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1 Úvod 

 Zahraniční politika je důležitou součástí politiky každého svrchovaného 

státu. Prostřednictvím zahraniční politiky se společnost či stát vymezuje vůči 

okolnímu světu, proto je možné ji vnímat jako jeden z prvků národní identity.   

 Cílem této práce je ve dvou případových studiích poukázat na to, jak 

velkou roli může hrát sport jako nástroj zahraniční politiky státu v perspektivě 

souboje Spojených států a Sovětského svazu ve druhé polovině 20. století a 

poukázat na společné a rozdílné aspekty ve využívání sportu jakožto nástroje 

zahraniční politiky. Hlavním důvodem, proč jsem zvolil dané aktéry a období, je 

studená válka, která po téměř celou druhou polovinu 20. století výrazně 

ovlivňovala dění v mezinárodní politice. Éra studené války nabízí řadu případů 

politického využívání a zneužívání sportu a to nejen ze strany výše zmíněných 

hegemonů, ale také například ze strany Německé demokratické republiky. 

Pořádání olympijských her a účast či neúčast na nich bylo výrazem 

hegemonistických snah na poli politickém a ekonomickém (Sekot, 2006:304).  

 Studená válka byla od počátku do konce zaměřena na Evropu. Byla živena 

neschopností válečných Spojenců dohodnout se na nezávislosti Polska, 

budoucnosti Německa a na rozdělení Evropy jako celku. U tohoto konfliktu lze 

diskutovat, kdy přesně začal. Kritické stadium nesouhlasu bylo značeno 

americkými závazky vůči Evropě vyplívajících z Marshallova plánu z roku 1947. 

Válka již rozhodně probíhala v době sovětské blokace Berlína, která byla 

zahájena 24. 6. 1948, a neskončila, dokud nebyla prolomena železná opona v 

Evropě o čtyřicet let později. Je třeba zdůraznit, že studená válka brzy přesáhla 

své evropské ohnisko, vždy zde byl přítomný asijský prvek. Tento konflikt sám o 

sobě měl silnou vnitřní logiku, a jelikož se odehrával mezi hlavními velmocemi 

té doby, tak se jednalo o celosvětovou konfrontaci.  

 Ke globalizaci studené války došlo v průběhu padesátých let. Po stránce 

hospodářské, politické a ideologické odrážela soupeření jednoho bloku, který měl 

ambice stát se celosvětovou záštitou revoluce vedené komunisty, a druhého, jenž 
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byl zcela věrný demokracii, kapitalismu a volnému obchodu. Po stránce 

geopolitické se jednalo o přirozený výsledek konfrontace, kdy na jedné straně 

byla velmoc ovládající Eurasii a na druhé velmoc s možnostmi urychleně vyslat 

pozemní, vzdušné a námořní síly po celém světe. Globalizaci studené války 

podpořila dekolonizace, kdy nestabilní bývalé kolonie byly náchylné k 

zástupným válkám, kdy pro obě velmoci by zajištění vlivu v dané zemi mohlo 

znamenat přístup k cenným nerostným surovinám. Globalizace tohoto konfliktu 

byla ukončena s nástupem balistických raket, kdy každý stát na planetě byl 

ohrožen jaderným útokem, který mohl přijít kdykoliv a odkudkoliv. 

 Ve vojenské oblasti měla studená válka několik etap. V padesátých letech 

měly Spojené státy americké markantní náskok v jaderné výzbroji a letecké 

přepravě. Sovětský svaz si tedy nemohl dovolit riskovat konflikt. Na konci 

padesátých let se ale situace začala měnit. Sovětský svaz dokázal zacelit trhlinu v 

technologiích. Mezi velmocemi probíhal souboj o vesmírný prostor, o rozmístění 

umělých družic. Sovětský svaz si mocným zbrojením budoval nelítostnou 

převahu v jaderných a konvenčních zbraních. Tlak na evropská bojiště byl 

zmírněn tím, že pokud by došlo k použití mezikontinentálních střel, byla by 

trajektorie raket vedena přes severní pól. Horečné zbrojení pokračovalo současně 

s opakovanými a slabými pokusy o snižování počtu zbraní. Konflikt v Evropě 

však nezačal ani tehdy. V osmdesátých letech došlo opět ke zvýšení napětí s 

nástupem kvalitnějších zbraní. Ronald Reagan svým plánem z roku 1983, 

Strategic Defence Initiative (nazývaný též hvězdné války), de facto vyzval 

Sovětský svaz k závodům ve zbrojení. Obě strany již ale měly k dispozici takové 

množství zbraní, které by zničilo planetu několikrát. Mír, hlavně ten atomový, 

naštěstí trval dále. 

 Politický rytmus studené války následoval velmi často vojenské události. 

Každé období se vyznačovalo směsicí hrozeb a uvolňování napětí. Situace byla 

nejnapjatější na konci padesátých let, a toto napětí vyvrcholilo kubánskou krizí v 

říjnu 1962. V dalších letech obě strany ztratily naději, že půjde o snadné 

vítězství. Komunismus byl svírán problémy mezi Čínou a Sovětským svazem, 
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který plánoval preventivní jaderný útok vůči Pekingu, pozice Spojených států 

amerických byla oslabena válkou ve Vietnamu. V sedmdesátých letech byly obě 

velmoci natolik kajícné, že začali dávat větší prostor procesu nazývanému 

détente. Napětí ovšem znovu vzrostlo sovětskou invazí do Afghánistánu v roce 

1979 a po vyhlášení stanného práva v Polsku roku 1981.  

 Diplomatické styky byly provázeny všemožnými překážkami. Rada 

bezpečnosti OSN byla ochromena po čtyřicet let vetem, nejčastěji sovětským. 

Součástí diplomacie byla i válka špionů, kdy západní zpravodajská služba byla 

na vrcholných místech prostoupena východními agenty.  

 Po nástupu Michaila Gorbačova se vztahy mezi východem a západem 

začali zlepšovat. Gorbačov byl první politik nepoznamenaný stalinistickou 

minulostí. Setkání mezi ním a Reaganem v první chvíli neukazovala na nějaké 

zlepšení situace, ale na konferenci v Reykjavíku v prosinci 1987 navrhl 

Gorbačov padesátiprocentní snížení stavu všech jaderných zbraní. Z postoje 

Gorbačova se dalo vyčíst, že jeho zájmem je ukončení studené války. Ukončení 

studené války bylo oznámeno na summitu na Maltě v roce 1989 prezidenty 

Georgem Bushem starším a Michailem Gorbačovem (Nálevka, 2003:226-227; 

Davies, 2000:1120-1129).  

 V teoretické části se budu zabývat problematikou zahraniční politiky, 

představím cíle a možné přístupy k zahraniční politice, které jsou státy využívány 

na jejím formování. Neopomenu ani některé z možných prostředků, které státy 

využívají k vytváření zahraniční politiky. 

 Hlavní část práce rozdělím na tři části. V první části se budu věnovat roli 

sportu v politice daných hegemonů a poukážu na některé případy zneužití 

olympijských her sportovci nebo politiky pro politické účely.  

 Ve druhé části práce se budu věnovat vzniku a rozvoji novodobých 

olympijských her. Olympijské hry se postupem času stávaly stále významnější 

akcí, a to nejen z hlediska sportovního, ale zejména politického.  
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 Největší prostor v této bakalářské práci bude věnován období mezi lety 

1976 - 1984, které se označuje jako tzv. éra bojkotů. Krátce nastíním situaci 

ohledně bojkotu montrealských letních olympijských her v roce 1976, hlavně se 

ale budu věnovat aspektům vedoucích uvedené hegemony druhé poloviny 

dvacátého století ke zneužití her v rámci zahraniční politiky a bojkotu letních 

olympijských her v roce 1980 v Moskvě státy západního bloku, respektive her v 

Los Angeles v roce 1984 státy východního bloku.  

 V závěru této bakalářské práce shrnu veškeré poznatky z předchozích 

kapitol. Poukážu na společné a rozdílné aspekty obou zmíněných států ve využití 

sportu v zahraniční politice. Dále se pokusím nastínit, jaký důsledek bojkoty her 

přinesly. Pokusím se zodpovědět na otázku, jak významnou roli může sport hrát 

v zahraniční politice státu, a poukážu na další případy mimo olympijských her, 

kdy se sportovní událost stala politickým nástrojem nebo dokonce záminkou pro 

válečný konflikt. Svůj prostor dostane i vlastní názor na danou problematiku. 
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2 Teoretická část 

2.1 Definice zahraniční politiky 

 Zahraniční politika je hraniční disciplínou mezinárodních vztahů, která se 

pohybuje na pomezí vnitřních (domácích) a vnějších (globálních) vlivů. Mezi 

domácí vlivy řadíme například geografickou polohu, demografickou strukturu 

nebo ekonomický rozvoj. Tyto vlivy jsou určující pro kontext a pozadí 

rozhodovacích procesů v zahraniční politice státu. Globální vlivy často závisejí 

na geopolitických podmínkách, mohou mít například regionální charakter 

(Evans, Newnham, 1998:179-181).  

 Jednotná definice zahraniční politiky neexistuje, definic existuje mnoho, 

některé jsou stručné, jiné velmi detailní. Následující definice byly vybrány s tím, 

že nemusí být zcela vyčerpávající, ale mají dostatečnou vypovídající hodnotu o 

tom, co to zahraniční politika je: 

1) zahraniční politika představuje politické rozhodování státu o tom, jak se 

chovat v mezinárodním prostředí. 

2) zahraniční politika je cílevědomá činnost, respektive postoj státu nebo 

seskupení států zaměřená na uhájení vlastní existence a zájmů ve společnosti 

ostatních aktérů mezinárodních vztahů. 

3) zahraniční politika představuje souhrn oficiálních externích vztahů, které 

vykonává nezávislý aktér (většinou stát) v mezinárodních vztazích. 

 Všechny tyto definice se snaží odpovědět na to, kdo jedná, s jakým cílem 

a jakými prostředky. Dále také zdůrazňují, že místem, kde se zahraniční politika 

realizuje, je mezinárodní prostředí (Drulák, Druláková, 2007:9-10). 
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2.1.1 Typologie zahraniční politiky 

 Zahraniční politika je otázkou  vztahu jednoho státu s dalšími. Existuje 

základní typologie vztahu, kdy se rozlišuje nepřátelství, rivalita a přátelství, kdy 

nepřátelé usilují o vzájemné zničení, rivalové se navzájem uznávají, ale 

nevylučují použití síly v případě vzájemných sporů, a  přátelé řeší spory mezi 

sebou pouze mírovou cestou  

 

2.1.2 Cíle zahraniční politiky 

 Zahraniční politika je koordinovaný souhrn činností orientovaných na 

splnění daných cílů nebo zájmů státu. Cíle zahraniční politiky státu lze stručně 

definovat jako průnik žádoucího a možného v úsilí státu. V zahraniční politice 

není důležité pouze to, co je pro stát žádoucí, ale hlavně to, co je objektivně 

možné. Proto můžeme národní zájem chápat jako průnik žádoucího a možného
1
.  

 O cílech zahraniční politiky se často mluví jako o národních zájmech. 

Tento pojem je ovšem velmi problematický a má poměrně hodně nedostatků, 

jako například: 

 pojem je to značně nejasný, velmi obecný a příliš široký 

 často neumožňuje rozlišit cíle a prostředky
2
 

 není jasné, jak a kdo ho definuje, národ není homogenní jednotka a nadto 

je nejasné rozlišení zájmu národního, státního a vládního 

 je zneužitelný jako pomůcka pro vyvolání veřejného uvědomění 

příslušnosti k určité politické jednotce.  

 Cíle zahraniční politiky je možné rozdělit do dvou základních skupin - cíle 

určené časovým horizontem, v jehož rámci má proběhnout jejich realizace 

                                                           
1
 např. Česká republika považuje univerzální mír za vysoce žádoucí cíl,  bohužel ale není  možné v jejích 

silách univerzální mír nastolit, proto nikdy nebude patřit mezi primární cíle zahraniční politiky České 

republiky (Druláková, Drulák, 2007:21). 
2
 například cílem je bezpečnost, prostředkem k bezpečnosti je členství v NATO (Druláková, Drulák, 

2007:22). 
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(neboli podle formy), a cíle definované jejich charakterem (podle obsahu) 

(Druláková, Drulák, 2007:21-22).  

    

2.1.2.1 Cíle zahraniční politiky dle formy 

 Cíle zahraniční politiky podle formy můžeme rozdělit do tří skupin na 

základní, střednědobé, a dlouhodobé.  

 Základní cíle jsou často takové, které je možné uskutečnit ve velmi 

krátkém časovém horizontu, protože další cíle nemohou být splněny, dokud si 

stát nezajistí vlastní bezpečnost a existenci. Většina odborníků tvrdí, že hlavním 

cílem zahraniční politiky jakéhokoliv státu by mělo být zajištění suverenity, 

územní celistvosti a udržení stabilního sociálního, politického a ekonomického 

systému v zemi. Pro některé vlády je také jedním z hlavních hodnot dohled nad 

sousedními teritorii, zejména v případech, kdy v daných oblastech žijí stejná 

etnika obyvatel (Holsti, 1987:124-129). 

