy z televizní sekce Nových medií České televize. Zde 

moderátor ve studiu přinášel informace ze sociálních sítí, které nějakým způsobem 

komentují dění na olympijských hrách a počtem laiků, sdílení nebo sledovaností si 

zaslouží i zveřejnění v rámci tohoto pořadu. Využito bylo přitom zejména sociálních sítí 

Twitter, Faceboook nebo Instagram, zároveň se ukazovaly příspěvky televizních diváků, 
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kteří mohli přidávat své komentáře na olympijském webovém speciálu 

www.ceskatelevize.cz/rio2016.97 

 

Olympijský program ČT Sport: 

 12:00/12:30 – 13:00/13:30 – Olympijský park Lipno 

 13:00 – 14:00 – Studio Rio 

 22:00 – 00:00 – Vrcholy dne OH 

 22:00 – 00:00 – Příběhy OH 

 22:00 – 01:00 – Studio Rio 

 5:45 – Olympijská ČEZ zóna 

V průběhu dne pořad Galaxie Rio, nebo pořad Nová média ČT 

 

Olympijský program na ČT 2: 

 13:00 – 04:00 – přímé přenosy z OH 

 04:00 – 13:00 – záznamy přenosů z OH 

V průběhu dne pořady Vrcholy dne OH a Příběhy OH přinášející sestřihy a 

souhrny dění z daného olympijského dne.  

7.6 Webový speciál 

Olympijské vysílání České televize přineslo kromě možnosti sledovat na televizi 

přenosy z dvou kanálů ČT 2 a ČT Sport, také možnost sledovat přenosy na webu.  

K tomu sloužil webový speciál České televize www.ceskatelevize.cz/rio2016, 

jenž nabízel osm streamů z různých olympijských sportovišť, kde si divák mohl zvolit, 

které z nabízených vysílaných disciplín dá přednost.  

Oddělení Nových médií České televize nabízí webové speciály od LOH 

v Londýně v roce 2012, od té doby vyrábí k příležitosti velké sportovní akce vysílané na 

České televizi i speciální webovou stránku, která kormě možnosti sledovat i jiné 

přenosy, nabízí kompletní videoarchiv se zpětným puštěním vysílaného přenosu, nebo 

s kompletním zpravodajstvím z dějiště sportovní akce.  

Speciální web existoval i na letních olympijských hrách v Pekingu 2008, 

nicméně současná podoba prošla výrazným technologickým pokrokem a grafickým 

vývojem. Existenci této internetové stránky v takové masivní podobě způsobilo i 

                                                 
97 Televizní program. Česká televize [online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016
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exkluzivní držení kompletních vysílacích práv na vysílání z LOH Rio de Janeiro a tím 

pádem možnost vysílat až deset přenosů z OH současně. Současný webový speciál 

navíc spolupracoval i s hlavním webem České televize nebo se sociálními sítěmi.98 

7.7 Olympijský park Lipno a Studio Rio 

Česká televize je už dlouhá léta mediálním partnerem Českého olympijského 

výboru a z této spolupráce významně profituje na olympijských hrách, kde dochází k 

největší kooperaci.  

Významný krokem pro přiblížení televizního diváka s členy a sportovci 

 zastupující ČOV přinesla výstavba televizního studia přímo do dějiště olympiády, a to 

sice do prostorů Českého olympijského domu. Tato myšlenka vznikla k příležitosti 

konání LOH v Londýně 2012, kdy bylo televizní studio ČT poprvé v historii postaveno 

v místě konání olympiády.  

Po úspěšné spolupráci mezi ČT a ČOV navíc přišla myšlenka vystavět v průběhu 

olympiády i olympijský park pro návštěvníky. Tento projekt se uskutečnil i díky 

vylepšené smlouvě mezi Českou televizí a Českým olympijským výborem, kdy se ČT 

od podzimu 2013 stala generálním mediálním partnerem ČOV.99 

Tento nově vzniklý pakt tedy umožnil kromě sblížení olympioniků a diváků 

skrze televizní obrazovku i možnost přímého kontaktu v rámci olympijského parku 

v průběhu konání olympiády.  

První olympijský park byl postaven na Letné k příležitosti zimních olympijských 

her v Soči.  

Další kooperace pak proběhla v souvislosti s letní olympiádou v Riu de Janeiru, 

kdy bylo televizní studio vystavěno v dějišti olympiády, nikoliv přímo v Českém 

olympijském domě, ale v jeho přímé blízkosti, aby mohlo docházet k pravidelným 

návštěvám olympioniků a jejich výstupů na televizní obrazovce. 

