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Kritická esej je stavěna argumentačně a klade si 
za cíl prezentovat analýzu tématu zúženého na 

jeden námět. Hlavní myšlenkou kritického 
postoje je nabídnout názor buď s pozitivním, 
nebo negativním vyzněním. Kritická esej jako 

taková vyžaduje průzkum a analýzu, silnou 
vnitřní logiku a precizní strukturu. Každý 
argument musí být podpořen a podložen 

vlastním objasněním.



Myslím si, že bychom měli jíst denně aspoň tabulku hořké čokolády, 
(STANOVISKO) protože prospívá zdraví (ARGUMENT). Podle výzkumu 

skotských vědců zveřejněného ve Vesmíru 25/2007 obsahuje 
hořká čokoláda flavonoidy, to jsou antioxidanty, které brání 

organismus proti účinkům volných radikálů z ovzduší. Ty se podílejí 
na vzniku civilizačních chorob. (DŮKAZ) Vím, že se po čokoládě 

mohou kazit zuby (PROTIARGUMENT), ale ty si mohu vždy po požití 
čokolády vyčistit (VYVRÁCENÍ PROTIARGUMENTU). A taky se z 
čokolády tloustne (PROTIARGUMENT 2), ale když budu každé 

odpoledne z práce chodit procházkou, tak neztloustnu a zdraví 
prospěju dvojnásob. (VYVRÁCENÍ PROTIARGUMENTU). Protože se mi 
rizika spojená s pojídáním čokolády zdají méně významná než jeho 
přínos, budu si denně kupovat hořkou čokoládu s vyšším obsahem 

kakaa a jíst ji. (ZÁVĚR)





https://youtu.be/uteWfFK7tVM





Vysílací práva
Severní Amerika: 

stanice NBC

-> 7,75 miliard dolarů za hry v období 2020-
2032

-> LOH od roku 1988, ZOH od roku 2002

Evropa:

stanice Discovery

-> 1,6 miliard dolarů za Pyeongchang 2018, 
Tokyo 2020, Peking 2022 a Paříž 2024

-> ČT v roli nevýhradního vysílatele, obsah 
omezený podlicencí, časové a programové 
limity









Národní olympijské výbory
Mezinárodní sportovní federace
■ stipendium pro 476 sportovců 

účastnících se olympijských her

■ 206 sportovních událostí 
připravující sportovce na olympijské 
hry mládeže

■ 1408 stipendií pro hry v Tokiu

■ 173 grantů na rozvoj 
kontinentálního sportu

■ Athlete Career Transition

■ 252 kurzů pro trenéry ve 121 zemí 
s národním olympijským výborem

Olympijská solidarita



„Naplňování potřeb současné generace, aniž by 
byla ohrožena schopnost budoucích generací

naplňovat potřeby své.“



UDRŽITELNOST



Zachování rozmanitosti a 
produktivity na neomezenou 
dobu.

Kapacita země je sama o sobě 
limitem veškerých aktivit.

RŮST = VÍCE

ROZVOJ = LÉPE

Udržitelnost představuje 
formulaci asociující pozitivní 
představy bez pevného 
znalostního základu.



Uhlíková neutralita
Emise uhlíku (skleníkových plynů)

= 

množství pohlceného uhlíku 
prostřednictvím úložišť

Uznané kompenzace představuje 
financování projektů, které by měly 
dosáhnout pohlcení skleníkových 
plynů.

James Hansen: „Kompenzace jsou 
moderní odpustky prodávané 
veřejnosti s rostoucími emisemi 
uhlíku tak, aby se zbavila svých 
klimatických hříchů“.





Geneze environmentální politiky MOV
únor 1992 -> ZOH Albertville, Francie (prokazatelné a zbytečné poškození Savojských alp)

červen 1992 ->Summit Země, Konference OSN o životním prostředí, Rio de Janeiro, Brazílie

1992 ->Evropská charta sportu (Potřeba přizpůsobit tělesnou činnost omezeným zdrojům planety)

od 1994 ->oddělení ZOH a LOH (výdaje národních výborů, atraktivita, dodatečné příjmy)

únor 1994 ->ZOH Lillehamer, Norsko, „zelené hry“

1994 -> Komise sportu a životního prostředí MOV

1996-> Ekologie třetím pilířem olympijského hnutí

1999 ->Agenda 21 olympijského hnutí

od 2000-> držitelé vstupenky na OH oprávněni bezplatně využívat MHD pořádajícího města

od 2003-> Studie dopadu olympijských her (Olympic games impact study), 120 parametrů

od 2012 -> ISO20121: systém řízení udržitelnosti události

2014-> Agenda 2020 MOV

2015-> Komise udržitelnosti a odkazu



Těžba na Arktidě bez 
příslušných povolení

Trvalé poškození delty 
Guinejského zálivu 
(Nigérie)

Spalování přebytečného 
zemního plynu (gas flaring)



Pál Schmitt

- maďarský politik, historicky dvojnásobný olympijský vítěz v šermu (1968, 1972)

- od roku 1983 člen MOV, od roku 1989 prezident Maďarského olympijského výboru

- 2010-2012 prezident Maďarské republiky

- 2012 úředně zbaven doktorského titulu kvůli plagiátorství (práce z roku 1992)

 Následná rezignace na vnitropolitické funkce (momentálně europoslanec)

 Přerušení iniciativy na poli environmentální politiky MOV, která byla nástrojem 
popularizace ambiciózního představitele olympijského hnutí



1996: 
Ekologie
(životní
prostředí a 
udržitelný
rozvoj) dle
Olympijské
charty
třetím
pilířem
hnutí vedle
výchovy a 
sportu



LOH, Atény, 2004
Řecko jako druhá nejmenší 
hostitelská země po Finsku 
(Helsinky 1952)

Po skončení her přenechána 
správa objektů soukromým 
organizacím, případně sportoviště 
zcela opuštěna.