 V rámci střednědobých cílů se vlády snaží podporovat zájmy svých 

občanů žijících v zahraničí namísto vlastního rozvoje obchodu a otevíraní cest na 

zahraniční trhy. Druhým typem střednědobých cílů je vylepšování prestiže země 

v mezinárodním systému. V dnešní době se prestiž země měří průmyslovou 

vyspělostí, vědeckou a technologickou vyspělostí. Tento bod je těžké ohraničit 

jakousi časovou dostupností, ovšem lídři rozvojových zemí doufají, že dokážou 

pozvednout svoji zemi na úroveň ekonomicky silnějších zemí do konce svého 

života. Mezi střednědobé cíle dále také patří podpora spojenců, šíření lidských 

práv, rozvoj mezinárodních institucí, norem a zákonů, které zlepšují stabilitu 

mezinárodního systému.    

 Dlouhodobé plány jsou vize, které obsahují nejlepší možnou politickou 

nebo ideologickou organizaci mezinárodního systému dle daného státu. Rozdíl 

mezi střednědobým a dlouhodobým cílem není pouze v období, kdy chce stát 

daného cíle dosáhnout, ale také v rozsahu působnosti cíle. Zatímco při plnění 
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střednědobých cílů má stát konkrétní požadavky na konkrétní státy, v rámci 

dlouhodobých cílů stát neusiluje o nic menšího, než restrukturalizaci celého 

mezinárodního systému podle plánů dané země (Holsti, 1987:124-129).  

    

2.1.2.2 Cíle zahraniční politiky dle obsahu 

 Cíle zahraniční politiky podle obsahu, můžeme stejně jako cíle podle 

formy rozdělit do tří skupin, a to mocenské, ideové, a ekonomické.  

 Moc je těžké definovat, jednou z mnoha interpretací moci je schopnost 

státu ovlivnit v souladu se svými záměry jednání dalších států, a to třeba i proti 

jejich vůli. Pro přežití v mezinárodním systému je moc základním předpokladem, 

proto často bývá mocenským cílům přisuzováno majoritní postavení. Někteří 

teoretikové pohlížejí na moc jako na všeobecný ekvivalent politických vztahů a 

tím jí přisuzují podobné postavení jako mají peníze v ekonomických vztazích. 

Pokud se budeme držet tohoto chápání, peníze jsou brány jako jeden z mnoha 

pramenů moci. Moc má, stejně jako peníze, pouze relativní charakter, ale není 

všeobecně likvidní. 

 Šíření myšlenek a ideologií patří mezi cíle zahraniční politiky dlouhodobě  

(v minulosti křižácká tažení, misionářské aktivity apod). Propagování hodnot a 

myšlenek, které dominují vnitřní politice státu, je často lákavým cílem. Jako 

příklad z nedávné historie můžeme použít snahu Sovětského svazu o šíření 

světové revoluce nebo zájem Spojených států amerických na prosazení otevřené 

tržní ekonomiky.  

 Ekonomické cíle směřují k posilování prosperity státu. Jejich zařazení 

mezi cíle zahraniční politiky se objevuje u států s otevřenými ekonomikami 

závislými na vnější prostředí. Jako priorita zahraniční politiky se proto často 

prolíná ekonomika s vnitropolitickými cíli (ve Spojených státech amerických 

obava z nezaměstnanosti v důsledku přílivu levné pracovní síly z Latinské 

Ameriky). Mezi klasické příklady ekonomických cílů zahraniční politiky je 
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podpora exportu nebo lákání zahraničních investorů (Drulák, Druláková, 

2007:23-26). 

 

2.1.3 Prostředky zahraniční politiky 

 Prostředky zahraniční politiky vycházejí z cílů zahraniční politiky. Cíle 

jsou stálé, neměnné, zatímco prostředky jsou flexibilní. Dělení na cíle a 

prostředky není jednoznačné, každý cíl je možné chápat jako prostředek k 

něčemu dalšímu a každý prostředek má charakter dílčího cíle (Druláková, 

Drulák, 2007:33). 

 

2.1.3.1 Diplomatické prostředky 

 Termín diplomacie je často používán jako synonum pro zahraniční 

politiku. Zatímco zahraniční politika je spíše snaha a přístup státu k ostatním, 

diplomacie je brána jako nástroj, jehož cílem je pomocí vyjednávání a vedení 

rozhovorů zabránit násilnému řešení při dosahování vlastních cílů. Hlavní funkcí 

diplomacie je vyjednávání, což znamená vedení diskuze, která má přispět k 

identifikaci společných zájmů a možných sfér konfliktu. Další funkcí diplomacie 

je reprezentace státu a státních cílů
3
. Diplomacie se dále zabývá formulováním a 

nalézáním daných státních cílů. Úkolem diplomatických pracovníků je připravit 

podněty svým nadřízeným. Přijmutí či odmítnutí daných podnětů bývá spíše 

otázka pro Ministerstvo zahraničí než pro velvyslance v dané oblasti, i když 

názor velvyslance bývá při rozhodování respektován. Diplomacie se dále stará o 

vztahy mezi státy a v neposlední řadě o ustavování a obnovování procedur, které 

regulují mezinárodní systém. V tomto směru je diplomacie hnacím motorem 

mezinárodního práva a organizací (Evans, Newham, 2007:128-129). 

                                                           
3
 Funkce diplomata se poprvé objevila v 15. století v Itálii (Evans, Newham, 1998:129). Jedna z 

nejznámějších definic diplomata pochází ze 17. století, když Sir Henry Wotton, diplomat Jakuba I., 

prohlásil, že "diplomat je čestný muž vyslaný do zahraničí lhát pro svoji zemi" (Druláková, Drulák, 

2007:33). 
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2.1.3.2 Vojenské prostředky 

 Tyto prostředky zahrnují hrozbu silou nebo použití síly v rámci zahraniční 

politiky státu. V dnešní době je ovšem použití síly mimo oprávněné sebeobrany 

(ať už se jedná o individuální nebo kolektivní) v rozporu s Chartou OSN. 

Prakticky všechny členské státy OSN se oficiálně zřekly použití síly. Skutečnost 

je ovšem někdy jiná, pokus o použití vojenských prostředků bývá ale vždy 

morálně odsouzen světovým společenstvím. Mezi vojenské prostředky řadíme v 

současné době zejména transfer zbraní, tajné intervence nebo otevřené intervence 

(Druláková, Drulák, 2007:35-36).  

 

2.1.3.3 Ekonomické prostředky 

 Ekonomické prostředky zahraniční politiky se nejčastěji dělí do dvou 

skupin. První skupina má za úkol pomoct k prosperitě jiného státu, druhá skupina 

má za hlavní cíl prosperitu státu přijímajícího.  V rámci této skupiny prostředky 

podporují mezinárodní hospodářskou politiku státu. Jedná se např. o informování 

domácích podniků o zahraničních trzích, informování potenciálních zahraničních 

investorů, pořádání podnikatelských misí a podobné.  

  Prostředky první skupiny směřují ke snížení nebo zvýšení prosperity 

jiného státu a z hlediska přijímacího státu se hlavní cíle nachází mimo 

ekonomickou oblast. Jedná se o využívání ekonomických nástrojů k 

neekonomickým cílů. Tyto prostředky se dále dělí na ekonomické odměny a 

ekonomické tresty. Odměny znamenají uplatnění pozitivních nástrojů v 

zahraničně hospodářských vztazích jako je např. rozvojová pomoc, poskytování 

úvěrů a garancí nebo poskytnutí technologií. Tresty v podobě hospodářských 

sankcí naopak znamenají uplatnění negativních prostředků ve vzájemných 

vztazích jako např. odepření pomoci, uzavření trhu nebo embargo. V posledních 

letech jsou ekonomické sankce využívány častěji, a to zejména z důvodu 

možnosti silného nátlaku bez použití síly, ovšem obecně nejsou moc úspěšné. K 

tomu, aby uvalená sankce byla úspěšná, je třeba se držet základních předpokladů, 
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jako je stanovení si dosažitelného cíle, namíření sankce proti nestabilní zemi, 

která je ekonomicky slabší a menší, mezi zeměmi by měl probíhat nějaký 

obchod, sankce by měla být uvalena rychle a rozhodně a hlavně by neměla 

původci způsobovat nějaké větší škody (Druláková, Drulák, 2007:36-38).   

 

2.1.3.4 Ideové prostředky 

 Ideové prostředky napomáhají šíření myšlenek. Nástroje se většinou 

soustředí na politické elity a veřejné mínění cizích států. Často se mluví o tzv. 

veřejné diplomacii, kdy někteří politologové prohlašují, že by měla být jedním ze 

základních cílů zahraniční politiky státu v jednadvacátém století. V dnešním 

světě státy čelí nejen lokálním, ale také globálním problémům. Mezi 

nejdůležitější problémy patří podle veřejné diplomacie terorismus, rozvojová 

pomoc a zmírnění změn klimatu. Hlavním cílem veřejné diplomacie je v první 

řadě zvýšit povědomí obyvatel o daném problému, poté vybudovat kampaň, která 

by mohla vyústit ve změnu dané problematiky, a nakonec společná reakce a 

vybudování systému, který bude pracovat na odstranění hrozby (Evans, Steven, 

2010:18-26). 

 

2.2 Politické a sociologické aspekty sportu 

2.2.1 Rostoucí význam sportu pro společnost a politiku  

 Sport na půdě politiky často vyvolává asociace s pocity národního 

sebevědomí a státní identity, v mnoha zemích jsou pak sportovní úspěchy 

zneužívány ke zvýšení renomé v globálních politických vztazích. Sport se v 

určitých případech stává jakousi formou kulturního kapitálu, stejně jako vzdělání 

nebo technologie, kdy se vlády prostřednictvím sportu snaží zvýšit veřejnou 

podporu pro své kroky nebo vylepšení národní prestiže (Sekot, 2006:280-282; 

Nixon, Frey, 1996:276-277). 
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 Již původní ideály sportu směřovaly podle barona Pierra de Coubertina k 

rozšíření komunikace mezi národy a jejich vůdci, posilování společných zájmů, 

vytváření modelu kulturní, ekonomické a politické spolupráce, překonávání 

rozdílu mezi chudými a bohatými národy. Dvacáté století v určitých aspektech 

dosáhlo v tomto směru nezpochybnitelné výsledky v diplomacii - sice ne v 

rovině oficiální, ale spíše ve veřejné praktické diplomacii. Politici sice 

nevyužívají sport v případech řešení složité mezinárodní situace,  ale nezříkají se 

možností nalézat společná řešení při různých setkáních u příležitosti 

organizování  mezinárodních sportovních událostí. Přitom můžeme zaznamenat 

sílící snahy právě politicky a ekonomicky méně významných zemí posílit svůj 

kredit v mezinárodním systému právě prostřednictvím sportu, což platí například 

pro atlety vytrvalostních běžeckých disciplín z Maroka, Keni či Etiopie, anebo 

hráče basketbalu a baseballu z karibské oblasti nebo pro hráče kriketu z 

některých asijských zemí (zejména těch, které bývaly britskou kolonií). 

 Význam sportu, zejména toho olympijského, se v globálním měřítku stále 

více prohlubuje. Neprojevuje se to pouze v rovině zvyšujícího se zájmu o 

mezinárodní a světové soutěže, ale také většinovým uznáním sportu jako 

nezastupitelného prvku všestranného rozvoje osobnosti a přínosem pro svobodný 

a demokratický rozvoj společnosti. Vrcholné světové a kontinentální organizace 

(OSN, EU) včleňují sport do své agendy jako nástroj harmonizace kulturně 

rozdělené globální společnosti. Olympijský sport svým důrazem na fair play, 

práva na sport, přátelství, spolupráci a toleranci, dnes prosazuje prvky, které jsou 

zaměřené na globální šíření těchto myšlenek, které usnadňují lidstvu hledat a 

nalézat ve sportu nezastupitelný nástroj k vyrovnávání rozdílů (Sekot, 2006:280-

282). 
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3 Politické projevy na olympiádách a role sportu v politice USA a SSSR  

3.1 Spojené státy americké 

 Mimo bojkot moskevských olympijských her v roce 1980 je 

pravděpodobně nejznámějším politickým projevem, ať už ze strany amerických 

státních představitelů nebo sportovců, incident z olympijských her v Mexiku z 

roku 1968. Při atletických soutěžích, konkrétně při slavnostním udílení medailí 

za sprint na 200 metrů, se afroameričtí sprinteři Tommie Smith a John Carlos 

dostavili na ceremoniál s navlečenou černou rukavicí na jedné ruce. Při tónech 

americké hymny oba atleti sklonili hlavy a k nebi vztyčili sevřenou pěst s 

navlečenou rukavicí (Procházka, 1994:373). 

