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ABSTRAKT 

Název:   Ekonomické aspekty pořádání ZOH Pchjongčchang 2018 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je analýza ekonomických aspektů 

pořádání zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu. 

Dalším cílem je zjistit, jak bývalá hostitelská města využívají 

olympijské stadiony, a následně jejich komparace. 

Metody:  K zjištění ekonomických aspektů pořádání zimních 

olympijských her byla využita analýza, která je zacílená na 

studium dokumentů, literárních a webových zdrojů. Dále byly 

využity prognóza a komparace pro předpověď dopadů a pro 

srovnávní s jinými hostitelskými městy. 

Výsledky: Získané výsledky ukazují, že zimní olympijské hry 2018 v 

Pchjongčchangu jsou poměrně úspěšné. Díky olympijským 

hrám došlo k zdokonalení dopravní infrastruktury, výstavbě 

nových staveb, zlepšení image státu i korejských firem, oživení 

domácí ekonomiky, vyvážený rozvoj regionů a příjezd 

zahraničních turistů. Negativními aspekty však jsou přesouvání 

občanů i turistů do vedlejšího většího města, zvýšení státního 

dluhu způsobené ospravedlňováním veřejných zdrojů a 

nerozhodnuté poolympijské využití stadionů. Na základě 

výsledků bylo také sestaveno doporučení. 

Klíčová slova: Olympijské hry  pořadatelské město  pořádání olympijských her  

Pchjong chang 

  



ABSTRACT 

Title:   Economic impact of the 2018 Winter Olympics in 

Pyeongchang 

Objectives:  The aim of this thesis is to determine economic impact of the 

2018 Winter Olympics in Pyeongchang. Futhermore, this 

thesis finds out how the former host cities use Olympic venues, 

then compared with host cities and Pyeongchang. 

Methods:  To determine economic impact of the Winter Olympics was 

used analysis based on study of various documents and 

websites. Also was used prognostic and comparative research 

to predict impacts and to make comparison across host cities. 

Results: The 2018 Winter Olympics in Pyeongchang was successful. 

By hosting the Olympics, transport infrastructure and the 

image of the country and Korean companies were improved, 

New buildings were constructed and invigorated the economy 

and tourism as well. However, negative impacts are shifting of 

people from Pyeongchang to next larger city, justification for 

using national money caused the increase of the national debt 

and the undecided plan of post-olympic use of venues. A 

recommendation was also made. 

Keywords: Olympic Games, host city, hosting the Olympic Games, Pyeongchang 
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1  ÚVOD 

Olympijské hry jsou největ í sportovní  dálostí  konající se za   asti sportovc  z celého 

světa  Jelikož se jedná o nejvýznamněj í sportovní akce  sportovci trénují nespo et 

hodin a usilují o kvalifikaci na OH. Pro sportovního fanou ka jsou olympijské hry 

sportovním svátkem, kdy elitní sportovci z celého světa bojují o olympijské medaile  

 ledovanost OH stále roste a velice  asto znamená nový rekord v televizní sledovanosti. 

  rostoucí sledovanosti také roste příjem z prodeje vysílacích práv na sportovní přenosy 

i jiné příjmy  které znamenají jeden z mnoha d vod   pro  pořádát olympijské hry.  

Zájem o OH se  íří nejen mezi sportovci  i fanou ky  ale i mezi zeměmi  které je chtějí 

hostit. Olympijské hry se ale postupem  asu hodně změnily  Čím dál tím víc sportovc  

se kvalifikuje na OH a s přibývajícími sporty se budují také nové stadiony. Pořádání 

olympijských her se proto stává stále obtížněj ím a vyžaduje obrovské finan ní i 

materiální výdaje  Úkolem pořadajícího města je nejen zaji tění hladkého fungování her  

ale i poolympijské využití olympijských staveb  což bývá ve vět ině případ  velkým 

problémem. Na  držbu olympijských staveb je navíc potřeba každoro ně vynaložit 

několik milion  amerických dolar   Z d vodu finan ní náro nosti jsou  asto olympijské 

hry financované na dluh a vět inou trvá několik desetiletí  než se investované peníze 

vrátí. Otázkou je, zda se pořádání olympijských her vyplatí a následně jak olympijské 

hry dopadají na ekonomiku pořadající země  

 ato bakalářská práce si klade za cíl popis vývoje olympijského hnutí, dosavadních 

pokus  Korejské republiky  i Pchjong changu o pořádání zimních olympijských her  

prognózy ekonomických dopad  a skute ných dopad  na korejskou ekonomiku. Dále se 

práce zabývá poolympijským využitím sportovi ť a srovnáním toho  jak pořádající 

města o ně pe ují a jak je využívají po skon ení her.  

  



 11 

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola se zabývá popisem vzniku antických a vývojem novodobých 

olympijských her. Jsou zde uvedeny rozdíly mezi letními a zimními olympijskými 

hrami a přehled zimních olympijských her od roku 1924  Dále se věnuje Olympijské 

chartě  financování olympijských her a Olympijskou agendou 2020. 

