
 

1 
 

 

 

 

 

P
O

LI
C

Y
 B

R
IE

F 

Únor 2022 

BOJKOT ZIMNÍ OLYMPIÁDY 

V PEKINGU A ČESKÝ POSTOJ 
Jan Havlíček 

Shrnutí 

Hlavní body 

Spojené státy americké, Austrálie, Indie, Kanada, Velká Británie, Japonsko, Litva, do určité míry 

i Česká republika. To jsou jen některé země, které se rozhodly pro diplomatický bojkot zimních 

olympijských her v Pekingu. Důvodem je protest proti porušování lidských práv v Číně, zejména 

pak proti zacházení s Ujgury v provincii Sin-ťiang. Režim v Pekingu je obviňován z toho, že 

příslušníky této menšiny zavírá do koncentračních táborů pod záminkou boje proti extremismu.  

 

 
• Čína chce posílit image vyspělého státu, který se přípravy olympiády dokáže zhostit.  

• Otázky související s lidskými právy zůstávají ústředním bodem globálního pokroku a jakékoli 

pokusy o jejich porušování by neměly být tolerovány. 

• Pokud chce Čína uspořádat plnohodnotnou olympiádu, měla by porušování lidských práv 

věrohodně vyvrátit či ukončit, což se jí ani zdaleka nedaří.  
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Historie olympijských bojkotů 

Není to poprvé, co dochází k nějaké formě bojkotu olympijských her. K bojkotům došlo u olympiády v 

Melbourne v roce 1956, v Tokiu v roce 1964, v Montrealu v roce 1976, v Moskvě v roce 1980, v Los 

Angeles v roce 1984 či v Soulu v roce 1988. Olympijské hry byly v minulosti bojkotovány kvůli válkám, 

vojenským invazím či apartheidu. Zůstává však otázkou, jaké dopady minulé bojkoty reálně měly. Co 

se týče například bojkotu her během studené války v letech 1980 až 1984, politický dopad byl takřka 

nulový a na celou situaci doplatili jen samotní sportovci. Opačný příklad lze uvést v souvislosti 

s Jihoafrickou republikou a apartheidem – vládním programem rasové diskriminace a segregace. V 

letech 1960 až 1983 bylo 3,5 milionu Jihoafričanů nuceno opustit své domovy, aby se přestěhovali do 

segregovaných oblastí. V důsledku politiky apartheidu byla země na více než 30 let vyřazena z účasti 

na olympijských hrách, a to až do roku 1992, kdy se hry konaly v Barceloně. Tehdy bylo Jihoafrické 

republice již povoleno soutěžit, i když pouze pod bílou neutrální vlajkou. O další čtyři roky později, v 

Atlantě, když se stal prezidentem Nelson Mandela, už Jihoafričané měli vlastní vlajku.  

Čínské vnímání her 

Pro pochopení významnosti diplomatického bojkotu je vhodné nastínit, jak jsou hry vnímány v samotné 

Číně. Pořádání olympijských her je prestižní záležitost a po mnoha stránkách také velmi náročný úkol. 

Sinolog Bao Do v této souvislosti uvádí, že Čína chce využít příležitost, aby opět posílila image vyspělého 

státu, který se těžkého úkolu dokáže zhostit (osobní komunikace, 2022). Bao Do se domnívá, že 

možnost v Číně znovu pořádat olympijské hry je Pekingem obzvláště vyzdvihována a prezentována jako 

velké ocenění vůči Číně ze strany světového společenství. Zdůrazňován je rovněž fakt, že Peking je 

historicky prvním městem, kde se konaly jak letní, tak i zimní olympijské hry.  

„Dle tradičního čínského společenského přístupu by se pro takto velkou státní záležitost měl každý 

Číňan obětovat a trochu něčím přispět, což v praxi znamená například pokorně přijmout případné 

nepohodlí, které vyplynulo z opatření souvisejících s organizováním her,“ vysvětluje Bao Do (2022).  

Toto obzvláště platí pro sportovce, kteří se olympiády účastní. Očekává se od nich nejen to, že udělají 

naprosté maximum pro získání zlaté medaile, ale i to, že upozadí veškeré své další zájmy, včetně zdraví. 

Celospolečenský tlak, který je na čínské sportovce vyvíjen, je skutečně enormní, a nyní byl ilustrován 

na nezdaru krasobruslařky Ču I. Při jednom z manévrů během své jízdy Ču I upadla a skončila poslední. 