Zároveň byl postaven i olympijský park na Lipně, kde byl vybudován masivní 

sportovní areál, kde byla možnost vyzkoušet si různé sportovní disciplíny, nebo 

olympijské sporty a zároveň možnost se setkat s bývalými, nebo současnými 

                                                                                                                                               
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/15.08.2016/ 
98 NOVÁČEK, Ondřej. Olympiáda v Riu na webu ČT nabídne exkluzivní streamy i nejaktuálnější 

informace. Česká televize [online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336593-olympiada-v-riu-na-webu-ct-nabidne-exkluzivni-

streamy-i-nejaktualnejsi-informace/ 
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olympioniky. Do areálu navíc v průběhu olympiády přijížděli naší sportovci, někteří i 

s olympijskou medailí. Kromě parku na Lipně fungovaly v průběhu olympiády i 

vystavěné areály v Plzni, Ostravě a Pardubicích.100 

Situaci kolem spolupráce ČT a ČOV glosovali i oba její představitelé, za ČOV 

její předseda Jiří Kejval: "Jsem nadšený. Ale samozřejmě až diváci rozhodnou, jestli to 

fungovalo dobře. Jedná se o operaci tady v Riu i o neméně náročnou akci v olympijském 

parku na Lipně." Ke spolupráci se vyjádřil i výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský: 

"Navázali jsme na Londýn, kde jsme odstartovali užší spolupráci. Také jsme se stali 

generálním partnerem a jsme na to hrdi."101 

7.8 Personální obsazení redakce sportu ČT 

Na letní olympijské hry v Riu de Janeiru 2016 bylo díky exkluzivním držení práv na 

vysílání akreditováno ještě více lidí než na olympiádu v Pekingu. Jednalo se o tým 

dvaceti pěti komentátorů, čtyř reportérů a dalších členů technického štábu.  

Jedna část zajištovala speciální televizní studio v dějišti her. Zde se střídala 

moderátorská dvojice Robert Záruba a Jaromír Bosák, který kormě moderování 

olympijské studia, také znovu tvořil rozhovory se sportovci, tentokrát v pořadu pod 

jménem Olympijská ČEZ zóna. 

Oba moderátory ve studiu doplňovalo kromě speciálních hostů také pět televizních 

expertů, kteří odcestovali s televizní výpravou do Ria de Janeira. 

Pět expertů přímo v dějišti znamenalo největší počet v historii olympijského vysílání 

v České televizi, což ohodnotil i šéf komentátor Robert Záruba: 

„Náš program obohatí postřehy skvělých sportovců, kteří nám umožní ještě lépe uvést 

diváka do atmosféry velké sportovní události. Trojnásobná olympijská medailistka 

Kateřina Emmons, hvězda londýnské olympiády Kristýna Kolocová, stříbrný medailista 

Vavřinec Hradilek, finalistka víceboje nejlepších gymnastek olympiády v roce dva tisíce 

Jana Komrsková a stálý expert České televize, bývalý vynikající cyklista Lubor Tesař. 

                                                                                                                                               
99 Olympijský výbor má generálního mediálního partnera. Českou televizi. iDnes.cz [online]. 2013 [cit. 

2017-05-15]. Dostupné z: http://oh.idnes.cz/cov-ma-generalniho-medialniho-partnera-ceskou-televizi-

pi3-/sport_oh.aspx?c=A130926_135945_sport_oh_ald 
100 Olympijské parky nabízí přímé přenosy, sport i kulturní akce. Česká televize [online]. 2016 [cit. 2017-

05-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1867418-olympijske-parky-nabizi-prime-

prenosy-sport-i-kulturni-akce 
101 Poslední okamžiky před startem Her: Česká výprava má stále napilno, ČT je připravena. Česká 

televize[online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336842-

posledni-okamziky-pred-startem-her-ceska-vyprava-ma-stale-napilno-ct-je-pripravena/ 
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Každý z nich bude nejenom komentovat své sportovní disciplíny, ale zároveň bude spolu 

s námi uvádět olympijský program ze studia v Riu.“102 

Kateřinu Emmons musel z osobních důvodů na poslední chvíli nahradit jiný expert, a to 

bývalý výborný veslař Zdeněk Pecka. 

 Komentování sportovních disciplín v televizním vysílání zajištovali komentátoři přímo 

v dějišti, kteří pokryli téměř všechna sportoviště, druhá část pak komentovala některé 

olympijské disciplíny z Kavčích hor. Mimo to se v průběhu olympiády pohybovala 

v centru dění čtveřice reportérů, která přinášela rozhovory a reportáže z olympijského 

dění. Čtveřici tvořil Petr Kubásek, Tomáš Budka, Ondřej Tomek a Žaneta Peřinová, 

která díky zajištěné reportérské pozici na atletickém stadionu mohla dělat bezprostřední 

rozhovory s našimi i zahraničními atlety.  