2.1  Antické olympijské hry 

Historie antických olympijských her se opíra o mýty. Podle nich je za jejich zakladatele 

považován Di v syn Héraklés  Na po est svého vítězství nad Augeiem uspořádal první 

sportovní závody, poději nazvané jako olympijské hry podle místa jejich konání. 

Dokonce se mluví o tom  že Héraklés sám odměřil trať pro běžeckou disciplínu – běh 

na vzdálenost 600 stop = 192,27 m = 1 stadion (DOVALIL, 2004).  

Město Olympia bylo tehdy d ležitým místem  kde se scházeli r zní filosofové  sochaři, 

malíři a dal í osobnosti  Olympijské hry sloužily nejen ke sportu  nýbrž se stávaly i 

místem pro debatu - dne ní konference  Filosofové si vzájemně vyslechli své argumenty 

a reagovali vlastním od vodněním   ochaři a malíři představovali svá díla  Lze říci, že 

Olympia byla kulturním, obchodním a politickým centrem Řecka  

Historické prameny o vzniku olympijských her v ak sahají do roku 776 př  n  l  Konaly 

se každé  tyři roky a trvaly necelý týden a závodit na nich mohli pouze Řekové, 

zatímco sledovat je mohli cizinci i otroci  ale ženám byl vstup zakázán  Jelikož vítězství 

na olympiádě znamenalo největ í poctu  o něj snili v ichni Řekové  Vítěz dostal věnec z 

olivových list  a několikanásobný vítěz si mohl nechat postavit svou sochu  Pro Řeky 

byla d ležitá nejen fyzická  ale i du evní síla, a na tom byl založen ideál kalokagathie, 

tedy harmonický rozvoj těla i du e  Během konání her byla vyhlá ena ekecheiria  což 

znamená v eobecný posvátný mír mezi řeckými městskými státy (CHLUBNÝ, 2004). 

  postupem  asu za ali Řekové přidávat dal í disciplíny  Jedna bežecká disciplína jim 

už nesta ila a byla roz ířena o běh na dvě stadia s obrátkou a později i vytrvalostní 

disciplíny, jako jsou 12 a 24 stadií  kolem 4600 m  Kromě rychlosti kladli d raz také na 

sílu  výbu nost a obratnost  Zavedli také pětiboj  obsahující skok daleký  běh na 1 

stadion  hod diskem  hod o těpem a zápas   kok daleký se nepodobal jeho dne ní 

podobě. Atleti se rozbíhali s  inkami a těsně před dopadem je odhodili. Hod diskem se 

prováděl buď z místa anebo z oto ky  Disk byl vyroben z kamene a vážil od 1 88 kg až 



 12 

do 5 7 kg  Dal í diciplínou byl hod o těpem  jenž byl v  chopu opatřen kli kou  

Předpokládá se  že pomocí ní atleti dokázali házet velmi daleko s vět í přesností  

Nejzajímavěj í disciplínou byl pro díváky zápas  Vítězem se stal ten  který shodil 

soupeře na zem, nebo když se soupeř vzdá  protože tehdy neexistovalo bodování  Dále 

se je tě boxovalo  běhalo se v plné polní zbroji  soutěžilo se v síle hlasu  Nesměl chybět 

ani pankration, kombinace zápasu a boxu (DOVALIL, 2004). 

Zlatá éra netrvala vě ně  V letech 379 až 394 se stal  heodosius I  císařem Římské ří e 

a vyhlásil křesťanství za státní náboženství  Olympijské hry mu připadaly pohanské, a 

proto v roce 393 na eho letopo tu zakázal jejich konání  

2.2  Novodobé olympijské hry 

Zájem o olympijských her za al vzr stat od 19. století a za zakladatele novodobých 

olympijských her je považován francouzský pedagog Pierre de Coubertin  který se 

věnoval studiu tělovýchovných vzdělávacích systém   V jeho mládí vypukla 

francouzsko-pruská válka, ve níž byla Francie poražena. Coubertin v té době 

předpokládal  že d vodem francouzské prohry je fyzická slabost francouzské mládeže  

V Anglii a v USA si roz ířil sv j obzor a rozhodl se zdokonalit  roveň vzdělání ve 

Francii  D raz kladl na fyzickou přípravu mladých lidí a kromě jejich výuky měl také 

zájem o „zakázané“ olympijské hry. V 19  století za ala internacionalizace  díky které 

se Coubertin mohl celosvětově prosadit sv j názor a na mezinárodním Kongresu pro 

obnovení olympijských her, konaném v roce 1894  uspěl  Delegáti z celého světa na 

tomto kongresu odsouhlasili vznik Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který 

se stal základním orgánem olympijského hnutí (Doopedia, 2008).  

Coubertin navázal na starověkou tradici a první olympijské hry se uskute nily v 

Aténách roku 1896. Jelikož tehdej í Řecko nedisponovalo dostatek potřebných 

prostředk   nikdo v  spěch her nevěřil  První olympiádu sledovalo více než 50 tisíc 

obyvatel a skon ila  spěchem  Od tohoto roku se olympijské hry konají každé 4 roky  

Coubertin věřil  že pomocí sportu lze zajistit na světě mír, jako tomu bylo v antických 

olympijských her. Prosazoval také amatérismus, kdy profesionálové neboli placení 

sportovci nesměli na OH soutěžit z toho d vodu  že se peníze mohou stát hnací silou 

sportovc   a   ast národ , nikoli stát  (ČÁP, 2004). 