 Tato akce byla nejznámějším projevem hnutí Olympijský projekt za lidská 

práva, kdy Harry Edwards skrze tento projekt apeloval na americké sportovce 

tmavé pleti, aby nesoutěžili pod americkou vlajkou na hrách kvůli utlačování 

afroamerických obyvatel Spojených států. Původně chtěl dosáhnout bojkotu z 

jejich strany, ale nakonec pouze několik basketbalových hráčů  odmítlo jet na 

hry. Jiní, jako již zmínění sprinteři, se rozhodli vyjádřit svůj postoj ne 

anonymním hromadným bojkotem, ale skrze přímá a osobní vyjádření před 

celým světem (Senn, 1999:136-137). 

 

3.1.1 Role sportu v politice Spojených států amerických 

 Nejen federální, ale také státní a místní vlády hrají velkou roli ve sportu ve 

Spojených státech. Role vlád se zvýšila v padesátých letech a pokračuje 

prakticky dodnes. Mezi důvody patří prosazování politické ideologie a hodnot, 

protest proti chování jiné země, dostat pomocí sportu jinou zemi do své sféry 

vlivu, zajištění rovného přístupu ke sportu pro všechny a v neposlední řadě 

vylepšení statusu a prestiže národa.    

 Sport ve Spojených státech byl vždy znám vnitřními rozpory mezi majiteli 

a hráči, akademické prostředí bylo plné finančních komplotů. Sport byl dále 
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ovlivněn rozvojem televize a masmédií. Sport se i díky těmto faktorům stal  

vedle dopravy, zdravotnictví a vzdělání jednou z domén americké veřejné 

politiky (Nixon, Frey, 1996:273-276). 

 Americký sportovní systém je založený na spolupráci škol na všech 

vzdělávacích úrovních. Na světě není stát, který by kladl takový důraz na 

sportovní rozvoj zejména ve středním a vysokém školství. Většina vrcholových 

sportovců, kteří reprezentovali a dodnes reprezentují Spojené státy na vrcholných 

akcích, prošla tímto systémem, který má základ již ve druhé polovině 19. století 

(Nixon, Frey, 1996:165-166). 

 

3.2 Sovětský Svaz 

 Patrně nejznámějším projevením síly ve spojitosti s olympijským hrami 

(mimo bojkotu Los Angeles) ze strany  Sovětského svazu neproběhlo paradoxně 

v dějišti her, nýbrž v Maďarsku v roce 1956 při potlačování maďarského 

povstání, kdy vojska Sovětského svazu velmi tvrdě zakročila proti povstání. 

Tento zásah poté vyvolal nenávistnou atmosféru mezi sportovci obou zemí, ale i 

publikum všemožně vyjadřovalo podporu maďarským sportovcům, kteří byli 

prakticky uneseni do dějiště her, aby neměli informace o tom, co se doma děje. 

Informace získávaly až na místě od místních obyvatel. Do dějin vešel zejména 

zápas vodního póla mezi Sovětským svazem a právě Maďarskem, který se 

vlivem událostí v Evropě stal pravděpodobně nejbrutálnějším zápasem v dějinách 

tohoto sportu. Melbournské publikum až fanaticky fandilo Maďarům, mnoho 

hráčů si ze zápasu odneslo krvavá zranění. Melbournské hry poté využila většina 

maďarských sportovců k emigraci
4
. 

                                                           
4
 podobně SSSR a vojska Varšavské smlouvy zakročil v Československu v roce 1968, i mezi sportovci 

panovalo značné napětí, ovšem situace mezi sovětskou a maďarskou výpravou byla podle mnohých 

daleko nenávistnější (Horne, Whannel, 2012:118). 
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3.2.1 Role sportu v politice Sovětského svazu 

 Sovětský svaz se poprvé od revoluce v roce 1917 zúčastnil olympijských 

her až v Helsinkách roku 1952. V porevolučním období byly sport a olympijské 

hry chápány jako nástroj imperialistů k odvrácení dělníků od soustředění se na 

třídní boj, zatímco imperialisté se budou připravovat na novou válku
5
 (Riordan, 

1998:67). 

 V poválečné době a v době začínající studené války došlo v Sovětském 

svazu k přehodnocení pohledu nejen na olympijské hry, ale na sport jako 

takový
6
.  Vedení komunistické strany si uvědomilo, že skrze hry může zlepšit 

image země ve světě. Sport se stal postupem času jedním z hlavních nástrojů 

sovětské a socialistické propagandy. Rostoucí počet získaných medailí, nejen 

Sovětským svazem, ale i dalšími zeměmi východního bloku, měl demonstrovat 

záměr představitelů východního bloku o nadřazenosti a převaze socialismu v 

bipolárním světě (Holsti, 1988:210-211). 

 K použití sportu k propagandistickým účelům došlo hned po prvním startu 

sovětských sportovců pod pěti kruhy. I přes výborné výkony nedokázal Sovětský 

svaz ovládnout medailový žebříček. Z tohoto důvodu Moskva donutila média za 

železnou oponou psát v duchu, že Sovětský svaz a jeho sportovci hrám 

dominovali (Washburn, 1956:499).  

 Aby Sovětský svaz získával velké množství medailí, měli všichni 

sportovci amatérský status (potřebný k možnosti startu na olympijských hrách), 

sportovci byli povětšinou státními zaměstnanci. Tímto se absolutně odlišovali od 

systému ve Spojených státech. Hlavním bodem sportovního rozvoje se stal 

koncept massovost (sport pro všechny - protiklad západnímu masterstvo - sport 

pro elity). Prostřednictvím tohoto konceptu měla být zahrnutá sovětská 

                                                           
5
 za důkaz na toto tvrzení považovali někteří sovětští političtí aktivisté Korejskou válku - Spojené státy 

jsou válkychtivé a sport používají jako počáteční fázi válečného výcviku tamní mládeže (Washburn, 

1956:491). 
6
 na konci roku 1946 byl Sovětský svaz součástí pouze dvou sportovních organizací, do roku 1955 

vstoupil do dvaceti pěti dalších (Washburn, 1956:490). 
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společnost v programu GTO
7
. Ve skutečnosti ale pouze malé procento obyvatel 

čerpalo výhody z GTO, protože tento program se staral hlavně o talentované 

sportovce než o širokou veřejnost. Od programu se upustilo až s nástupem 

Michaila Gorbačova, který program považoval za zbytečný a podle něj byla jeho 

existence po celou dobu zahalena podvody, korupcí a byrokracií. Gorbačov dále 

nutně potřeboval oživit sovětskou stagnující ekonomiku. Tím pádem byly 

sportovní instituce  nuceny, aby začaly hledat prostředky i v mimovládním 

sektoru, sport musel projít komercionalizací a profesionalizací, aby dokázal 

přežít. Poprvé v sovětské historii přestal být sport pro všechny, většina klubů 

začala s vybíráním členských poplatků. Těmito kroky se sportovní sektor přiblížil 

tomu ve Spojených státech (Nixon, Frey, 1996:286). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Gotov k trudu i oborone - Připraven k práci a obraně (Nixon, Frey, 1996:286). 
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4 Vznik a rozvoj olympijských her a politické projevy s nimi spojené 

4.1 Vznik novodobých olympijských her a předválečná doba 

 Pierre de Coubertin byl aktivním členem rozvíjejícího se sportovního 

hnutí ve Francii. Prostřednictvím organizace Union de Sociétés Francaises des 

Sports Athlétiques se snažil překlenout rozdíly mezi sportovními kluby v zemi, 

ovšem toto úsilí bylo značně ztíženo velkou rivalitou mezi jednotlivými kluby. 

Coubertin se snažil využít svých mezinárodních kontaktů, aby i zde podnítil 

sjednocovací proces, ovšem ani zde se nesetkal s velkým ohlasem. Přesto v něm 

neustále rostla idea na obnovení olympijských her, veřejný návrh předložil v roce 

1892, a o dva roky později se konal kongres
8
 o přípravě uspořádání olympijských 

her. Tento Coubertinův postoj byl v souladu s francouzskou politikou, kdy 

Francie usilovala o prosazení či potvrzení svého velmocenského postavení ve 

světě (Olivová, 1979:537-539; Dovalil a kol, 2004:20-22).  

 Kongres nakonec schválil obnovení olympijských her
9
. Na jednáních byl 

ustanoven konkrétní program moderních her, a také se odsouhlasilo, že první 

olympijské hry se budou konat v roce 1896 v Aténách a další v roce 1900 v 

Paříži a dále, že bude po vzoru antických her dodržován čtyřletý cyklus konání 

her. Přípravnými pracemi byl pověřen Mezinárodní olympijský výbor
10

, který 

vznikl v průběhu kongresu (Olivová, 1979:537-539). 

 Prvních novodobých olympijských her, konaných 6. - 14. dubna 1896, se 

zúčastnilo 245 atletů 13 národností, kteří soupeřili v devíti sportech (např. 

cyklistika, lehká atletika, gymnastika). Řeckou veřejností byly hry velmi vřele 

přijaty (velkou roli sehrála hrdost k antické historii her), vítězovi maratonu 

                                                           
8
 Coubertin oslovil např. ruského velkoknížete, norského a švédského korunního prince - žádal je aby je 

mohl jmenovat do čestného předsednictví kongresu. Jejich souhlas a následné jmenování na poslední 

chvíli ovlivnila rozhodnutí o účasti řady sportovních organizací z různých zemí - Anglie, Spojené státy 

americké, Rusko, Itálie atd. (Olivová, 1979:538). 
9
 tabulka zobrazující zvyšující se počet sportovců a participujících zemí, viz příloha 1 

10
 dále v textu jako MOV. Prvním předsedou MOV byl zvolen Demetrius Vikelas (objevuje se i přepis 

jména Bikelas) - představitel země, kde se měly konat první novodobé olympijské hry (Olivová, 

1979:538) 
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Spiridonu Louisovi
11

, jedinému domácímu vítězi, aplaudovalo v cíli 100 000 lidí 

(Girginov, Parry, 2005: 44-46).  

 Nejen hry v Aténách, ale také následující setkání sportovců v Paříži
12

, St. 

Louis a Londýně byly poměrně úspěšné, objevily se ale také první nedostatky, 

např. organizační problémy, chybná hodnocení. Nejvíce ovšem poškodil 

olympijské myšlenky Antropologický den, kdy během her v St. Louis 12. a 13. 

srpna 1904, americká segregační společnost ukazovala ve spojení se sportem 

schopnosti v té době méněcenných ras, především afrických a indiánských 

kmenů. (Pačut, 2010:99-100). 

  Olympijské hnutí potřebovalo poutavé a dobře zorganizované hry, které 

uspořádal švédský Stockholm v roce 1912. Sešlo se na 2500 sportovců z 28 zemí, 

kteří se utkali o medaile ve 102 disciplínách, navíc u několika sportů se poprvé 

objevilo elektronické měření času. Stockholmské hry byly prvními, které se dají 

nazývat globálními, poprvé se her zúčastnili sportovci z pěti kontinentů
13

. 

Obrovský úspěch her ve Stockholmu byl jedním z klíčových bodů, který pomohl 

překonat olympijské myšlence osmiletou pauzu zaviněnou první světovou válkou 

(Clifford, 2004:10). 

 I přes úspěch her ve Stockholmu se na kongresu v roce 1914 v Paříži 

prosadil návrh, že na následujících hrách v Berlíně, plánovaných na rok 1916, 

mohou startovat výpravy pouze samostatných států (tím pádem čeští sportovci by 

museli startovat pod barvami Rakouska - Uherska). V neposlední řadě plánoval 

MOV hry uzavřít pro některé sportovce kvůli barvě pleti nebo původu (Pačut, 

2010:100). 

   

                                                           
11

 v roce 2004, kdy se LOH do Atén vrátily, byl po Spiridonu Louisovi pojmenovám stadion, kde se 

odehrálo slavnostní zahájení, zakončení  a většina atletických disciplín. 
12

 v Paříži poprvé soutěžily i ženy a to v golfu a v tenise. Coubertin sice podporoval sportování žen, ale 

jejich účast na hrách nejdříve po vzoru antických her odmítal  (Knorre, Kolář, Dovalil, 2004:137) 
13

 poprvé se zúčastnilo Japonsko, naposledy Australasie - smíšený tým Austrálie a Nového Zélandu 

(Clifford, 2004:10). 
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4.1.1 Meziválečné období - první  zimní olympijské hry a 

první politické zneužití her 

 Po skončení první světové války se první hry konaly v roce 1920 v 

belgických Antverpách. Tyto hry byly významné tím, že se poprvé objevila 

olympijská vlajka a tím, že na hry nebyli vpuštěni sportovci zemí poražených ve 

válce. Za další čtyři roky se ve francouzském Chamonix díky úsilí MOV poprvé 

uskutečnily zimní olympijské hry. Jak hry zimní, tak letní olympiády postupem 

času získávaly ve sportovním světě větší a větší ohlas, uspět na nich bylo otázkou 

stále větší prestiže.  

 

4.1.1.1 Berlín 1936 - Hitlerova olympiáda 

 Berlínské olympijské hry
14

 byli prvními, u kterých Spojené státy americké 

poprvé ve vší vážnosti uvažovaly o bojkotu z politických důvodů. Hlavním 

argumentem zastánců neúčasti amerických sportovců na hrách byl přístup 

Německa k židovským sportovců. V průzkumu veřejného mínění podporovalo 

myšlenku bojkotu 43% dotázaných. O bojkotu se přestalo uvažovat poté, co na 

veřejnost pronikly názory afroamerických sportovců, kteří prohlásili, že země, 

kde platí segregační zákony, nemá právo radit jinému státu, jak přistupovat ke 

svým občanům.  