Televizní výpravu v Riu de Janeiru ještě podpořil technický štáb ČT, jenž byl opět najat 

Mezinárodním olympijským výborem na tvorbu přenosů z olympijských her. Tentokrát 

se jednalo o výrobu přenosů z vodního slalomu, na jehož trati se taktéž podílela Česká 

republika, jelikož jí architektoval Ing. Jaroslav Pollert ve spolupráci se studenty 

z ČVUT a vodními slalomáři.103 

Situaci ohledně spolupráce s olympijskými vysílateli kvitoval i výkonný ředitel ČT 

Sport Jiří Ponikelský: 

„Olympijské hry máme v programu už od roku 1956 a mezi ostatními vysílateli si stále 

držíme silnou pozici. Při nadcházejících hrách tak nebudeme pouze zprostředkovatelem 

olympijského dění, ale rovněž jeho významným spolutvůrcem. Česká televize byla totiž 

Mezinárodním olympijským výborem požádána, aby pro všechna světová média 

vyrobila přenosy z vodního slalomu“104 

Kromě novinářů České televize přímo v dějišti her, figurovala druhá část, buď na 

Kavčích horách, nebo ve speciálně postaveném televizním studiu na Lipně. Toto studio 

moderovala dvojice Petr Vichnar a Darina Vymětalíková, jež informovala o dění v Riu 

a zvala si také hosty ze sportovního prostředí.  

                                                 
102 PLÍVOVÁ, Alžběta. Vávra Hradilek i Kristýna Kolocová míří do Ria. S Českou televizí. Česká 

televize [online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-

zpravy/?id=7755 
103 Model slalomového kanálu pro OH 2016 vznikl v Praze. Kanoe.cz [online]. 2014 [cit. 2017-05-15]. 

Dostupné z: http://www.kanoe.cz/sporty/slalom-a-sjezd/12-slalom/clanky/5607-model-slalomoveho-

kanalu-pro-oh-2016-vznikl-v-praze 
104 Olympijský maraton ČT: 24 hodin denně na dvou programech a na webu. Česká televize [online]. 

2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336358-olympijsky-

maraton-ct-24-hodin-denne-na-dvou-programech-a-na-webu/dvou-programech-a-na-webu/ 
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Televizní vstupy přinášel také reportér Karel Diviš, jenž se pohyboval po olympijském 

sportovním parku na Lipně a přinášel divákům rozhovory a reportáže z místa. 
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21. 8. 2008, hod oštěpem Ž - závěr 

finále (LOH), share D 15+

Nova

15,65%

ČT1

15,23%

ČT2

49,04%

Prima

9,39%

ostatní TV

10,69%

Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH

8. Analýza LOH 2008 a 2016 v ČT 

8.1 Sledovanost LOH Peking 2008 v ČT 

Letní olympijské hry v Pekingu 2008 se konaly od 6.8 2008 do 24.8 2008. Česká 

televize vysílala v průběhu olympiády na dvou kanálech ČT, ČT 2 a ČT 4 (Sport). 

Celkově odvysílala z olympiády 761 hodin, přičemž 373 na druhém programu 

ČT a 388 na sportovním kanále ČT. 

Olympiádu v Pekingu na obrazovkách ČT vidělo 6,68 milionu lidí. V průměru 

pak sledovanost olympiády činila asi 218 tisíc diváků, při podílu na publiku 21,73 %. 

Nejsledovanějším momentem olympijských her se stalo slavnostní zahájení, 

které sledovala 885 000 diváků (po redukci 780 000). 

Nejsledovanější disciplínou byl zlatý atletický závod Barbory Špotákové v hodu 

oštěpem. Na její atletické představení se dívalo 549 000 diváků, což byla téměř 

polovina lidí u televizních obrazovek (viz Příloha č. 1). 

Kousek za ní zaostával stříbrný závod Ondřeje Synka ve finále skifu. Jeho 

souboj o medaili vidělo 537 000 diváků. 

Třetí místo zaujal další vodní sport a medaile pro Českou republiku. 

Deblkanoisté Volf se Štěpánkem získali stříbrnou medaili na umělém kanále v Pekingu 

a vidělo je u toho na televizních obrazovkách 487 000 diváků.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Podíl sledovanosti finále oštěpu žen, LOH Peking. 106 

                                                 
105 ŠTICHA, Ladislav. Ohlédnutí za LOH Peking 2008 na obrazovkách ČT. Česká televize [online]. 2008 

[cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-

zpravy/?id=3376&strana-1=203&category=1 
106 KŘÍŽKOVÁ, Martina. LOH v Pekingu 2008 na obrazovkách ČT. Česká televize  [online]. 2008 [cit. 

2017-05-18]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/pub/sledovanost/548.pdf 
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8.2 Sledovanost LOH Rio 2016 v ČT 

Letní olympijské hry v Rio de Janeiru se konaly od 3.8 2016 do 21. 8. 2016. 

Česká televize vysílala kontinuálně na obou svých kanálech (ČT 2, ČT Sport). 

Z olympiády odvysílala celkově 731 hodin přenosů, přičemž 430 hodin vysílala živě.  

Olympiádu v Riu de Janeiru vidělo na ČT přes 5,6 milionu lidí. Průměrná 

sledovanost činila 230 tisíc diváků s podílem na publiku 19,90 %. 