Proto se jmenují olympijské hry podle konajícího města  např : 1988 Letní olympijské 

hry Soul. Je to hlavní rozdíl od Svetového poháru, kde lze v názvu najít jméno státu, 
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např : Mistrovství světa ve fotbale 2018 Rusko   

 ituace dne ní olympiády je ale jiná   větový mír za íná mizet a některé státy využívají 

olympijské hry ve jménu absolutismu nebo terorismu. Znamená to  že má sport v 

sou asné době obrovský vliv na ekonomiku, politiku a dal í sféry života  

Novodobé olympijské hry jsou považovány jako jeden z hlavních tahoun  

technologického pokroku, a to speciálně v oblasti vysílání  dopravě a měření  asu  HD 

kvalita televize i dokonalej í zp sob vysílání bývají na trh uvedeny před olympijskými 

hrami  Přesné měření  asu je základem sportovních soutěží   větová firma jako je 

Omega je už dlouhou dobu oficiálním „time keeper” olympijských her. Omega dokáže 

měřit i na miliontiny sekund  tedy milisekundu  Dále se zlep uje i doprava  Japonský 

 hinkansen je první vlak  který překro il rychlost 200 km za hodinu   ento zp sob 

dopravy byl také představen před olympiádou 1964 v Tokiu. Pro firmy zabývající se 

technologií znamená olympiáda příležitost  kdy sponzoři mohou představit světu  roveň 

své technologie a upoutat pozornost potenciálních zákazník   Novodobé Olympijské 

hry tedy přispívají nejen ke spojování národ   k podpoře světového míru  ale i k 

technologickému pokroku. 

2.3  Zimní olympijské hry 

Zimní olympijské hry nebyly sou ástí p vodní my lenky na konání olympiády. První 

mezinárodní soutěž zimních sport  zvané Nordické hry se konaly ve Švédsku v roce 

1901. Návrh na jejich založení předložila  védská Centrální asociace pro podporu 

sportu (Central Association for the Promotion of Sports) vedená Viktorem Balckem. 

Z  astnit se jich mohli jenom sportovci ze skandinávských zemí. Nordické hry byly 

 spě né a díky nim se popularita zimních sport  zvý ila předev ím mezi mládeží 

skandinávských zemí. A právě jejich  spě nost vedla Švédy k tomu  že nesouhlasili se 

zavedením zimních olympijských her  a to právě z d vod  ohrožení Nordických her  I 

přes protesty skandinávských zemí a s r stem popularity zimních sport  převažoval ale 

názor o vhodnosti zařazení zimních sport  do olympijského programu  My lenka o 

zimních sportech se rychle roz ířila a v roce 1908 bylo do LOH v Londýně zařazeno 

krasobruslení. Jelikož se jednalo o zimní sport, krasobruslení se konalo až 3 měsíce po 

skon ení jiných letních sport   O 12 let později  tedy v roce 1920, se v Antverpách stal 

sou ástí olympijského programu lední hokej  Vývoj zimních sport  nedal zastavit. 

Jejich zařazení do OH podporovalo  ím dál víc národ   např : Švýcaři  Kanaďané a 
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Francouzi (DK Publishing, 1996). 

 ýden zimních sport   tedy mezinárodní soutěž zimních sport   se konal s podporou 

MOV ve francouzském městě Chamonix od 25  ledna až do 5   nora 1924  Z  astnilo 

se 250 sportovc  z 16 zemí a závodilo se celkem v 16 disciplínách. Tohoto významného 

sportovního klání se mohly z  astnit i ženy  ale pouze v krasobruslení. Týden zimních 

sport  byl natolik  spě ný  že Mezinárodní olympijský výbor v roce 1925 pozměnil 

Olympijskou chartu za   elem založení zimních olympijských her  při emž byla tato 

mezinárodní soutěž zimních sport  ozna ována za první olympijské hry  Od té doby 

měla země hostující letní olympijské hry možnost pořádat i zimní  takže se konaly 

každé 4 roky ve stejném roce. V roce 1986 se  lenové Mezinárodního olympijského 

výboru rozhodli  že letní a zimní hry se budou konat střídavě každé 2 roky  aby 

maximalizovalo povědomí o olympijských hrách, ale také příjem z vysílacích práv  V 

1992 se naposledy konaly letní i zimní olympijské hry ve stejném roce  Dal í zimní 

olympijské hry byly uspořádány 2 roky později v Lillehammeru (BORJA, 1992). 

 abulka    1: Seznam zimních olympijských her 

Rok Místo konání 

1924 Chamonix 

1928 St. Moritz 

1932 Lake Placid 

1936 Garmisch-Partenkirchen 

1940 Sapporo 

1944 Cortina d’Ampezzo 

1948 St. Moritz 

1952 Oslo 

1956 Cortina d’Ampezzo 

1960 Squaw Valley 

1964 Innsbruck 

1968 Grenoble 

1972 Sapporo 
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1976 Innsbruck 

1980 Lake Placid 

1984 Sarajevo 

1988 Calgary 

1992 Albertville 

1994 Lillehammer 

1998 Nagano 

2002 Salt Lake City 

2006 Turín 

2010 Vancouver 

2014  o i 

2018 Pchjong chang 

2022 Peking 

2026 Cortina d’Ampezzo 

Zdroj: Winter Games (2019) 