 MOV  byl také do jisté míry znepokojen konáním her ve státě, který se 

považoval za policejní, ovšem snaha přesunout hry byla ze strany MOV 

prakticky nulová. Hlavním cílem MOV bylo zajistit hladký průběh her. Poté, co 

bez problémů proběhly v Garmisch - Partenkirchenu čtvrté zimní olympijské hry, 

bylo rozhodnuto, že se hry v Berlíně uskuteční (Pačut, 2010:100-101). 

                                                           
14

 Hitler původně na adresu olympijských her prohlásil, že jsou vynálezem Židů a svobodných zednářů. 

Až později si Hitler uvědomil, že hry jsou obrovskou možností, jak pozvednout kredit Německa ve světě. 

Změnu Hitlerova smýšlení o možnostech her ilustruje i počet zlatých medailí. Oproti předchozím hrám v 

Los Angeles, kde získali pouhé tři zlata, získali němečtí sportovci 33 zlatých medailí (Pačut, 2010:100-

101).  
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 Málokdy se stane, aby mezinárodní sportovní události vévodil někdo 

takovým způsobem, jako to předvedl americký afroamerický atlet Jesse Owens 

na této olympiádě. Owens i přes velkou konkurenci  získal čtyři zlaté medaile a 

stal se hrdinou i pro německé diváky. Owens
15

 přímo před očima Hitlera silně 

otřásl jeho představami o nadřazenosti nordické rasy
16

 (Clifford, 2004:18). 

 Pro nacistické Německo hry znamenaly triumf po všech stránkách. 

Perfektní organizace a dokonalá příprava způsobila, že cizinci i novináři viděli 

sice plno vojáků rozmístěných po městě, ale všechny antisemitské projevy se 

podařilo skrýt. O to větší byl jejich údiv nad špatnou pověstí Hitlerova režimu v 

zahraničí. Hitler pomocí pořádání her oklamal část světového veřejného mínění, 

zakryl hrůznost a nebezpečnost svého režimu. Důkazem budiž přítomnost 

koncentračního tábora pro odpůrce říše nedaleko od Olympijského stadionu 

(Pačut, 2010:101-102). 

 I přes rasové problémy her přinesly olympijské hry v Berlíně několik 

významných inovací. Prvně se objevila olympijská štafeta s pochodní s 

olympijským ohněm, poprvé se na organizaci her finančně významně podílela 

vláda. Hry byly poprvé přenášeny rádiem a nehledě na primitivní technologie i 

televizí a v neposlední řadě byla poprvé začleněna veřejnost do slavnostního 

zahájení her (Large, 2012:60).  

 

4.1.2 Poválečný olympismus 

 MOV po druhé světové válce ustoupilo od modelu, kdy se jak zimní, tak 

letní olympijské hry konaly ve stejný rok ve stejné zemi. První poválečné zimní 

hry uspořádal švýcarský Svatý Mořic v roce 1948. 

                                                           
15

 i přes zisk čtyř zlatých medailí se v po návratu z Berlína potýkal Owens se segregační politikou. Pro 

obživu se účastnil různých exhibic, při kterých závodil například proti psům nebo koním.  
16

 "Jako čestní hosté jsme spolu s dcerami zažívaly hluboké pohnutí nad důstojností vzpomínkového aktu 

a vděkem, který demokratický Berlín cítí k Jessemu, protože při ohlédnutí za událostmi z roku 1936 se 

Jesse tyčí vysoko a obdiv k němu Hitler zcela zastínil" - Ruth Owensová, 1993 (Hilton, 2006). 
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 Úkol uspořádat první poválečné hry padl na britský Londýn, který je dnes 

městem, kde se olympijské hry odehrávaly nejčastěji
17

. I přes problémy, které 

svíraly poválečnou Evropu, byla zaznamenána nejvyšší sportovní účast - více než 

4000 sportovců z 59 zemí světa. Na hry nebyly stejně jako po první světové válce 

pozvány země ve válce poražené, tedy Německo a Japonsko (Miller, 2008:125).  

 Následující letní olympijské hry ve finských Helsinkách byly důležité ze 

dvou důvodů - projevily se jako mimořádně apolitické  a také se poprvé her 

zúčastnil Sovětský svaz
18

. Organizátorům se povedlo vytěsnit politiku za brány 

stadionů, a to i přes to, že se střetli reprezentanti zemí nepřátel z Korejské války, 

států z obou stran železné opony, pozvánku zúčastnit se her dostalo opět 

Německo a Japonsko. Jak bylo zmíněno, Sovětský svaz v Helsinkách debutoval, 

a to i přes to, že Finsko bylo sověty napadeno v nedávné době (Pačut, 2010:102). 

 Následující hry v Melbourne byly prvními odehrávající se na jižní 

polokouli, ovšem byly poměrně výrazně ovlivněny událostmi, krátce se před 

nimi odehrály na severní polokouli. Jednalo se o Suezskou krizi a o maďarské 

povstání proti stalinistické diktatuře. Mezinárodní společenství volalo po 

vyloučení agresorů z her, ovšem vyloučit z her Velkou Británii a Francii, které 

stály za vznikem novodobých her nebo Sovětského svazu bylo nepředstavitelné 

pro Mezinárodní olympijský výbor. Řada států ale stále trvala na svém a odmítla 

účast svých sportovců na hrách, konkrétně se jednalo Egypt, Irák a Libanon 

(reakce na Suezskou krizi),  dále Nizozemsko, Španělsko a Švýrcarsko (reakce 

na povstání v Maďarsku) (Kolář, 2010:108-109). 

 Letní olympijské hry v Římě roku 1960 byly prvními, do kterých 

vstoupily prostřednictvím CBS americké televizní společnosti, které zaplatily za 

možnost vysílat hry necelých 700 000 dolarů. Dalších her v Tokiu se neúčastnila 

výprava Jihoafrické republiky, která byla MOV vyloučena kvůli politice 

apartheidu
19

. Na těchto hrách také naposledy nastoupily obě německé výpravy 

                                                           
17

 Londýn hostil letní olympiádu jako jediný již třikrát, a to v letech 1908, 1948 a 2012. 
18

 od tohoto bodu se olympijské hry staly jedním z kolbišť, na kterém se projevovaly příznaky studené 

války (Kolář, 2010:108). 
19

 Jihoafrická republika se na olympijské hry vrátila až v roce 1992, kdy se hry konaly v Barceloně. 
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pod společnou vlajkou (Senn, 1999:121-122). Účast na hrách odmítla výprava 

Indonésie, kterou následně následovala Severní Korea. Rok předtím 

zorganizovala Indonésie pod záštitou prezidenta Sukarna hry GANEFO, jejichž 

cílem bylo konkurovat olympijským hrám. Jediného ročníku se zúčastnilo 3000 

sportovců ze 48 zemí (Mangan, Hong, 2003:295-318). 

 Hrám v Mexiku
20

 v roce 1968 předcházel tzv. tlatelolcký masakr, kdy 

mexická policie a armáda pro udržení vnitropolitického klidu střílela během 

protivládních demonstrací do přítomných protestujících. Vládě se masakr 

podařilo udržet v tajnosti až do doby po skončení her. Ty byly dále poznamenány 

bojem afroamerických sportovců za rovnoprávnost (viz výše) a také situací v 

Československu, které bylo obsazeno vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. 

Okupace ovlivnila nejen přípravu československých sportovců, ale také vedla ke 

konkrétním úvahám o bojkotu, pokud se her zúčastní výpravy Sovětského svazu, 

Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Polska. Pro účast ale 

nakonec rozhodlo přesvědčení o prezentování československé nezlomitelnosti 

prostřednictvím sportovních výkonů. Naši nezlomitelnost nejlépe reprezentovala 

slavná gymnastka Věra Čáslavská, která získala na hrách čtyři zlaté medaile
21

 

(Kolář, 2010:108-109). 

 

4.1.2.1 Mnichov 1972 - Hry musí pokračovat! 

 Mnichovské hry se zapsaly do olympijských dějin jako místo, kde se 

odehrála největší tragédie v olympijské historii. Již výběr města, kde se hry 

dvacáté letní olympiády odehrávaly, vyvolal zpočátku nepříliš kladné reakce, 

zejména ze strany Izraele. Izraelská premiérka Golda Meirová, jakoby v předtuše 

následných událostí, požadovala po Izraelském olympijském výboru, aby zvážil 

                                                           
20

 v Mexiku se poprvé v historii objevily dopingové kontroly, ženy se navíc musely podrobit tzv. 

sextestům (Procházka, 1994:373). 
21

 nesouhlas s okupací vyjádřila Čáslavská například tím, že při hraní sovětské hymny se při jednom z 

ceremoniálů odvrátila hlavu od stoupajících vlajek (Moravec, 2008). 



 

28 
 

účast izraelských sportovců na hrách ve městě, kde se zrodil německý nacismus a 

s ním i antisemitismus a následný holocaust (Kolář, 2010: 109-110).  

 První týden her probíhal bez jakýchkoliv problémů, hry míru a radosti, jak 

byly prezentovány v novinách, naplňovaly snahy organizátorů o nejlepších hrách 

historie a o napravení německé prestiže v olympijském hnutí po berlínských 

hrách roku 1936. Ovšem všechny organizační úspěchy byly zničeny událostmi z 

5. září, kdy několik teroristů ze  skupiny Černé září, spadající pod hnutí Fatah, 

vniklo do olympijské vesnice, která byla v touze organizátorů po otevřenosti her 

pouze oplocena a nedostatečně hlídána. Teroristé zajali jedenáct izraelských 

sportovců. Výměnou za jejich životy požadovali propuštění více než dvou stovek 

arabsko-palestinských vězňů, a také propuštění dvou členů Frakce Rudé armády, 

Ulriky Meinhofové a Andrease Baadera. Po odmítnutí izraelské vlády splnit 

požadavky teroristů a neúspěšném celodenním vyjednávání se teroristé a rukojmí 

přesunuli na jedno z mnichovských letišť, kde i vinou nepříliš připraveného 

útoku z německé strany nakonec zahynuli všichni izraelští rukojmí a většina 

členů Černého září (Reeve, 2006:17-91). 

 Mezinárodní olympijský výbor po těchto tragických událostech řešil jestli 

má hry okamžitě ukončit. Sportovní svátek byl nakonec pouze na den přerušen, 

odstupující předseda MOV Avery Brundage vystoupil před celým stadionem s 

kontroverzní řečí, ve které mimo jiné prohlásil, že hry musejí pokračovat a že 

světové společenství nemůže dovolit hrstce teroristů zničení prvků mezinárodní 

spolupráce a přátelství, které světu přineslo a přináší olympijské hnutí (Mandell, 

1991:138-139). Vzpomínkové akce se nezúčastnil jediný zástupce arabských 

států, ale také Sovětského svazu (Miller, 2008:203). 

 V reakci na událost se svět poprvé sjednotil a odsoudil terorismus jako 

nástroj politického boje. I přesto ale následující den opustila dějiště her výprava 

Egypta a po ní i části výprav dalších islámských států (Kolář, 2010:110). 
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 Izraelská vláda již v brzkých hodinách po útoku pověřila tajnou službu 

Mosad o vytvoření odvetného plánu, který měl za úkol vypátrat a odstranit 

údajné strůjce mnichovského masakru (Reeve, 2006:186-188). 
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5 Éra politických bojkotů 

5.1 Bojkot jako politický nástroj 

 Bojkot se v historii olympijských her objevil ze tří hlavních důvodů, a to 

jako součást studené války, jako protest proti apartheidu, rasovým politikám a 

imperialismu, a v neposlední řadě kvůli politickým či ideologickým rozdílům 

(Horne, Whannel, 2012:129). 

 Hry konané v letech 1976 až 1984 jsou poznamenány sérií politických 

bojkotů. První olympijské hry, které se staly obětí politického bojkotu se 

odehrávaly v roce 1976 v kanadském Montrealu, který v hlasování o místě 

konání porazil Moskvu (ta se dočkala her o čtyři roky později) a Los Angeles, 

které získaly hry až na třetí pokus v roce 1984. Volba Los Angeles byla jasná 

dopředu, žádné další město neohlásilo kandidaturu
22

. Velký podíl na tom měla i 

montrealská olympiáda, která i díky korupčnímu prostředí a špatnému plánování 

skončila rekordními ztrátami ve výši téměř dvě miliardy dolarů (Wallechinsky, 

Loucky, 2008:22; Kolář, 2004:81).  

 

5.2 První bojkot 

 První rozsáhlejší politický bojkot nastal v roce 1976 na hrách v 

kanadském Montrealu. Vedení MOV přezval po Avery Brundageovi Michael 

Morris, známý jako Lord Killanin. Killanin musel kvůli hrám v Montrealu řešit 

zejména hrozící bojkot ze strany afrických států kvůli vnitropolitické situaci v 

Jihoafrické republice a také čínsko-tchajwanský spor. 