Tým Číny kvůli tomu klesl i v týmovém bodování, a to ze třetího na páté místo. Domácí publikum jí toto 

selhání neodpustilo. Kritizován byl nejen její sportovní výkon, ale také původ a znalost čínštiny. Ču I se 

narodila čínským přistěhovalcům v Los Angeles a reprezentovat Čínu se rozhodla až před čtyřmi lety. 

Kvůli tomu se musela vzdát amerického občanství a změnit si jméno z Beverly Zhu na Ču I (Janoš, 2022). 

V návaznosti na její sportovní neúspěch se na čínské sociální síti Weibo objevilo množství nenávistných 

příspěvků, které by šlo bez nadsázky označit za kyberšikanu. Ču I přiznala, že tlak na její osobu už před 

osudným závodem byl příliš velký (Macák, 2022). 

Argumenty pro a proti bojkotu 

Pro bojkot: Otázky související s lidskými právy zůstávají ústředním bodem globálního pokroku a 

jakékoli pokusy o jejich porušování by neměly být tolerovány. Čína je v tomto směru čím dál více 

popisována jako „země vinná z nekontrolovatelného porušování lidských práv a vojenského šikanování 

sousedních států“ (Lane, 2021). 
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Proti bojkotu: Bojkot zimních olympijských her zvyšuje tlak na firmy exportující do Číny. Podle Oxford 

Analytica (2021) zapříčiní kladení většího důrazu na lidská práva přesun dalších prvků dodavatelského 

řetězce pryč z Číny. Firmy budou nuceny činit rozhodnutí, která strana sporu pro ně nabízí hodnotnější 

trh. V závislosti na tomto rozhodnutí pak společnosti riskují propad svých investičních bilancí a 

potenciální ztrátu miliardových příjmů. Mohou to být právě firmy „bojkotujících“ zemí, které se stanou 

cílem čínských odvetných opatření.  

Pro bojkot: Určité typy sankcí již v mnoha zemích prokázaly svou funkčnost. Pokud je diplomatický 

bojkot her považován za určitý druh sankce, stává se hlasitým projevem respektu dodržování 

mezinárodních lidských práv. Aby však mohlo dojít k zastavení potlačování lidských práv v Číně, sankce 

by se musely rozšířit do kompletní mezinárodní izolace Číny. Tento argument předpokládá, že Čína 

musí být donucena respektovat práva znevýhodněných komunit žijících na jejím území, vůči nimž jsou 

dlouhodobě a nepřetržitě páchány zločiny ze strany čínských státních složek. Jednou ze zemí, které 

ohlásily bojkot olympiády v Pekingu, je Japonsko. Jako důvod k bojkotu uvedlo: „Japonsko věří, že je 

důležité, aby Čína garantovala univerzální hodnoty svobody, respektování základních lidských práv a 

fungování právního státu. Tyto atributy jsou zároveň univerzálními hodnotami v mezinárodním 

společenství“ (Matsuno, 2021). 

Proti bojkotu: Patří vůbec jakákoliv politika do sportu? Nemá se jednat o dvě striktně oddělené oblasti? 

Tento argument vidí sport jako společný prostor, který spojuje svět, ve kterém jsou si všichni rovni, a 

který si všichni mohou užít bez jakékoliv politické zaujatosti. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) „již 

od vzniku moderních olympijských her na konci 19. století tvrdil, že sport by měl být politicky neutrální“ 

(Ross a kol., 2021). Politické bojkotování olympijských her tedy jde proti principu, který MOV 

dlouhodobě prosazuje. 

Pro bojkot: Diplomatický bojkot mát tu přednost, že upozorňuje na závažné problémy, které pořadatel 

nezvládá uspokojivě řešit. Pokud by bojkot nenastal, Čína by olympiádu mohla využít pro tzv. 

sportswashing. Jedná se o proces, kdy chce daná země odpoutat mezinárodní pozornost od porušování 

lidských práv svých vlastních obyvatel a zároveň zlepšit reputaci skrze uspořádání prestižní globální 

sportovní události. Zneužívání sportovní akce za účelem změny image daného státu a zlepšení 

mezinárodního renomé by nemělo být přípustné. Pokud chce Čína uspořádat plnohodnotnou 

olympiádu, měla by porušování lidských práv věrohodně vyvrátit či ukončit, až tím si získá legitimitu. 