2.4  Rozdíly mezi letními a zimními olympijskými hrami 

Jelikož se tato práce zabývá ekonomickými dopady ZOH  je nutné zmínit  že se jak 

jejich náklady, tak i dopady budou od LOH odli ovat  Jediným spole ným bodem je  že 

se konají každé 4 roky  trvají přibližně 2 týdny a po nich následují paralympijské hry. 

Vedle toho existují výrazné rozdíly. 

Za prvé, letní olympijské hry obecně vyvolávají celosvětově vět í zájem  např : i v zemi 

nacházející se v subtropickém nebo tropickém pásu, zatímco popularita zimních  

olympijských her je kv li přírodnímu prostředí a místu konání relativně omezená  

Exituje tedy velký rozdíl v po tu z  astněných  zájmu médií  příjmu a povědomí  Za 

druhé  ZOH se převážně konají v měste ku v horských oblastech s malou populací. 

Vzhledem k charakteristice zimních sport  je výhodněj í brát v  vahu spí e dobré 

přírodní podmínky než po et obyvatel. Podle Garcii (2008) se po et obyvatel 

pořadatelských měst zimních olympijských her pohyboval v rozmezí od nejméně 2 700 

(Charmonix 1924 a  t  Moritz 1928) do nejvý e 1 010 100 ( apporo 1972)  pr měrně 
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236 042. Na rozdíl od toho byla populace hostitelského města letních olympijských her 

v rozmezí od nejméně 107 700 (Athény 1896) a do nejvý e 13 82 milionu (Peking 

2008)  což je pr měrně 2 8 milionu  Z toho plyne  že po skon ení olympijských her 

bude využití stadion  v malém měste ku rozhodně men í než ve velkoměstech  kde se 

konají letní olympijské hry.  

 tavba nebo rekonstrukce sportovních zařízení je podmínkou pro hostování 

olympijských her  Mezi sportovními areály zimních olympijských her patří sjezdovky 

pro slalom a sjezd  běžkařská dráha  drahy pro boby  saně a skeleton a několik krytých 

stadion   které jsou obtížné udržovat  Kv li tomu  že se hry musí probíhat tam, kde jsou 

ideální přírodní podmínky pro zimní sporty   elí problému přepravy stavebních 

materiál   sportovc   i divák  (Cook a Ward, 2011). 

Kv li specifi nosti některých disciplín nelze vybudovaná zařízení využít jinak než jako 

místo pro trénink nebo závody  např : dráha na boby  saně a skeleton  Z vý e uvedených 

d vod  není snadné prostřednictvím vybudování staveb rozvíjet malé pořadající město, 

proto je nutné odli ovat dopady pořádání letních a zimních olympijských her  
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2.5  Olympijská charta 

Olympijská charta kodifikuje základní zásady olympismu  pravidla a stanovy přijaté 

Mezinárodním olympijským výborem. Charta je základem pro organizaci   innost a 

fungování olympijského hnutí a specifikuje podmínky pro pořádání olympijských her  

Existují tři hlavní cíle (Olympic Charter, 2015):  

• Olympijská charta vyty uje základní principy a hodnoty olympismu  

• Olympijská charta slouží také jako listina Mezinárodního olympijského výboru. 

• Olympijská charta rovněž definuje vzájemná práva a povinnosti tří hlavních složek 

olympijského hnutí, zejména Mezinárodního olympijského výboru, mezinárodních 

federací a národního olympijského výboru i organiza ních výbor  pro pořádání 

olympijských her  Zmíněné organizace jsou povinny Olympijskou chartu 

dodržovat. 

2.5.1  Olympijské hnutí 

Mezinárodní olympijský výbor je nejvy  ím orgánem olympijského hnutí  v České 

republice je to Český olympijský výbor  Olympijské hnutí zahrnuje organizace  

sportovce a dal í osoby  které respektují Olympijské charty a dodržují rozhodnutí 

Mezinárodního olympijského výboru  Cílem olympijského hnutí je vytvořit mírověj í 

svět výchovou mládeže prostřednictvím sportu v souladu s olympismem a jeho 

hodnotami (Olympic Charter, 2015). 

Každý  lověk musí mít možnost sportovat bez jakékoli diskriminace a v olympijském 

duchu vyžadujícím vzájemné porozumění, přátelství  solidaritu a fair play. 