„město bílých slonů“ – nevyužitá 
infrastruktura po splnění 
primárního účelu

Finanční závazky jako jeden z 
katalyzátorů dluhové krize



LOH, Peking 2008
13. nejznečištěnější město na 
světě

+ porušování lidských práv a svobod, 
cenzura internetu, zpochybňování 
nezávislost Tibetu, pronásledování 
praktikujících metody Falun Gong a 
represím etnické muslimské menšiny 
Ujgurů

TRVALÉ ZMĚNY: Zrušení bezplatného 
poskytování igelitových obalů v 
obchodech

DOČASNÉ ZMĚNY: redukce provozu 
vozidel, pozastavení stavebních prací, 
uzavření průmyslových podniků

Limitní hodnoty stanovené Světovou 
zdravotnickou organizací na roční 
průměr PM2.5 15 μg/m3 .



ZOH, Soči 2014

Svého času nejdražší hry moderní 
historie.

Celkové výdaje ve výši 51 miliard 
USD.

Původní rozpočet překročen o 
420%.

Průměrná denní teplota v únoru 
+8 °C.

Při přidělení pořadatelství nebylo 
dokončeno ani jedno sportoviště.

Dálnice Soči-Krasnaja Poljana -> 
50 km -> 9 miliard USD

Oproti slibu organizačního výborů 
o vysázení milionu nových stromů 
evidovali nezávislí pozorovatelé 
pouze 200 000 nových rostlin.



LOH, Rio de Janeiro 2016
Guvernér Francisco Dornello vyhlásil 17. června 2016

mimořádný stav a požádal brazilskou vládu o podporu, aby 

zabránil úplnému zhroucení veřejné bezpečnosti, zdraví, 

vzdělávání, dopravy a životního prostředí (900 milionů USD).

Areál Copacabana (jachting, veslování, rychlostní kanoistika) 

kontaminován odpadní výpustí ->antimikrobiální obleky

Zprivatizovaná veřejná doprava – zhoršená obslužnost

chudinských čtvrtí

Olympijský golfového resort v chráněné oblasti a vykácení

2000 arů Atlantického lesa.



ZOH Pchjongčchang, 
2018

• „A firm criterion for the 
Winter Olympics is the availability 
of alpine ski slopes of certain sizes, 
which narrows down potential 
locations significantly, and often 
necessitates locations in less 
populated areas. The men's
downhill requires at least 800 
metres (2,600 ft) altitude 
difference along a course of 
around 3 kilometres (1.9 mi) in 
length“



Agenda 2020
40 doporučení

mládí (zapojení účastníků)

kredibilita (etika, transparentnost)

Udržitelnost

„4) Zahrnout udržitelnost do všech 
aspektů olympijských her“

=strategie, asistence, monitoring

„5) Zahrnout udržitelnost do 
každodenní činnosti olympijského 
hnutí“

=  zboží, služby, přeprava, sídlo



The most 
sustainable 
office building 
in the world

https://www.youtube.com/watch?v
=-Ph5bEpFfqk&feature=emb_logo



Strategie udržitelnosti
Konkretizace záměru, který 
proklamuje Agenda 2020

MOV jako vedoucí organizace:

vzor/model udržitelnosti

vlastník prosazující udržitelnost

Lídr inspirující celosvětový sport

Změna uplatňované praxe:

téma výběrového procesu 
(ekologické studie, 
environmentální management)

závazek Hostitelského kontraktu

(stanovení cílů, norma ISO 20121,

nakládání s uhlíkem, reportování) 



Reálný vztah MOV a životního prostředí
15 definovaných oblastí 

(většina jevů pouze pojmenovaná, pouze několik formálních požadavků)

Nevynutitelné doporučení bez vlivu na finální postup pořadatelů.

MOV vyžaduje soulad realizace akce s mezinárodními dohodami, zákony a předpisy 
platnými v hostitelské zemi

Nekonkrétní formulace usnadňuje širokou interpretaci (přístup předcházející 
nevratnému porušení přírodních elementů, nadřazení oprav před výstavbou, užití 
programů a standardizací, obnovitelné zdroje a šetrné technologie)

„Organizátoři usilují o uspokojení ekologických zájmů, jejichž definice připadá mnohdy 
jim samotným.“









https://www.youtube.com/watch?v=
Mh5LY4Mz15o&t=97s











Původní návrh Národního stadionu před zahájením 
prací zamítnut. Kvůli prodlevě se nové sportoviště 

nemohlo využít pro MS v Rugby (2019).



První návrh loga usvědčen z plagiátorství.První návrh loga usvědčen z plagiátorství.



„You don’t see persons with disabilities 
moving around because there is a cultural 
barrier. There is an expectation that they 
should stay at home.“

„Many visitors coming for the Tokyo 
Olympic and Paralympic Games will want to 
hop on the Tōkaidō Shinkansen to visit 
Kyoto. But of the 1,300 seats on the high-
speed train, only two are designated for 
wheelchairs users.“

Andrew Parsons, president of the 
International Paralympic Committee



"With many days of mild
and sunny weather, this
period provides an ideal
climate for athletes to 
perform at their best". 