Pro prevenci sportswashingu je politický bojkot olympiády nezbytný a měl by být prosazován naplno, 

jak tomu bylo v případě některých předchozích bojkotů, a nikoliv jen polovičatě, jak to vidíme např. ze 

strany České republiky nebo Evropské unie.  

Proti bojkotu: Spojené státy americké, Austrálie, Kanada, Indie, Velká Británie, Belgie, nebo třeba 

Kosovo. To jsou země, které se rozhodly pro diplomatický bojkot zimních olympijských her v 

Pekingu. Nejedná se ale v některých případech o pokrytectví? Některé ze zmíněných států totiž zápasí 

s porušováním lidských práv ve své vlastní zemi. Spojené státy mají dlouhodobě problém s diskriminací 

a nerovnými podmínkami pro příslušníky etnických a rasových menšin. Podobný problém má Indie, kde 

se diskriminace vztahuje mimo jiné vůči muslimské menšině či spornému regionu Kašmír. Austrálie je 

často kritizována za zacházení s uprchlíky dislokovanými na ostrově Nauru či obecně za drakonické 

imigrační zákony (Human Rights Watch, 2016). I Evropa má dozajisté na čem pracovat v oblasti lidských 

práv. Existuje riziko, že se argument lidských práv stane záminkou olympijských bojkotů i do budoucna, 

jelikož k nějaké formě porušování lidských práv dochází takřka všude.  
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Ambivalentní český přístup 

Český prezident Miloš Zeman ve své zdravici olympionikům bojkot odmítl a označil ho za politické 

zneužívání olympijské myšlenky. Podporu hrám vyjádřil i český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík, 

jenž byl záhy požádán ministrem zahraničí Janem Lipavským, aby byl ve svých výrocích zdrženlivější. 

Český velvyslanec se nicméně i přes ministrovu intervenci zúčastnil zahajovacího ceremoniálu. 

Ministerstvo krok odůvodnilo tím, že zastupitelskému úřadu dalo možnost učinit ve věci vlastní 

rozhodnutí. Rozpor v krocích ministerstva a zastupitelského úřadu je však do očí bijící. Ministr Lipavský 

musel přiznat, že nemůže velvyslanci zabránit v tom, aby prezentoval názor prezidenta republiky. 

Představitelé nové české vlády se na zahájení olympiády nevypravili. Petr Fiala k tomu uvedl 

následující: „Potvrdil jsem, že na olympiádu v Pekingu nepojedu já, ani nikdo jiný z vlády. Česká 

republika se tak připojí k většině zemí v EU a USA, které zástupce na olympiádu nevyšlou” (“Fiala 

vedení ČOV potvrdil, že na OH v Pekingu nepojede nikdo z ministrů”, 2022). Mnohem ostřeji se koncem 

ledna vyjádřili čeští senátoři, politický bojkot jednoznačně podpořili a hry přirovnali k Hitlerově 

olympiádě (Rambousková, 2022). Například místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) uvedl, že 

rozhodnutí MOV o konání olympiády v Číně je „velmi nezralé a do jisté míry i nezodpovědné“ a dodal, 

že „olympiáda do Číny nepatří, to ji příště může pořádat Severní Korea“ (Rambousková, 2022). 

Podobně se vyjadřovali i další senátoři či předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová 

Adamová. 

Bojkotovat i Katar? 

Dochází-li k diplomatickému bojkotu olympijských her v Pekingu z důvodu flagrantního porušování 

lidských práv, vyvstává otázka, jak se zachovat k nadcházejícímu fotbalovému mistrovství světa 

v Kataru. To se má v důsledku vysokých teplot uskutečnit netradičně v zimě, kdy bude počasí v Kataru 

pro hráče i diváky snesitelné. Problém však spočívá v tom, že na výstavbu fotbalových stadionů v 

katarské poušti byli najati námezdní pracovníci z chudších zemí, např. z Bangladéše, Indie, Nepálu či 

Pákistánu. Ti byli nuceni pracovat v otrockých podmínkách pouštních veder a za otrocké mzdy. Při 

pracích jich dle různých zdrojů zemřelo až 6500 (Blejštil, 2022). Kataru, stejně jako Číně, jde především 

o prestiž, peníze, a propagaci své země. Ale za jakou cenu? Pokud je Peking trestán diplomatickým 

bojkotem (mimo jiné) za nelidské zacházení s ujgurským etnikem, Katar musí být potrestán za 

zacházení s námezdními dělníky. 
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