2.5.2  Olympijská solidarita 

Cílem olympijské solidarity je poskytovat pomoc NOV formou program  

vypracovaných spole ně MOV a NOV  s technickou asistencí mezinárodních federací  

je-li to nutné  Rozpo et na rozvoj a pomoc schválený Komisí olympijské solidarity  iní 

přibližně 509 milion  dolar   což odpovídá vysílacímu právu z OH - Rio 2016 a 

Pchjong chang 2018  Olympijská solidarita pak rozpo et přerozděluje v em NOV 

uznaným MOV prostřednictvím program   např : výchova sportovních funkcionář   

zlep ení technické  rovně sportovc  a trenér  ve spolupráci NOV  mezinárodních 

federací (2018 Olympic Solidarity Annual Report, 2019). 
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2.5.3  Olympijský symbol 

Olympijský symbol se skládá z pěti propojených kroužk  o stejných rozměrech v jedné 

nebo pěti barvách  Při použití v barvné verzi jsou tyto barvy zleva doprava – modrá, 

žlutá   erná, zelená a  ervená  První tři barvy se nacházejí v horní  ásti a zbylé dvě ve 

spodní. Reprezentují spojení pěti kontinent  a sportovc  z celého světa na OH   ento 

hlavní olympijský symbol znají lidé po celém světě (Olympic Charter, 2015). 

Kromě olympijského symbolu existují olympijská vlajka  heslo a hymna  právo jejich 

využití má MOV nebo jím jiná pověřená osoba  

2.5.4  Olympijské hry 

Olympijské hry zahrnují soutěže sportovc  v jednotlivých nebo kolektivních 

disciplínách, nikoliv mezi státy   portovci jsou vybíráni na základě svých NOV, jejichž 

  ast je schválena MOV   portovci soutěží pod technickým vedením mezinárodních 

federací (Olympic Charter, 2015).  

Olympijské hry se skládají ze dvou her, a to z letních a zimních   porty na sněhu nebo 

na ledě jsou považovány za zimní sporty   

2.5.5  Olympijský oheň a pochodeň 

Olympijský oheň je jedním z olympijských symbol   P vod olympijského ohně pochází 

z antického Řecka  kde se na oltáři sv  Hestia pálil posvátný oheň během oslavy 

starověkých olympijských her  Oheň byl obnoven na LOH v Amsterdamu roku 1928 

(KOVÁŘ a SCHALLER, 2004). 

Dnes bývá pochodeň zapálená vždy v Řecku přemisťována do místa konání OH. 

Pochodeň v podobě  tafety ale nemá p vod v antickém Řecku, tuto fotmu vymyslel 

německý funkcionář Carl Diem a poprvé se objevila až na LOH v Berlíně roku 1936 

(RIPPON, 2008). 

2.5.6  Olympijské ceremoniály 

Olympijské ceremoniály jsou nedílnou sou ástí OH  Jde o předávání medailí  

zahajovací a závěre ný ceremoniál. Program zahajovacího a závěre ného ceremióniálu 

musí organiza ní výbor pořadající země předem předložit MOV ke schválení. OH 

zahajuje hlava hostitelského státu pronesením věty přesně dané Olympijskou chartou. 

Za vrchol zahajovacího ceremoniálu lze považovat zapálení olympijského ohně v kotli 

na centrálním olympijském stadionu   oto slavnostní zahájení je pokaždé odli né a před 
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veřejostí utajené (Olympic Charter, 2015). 

Zahajovací ceremoniál se uskute ňuje v předve er her a závěre ný ceremoniál se koná 

poslední den her  Pořadí nástupu sportovních delegací v pr vodu je dáno dle abecedy 

jazyka hostitelské země s výjimkou Řecka a hostitelské země  Řecko  místo zrodu 

olympijských her, nastupuje jako první a hostitelská země pr vod uzavírá (DOVALIL, 

2004). 

Dále obsahuje funkci a úkoly mezinárodních federací a NOV, pořádání OH    ast na 

OH  ře ení spor  a v neposlední řadě základní informace o MOV  jako jsou jejich 

 lenové, komise MOV, jejich povinnosti, práva a mnoho dal ího. 

2.6  Financování olympijských her 

Postupem  asu roste po et z  asněných sportovc  a disciplín a zvět uje se také rozsah 

olympijských her.   tím samozřejmě souvisí i finan ní nároky na jejich pořádání  

Finan ní prostředky pocházejí z řady zdroj , ale obecně plynou z veřejného a 

soukromého sektoru. 

Mnoho olympijských her bylo v pr běhu let financováno z kombinace veřejného a 

soukromého sektoru.  ohoto zp sobu využily olympiády v  oulu  Barceloně a  ydney  

Veřejně byly financovány hry v Montrealu a Mnichově  zatímco v Atlantě a Los 

Angeles  lo převážně o finance ze soukromého sektoru.  kázalo se  že OH v Montrealu 

skon ily finan ní katastrofou a hned po jejich skon ení  elil Montreal dluh m  které 

splatil za 30 let (PREUSS, 2004). 