Slavnostní zahájení sledovalo pouze 180 000 diváků, avšak nejsledovanějším 

momentem her byl zlatý souboj Lukáše Krpálka v judu, který si nenechalo ujít 

1 049 000 diváků., což bylo zhruba 30 % diváků u televizorů. 

O druhé místo se z hlediska sledovanosti držela stříbrná jízda bikera Jaroslava 

Kulhavého a semifinálové zápasy českých tenistek, které vykazovaly sledovanost okolo 

750 tisíc. 

Na třetím místě je pak bronz Jiřího Prskavce ve finále vodního slalomu. Jeho jízdu 

sledovalo 725 000 diváků.107  

Všechny naše medailové disciplíny se dostaly v srpnu 2016 do nejsledovanějších 

pořadů (viz Příloha č. 2). 

 

 

Příloha č. 2: TOP 25 nejsledovanějších pořadů v srpnu 2016.108 

                                                 
107  ČT: LOH v Riu zhlédlo 5,5 mil. diváků, podíl 20 %. MediaGuru.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/aktuality/ct-loh-v-riu-zhledlo-55-mil-divaku-podil-20/ 
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8.3 Analýza TV zpracování LOH 2008 a 2016 

 

České televize zpracovala z letních olympijských her v Pekingu 761 hodin, tedy 

o něco více než při loňské olympiádě v Riu. Důvodem může být více smluvních 

závazků ČT vůči jiným sportovním akcím, které tak svým odvysíláním narušovaly 

olympijský program v České televizi. 

Mnohem zajímavější je přechod olympijského vysílání z ČT2 na ČT Sport. Ten 

je přímo úměrný i procesu digitalizace v domácnostech a navyšování sledovanosti 

sportovního kanálu ČT.  

Zatímco při LOH Peking byla sledovanost ČT Sport během olympiády cca 1,5 %, 

v srpnu 2016 se navýšila o více než 8 %. Naopak sledovanost ČT2 se v srpnu 2008 

téměř zdvojnásobila oproti jiným měsícům v roce a vykazovala hodnoty okolo 12 %. 

V srpnu 2016 byla však sledovanost téměř konstantní v porovnání s jinými měsíci a 

držela se pod 5 procentní sledovaností.   

Tyto čísla však i korespondují s obsahem těchto kanálů, které se při 

olympijském vysílání rapidně změnily. V srpnu 2008 byl druhý program České televize 

brán jakožto primární program, na kterém budou odvysílány jen ty nejatraktivnější 

disciplíny a sporty v nichž máme medailové ambice. ČT Sport (tehdy ČT4) se stal zase 

programem výhradně pro menší sporty. 

Během LOH Rio 2016 se však programové schéma otočilo. Hlavní úlohu si vzal 

ČT Sport, kde běžely hlavní disciplíny a olympijské studio, a na ČT2 se vysílaly hlavně 

míčové sporty.   

Tento přerod je zaznamenám i na tabulkách (viz Příloha č. 3 a příloha č. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
108 1.-25. nejsledovanější titul, srpen 2016, dospělí 15+, dospělí 15-54, všechny 

TV. Peoplemetry.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://pro-

media.peoplemetry.cz/2016/09/12/1-25-nejsledovanejsi-titul-srpen-2016-dospeli-15-dospeli-15-54-

vsechny-tv/ 
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Příloha č. 3: Celodenní podíl na publiku během srpnu 2008.109 

 

Příloha č. 4: Celodenní podíl na publiku během srpna 2016.110 

                                                 
109 Rok 2008 - po měsících - celodenní podíl na publiku 15+ (%). Česká televize  [online]. 2008 [cit. 

2017-05-18]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/sledovanost/div-

ohlas/celodenni/mesice/2008.pdf 
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Samotná čísla televizní sledovanosti jsou u brazilské olympiády nižší než při 

olympiádě v Pekingu.  

Například podle údajů z dat České televize vidělo loňskou olympiádu 

dohromady 5,5 milionu lidí. Když se však podíváme na LOH Peking, tak tam je celková 

sledovanost 6.68 milionu lidí, tedy o více jak milion větší.  

Důvodů tohoto rozdílu je však několik. Svou roli může hrát časový posun u obou 

olympiád, který je znatelný, avšak pro televizní sledovanost evropského diváka svým 

způsobem podobný. Pro LOH Peking je to +6 hodin, pro LOH Rio je to -5 hodin. 

Z pohledu „prime timu“, tedy 19:00 až 22:00, měla však lepší postavení brazilská 

olympiáda, jelikož mohla vysílat přímé přenosy z olympijských disciplín. Naopak při 

LOH v Pekingu probíhalo živé olympijské vysílání od brzkých ranních hodin do 

odpoledne. V Riu zase začínaly živé přenosy od 13:00 do popůlnočních hodin. 

Druhým faktorem je obecně nižší sledovanost televize než v předchozích letech. 