 Čína opět vstoupila do MOV v roce 1975 i zásluhou tzv. pingpongové 

diplomacie, kdy návštěva amerických stolních tenistů v Číně provázela 

zlepšování vztahů mezi těmito státy. Čínské sebevědomí bylo vysoké, již po roce 

                                                           
22

 volba Los Angeles proběhla v roce 1978, o kandidatuře uvažoval Teherán, ale v zemi probíhaly v té 

době protišáhovské demonstrace, které vyvolaly islámskou revoluci v Íránu v roce 1979 

(http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1977/ore120/ore120z.pdf, 

10.4.2013) 

http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1977/ore120/ore120z.pdf
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členství žádala po Kanadě, aby zakázala účast na hrách tchajwanským 

sportovcům. Kanada, která vedla s Čínou přátelskou politiku, se dostala do 

složité situace, kdy vláda nechtěla zhoršit vztahy s Čínou, ale zároveň MOV trval 

na účasti Tchajwanu na hrách za jakýchkoliv okolností. Kanadský premiér 

Trudeau se nakonec rozhodl, že tchajwanským sportovcům nebudou udělena víza 

pro vstup na území Kanady. Tato jednostranná politická akce ze strany Kanady 

natolik rozlítila představitele Spojených států amerických, kteří okamžitě začali 

uvažovat o stažení sportovců z místa her. Proti bojkotu nakonec rozhodlo to, že 

většina sportovců už byla na místě a proto se ministr zahraničí Henry Kissinger 

rozhodl jako reakci na kanadskou politiku odmítnout pozvání zúčastnit se her 

jako představitel země. Pierre Trudeau nakonec pod tlakem nejen Kanadského 

olympijského výboru, ale i MOV, ustoupil a povolil tchajwanským sportovcům 

vstup do Kanady. Ti ovšem již nemohli soutěžit pod názvem Čínská republika 

jako na dřívějších hrách, ale pod názvem Tchajwan. S tímto narychlo 

dohodnutým kompromisem ale tamní představitelé nesouhlasili a proto se 

výprava tchajwanských sportovců her nezúčastnila (Senn, 1999:162-166). 

 Čínsko-tchajwanský spor byl pro MOV naprosto zásadní, problémy 

afrických států s politikou v Jihoafrické republice pro něj byly druhořadé, navíc 

MOV považoval otázku rasové diskriminace v Jihoafrické republice za 

vyřešenou tím, že ji vyloučil z her. K tomuto kroku se připojila většina 

celosvětových sportovních federací a tím pádem jihoafričtí sportovci této země 

neměli s kým soupeřit. Jihoafrická republika se rozhodla z této sportovní izolace 

dostat přes rugby, kdy bylo sjednáno několik zápasů jejich národního týmu s 

Novým Zélandem. K dohodě o zápasech došlo těsně před zahájením her. 

Organizace Africké jednoty
23

 žádala po MOV okamžité vyloučení výpravy 

Nového Zélandu z her, a to z důvodu že mezistátní zápasy v rugby byly brány 

členy OAJ jako vyjádření souhlasu s režimem apartheidu. MOV požadavek 

afrických států smetl ze stolu s vysvětlením, že rugby není olympijský sport.  

                                                           
23

 předchůdce dnešní Africké unie 
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 V návaznosti na rozhodnutí MOV se dvacet jedna převážně afrických 

států rozhodlo opustit dějiště her
24

 (Takac, 1998:212-214).  

 Africké státy vždy měly od Sovětského svazu silnou podporu pro své 

myšlenky v rámci MOV. Sovětský svaz dále nabádal africké státy, aby byl vůči 

MOV tvrdší. Tento přístup se ovšem v Montrealu změnil. Moskva si 

uvědomovala, že pokud by bojkot podpořila, hrozil by bojkot i hrám v Moskvě. 

Proto zvolili opatrnější rétoriku, africký požadavek na vyloučení Nového 

Zélandu sice byl z jejich strany podpořen, ovšem dále dodali, že v této chvíli není 

bojkot tím pravým řešením. Podle Sovětského svazu sportovní úspěch může 

zaznamenat v boji proti rasové diskriminaci větší užitek, než demonstrativní 

odstoupení z her (Senn, 1999:167).  

 Montrealské hry vstoupili do dějin nejen jako první postižené masivním 

politickým bojkotem, ale také jako nejztrátovější hry do té doby. Díky investicím 

do infrastruktury, ale po událostech z Mnichova zejména do bezpečnosti 

sportovců, skončily hry se ztrátou téměř dvou miliard dolarů. Kanadská vláda 

odmítla za Montreal dluh splatit, město samotné splatilo až dluh až v roce 2006 

(Preuss, 2003:254).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 jednalo se o státy Alžírsko, Kamerun, Kongo, Egypt, Etiopie, Ghana, Guyana, Irák, Keňa, Libye, Mali, 

Niger, Nigérie, Súdán, Svazijsko, Chad, Togo, Tunisko, Uganda, Horní Volta (dnešní název Burkina 

Faso), Zambie. Výprava Tanzanie se na protest rozhodla ani neodcestovat do místa konání her (Takac, 

1998:214). 
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5.3 Bojkot letních olympisjkých her v Moskvě 1980 

 Myšlenky na bojkot moskevských her se objevily již po zvolení Moskvy 

jakožto pořadatele her v roce 1974. Mezinárodní společenství bylo znepokojeno 

udělením pořadatelství socialistické zemi, která nijak neskrývala plán udělat z 

her oslavy socialismu
25

 (Phillips, 2001:127). 

 

5.3.1 Afrika hrozí opět bojkotem 

 Stejně jako hry v Montrealu se ty moskevské ocitly pod hrozbou bojkotu 

ze strany afrických zemí, kdy opět mužstvo jihoafrického rugbyového národního 

týmu mělo domluveno několik zápasů ve Francii a Velké Británii. V reakci na 

opětovné africké protesty nakonec francouzská vláda odmítla jihoafrickým 

ragbistům udělit víza, kdežto Margaret Thatcherová označila zápasy za 

soukromou aktivitu sportovců a tím považovala situaci za vyřešenou. Sovětský 

svaz, aby si zajistil účast afrických států na hrách, poslal do afrických států 

vybavení, trenéry a tým vyjednavačů, který měl zajistit přislíbení účasti na 

moskevských olympijských hrách (Senn, 1999:179-180). 

 

5.3.2 Sovětská invaze do Afghánistánu 

 V krátké době po vyřešení problému v Africe se Sovětský svaz začal 

potýkat s další krizí, která ovšem v konečném důsledku oficiálně znamenala 

bojkot olympijských her v Moskvě.  Sovětský svaz v reakci na svržení 

prosovětského prezidenta Tárákího odsouhlasil invazi do Afghánistánu, která 

začala 28. prosince 1979. Sovětské vedení očekávalo ukončení operací v průběhu 

tři až čtyř týdnů, ovšem afghánská válka se postupem času začala vyvíjet podle 

vietnamského scénáře, před kterým varoval vysoký armádní představitel 

Ogorkov, který stejně jako další vysocí vojenští představitelé odmítali invazi, 

                                                           
25

 komunistická strana nehodlala na hrách šetřit, rozpočet byl osm miliard dolarů, více než rozpočet her v 

Mnichově a Montrealu dohromady (Phillips, 2001:127). 
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která měla za následek zmenšení prostředků nutných pro zvýšení úderné síly na 

obou předpokládaných válečných jevištích na Dálném východě a ve střední 

Evropě (Durman, 1998:201-205). 

 Pro prezidenta Spojených států Jimmy Cartera byla sovětská invaze v této 

době paradoxně dobrou zprávou.  Carterova popularita před volbami klesala 

vlivem islámské revoluce v Íránu a neschopnosti vlády zajistit osvobození 

amerických občanů držených na ambasádě v Teheránu. V lednu 1980, několik 

dní po invazi, Carter naznačil, že bojkot
26

 her je jednou z možností. Zatím pouze 

požádal Senát o pozastavení projednávání ratifikace smlouvy SALT II
27

, dále 

také uvalil embargo na vývoz obilí do Ruska. Carterova administrativa také 

vykázala sovětské rybářské lodě z amerických vod, zrušila jakákoliv setkání 

představitelů obou zemí, omezila transfer technologií. Invaze měla v neposlední 

řadě za následek zlepšení vztahů s Čínou jakožto zemí, která se obávala sovětské 

rozpínavosti a agrese (Carter, 1982:480-484; Senn:176-177). 

 

5.3.3 Rozhodování o bojkotu  

 20. ledna 1980 zaslal Carter Robertu Kaneovi, předsedovi Olympijského 

výboru Spojených států, dopis. V něm Kanea žádal, aby kontaktoval 

Mezinárodní olympijský výbor s tím, že pokud Sovětský svaz nestáhne jednotky 

z Afghánistánu do konce února, Moskva není vhodným místem pro konání her 

míru a dobré vůle. Kaneova odpověď byla rychlá, odvolával se na klasické 

liberální dělení sportu a politiky. Poukázal na to, že politická rozhodnutí by 

mohla hry zničit. Ovšem Kane byl pod velkým tlakem Republikánů, Demokratů i 

Bílého domu. Hrozba zastavení finančních toků od vlády nakonec přiměla Kanea 

spolupracovat  (Guttman, 2002:150; Hill, 1999:22). 

 21. ledna 1980 Sněmovna reprezentantů hlasovala o prezidentově návrhu 

na bojkot her v Moskvě. Návrh byl podpořen valnou většinou, kdy pro bojkot 

                                                           
26

 s nápadem bojkotovat hry přišel jako první viceprezident Walter Mondale (Senn, 1999:176). 
27

 Strategic Arms Limitation Talks 
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bylo 386 hlasujících, proti pouze 12. Rezoluce o bojkotu sice neměla jakoukoliv 

právní moc zabránit Olympijskému výboru Spojených států vyslat sportovce do 

Moskvy, ovšem Kane v návaznosti na rozhodnutí prohlásil, že nepůjde proti 

rozhodnutí Sněmovny reprezentantů. Zasedání Senátu ohledně bojkotu proběhlo 

29. ledna, kdy 88 senátorů bylo pro bojkot a pouze čtyři proti (Guttman, 

2002:150). 

 Postoj veřejnosti vůči bojkotu byl kladný. Obyvatelé Spojených států plně 

podporovali Carterovo represivní kroky vůči Sovětskému svazu. Hlavním 

důvodem, proč veřejnost podporovala bojkot byl fakt, že při bojkotu nikdo 

nezemře. V únoru 1980 podporovalo myšlenku bojkotu přes sedmdesát procent 

dotázaných, o čtyři měsíce později bylo stále šedesát jedna procent dotázaných 

pro bojkot, ovšem jejich názor se začal otáčet poté, co vyšlo najevo, že hry se i 

přes snahu Spojených států uskutečnily a byly úspěšné. Carterova podpora byla v 

tu dobu na minimu, pouze jednadvacet procent dotázaných vyjádřilo Carterovi 

důvěru. Sám Carter věřil, že za bojkot a zničení snů amerických sportovců bude 

veřejnost připisovat Sovětskému svazu, ovšem nakonec byla vina výhradně 

připisována jemu (Guttman, 2002:150; Rosner, Low, 2009:52). 

 

5.3.4 Hledání podpory v zahraničí - mise Muhammada Alliho 

 Vláda spojených států poté rozeslala představitelům více než stovky států 

otevřené dopisy, ve kterých žádala jednotu a spolupráci při možném bojkotu. 

Islámské státy, které se sešly na konferenci na konci ledna, odsoudili sovětskou 

invazi a podpořili myšlenku bojkotu v případě nestažení sovětských vojsk z 

Afghánistánu. Francie byla proti invazi, ale také proti myšlence bojkotu, ovšem 

Západní Německo, Čína a Japonsko souhlasili se spoluprácí. Vláda Velké 

Británie v čele s Margaret Thatcher plně podporovala myšlenku bojkotu, ovšem 

Britský olympijský výbor sportovce do Moskvy i přes nesouhlas vlády poslal. 

Lord Killanin považoval rétoriku Bílého domu za arogantní, prohlásil, že není 

možné technicky přesunout hry do jiného státu (Hill, 1999: 24; Senn, 1999:177). 
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 Administrativa prezidenta Cartera kromě otevřených dopisů vyslala 

několik zástupců, kteří měli lobbovat v různých oblastech. Warren Christopher, 

náměstek ministra zahraničí měl za úkol hledat podporu v evropských státech, 

Zbigniew Brzezinski, poradce pro národní bezpečnost, byl vyslán na Blízký 

východ. Nejpřekvapivější postavou, která byla pověřena lobbováním v 

subsaharské Africe, byl boxerský šampion Muhammad Ali. Carter Aliho vybral 

nejen díky tomu, že se boxer velice rychle zosobnil s myšlenkou bojkotu, ale také 

pro jeho velikou popularitu v Africe (Wenn, Wenn 1993:46; Guttman, 2002:150-

151). 