2.7  Olympijská agenda 2020 

Olympijská agenda 2020 byla schválena na 127. zasedání Mezinárodního olympijského 

výboru v Monaku 8. a 9. Prosince 2014. Olympijská agenda 2020 je střednědobý plán 

olympijského hnutí  který zahrnuje v echny budoucí strategie a plány MOV  Dokument 

se skládá ze  tyřiceti podrobných doporu ení  první polovina ze 40 se vztahuje k 

olympijským hrám a druhá k MOV. Doporu ení je založeno na celoro ním procesu 

diskuzí a konzultací se v emi zapojenými stranami olympijského hnutí, externími 

odborníky a veřejností  Několik pracovních skupin pak z toho sestavilo předfinální verzi 

před 127  zasedáním MOV, na němž se hlasovalo o každém doporu ení jednotlivě 

(Olympic Agenda 2020: 20+20 Recommendations, 2015).  
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Hlavním cílem těchto doporu ení je zjednodu it a zlevnit kandidaturu na pořádání 

olympijských her. Tento dokument obsahuje pouze změny  což znamená  že neuvedené 

údaje z stávají zachované  Jednotlivá doporu ení jsou vyjmenována v bodech (Olympic 

Agenda 2020: 20+20 Recommendations, 2015):  

1. Kandidatura jako pozvánka 

2. Nová kritéria hodnocení kandidátských měst 

3. Redukce náklad  kandidatury 

4.  platnění udržitelnosti ve v ech aspektech olympijských her 

5.  platnění udržitelnosti do každodenní  innosti olympijského hnutí 

6. Úzká spolupráce s dal ími organizátory sportovních akcí 

7. Posílení vztah  s organizátory sportu pro lidi s r znými schopnostmi 

8. Navázání vztah  s profesionálními ligami 

9. Stanovení struktury olympijského programu 

10. Přechod od v eobecného sportovního programu k programu založenému na akci 

11. Podpora rovnoprávnosti žen a muž  

12. Redukce náklad  a posílení flexibility managementu olympijských her 

13. Maximalizace sou innosti se zapojenými stranami olympijského hnutí 

14. Posílení 6. základního principu olympismu 

15. Změna filosofie na ochranu  istých sportovc  

16. Využití fondu MOV s 20 mil  amerických dolar  na ochranu  istých sportovc  

17. Ocenění  istých sportovc  

18. Posílení podpory sportovc  

19.  pu tění olympijského kanálu 

20. Přijímat strategická partnerství 

21. Posílení pozie MOV 

22. Roz íření vzdělávacích program  založených na olympijských hodnotách 

23. Zapojení se do r zných komunit 
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24. Zhodnocení programu Sport for Hope 

25. Přezkoumání pozice olympijských her mládeže 

26. Propojení sportu a kultury 

27. Dodržování základních princip  dobrého řízení 

28. Podpora autonomie 

29. Popora zvý ení transparentnosti 

30. Posílení nezávislosti Etické komise MOV 

31. Zaji tění dodržování předpis  

32. Posílení etiky 

33. Zvý ení   asti sponzor  na programu „Olympism in Action“ 

34. Vývoj globálních licen ních program  

35. Podpora zapojení  OP sponzor  do  innosti NOV 

36. Roz íření dostupnosti olympijských symbol  pro nekomer ní využití 

37.  r ení věkové hranice  len  MOV 

38. Přechod metod výběru  len  MOV od žádosti k cílenému náborovému procesu 

39. Podpora aktivní komunikace se spole nosti a v rámci olympijského hnutí 

40. Přezkoumání rozsahu a složení komisí MOV  
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3  CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

3.1  Cíle a úkoly práce 

Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj olympijského hnutí  dosavadních pokus  

Korejské republiky o pořádání zimních olympijských her  prognóza ekonomických 

dopad  a analýza skute ných dopad  na korejskou ekonomiku  Dal ím cílem je zjistit, 

jak bývalá hostitelská města využívají olympijské stadiony  a následně jejich komparace. 

Hlavním  kolem bylo studium dokument , které se vztahovaly k následujícím témat m: 

 Historie olympismu a moderních olympijských her 

 Olympijská charta 

 Kandidatura na pořádání olympijských her 

 Olympijská agenda 2020 

 Zprávy Mezinárodního olympijského výboru 

 Ekonomické dopady pořádání zimních olympijských her 

 Poolympijské využití stadion  

3.2  Metodika práce 

Jelikož se jedná o teoretickou práci mající deskriptivně analytický charakter  hlavní 

metodou je analýza. Jejím opakem je syntéza neboli vytvoření celku  Pojem analýza lze 

chápat jako podrobné zkoumání celku za   elem pochopení jeho povahy nebo ur ení 

jeho základních rys    

OCHRANA (2019  s  45) říká: „Analýza je postup , kdy určitý celek rozkládáme na 

nižší entity. Enitami mohou být: prvky (kompoziční analýza), vztahy mezi prvky 

(strukturně-funkční analýza) či procesní vztahy (procesní analýza) atp.“ Metodické 

kroky při analýze jsou znázorněny v tabulce  íslo 2. 

 abulka    2: Metodické kroky při analýze 

Číslo kroku Název kroku Výstup z daného kroku 

1 Identifikace celistivého předmětu 

zkoumání 

Definování výzkumného předmětu 
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2 Dekompozice celku na  ásti Výběr vhodného druhu analýzy 

3 Aplikace vybrané analytické metody Výsledky analýzy 

4 Interpretace výsledk  analýzy Interpretované výsledky 

analytického zkoumání 

Zdroj: OCHRANA (2019, s. 45) 

Cílem této metody je získat znalosti jednotlivých  ástí celku a poznat jejich vlastnosti. 