Ten je způsoben vývojem televizního publika i nástupem internetového vysílání. Už 

v roce 2008 měla Česká televize v rámci pekingské olympiády speciální webovou 

stránku, kde nabízela alternativní živé přenosy oproti televizním, avšak sledovanost 

nedosahovala hodnot jako při olympiádě v Riu de Janeiru.  

Současný technologický posun v oblasti internetového vysílání je značný. A 

sledovanost internetového vysílání rapidně stoupla. Tento rostoucí trend zaznamenal i 

Český statistický úřad: „Televizi na internetu sledovalo v loňském roce podle zprávy 

Českého statistického úřadu (ČSÚ) 2,1 mil. lidí starších 16 let (tj. 24 %). Za posledních 

pět let se počet lidí sledujících televizi na internetu zvýšil o 800 tisíc.“111 

Výrazný je i počet odvysílaných hodin z olympijského vysílání. U České 

televize tyto data nejsou sice dostupná, ale u americké televizní stanice NBC byl 

znatelný nárůst online vysílání už při olympiádě v Londýně 2012, což značí i výzkum 

agentury Kantar (viz Příloha č. 5). 

Třetím faktorem je rozdělení olympijského vysílání i do komerčních televizních 

stanic. Od roku 2014 běžely olympijské hry kromě veřejnoprávní České televize, také 

na komerční televizi Nova. Ta sice nenabízí olympijské vysílání v takovém rozsahu a 

                                                                                                                                               
110 Rok 2016 - po měsících - celodenní podíl na publiku 15+ (%). Česká televize  [online]. 2016 [cit. 

2017-05-18]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/sledovanost/div-

ohlas/celodenni/mesice/2016.pdf?v12 
111 Televizi na internetu loni sledovalo přes 2 mil. Čechů. MediaGuru.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2017/03/televizi-na-internetu-loni-sledovalo-pres-2-mil-cechu/ 
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její vysílání probíhá jen na placených kanálech, i tak však ubrala televizní sledovanost 

naší veřejnoprávní televizní stanici.  

 

Příloha č. 5: Růst počtu hodin internetového vysílání z OH 2008 – 2014 u 

stanice NBC.112 

 

Tyto faktory se odrážejí i při analýze ostatních čísel sledovanosti v olympijském 

vysílání. Například zahajovací ceremoniál olympiády v Riu de Janeiru sledovalo pouze 

180 tisíc diváků, což je mnohem méně než při LOH v Londýně a Pekingu, kdy 

ceremoniál sledovalo 861 a 780 tisíc diváků. Na druhou stranu se slavnostní zahájení 

konalo po půlnoci a číslo 180 000 znamenalo téměř polovinu lidí, kteří se v tu dobu 

dívali na televizi. Podle získaných údajů je nejsledovanějším zahajovacím 

ceremoniálem z LOH v Barceloně 1992, který údajně sledovalo 3,8 milionu dospělých 

lidí, toto číslo však nemusí být úplně přesné, jelikož v tu dobu se měřila sledovanost 

sociologickými průzkumy. Po zavedení peoplemetrů, které jsou přesnější, vykázala 

nejvyšší sledovanost olympiáda v Athénách z roku 2004, kterou sledovalo 1,37 milionu 

diváků.113 

Z hlediska nejsledovanější olympijské disciplíny z LOH 2008 a 2016 je 

paradoxně sledovanější ta z loňského roku. Zlatý souboj Lukáše Krpálka vidělo téměř o 

polovinu lidí více než závod Barbory Špotákové při hodu oštěpem. Důvodem je 

pravděpodobně vhodnější vysílací čas pro přenos z Ria 2016, jelikož ten se konal 

v době hlavního vysílacího času po 20 hodině, zatímco souboj Báry Špotákové probíhal 

po poledni našeho středoevropského času.  

 

                                                 
112 Kantar Media Takes Historical Look At Winter Olympics Ad Spending. Kantarmedia.com [online]. 

2014 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.kantarmedia.com/us/newsroom/press-releases/kantar-

media-takes-historical-look-at-winter-olympics-ad-spending 
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8.4 Výdaje pro LOH 2008 a 2016 v ČT 

Výdaje spojené se zprostředkováním olympijského vysílání v České televizi 

začínají u koupě samotných vysílacích práv a končí u nákladů za cestu a ubytování 

zaměstnanců České televize.  

Přesné číslo finančních výdajů za olympiády v České televizi není bohužel 

k dispozici, nicméně se částka pohybuje v desítkách milionů.  

Vše začíná u vlastnictví vysílacích práv pro jednotlivé sportovní akce. V případě 

olympijských her se částka v posledních letech rapidně navyšuje. Například nákup 

vysílacích práv pro olympijské hry v Riu de Janeiru stál americkou televizní společnost 

NBC více než miliardu amerických dolarů, konkrétně 1,220 mld. dolarů. Podle mediální 

agentury Kantar je to téměř trojnásobný nárůst finanční částky za vysílací práva oproti 

Atlantě 1996 (viz Příloha č. 6). 