 Carterovi poradci, kteří měli připravit Aliho na cestu do Afriky, byli pod 

velkým časovým tlakem. K setkání představitelů Mezinárodního olympijského 

výboru a amerického mělo dojít 9. února před zahájením zimních olympijských 

her v Lake Placid. Vysláním vyjednavačů si Carter chtěl vylepšit pozici při 

prosazování svých postojů. 

 Dalším problémem, který nastal, byla Aliho přítomnost v Indii, kde na 

přelomu ledna a února plnil charitativní misi. Nakonec bylo rozhodnuto o vyslání 

Aliho do Tanzanie, Senegalu, Libérie, Keni a Nigérie. Sovětský svaz se Aliho 

mise obával, proto se jej prostřednictvím velvyslance v Indii snažili neúspěšně 

ovlivnit ve svůj prospěch. Samotná politická a diplomatická příprava Aliho 

proběhla opět ve velkém časovém presu. Proto již první zastávka jeho mise v 

Tanzánii skončila neúspěchem. Vysocí představitelé Tanzánie byli přinejmenším 

překvapeni tím, že Carter poslal místo diplomatických profesionálů pouhého 

boxera. Prezident Nyerere se nakonec odmítl s Alim setkat. I přes prezidentovo 

odmítnutí Ali Tanzánii okamžitě neopustil a rozhodl se promluvit s novináři. Na 

jejich otázky ale nebyl Ali absolutně připravený, na některé otázky nebyl vůbec 

schopen odpovědět. V Keni Ali dosáhl dílčího úspěchu, kdy prezident Daniel 

arap Moi podpořil Carterovu myšlenku bojkotu. Při setkání se senegalským 

prezidentem Leopoldem Sedarem Senghorem se Alimu dostalo ujištění, že země 

plně podporuje sankce vůči Sovětskému svazu plynoucí z invaze do 

Afghánistánu, dále podporoval Carterovu myšlenku konání olympijských her jen 
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v Řecku. Zdůraznil ale, že Senegal je povinen zúčastnit se her, protože nechce 

míchat sport a politiku dohromady.  

 Z pěti zemí, které Muhammad Ali navštívil, pouze Keňa nevyslala 

sportovce do Moskvy, výpravy Tanzánie, Nigérie a Senegalu na hry odcestovaly.  

Situace okolo Libérie byla složitější, protože dva měsíce po Aliho návštěvě došlo 

ke státnímu převratu. Libérie nakonec na hry sportovce poslala, ti se ovšem 

nakonec nezúčastnili žádných soutěží.  

 V amerických médiích byla Aliho mise považována za velmi neúspěšnou, 

hlavní vina ale nebyla připisována slavnému boxerovi, nýbrž prezidentu 

Carterovi, kdy podle politických komentátorů bylo jeho vedení zahraniční 

politiky v otázce bojkotu amatérské. Nejsilnější kritika Aliho africké mise ovšem 

přišla ze sněmovny reprezentantů, kdy Republikáni John Ashbrook a Robert 

Baumann otevřeně kritizovali Carterovo rozhodnutí. Ashbrook považoval Aliho 

misi za další z dlouhé řady událostí, které jsou parodií na vedení zahraniční 

politiky. Robert Baumann pobavil celou Sněmovnu reprezentantů výrokem, kdy 

jmenování sportovců diplomaty a politiků sportovci bude charakteristickým 

rysem  nové éry diplomacie
28

. Mise Muhammada Aliho byla oficiálně ukončena 

11. února 1980 v Bílém domě. Carter ji považoval za úspěšnou vzhledem k 

časovému tlaku, pod jakým celá mise proběhla (Wenn, Wenn, 1993: 46-55). 

 

5.3.5 Lake Placid a definitivní oznámení bojkotu 

 Zahájení zimních olympijských her v Lake Placid se odmítl zúčastnit 

prezident Carter, čímž porušil nepsané pravidlo o oficiálním zahájení her, které 

vždy náleží hlavě státu, ve které se hry konají. Jako své zástupce vyslal 

viceprezidenta Waltera Mondaleho a ministra zahraničí Cyruse Vance, který 

přednesl na jednání MOV proslov, který Killanin shledal zbytečně agresivním a 
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 „Myslel jsem, že na Carterově administrativě už mě nic nepřekvapí. Ale prezident vyslal Muhammada 

Aliho na velmi delikátní misi do Afriky. Sice není pravda, že prezident požádal Cyruse Vance o 

nastoupení k zápasu proti Sugar Ray Leonardovi (tehdejší mistr světa ve střední váze), je zřejmé že vláda 

nás dovedla do nové éry diplomacie“ (Wenn, Wenn, 1993:46). 



 

38 
 

politickým. Vance prohlásil, že ponechání letních her v zemi, která válčí s jinou, 

je porušení olympijských stanov, a neřešení tohoto problému by pouze 

znamenalo jeho schování pod olympijskou vlajku. Přesunutí místa konání her 

bylo prioritou vlády Spojených států. Vance, vědom si Killaninova názoru, že 

hry není možné přesunout do jiného města, tedy žádal změnu Olympijské charty, 

která by zajistila odložení her o rok a dala by dostatek času jinému městu na 

přípravu. Killanin, který znal text Vanceova proslovu, debatu uzavřel tím, že 

Mezinárodní olympijský výbor udělil hry městu Moskva, ne vládě Sovětského 

svazu. Killanin věřil, že země nakonec od plánovaného bojkotu ustoupí a že 

dojdou nejpozději do 24. května ke kompromisu, který by umožnil 

bezproblémový průběh her. 

 Hry v Lake Placid zanechaly smíšené pocity mezi aktéry. Lord Killanin 

naznačil, že již nikdy nesvěří hry tak malému městu, dále kritizoval práci 

organizátorů, kteří čelili hrozbě bankrotu, někteří sovětští představitelé prohlásili, 

že neviděli horší hry. V obyvatelích spojených států amerických ovšem hry 

zanechaly zcela jiné dojmy, a to především díky zisku zlaté medaile z 

hokejového turnaje. Tým univerzitních amatérů dokázal porazit sovětské 

profesionální amatéry. Tato událost je v dějinách známá jako "Zázrak na ledě"
29

. 

 Toto vítězství mělo na občany Spojených států povzbuzující dopad. 

Porážka sovětských hokejistů na nějaký čas vytlačila z titulních stránek novin 

Teheránskou krizi nebo vysokou inflaci, která v té době sužovala Spojené státy 

(Senn, 1999:178-180). 

 20. února vypršelo ultimátum pro stažení sovětských jednotek z 

Afghánistánu. Carter zopakoval, že nevyšle sportovce do Moskvy a rozhodnutí 

považoval za definitivní. V březnu Carter zakázal americkým obchodním 

společnostem obchodně participovat na moskevských hrách. Carterovo 

prohlášení nejvíce poškodilo televizní stanici NBC, která za vysílací práva 

                                                           
29

 do dějin vešel i výrok amerického komentátora, který několik vteřin před koncem zápasu v euforii 

položil divákům řečnickou otázku, na kterou i sám odpověděl - "Do you Believe in Miracles?! YES! 

video dostupné zde - http://www.youtube.com/watch?v=qYscemhnf88. 
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zaplatila necelých devadesát milionů dolarů. Ta sice dostala většinu peněz zpět 

od pojišťovny, ovšem měla značně poničenou reputaci (Carter, 1980). 

 12. dubna Olympijský výbor Spojených států definitivně oznámil, že 

nepůjde proti hlasování Sněmovny reprezentantů a Senátu a že američtí sportovci 

se nezúčastní letních olympijských her v Moskvě
30

 (Caraccioli, Caraccioli, 

2008:84). 

 

5.3.6 Poslední snaha Lorda Killanina 

 V květnu 1980 se Lord Killanin rozhodl setkat s hlavními představiteli 

obou států. Brežněv slíbil Killaninovi, že udělá co bude v jeho silách. Carter 

zopakoval, že rozhodnutí o bojkotu je zapříčeněno pouze sovětskou intervencí v 

Afghánistánu. Killanin, zklamán situací v olympijském hnutí, se rozhodl znovu 

nekandidovat na předsedu MOV. 

 Státům, které nebyly rozhodnuté, jestli se her zúčastnit, Killanin nabídl, že 

mohou startovat pod olympijskou vlajkou, kdy by při medailové ceremonii hrála 

místo národní hymna olympijská
31

 (Senn, 1999:183).   

 Moskevských olympijských her se nakonec zúčastnilo 81 států a 67 hry 

bojkotovalo
32

. Prezident Carter i poté, co prohrál volby v roce 1980, trval na tom, 

že bojkot moskevských her měl své opodstatnění. Nikdy netvrdil, že bojkot 

rozloží Sovětský svaz, ale určitá forma politického vyjádření se vůči sovětské 

invazi do Afghánistánu byla nezbytná (Carter, 1982:453). 

 Kromě ekonomických ztrát je těžké definovat další důsledky bojkotu zemí 

západního bloku. Carter chtěl potvrdit vedoucí roli Spojených států ve studené 

válce. I přes neúčast téměř 70 zemí byly hry kvalitně zorganizované a měly 

                                                           
30

 oznámení o neúčasti musí vydat národní olympijský výbor. Pokud by neúčast ohlásila vláda země, 

vedlo by to k vyloučení národního olympijského výboru z MOV (Caraccioli, Caraccioli, 2008:84). 
31

 Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Dánsko a dalších 12 států nakonec tuto Killaninovu nabídku přijalo 

(Senn, 1999:183-184). 
32

 kompletní seznam bojkotujících zemí - příloha  
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vysokou sportovní kvalitu. Bojkot neznamenal pro Sovětský svaz žádné zásadní 

oslabení jak v domácí, tak zahraniční politice.  

 Lord Killanin později prohlásil, že olympijské hry i přes organizační 

úspěch postrádaly hravost. I když hry utrpěly určité škody, bojkot neměl tak 

zničující účinky, ve které Carter doufal (Rosner, Low, 2009:52-53). 

 

5.4 Bojkot letních olympijských her v Los Angeles 1984 

 Olympijské hry v Los Angeles byly prvními, které byli financovány čistě 

z privátních zdrojů. Těsně před zvolením her starosta Los Angeles váhal, jestli je 

pořádání olympijských her v možnostech města. O hry byl ale velký zájem mezi 

veřejností a tamními obchodníky, kteří se zaručili uspořádat hry ze soukromých 

zdrojů
33

.  

 V čele organizačního výboru her stanul Peter Ueberroth, úspěšný 

obchodník. Ueberroth prohlásil, že losangelské hry budou finančně těmi 

nejúspěšnějšími v historii. Ueberroth nastavil program plný úspor. Rozpočet her 

byl stanoven na půl miliardy dolarů. Některá olympijská sportoviště byla 

postavena privátními společnostmi, které se zaručily za jejich využití po skončení 

her. Ueberroth dále radikálně snížil množství sponzorů
34

, kteří ale přinášeli 

milionové částky. Televizní práva se prodala společnosti  ABC za 225 milionů 

dolarů, vysílací práva pro rádia přinesly dalších půl milionu dolarů, téměř 150 

milionů dolarů vyinkasovali organizátoři za prodej lístků. Finanční účet her po 

skončení byl i pro organizátory, kteří počítali se ziskem do 50 milionů, šok. 

Celkový zisk losangelských her se nakonec vyšplhal na 232.5 milionu 

amerických dolarů (Senn, 1999:190:191; lafoundation, 2004:3). 

                                                           
33

 kvůli tomu byla pozměněna Olympijská charta. Do té doby muselo město a vláda finančně ručit za hry 

(Guttmann, 2002:160). 
34

 Coca-Cola a McDonald se poprvé objevily na seznamu sponzorů (Guttmann, 2002:160). Dnes patří obě 

firmy mezi největší sponzory MOV. 
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 Mezinárodní olympijský výbor procházel v sedmdesátých a osmdesátých 

letech nejen krizí politickou, ale také ekonomickou. Letní olympijské hry byly 

důkazem, že je možné největší světovou sportovní událost financovat pouze z 

privátních zdrojů. Losangelské hry vysvobodily MOV z finančních problémů a  

nastavily po finanční i organizační stránce model, který je využíván pořadateli 

olympijských her prakticky dodnes (Rosner, Low, 2009:57). 

 

5.4.1 Juan Antonio Samaranch prezidentem MOV 

 Barcelonský rodák Juan Antonio Samaranch nahradil Lorda Killanina ve 

funkci předsedy MOV v červnu 1980. Jeho odhodlanost, vyjednávací flexibilita, 

oddanost práci pro olympijské hnutí byla daleko větší než u Killanina. Jeho 

zvolení bylo pro některé překvapivé, ale Samaranch si svým jednáním dokázal 

získat před volbami podporu jak od států západního, tak východního bloku. Státy 

západního bloku se domnívaly, že Samaranch
35

 dokáže udržet Sovětský svaz na 

uzdě, podporu Sovětského svazu získal v dobách, kdy byl španělským 

velvyslancem v Moskvě v letech 1977-1980 (Guttmann, 2002:171-172). 