Nejjednodu  ím typem je analýza dat  konkrétněji dokument   Byly prostudovány 

dokumenty, literatura, webové zdroje a získaná data byla následně zpracována  

Dal í metodou je prognóza. „Prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje 

organizace, společnosti, ekonomiky, odvětví, životního prostředí apod. Cílem je získat 

představu o budoucím stavu, která je založená na racionálních způsobech 

předvídání“ (Management Mania, 2015). 

Před konáním zimních olympijských her 2018 v Pchjong changu byla provedena 

prognóza ekonomických dopad  jejich pořádání. 

Mezi použité metody patří komparativní metoda  kterou lze použít až po analýze dat  

Její podmínkou je mít dva a více sledovaných objekt   Cílem této metody je zji ťování 

rozdíl  nebo podrobnosti dvou a více sledovaných objekt   V této bakalářské práci byla 

použita za   elem identifikace poolympijského využití stadion  v jiných městech  která 

mají zku enost s pořádáním zimních olympijských her  Výsledek této metody je možné 

využít jako směrnici k sestavení plánu poolympijského využití stadion  pro 

organizátory budoucích her. 
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4  DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

 ato  ást práce se zabývá stru ně provincií Kangwon  dosavaními pokusy o pořádání 

ZOH a významem pořádání ZOH 2018 v Pchjong changu. Dále se tato kapitola věnuje 

prognóze a analýze ekonomických dopad  pořádání ZOH 2018  poolympijskému 

využití stadion  a následně jejich komparací s jinými městy  

4.1  Provincie Kangwon 

Kangwon je provincie  která leží na severovýchodní  ásti Korejské republiky. Správní 

oblast se skládá ze 18 měst. Podle Korejského statistického  řadu žije v Kangwonu 1,5 

milionu obyvatel. Dvěma nejvýznamněj ími městy jsou Kangnung s 220 tis. obyvatel a 

nejlidnatěj í Wondžu s 330 tis  obyvatel  Hlavním městem Kangwonu je ale 

Čchun chon. Rozloha Kangwonu je necelých 17 000 km
2
, z toho 80 % tvoří lesy a jen 

malá  ást je nížina  z toho plyne nízká hustota zalidnění (Gangwon province, 2016). 

Jelikož Ústava Korejské republiky neuznává Severní Koreu jako oficiální stát, podle ní 

je severní  ást Korejského poloostrova ilegálně okupována  everní Koreou, jedna 

správní oblast provincie Kangwon se nachází na severu od příměří  tedy v  everní 

Koreji. Tam se ale samozřejmě nesmí vstoupit, je hlídána vojáky  Přes Kangwon 

prochází největ í korejské pohoří  chebek  jež zasahuje až na jih poloostrova  Pohoří 

Tchebek rozděluje Kangwon na 2  ásti  a to na východní  ást Jongdong a na západní 

Jongso. Vlivem pohoří  chebek mají tyto dva kraje velmi odli né klima  například v 

západním kraji je vedro a sucho, zatímco ve východním se vyskytují srážky  

Největ í rozmach Kangwonu nastal na konci 60. let, kdy byla nalezena ložiska uhlí, 

železné rudy a wolframu  Díky nerostným surovinám se tam mnoho lidí přestěhovalo za 

prací a pracovali zde jako horníci  V tehdej í době vydělávali horníci nesrovnatelně více 

než v ichni ostatní  I  ředníci pracující v  oulu dostávali méně   ehdy se říkalo  že i pes 

žijící v Kangwonu nosí  ek   aková zlatá éra v ak netrvala dlouho  Na po átku 90. let 

navázala Korea diplomatické vztahy s Čínou a to znamenalo pro horníky konec  Dovoz 

nerostných surovin z Číny byl totiž levněj í a to přispěl k útlumu Kangwonu  Postupně 

vymizelo 20 let slávy a lidé odcházeli  Kromě toho nebyly doly řádně zru eny a 

uzavřeny  což zp sobilo zne isťování okolního prostředí  Korejská vláda si  bytek 

po tu lidí v Kangwonu v imla a k oživení provincie vybudovala Kangwon Land  který 

je jediným legálním kasinem, kam mohou vstoupit i Korejci  A koli při výstavbě kasina 

nehleděli na tržní poptávku  ale jen na politiku  kasino mělo ohromný  spěch (Statistics 
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Korea, 2013). 

Kangwon se stal korejským Las Vegas a mnozí sem jezdí za hazardem. Existují ale i 

negativní názory  Nekteří tvrdí  že se tím jen zvy uje po et osobních bankrot   

I přes tuto snahu je Kangwon stále jedním z nejméně lidnatých region  v Koreji a také 

patří k nejchud ím  Životní  roveň místních obyvatel proto není vysoká  Obyvatelé se 

živí zemědělstvím a rybolovem. Mimoto je tento region znamý také cestovním ruchem. 