 

Příloha č. 6: Růst vysílacích práv na olympijské hry pro americký trh.114 

 

Česká televize musela za vysílací práva platit výrazně méně, přesto se to číslo 

pohybuje v desítkách milionů a tvoří výraznou část rozpočtu pro výrobu přenosů 

z olympijských her.  

                                                                                                                                               
113 Zahájení olympiády v Riu vidělo v ČT 171 tis. diváků. MediaGuru.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/aktuality/zahajeni-olympiady-v-riu-videlo-v-ct-171-tis-divaku/ 
114 London Summer Olympics US TV Ad Spend Reached $1.33 Billion, Rio Set to Break the 

Record? HispanicAD.com [online]. 2016 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 

http://hispanicad.com/media/sports/london-summer-olympics-us-tv-ad-spend-reached-133-billion-rio-set-

break-record 
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V roce 2013 utratila Česká televize za vysílací práva 292 milionů, přičemž práva 

pro vysílání zimních olympijských her v Soči stála cca 20 milionů. Práva pro letní 

olympijské hry, které nabízí širší televizní pokrytí, tak budou ještě dražší. Nicméně 

v porovnání například s právy pro vysílání evropského fotbalového šampionátu, které 

stojí i 100 milionu, je částka za olympijské hry překvapivě nižší.115 

Nicméně spolu s dalšími výdaji, spojené s technickým a personálním zázemím 

nutný pro zprostředkování olympijského vysílání, se částka vyhoupne o další miliony.  

Například částka za pobyt zaměstnanců ČT při LOH v Athénách 2004 stála ČT 

údajně 15 až 20 milionů korun.116 

Když se podíváme na rozpočet České televize za rok 2008 a 2016, zjistíme, že 

náklady na sportovní přenosy za rok 2008 činily 427, 5 milionů korun. Do těchto 

nákladů jsou kromě vysílacích práv zakomponovány i výdaje spojené s chodem 

sportovního programu ČT4, který v roce 2008 přecházel na celodenní vysílací režim. 

Tyto náklady tak byly vyšší než například v roce 2007, kdy bylo spotřebováno na 

sportovní vysílání o 34 milionů méně, což je však běžné, jelikož výdaje jsou tradičně 

v sudých letech vetší z důvodů konání právě olympijských her, ale také fotbalových 

šampionátů. 117 

Výdaje ČT za rok 2016 nejsou zatím bohužel dostupné. K dispozici tak máme 

pouze předpoklad rozpočtu pro rok 2016 a ten počítá v rámci výdajů za sportovní 

přenosy s částkou 475,1 milionů korun, tedy asi o 48 milionů vyšší než tomu bylo 

v případě olympijského roku 2008.118 

Číslo to však není rozhodně překvapivé spíše naopak. Obě olympiády byly 

logisticky velice náročné, konaly se mimo Evropu a náklady, spojené s cestováním a 

zajištěním přenosů, byly vysoké. Česká televize navíc v rámci LOH v Riu de Janeiru 

postavila provizorní televizní studio přímo v dějišti her, což muselo být přinejmenším 

finančně nákladnější. Další položkou, určující rozdíl mezi oběma rozpočty, je konání 

ME ve fotbale. Česká televize, na rozdíl od roku 2016, nevysílala přenosy z evropského 

                                                 
115 MÁDL, Luděk. Vysílací práva na Soči? Oproti fotbalovému Euru za babku. Aktuálně.cz [online]. 2014 

[cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/vysilaci-prava-na-soci-oproti-

fotbalovemu-euru-za-babku/r~8cbf00bc8db611e385ea002590604f2e/ 
116 ŽATKULIAK, Alois. Olympijské hry přinese Česká televize i Eurosport. iHned.cz [online]. 2004 [cit. 

2017-05-17]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-14739630-olympijske-hry-prinese-ceska-televize-i-

eurosport 
117 Výroční zpráva o hospodaření české televize v roce 2008. Česká televize [online]. 2008 [cit. 2017-05-

17]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2008_hospodareni.pdf 
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fotbalového šampionátu v Rakousku a Švýcarsku v roce 2008. Rok předtím totiž 

prohrála boj o vysílací práva s komerční televizí Prima, která nabídla vyšší částku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
118 Rozpočet České televize na rok 2016. Česká televize [online]. 2015 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/hospodareni/pdf/rozpocet-ct_2016.pdf 
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Závěr 

Olympijské hry prošly za dobu své existence obrovský vývojem. Z malé akce, 

které se zúčastnili jen sportovní nadšenci, se stala masivní událost lákající každé dva 

roky desetitisíce lidí po celém světě, od samotných sportovců po novináře i diváky. 

Žádná jiná akce nedokáže být natolik silná, aby spojovala národy a lidi 

kulturních rozdílů a náboženství. I přes těžká období, kterými musela olympiáda projít, 

si i tak dokázala udržet svoji tvář a ačkoliv se spolu se společností mění, její význam 

stále přetrvává. 