 

5.4.2 Protest proti komercionalizaci her 

 Na zasedání MOV v Baden-Badenu předložil Ueberroth zprávu o stavu 

příprav. Díky novému modelu financování her museli organizátoři čelit kritice ze 

strany národních olympijských výborů, kteří si stěžovali na přílišnou 

komercionalizaci her. Ueberroth se cítil poškozen, protože Sarajevo, které mělo 

hostit zimní olympiádu v roce 1984, čelilo daleko větším problémům při 
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 Samaranch opustil pozici předsedy MOV v roce 2001, kdy ho nahradil Jacquess Rogge z Belgie. Za 

jeho předsednictví se výrazně zvýšil počet žen startujících na hrách, v Moskvě to bylo 18% žen, v Atlantě 

1996 již 36% žen. Ženy začaly soutěžit v do té doby pouze mužských sportech jako fotbal, lední hokej 

nebo vzpírání. Samaranch také otevřel olympijské hry pro profesionální sportovce (Guttmann, 2002:172-

173). Poprvé se letních olympijských her zúčastnili profesionální hráči basketbalu z americké NBA v roce  

her 1992 v Barceloně (Dream Team), a hokejisté zimních olympijských her v Naganu 1998(v ČR známe 

jako Turnaj století). Podle pravidel MOV jsou profesionální hráči pouze ti, kteří mají smlouvu v Národní 

hokejové lize (Senn, 1999:194).  
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přípravách, ovšem delegáti se zaměřili pouze na organizátory her v Los Angeles. 

Spojené státy podle Ueberrotha byly jakýmsi nechtěným dítětem v hnutí.  

 Na konci roku 1982 zemřel sovětský vůdce Leonid Brežněv, který byl 

nahrazen Jurijem Andropovem. V Sovětském olympijském výboru byl dosazen 

do čela Marat Gramov. Pro Ueberrotha to byla dobrá zpráva, Pavlova považoval 

za vstřícnějšího člověka než původně zvoleného Sergeje Pavlova.  

 Na počátku roku 1983 přišel oficiální protest z Asociace národních 

olympijských výborů. Na protestu se výrazně podílelo tehdejší Československo. 

Protest byl zaměřen proti přílišné komercionalizaci her. Ovšem i přes tento 

protest nebyly jakékoliv náznaky, že by měl nastat další bojkot (Senn, 1999: 192-

193). 

 

5.4.3 KAL 007 

 Kall 007 bylo označení korejského letadla, které bylo Sovětským svazem 

sestřeleno poté, co kvůli chybě v navigačním systému letadlo prolétalo 

sovětským vzdušným prostorem. Sovětský svaz několik dní zapíral, ovšem po 

zveřejnění záznamů bylo jasné, že sovětská armáda letadlo, kde cestovalo 269 

lidí, sestřelila. Svět byl ohromen lhostejností Sovětského svazu nad lidskými 

životy. Po sestřelení letadla se ocitly v ohrožení nejen hry v Los Angeles, ale 

také ty následující v Soulu (Senn, 1999:193; Hill, 1992:171). 

 Ve Spojených státech se v reakci na sestřelení letadla začali objevovat 

hlasy, že by Sovětský svaz měl být vyloučen z her v Los Angeles. Stát Kalifornie 

se sice odmítl jakkoliv podílet na organizaci her, ovšem to mu nebránilo v přijetí 

rezoluce, ve které žádal vyloučení Sovětského svazu z losangelských her. Reakce 

Sovětského svazu na rezoluci byla prakticky okamžitá. Ze země museli okamžitě 

odcestovat sportovci, kteří byli do Los Angeles vysláni na soutěže ve veslování, 

kanoistice a lukostřelbě, a také studenti, kteří byli v zemi v rámci oficiální 

kulturní výměny mezi státy (lafoundation, 2004:20; Senn, 1999:193). 
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 Mezitím v jižní Kalifornii skupina tamních obyvatel založila skupinu, 

která nesla název "Ban the Soviets Coalition
36

". Cílem této organizace zabránit 

Sovětskému svazu v účasti na hrách v Los Angeles. Koalice se těšila velkému 

zájmu médií, ovšem Ueberroth  byl proti koalici, tušil, že jejich akce můžou v 

Sovětském svazu vyvolat pobouření, které by mohlo vyústit v bojkot. Co se týká 

významu, Koalice se sice těšila velkému zájmu médií, ovšem nikdy nebyla 

podporována politiky. I přes to byla Koalice jednou ze záminek, která nakonec 

zapříčinila bojkot států východního bloku (lafoundation, 2004:20).  

     

5.4.4 Odchod Andropovova 

 V prosinci 1983 přijela do Los Angeles na týdenní inspekční cestu 

výprava Sovětského svazu v čele s Gramovem. Sovětská výprava žádala po 

pořadatelích speciální podmínky, jako třeba místo pro loď v přístavu nebo 

přistání pětadvaceti letadel národní společnosti Aeroflot na letišti v Los Angeles.  

Gramov sice měl nějaké výtky vůči organizačnímu výboru, ovšem v této chvíli 

nic nenasvědčovalo tomu, že by se Sovětský svaz neměl zúčastnit olympijských 

her v Los Angeles (Edwards, 1984:177). 

 Problémy pro Ueberrotha a celý organizační výbor nastali v únoru 1984 v 

době konání zimních olympijských her v Sarajevu. Nejprve sice vystoupil s 

prohlášením sovětský delegát Konstantin Adrianov, ve kterém pochválil 

Ueberrotha a celý organizační výbor. Nejen Ueberroth, ale i další členové MOV 

byli v tu chvíli přesvědčeni, že Sovětský svaz bude startovat na olympiádě v Los 

Angeles. „V průběhu těch čtyř let se několikrát zdálo, že Sovětský svaz na hry 

dorazí. Tohle byl jeden z těch momentů" (lafoundation, 2004:20). 

 Ovšem již několik dní po pochvalném projevu Adrianova přišla pro 

pořadatele špatná zpráva. Sovětský vůdce Jurij Andropov zemřel a byl nahrazen 

Konstantinem Černěnkem. Černěnko zastával podobné názory jako Leonid 

Brežněv, Ueberroth se obával, nikdy Spojeným státům nezapomněl bojkot 
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 Koalice zakažte Sověty 
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moskevských her. Paul Ziffen, další z členů organizačního výboru, později 

prohlásil, že nástup Černěnka byl klíčovým momentem, po kterém se celá 

problematika úplně otočila. „Černěnko byl vždy Brežněvův muž. A Brežněv nikdy 

Spojeným státům bojkot nezapomněl" (lafoundation, 2004:20), (Senn, 1999:195; 

Reich, 1984). 

 První problém po nástupu Černěnka nastal již v březnu 1984, kdy 

Reaganova administrativa odmítla udělit víza sovětskému olympijskému atašé. 

Atašé byl považován za špiona KGB. Tato vládní akce stála za silným 

ochlazením vztahů mezi organizačním výborem a Sovětským svazem. Na konci 

března si Gramov stěžoval na nebezpečí, které hrozí sovětským sportovcům 

zejména od emigrantů ze Sovětského svazu, kteří se usadil v oblasti Los Angeles. 

Do popředí sovětského zájmu se, jak Ueberroth tušil, dostala Koalice zakažte 

Sověty. Sovětské autority naznačovaly, že jejich sportovcům hrozí ze strany 

Koalice vážné nebezpečí. I přes ubezpečení, že Koalice nemá ve Spojených 

státech žádný vliv a prakticky jakékoliv možnosti zaútočit na sportovce ze zemí 

východního bloku, se stále více a více začala opět po čtyřech letech hrozba 

bojkotu (Senn, 1999:196).  

 

5.4.5 Samaranchova snaha zabránit bojkotu 

 24. dubna 1984 se v Lausanne opět sešel Ueberroth a Gramov. Pro 

Gramova bylo toto setkání velkým krokem, které mělo znamenat odstranění 

všech hrozeb, které se v oblasti Los Angeles v poslední době objevily. 

Samaranch po setkání prohlásil, že mračna, která se nad losangelskými hrami 

stahovala, se roztrhala a chystají se zmizet úplně
37

. Optimismus ovšem neměl 

dlouhého trvání. Již 27. dubna Gramov vystoupil na tiskové konferenci, kde 

prohlásil, že sovětský velvyslanec ve Washingtonu byl nejmenovaným členem 

                                                           
37

 Samaranch byl ale pozitivní pouze do novin. Dva dny po ohlášení sovětského bojkotu se sešel s 

redaktorem Sports Ilustrated, kterému řekl, že si nikdy nebyl jistý sovětskou účastí na hrách, a to již od 

svého nástupu do křesla předsedy MOV. Pro Samaranche byl bojkot obzvláště hořký, západní státy jej 

zvolili do čela MOV hlavně z důvodu očekávání, že udrží Sovětský svaz na uzdě (Reich, 1984). 
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Reaganovo administrativy informován, že Spojené státy odmítají jakékoliv 

obvinění z porušování olympijské charty. To byla podle Gramova pro Sovětský 

svaz finální kapka. Spojené státy setkání nepopíraly, ovšem podle nich bylo 

účelem schůzky vyjádření ochoty spolupracovat.  

 Sovětské politbyro 3. května rozhodlo, že do Los Angeles nevyšle 

výpravu (Senn, 1999:197). Sovětský olympijský výbor poté na tiskové 

konferenci, která se konala 8. května 1984, ohlásil odmítnutí účasti na 

olympijských hrách v Los Angeles. Oficiálním hlavním důvodem bojkotu byl 

názor, že organizační výbor není schopný zajistit bezpečnost sportovcům 

Sovětského Svazu (Reich, 1984). Sovětský svaz chtěl po vzoru Spojených států 

přemluvit k bojkotu co nejvíce států, ovšem oproti Spojeným státům přišlo 

rozhodnutí o bojkotu těsně před začátkem her (Rosner, Low, 2009:56)
38

. Státy 

východního bloku
39

 se postupně připojily k Sovětskému svazu, jediným státem, 

který odmítl bojkot, bylo Rumunsko (Hill, 1999:25). 

 Olympijské hry v Los Angeles i přes bojkot zaznamenaly rekordní účast, 

kdy do dějiště her přicestovalo 140 výprav. Rumunsko, jediný participující stát 

východního bloku, získal přes padesát olympijských medailí. Čína, která se 

původně chtěla připojit k bojkotujícím státům, ziskem patnácti zlatých medailí 

poprvé naznačila nekonečné možnosti, které miliardová populace nabízí. Hry se 

ale byly dominantním představením domácích sportovců, kteří vyhráli 173 

medailí, z toho 83 zlatých
40

 (Guttman, 2002:160-161).  

 Sovětský svaz chtěl bojkotem dosáhnout několika cílů. Jedním z nich bylo 

potvrzení sovětských obav o nepřipravenosti her, kriminalitě a špatných 

bezpečnostních opatřeních. Organizační výbor ale obdržel ze všech stran 

pozitivní ohlasy, infrastruktura byla prakticky perfektní, bezpečnost nikoho 

nebyla ohrožena. Dalším cílem bylo sportovně zdiskreditovat olympijské 
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 Organizační výbor povolil ostatním státům rozšířit výpravu. Rozšíření mělo vykompenzovat ztráty po 

bojkotujících státech (Rosner, low, 2009:56). 
39

 kompletní seznam států, které nevyslaly sportovní výpravu do Los Angeles - příloha 
40

 Jedna z teorií, proč se Sovětský svaz rozhodl bojkotovat hry, hovoří o strachu sovětských pohlavárů, 

kteří nechtěli podstoupit riziko, kdy by Sovětský svaz skončil v tabulce medailových zisků za Spojenými 

státy, což by znamenalo znehodnocení jejich olympijského programu (Rosner, Low, 2009:55-56). 
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soutěže. Hry sice bojkotovalo pouze 17 států, ovšem šest z nich bylo v první 

desítce medailového hodnocení her v Montrealu. První z nich se týkal 

prezidentských voleb na konci roku 1984. Sovětský svaz doufal v porážku 

stávajícího prezidenta Ronalda Reagana. Bojkot měl přispět k poškození jeho 

kampaně. Reagan ale úspěch her dokázal využít ve svůj prospěch. Reagan v 

různých metaforách využíval sport v průběhu kampaně ve svých proslovech. 

Olympijské hry se tak nakonec navzdory přání Sovětského svazu nestaly 

diskreditujícím bodem v jeho kampani, naopak byly důležitou součástí úspěchu 

Reaganovo kampaně.   

 Ekonomický dopad bojkotu byl na rozdíl od amerického bojkotu 

minimální, jakékoliv snahy zapříčinit bojkotem ekonomické potíže se zcela 

minuly účinkem (Rosner, Low, 2009:55-57).  

 

5.4.6 Konec éry bojkotů 

 Juan Antonio Samaranch ihned po skončení her zahájil kampaň, jejímž 

cílem bylo přesvědčit Sovětský svaz k účasti na hrách v jihokorejském Soulu v 

roce 1988.Čtvrtý bojkot v řadě by mohl zanechat nenapravitelné následky. 