Minulý rok při letních olympijských hrách v Riu de Janeiru jsme si připomněli 

120. výročí této největší sportovní události a můžeme tak začít jistojistě uvažovat nad 

její minulostí, ale i budoucností.  

Jak již bylo řečeno, olympijské hry se v průběhu let rapidně mění a rostou, a 

proto je nutné o ně pečovat a dbát, aby se vyvíjely správným směrem. Není to dávno, co 

olympijské hry stály na rozcestí a nevěděly kudy dál. Na jedné straně se s rostoucí 

komercionalizací stávaly akcí jen těžko organizovatelnou, na straně druhé se stále chtěly 

držet starých zásad a pravidel. 

Musela přijít změna a naštěstí přišla. 

Reformy v 80. letech olympiádu určitě zachránily, a ačkoliv musely něco 

obětovat, stále si drží ve světě výsostné postavení. Nicméně do budoucnosti je potřeba 

přijít s dalšími změnami, pokud si chce olympiáda udržet svoji výjimečnost. 

Jde hlavně o finanční nákladnost, která je dnes největším problémem 

olympijských her. V minulých letech se stala olympiáda spíše propagací národů a 

ukázka jejich hospodářských sil. Pokud však chceme hry stále konat ve dvouletých 

cyklech, musíme myslet ekonomičtěji a přijít s řešením, které pomůže této události 

stabilně fungovat v dalších letech.  

 

Medializace olympijských her probíhá už od samého vzniku této sportovní akce. 

Ostatně sport měl v médiích vždy své pevné místo, aneb jak se říkávalo dříve, noviny se 

čtou vždy odzadu. Což platilo hlavně době komunismu, kdy bylo lepší číst radši 

sportovní rubriky, jež byly aspoň trosku apolitické.  

Nicméně počátky televizního vysílání olympijských her byly svým způsobem 

přelomové. Na jednu stranu se staly ideálním prostředkem k propagaci olympiády a 

jejich myšlenek, na druhou stranu vedly ke zmíněné komercionalizaci her. Vztah médií 
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a olympismu, potažmo sportu je však dnes velice pevný a obě složky jsou na sobě 

závislé. Média, zejména ty televizní, tak každoročně bojují o možnost vysílání 

olympijských her a sportovní svazy se zase snaží dostat svůj sport do olympijského 

programu, aby se zpropagoval, a nebojí se kvůli tomu i rapidně měnit pravidla jen pro 

větší mediální atraktivnost.  

 

Moje diplomová práce se svým způsobem zabývá i tímto problémem, nicméně 

její meritum věci stojí spíše na té mediální, televizní straně. Televizní společnosti ve 

většině případů investují nejvíce peněz právě do oblasti vysílání sportovních akcí a 

možnost vysílat olympijské hry přináší veřejnoprávním televizím největší sledovanost a 

komerčním zase výdělky z reklam.  

V posledních letech se situace okolo televizního vysílání olympijských her 

výrazně změnila a to způsobilo i změny v jejím zpracování a prezentaci.  

Československá, respektive Česká televize vysílá olympijské hry téměř 

nepřetržitě od roku 1956 a s každou další olympiádou se snaží vylepšit své vysílání a 

přijít s něčím novým co udrží diváka u televizní obrazovky. Období od letních 

olympijských her 2008 do letních olympijských her 2016 se stalo z pohledu 

olympijského vysílání vrcholem možností televizního zpracování a jejich prezentace a 

v České republice. Česká televize měla v tomto období exkluzivní vlastnictví vysílacích 

práv a mohla vysílat olympijské hry nepřetržitě 48 hodin na dvou kanálech, nikdy tak 

neukázala z olympiády tolik jako v tomto osmiletém období.  

 Diplomová práce se právě snaží zachytit toto období a poukázat na vývoj 

zejména našeho veřejnoprávního média v oblasti olympijského vysílání. Jsou zde 

detailněji vysvětleny rozdíly a inovativní přístupy v oblasti televizního zpracování, ke 

kterým mezi oběma olympijskými hrami došlo.  

Z našeho výzkumu vyplynulo několik věcí, které charakterizují změny 

v přístupu vysílání České televize.  

Tou první je bezesporu snaha o využití alternativních metod vysílání, a to 

zejména využití internetového vysílání, či chytrých hybridních televizí. Za druhé je to 

snaha, co nejvíce přiblížit diváka do dění olympiády, či jiných sportovních akcí. Česká 

televize je dnes schopna vytvářet provizorní televizní studia v místech vysílaných 

sportovních akcí. Zároveň dokáže vypravit početný televizní štáb. Dále také můžeme 

konstatovat, že výdaje spojené s výrobou přenosů ze sportovních akcí, tvoří u 

veřejnoprávního média jednu z nejdůležitějších složek rozpočtu. To také souvisí se 
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sledovaností, jelikož sport se pravidelně umisťuje na předních příčkách sledovanosti, 

která je pro Českou televizí zásadní. 

Jak již bylo řečeno, situace ohledně vysílacích práv se v posledních letech 

změnila. Dříve bylo pravidlo umožnit vysílání jen těm televizním společnostem, které 

mohou svým vysíláním zasáhnout co největší počet potenciálních diváků. Tato situace 

se změnila už před rokem 2014, kdy začal hrát roli spíše větší finanční kapitál, nežli 

vysílací dostupnost a veřejnoprávní média, která jsou v tomto případě v značné 

nevýhodě, tak začínají strádat a do popředí se dostávají komerční média.  

Dnes už je jisté, že příští rok, kdy se budou konat zimní olympijské hry 

v Pchjongjangu, dojde k ochuzení televizního diváka o zážitky spojené s olympijským 

televizním vysíláním. Česká televize sice bude i nadále vysílat olympijské hry, 

momentálně až do roku 2020, nicméně toto vysílání bude probíhat v omezené míře. Je 

jisté, že se bude vysílat jen na jednom programu ČT, což souvisí s omezeným počtem 

vysílacích hodin, kterým Česká televize disponuje. Mělo by se jednat o 100 hodin pro 

ZOH a 200 hodin pro LOH, což je, když porovnáme kvantum hodin, která se 

pohybovala během letních hrách na 700 hodinách jen pro televizní vysílání, hodně 

málo. 

Situace je však podobná i u jiných televizních společností a samotný 

Mezinárodní olympijský výbor chce situaci řešit, protože mu případná menší divácká 

dostupnost není lhostejná. Na kongresu v roce 2020 se tak uvažuje nad vytvořením 

speciálního olympijského kanálu, jenž by přinášel vyvážené vysílání ze všech oblastí 

olympijského sportu a zároveň by byl volně dostupný pro diváky.  

Nezbývá tedy nic jiného než čekat, jak se tato situace vykrystalizuje a my diváci 

tak zatím můžeme vzpomínat na loňské hry, kdy jsme měli možnost skrze televizní 

obrazovku slavit zlatou medaili a doufat, že za rok budeme moct znovu vyjádřit naše 

emoce spojené s krásou sportu a úspěchy našich olympioniků.                                                                                                                             
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Summary 
 

My diploma thesis is occupied with television processing and presentation of 

Olympic Games. Especially, I decided to analyse the summer Olympic Games in 

Beijing 2008 and Rio de Janeiro 2016.Both of these Olympic Games brought new way 

of television broadcasting. Thanks to the exclusive ownership of broadcasting rights and 

technological advances, Czech Television has decided to broadcast on both television 

programs on a continuous basis 48 hours a day. The first part of my diploma thesis is 

occupied with the history of the Olympic Games, including their ancient civilization. 

From ancient history we move to the nineteenth century, when Pierre Coubertin came 

up with the idea to refresh the Olympic idea. 

After the introduction of Olympic history we will also focus on the relationship 

between media and sports and we also introduce the roots of Czech television 

broadcasting. 

In the analytical part of my diploma thesis we will describe the ways of Czech 

television processing during the summer Olympic Games in Beijing and Rio de Janeiro. 

This description will be supported by surveys with data of television ratings and 

differences between researched Olympic Games. 

This thesis will show how television broadcasting is developing in the Czech 

Republic, especially during the Olympic Games, which is one of the biggest media 

event in the world. 

We found several things from our research. The first detection is about the effort 

to use different kinds of broadcasting methods. Czech television is trying to use internet 

broadcasting and application for hybrid television, because is the best way to increase 

youth audience. Secondly, they’re trying to get the viewers as close as possible to the 

centre of sports events through the television screen. Czech Television is able to create 

temporary TV studios in the place of broadcast events also with sufficiency of television 

crew. Furthermore, we can state that the costs associated with the production of sports 

events are one of the most important components of the budget in the public service 

media. It is also related to audiences, as sport is regularly placed in the top of television 

ratings, which is crucial for Czech TV 
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Použité zkratky 

 

ČOV – Český olympijský výbor 

ČSOV – Československý olympijský výbor 

ČAAU – Česká amatérská atletická unie 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

NOV – Národní olympijský výbor 

LOH – Letní olympijské hry 

ZOH – Zimní olympijské hry 

OH – Olympijské hry 

ČT – Česká televize 

ČST – Československá televize 

EBU – European Broadcasting union – Evropská vysílací unie 

OIRT – Společenští vysílatelů ze socialistických států, předchůdce EBU 

HbbTV –  Hybrid broadcast broadband television - hybridní televizní vysílání 

OBS –  Olympic Broadcasting Services – Olympijská vysílací služba 

IOC –  International Olympic Committee – Mezinárodní olympijský výbor (Aj) 

HDTV  – High-definition television – televize s vysokým rozlišením 

BOB – Beijing Olympic Broadcasting – Pekingský olympijský vysílatel 

NBC – National Broadcasting Company – americká televizní společnost 

            ESPN – Entertainment and Sports Programming Networks 

RTVS – Rozhlas a televize Slovenska 
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