Samaranch proto svolal na prosinec 1984 mimořádné zasedání MOV. Hlavním 

účelem zasedání bylo přijetí pravidel, mechanismů a represivních opatření, které 

by byly k dispozici při dalším případném bojkotu. Od her v Los Angeles se již 

pozvánky na olympijské hry nezasílají jménem hostící země, ale jménem MOV. 

MOV chtěla tímto krokem zabránit bojkotům v případě, že by pozvaný stát 

nesouhlasil s politikou pořádající země. Snaha Samaranche se nakonec ukázala 

jako úspěšná, pouze Kuba, Severní Korea a Etiopie se nezúčastnily her v roce 

1988.  

 

 

 



 

47 
 

6 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo představit sport jako nástroj zahraniční 

politiky státu v perspektivě souboje Spojených států amerických a Sovětského 

svazu během studené války. 

 Olympijské hry se od počátku snažily vystupovat jako apolitické. Ovšem 

postupem času, kdy se olympijské hry stávaly stále prestižnější událostí, bylo pro 

organizátory a Mezinárodní olympijský výbor stále těžší udržet politiku mimo 

brány her. První zneužití her pro politické účely přišlo v meziválečném období, 

kdy vůdce nacistického Německa pomocí se pomocí her snažil přesvědčit svět o 

"normálnosti" jeho režimu. Olympijské hry se v éře studené války staly dalším 

místem, kde se odehrávaly souboje mezi hegemony tehdejší doby, Spojenými 

státy americkými a Sovětským svazem. Paradoxně první hry v této éře, konající 

se v Helsinkách roku 1952, se projevily jako mimořádně apolitické, a to kvůli 

návratu zemí vyloučených po druhé světové válce nebo první účasti Sovětského 

svazu. Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století byly prozatím nejtěžší zkouškou 

olympijského hnutí a Mezinárodního olympijského výboru. Mnichovské hry v 

roce 1972 byly poznamenány teroristickým útokem na sportovce Izraele. O čtyři 

roky později začala tzv. éra bojkotů, kdy troje po sobě následující letní 

olympijské hry byly znehodnoceny bojkotem některých států. Hry v roce 1976, 

které hostil kanadský Montreal, bojkotovaly africké státy kvůli účasti Nového 

Zélandu, který porušil mezinárodní sportovní embargo a nastoupil proti 

rugbyovému týmu Jihoafrické republiky, která byla z MOV vyloučena kvůli 

politice apartheidu. Moskevské hry v roce 1980 byly bojkotovány prakticky 

sedmdesáti státy, kdežto hry v Los Angeles v roce 1984 necelou dvacítkou států.  

 Budeme-li měřit úspěch bojkotu pouze číslem na bojkotu participujících 

států, vychází z tohoto souboje jednoznačně vítězně Spojené státy americké. 

Prezident Jimmy Carter vyzval mezinárodní společenství k bojkotu kvůli 

sovětské invazi do Afghánistánu.  Americký nátlak zabral, protože moskevských 

her se zúčastnilo pouze 81 států, což byl nejnižší počet od roku 1956. Olympiádu 

bojkotovalo téměř 70 států, odhaduje se že 45 - 50 bojkotovalo hry kvůli 
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Spojeným státům americkým (Wallechinsky, Loucky, 2008:22-23), kdežto ty 

losangelské po sovětském nátlaku necelých dvacet. 

 Důvody, které vedly oba hegemony k bojkotu byly následující. 

Administrativa Jimmyho Cartera se oficiálně odvolávala na sovětskou invazi do 

Afghánistánu, kdežto Sovětský svaz bojkotoval hry, protože byl přesvědčen, že 

od organizátorů není zajištěná dostatečná bezpečnost pro sovětské sportovce. 

Nicméně se objevují i jiná vysvětlení. Prezident Carter byl pod tlakem veřejnosti, 

protože nebyl schopen zařídit osvobození amerických diplomatů z ambasády v 

Teheránu. Některé analýzy uvádějí, že si bojkotem, který měl od počátku velkou 

podporu veřejnosti, chtěl zajistit podporu pro následující prezidentské volby 

konané na konci roku 1980, ve kterých obhajoval prezidentský mandát. Bojkot ze 

strany Sovětského svazu měl být pouze odvetou za předchozí bojkot v Moskvě. 

Nicméně novinář Kenneth Reich, který pozorně sledoval průběh příprav her v 

Los Angeles včetně schůzek mezi organizátory a sovětskými delegacemi, 

poukázal na širší záběr událostí. Za hlavního strůjce bojkotu viděl prezidenta 

Reagana, který vůči Sovětskému svazu vystupoval z pozice síly, označil SSSR za 

říši zla, dále dal rozkaz o rozmístění raket Pershing II. v Evropě (Reich, 1984).  

 Následky, které bojkoty přinesly, byly v obou případech nejednoznačné, 

prakticky se na hrách neprojevily. Pokud se zaměříme pouze na ekonomický 

dopad bojkotů, opět bychom měli za vítěze této bitvy považovat Spojené státy 

americké. Sovětský svaz počítal s velkým přílivem kapitálu od diváků, nicméně 

zájem o hry v zahraničí byl v důsledku bojkotu daleko menší. Kdežto hry v Los 

Angeles nastavily nový model, který je pořadateli a MOV využíván dodnes. Byly 

to první hry, které byly financovány čistě z privátních zdrojů. Bojkot států 

východního bloku měl zapříčinit ekonomické problémy organizačnímu výboru, 

nicméně ten zakončil hry se ziskem více než 230 milionů dolarů.  

 Sice se zdá, že téma bojkotu olympijských her je už dávnou minulostí, 

která má společného jmenovatele ve studené válce, nicméně některé státy 

protestovaly a hrozily bojkotem i po udělení pořadatelství Pekingu, kde se hry 
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odehrály v roce 2008. Gruzie naopak hrozí bojkotem následujících zimních 

olympijských her v ruském Soči, které budou zahájeny v únoru 2014. 

 Myšlenka bojkotu se objevuje i v případě Mistrovství světa v ledním 

hokeji. V roce 2014 se má šampionát konat v Bělorusku. Státy v čele se 

Spojenými státy chtějí na protest proti Lukašenkovu režimu přesunout 

mistrovství do jiné země. Nicméně pravděpodobnost, že dojde k bojkotu ze 

strany některého ze států je minimální. 

 Sport jako takový nebyl politicky zneužíván státy pouze v souvislosti s 

olympijskými hrami. V roce 1969 se mezi Salvadorem a Hondurasem odehrál 

krátký ozbrojený konflikt, který byl zaviněn násilnými incidenty mezi obyvateli 

obou zemí poté, co byl Honduras poražen v kvalifikačním utkání. Tento konflikt 

je znám jako fotbalová válka. V roce 1972 se odehrála tzv. Série století, osm 

hokejových zápasů mezi Kanadou a Sovětským svazem. Poprvé proti sobě 

nastoupili nejlepší hráči obou zemí. Kanada se neúčastnila v první polovině 

sedmdesátých let mistrovství světa ani olympijských turnajů na protest proti 

skrytému profesionalismu sovětských hráčů. Série století se odehrála v době, kdy 

studená válka procházela jedním z nejhorších období.  

 Sport byl již od svých počátků předurčen stát se politickým nástrojem. 

Postupný rozvoj nejen olympijského sportu postupně přitahoval větší pozornost 

politických elit. Podle mého názoru bojkoty, o kterých hlavně pojednává tato 

bakalářská práce, nikdy stoprocentně nesplnily cíle. Státy se skrz bojkoty snažily 

zdiskreditovat ten pořadatelský, ovšem spíše se jim vždy podařilo zdiskreditovat 

pouze sebe sama. Cílem bojkotů mělo být jakási forma utrpení pořadatelského 

města a země, nicméně tím, kteří nejvíce trpěli, byli sportovci samotní, kteří 

vlivem politických rozhodnutí přišli o životní možnost vyhrát olympijskou 

medaili.  
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8 Resume 

 Foreign policy has an important role in policy of each sovereign state. 

This work is about using sport as a tool of foreign policy by two superpowers in 

second half of 20th century.  

 Modern Olympic Games are the most observed event over the world, so it 

was the matter of time when Olympic games had became an instrument in hands 

of politicians.  

 The International Olympic Committee tried hard up to the end of 1980s to 

keep the independence from problems that troubled the world because of Cold 

War.  

 During the years 1976 to 1984 Olympic games was affected by series of 

boycotts. Summer Olympic Games in Montreal, 1976, were boycotted by African 

nations because of policy of apartheid in South Africa. But the most important 

politic interventions into the olympics appeared in Moscow 1980 and Los 

Angeles 1984. Olympic Games became a tool of competition between two 

superpowers, United States of America and Soviet Union. Both of them tried to 

use their influence on other countries to follow their steps.   

 At the end of 1970s, Olympic Games, partly due to financial problems of 

host cities and International Olympic Commitee, lost their independence on 

politics. The bipolar dividing of the world transmited to the Olympic Games.  

 This thesis is particularly about grounds, goals and consequences of 

olympic boycotts made by United States of America in Moscow 1980 and Soviet 

Union in Los Angeles 1984. 

 

 

 



 

55 
 

9 Přílohy 

příloha 1. - počet sportovců a participujících zemí na jednotlivých letních 

olympijských hrách 

olympiáda  rok konání 
místo 

konání 
počet sportovců 

(žen) 
zastoupené 

země 
počet 

soutěží 

I. 1896 Atény 245 (0) 13 43 

II. 1900 Paříž 1118 (21) 28 75 

III. 1904 St. Louis 627 (6) 12 84 

IV. 1908 Londýn 2023 (44) 22 109 

V. 1912 Stockholm 2490 (55) 28 102 

VI. 1916 Berlín hry se nekonaly z důvodu 1. světové války 

VII. 1920 Antverpy 2668 (77) 29 154 

VIII. 1924 Paříž 3070 (125) 44 126 

IX. 1928 Amsterdam 3014 (290) 46 109 

X. 1932 Los Angeles 1328 (127) 37 116 

XI. 1936 Berlín 3956 (328) 49 129 

XII. 1940 Tokyo 

hry byly přesunuty do Helsinek, ale nakonec se 
neodehrály z důvodu 2. světové války 

XIII. 1944 Londýn hry se nekonaly z důvodu 2. světové války  

XIV. 1948 Londýn 4064 (355) 59 136 

XV. 1952 Helsinky 4879 (518) 69 149 

XVI. 1956 Melbourne 3258 (384) 72 151 

XVII. 1960 Řím 5348 (610) 83 150 

XVIII. 1964 Tokyo 5081 (683) 93 163 

XIX. 1968 Mexiko City 5423 (768) 112 172 

XX. 1972 Mnichov 7173 (1058) 121 195 

XXI. 1976 Montreal 6024 (1246) 92 198 

XXII. 1980 Moskva 5217 (1124) 80 203 

XXIII. 1984 Los Angeles 6797 (1567) 140 221 

XXIV. 1988 Soul 8465 (2189) 159 237 

XXV. 1992 Barcelona 9370 (2708) 169 257 

XXVI. 1996 Atlanta 10310 (3513) 197 271 

XXVII. 2000 Sydney 10649 (4069) 200 300 

XXVIII. 2004 Atény 10560 (4305) 201 301 

 

 

 

 

zdroj: Wallechinsky, Loucky (2008) 
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příloha 2. - státy bojkotující letní olympijské hry v Moskvě 1980 

  

Rosner, Low ,2009:77 

 Některé státy se nezúčastnily her ne kvůli participaci na bojkotu,ale např. 

kvůli ekonomickým problémům (Libérie, Zair). Výpravy Íránu nebo Kataru 

nebyly do Moskvy pozvány kvůli neplacení poplatků MOV (Senn, 1999:183). 

Albánie Indonésie Panama 

Antigua a Barbuda Írán Panenské ostrovy 

Argentina Izrael Paraguay 

Bahamy Japonsko Pobřeží Slonoviny 

Bahrajn Jižní Korea Salvador 

Bangladéš Kajmanské ostrovy Saudská Arábie 

Barbados Kanada Singapur 

Belize Katar Somálsko 

Bermudy Keňa Spolková rep. Německo 

Bolívie Libérie Spojené Arabské Emiráty 

Horní Volta (Burkina 

Faso) 
Lichtenštejnsko Spojené státy americké 

Čad Malajsie Středoafrická republika 

Čína Malawi Súdán 

Egypt Maroko Surinam 

Fidži Mauretánie Svazisjko 

Filipíny Mauritius Tchajwan 

Gabon Monako Thajsko 

Gambie Niger Togo 

Ghana Nizozemské Antily Tunisko 

Haiti Norsko Turecko 

Honduras Pákistán Uruguay 

Hongkong Papua-Nová Guinea 
Zaire (Demokratická rep. 

Kongo) 

Chile     
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příloha 3. - státy bojkotující letní olympijské hry v Los Angeles 

Afghánistán Maďarsko Sovětský svaz 

Bulharsko Laos Jemen 

Československo Mongolsko Vietnam 

Etiopie Severní Korea  Angola 

Kuba Polsko Východní Německo 

 

Rosler, Sen, 2009:77 