Protože se zde nacházejí vysoké hory a moře  každoro ně sem přijíždí na dovolenou 

množství turist   Nezáleží na ro ním období  protože hory v Kangwonu nabízí 

nepřeberné množství turistických tras a v zimě se tu lyžuje  Nachází se tu třetí nejvy  í 

hora zvaná Soraksan. Dále sem  asto jezdí sportovci z r zných odvětví na zimní 

soustředění  Z d vodu velkého množství sněhu v zimě si mnozí mohou myslet  že je 

centrem zimních sport   Realita je ale jiná  protože zimní sporty kromě ledního hokeje a 

rychlobruslení nejsou v Koreji tak populární  Po así a prostředí jsou ideální  ale 

infrastruktura pro zimní sporty v Koreji chybí  Předpokládá se  že Korea projevila 

zájem a z  astnila se výběrového řízení kandidátských měst z d vodu vylep ení 

infrastruktury pro zimní sporty. 
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4.2  Dosavadní pokusy Koreje o pořádání ZOH 

Pokusy Koreje o pořádání ZOH za aly již v roce 1999  kdy Pchjong chang a Muju 

[mudžu] podaly žádost o pořádání ZOH Korejskému olympijskému výboru. Jak Muju, 

tak i Pchjong chang mělo zku enost s pořádáním mezinárodních sportovních soutěží, a 

to se Zimní univerziádou 1997 v Muju, Asijskými zimními hrami 1999 v 

Pchjong changu. 

4.2.1  První pokus o pořádání ZOH 

Korejský NOV vybral po domácím výběrovém řízení Pchjong chang  Po předložení 

dokument  a zaplacení nevratného poplatku se Pchjong chang stal uchaze ským 

městem  Mezi uchaze i byly také Vancouver z Kanady   arajevo z Bosny Hercegoviny  

Jaca ze Španělska   alcburk z Rakouska  Charbin z Číny   výcarský Bern a Andorra la 

Vella z Andory  Na základě obdržených dotazník   které hodnotila komise MOV  byly 

v Lausanne roku 2002 vybrány celkem 4 postupující města – Vancouver, Salcburk, 

Pchjong chang a Bern  Po et postupujících se v ak změnil ze 4 na 3, protože výsledek 

 výcarského referenda o pořádání ZOH byl záporný  Bern se musel kandidatury vzdát 

(Vancouver 2010 Winter Olympics, 2010; Swissinfo, 2002). 

 ři Postupující města pokra ovala do dal ího kola a musela vyplnit je tě podrobněj í 

dotazník  Poté komise MOV města nav tívila  ohodnotila oblasti, jako jsou finance, 

olympijská vesnice  ubytování a dal í  Ze zpracovaných zpráv vyplývá  že ZOH v 

Pchjong changu jsou podporovány nejen korejskou vládou, ale i místními lidmi a 

soukromými firmami  Dopravní infrastuktura je rovněž zaji těna  ale slabiny byly 

shledány v nedostatku ubytování pro náv těvníky  i sportovce a vzdálenost mezi 

olympijskou vesnicí a sportovi ti  Výhody  alcburku spo ívají dle zpráv ve zku enosti s 

pořádáním ZOH v roce 1964 a 1976 a vysoká kvalita lyžařských resort   kdežto 

nevýhodou byl podceněný rozpo et na výstavbu paralympijských vesnic  Vancouver 

také uspořádal několik mezinárodních sportovních akcí  Jeho návrhy jsou dobře 

promy lené a stávající stadiony jsou na světové úrovni. Mezi nevýhody se řadil jen 

nedostatek vesnic pro média (Report of the IOC Evaluation Commission for the XXI 

Olympic Winter Games in 2010, 2003). 

Zasedání MOV o pořádání ZOH 2010 se konalo v Praze roku 2003, kde probíhaly 

kone né volby  

Tabulka     3: Výsledky volby pořadatele ZOH 2010 
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Město Země  1. kolo 2. kolo 

Vancouver Kanada 40 56 

Pchjong chang Korejská republika 51 53 

Salcburk Rakousko 16 - 

Zdroj: Bid Procedure for the Olympic Winter Games of 2010, 2010.  

V echny překvapil výsledek prvního kola  kdy korejský Pchjong chang suverénně vedl 

s 51 hlasy  Jelikož  alcburk získal nejméně hlas   byl vyřazen z voleb a druhé kolo 

proběhlo jen se dvěma kandidáty  V ichni Korejci slavili a o ekávali  že pořádání ZOH 

je již za dveřmi  Ve druhém kole Vancouver zvrátil stav a zvítězil s 56 hlasy  

Pchjong chang za ním zaostal pouze o 3 hlasy  D vodem ne spěchu bylo to  že 

Pchjong chang nedokázal zaujmout  leny MOV  kteří v prvním kole hlasovali pro 

Salcburk, a jejich 16 hlas  připadlo Vancouveru. 

4.2.2  Druhý pokus o pořádání ZOH 

Členové korejského NOV byli sice z prohry zklamaní, ale pořádání ZOH se nevzdali a 

podali znovu přihlá ku pro ZOH 2014  Pchjong chang v ak v tom nebyl sám. Salcburk 

i  o i se také hlásily podruhé  Po et uchaze ských měst byl 7  a to Pchjong chang  

 alcburk   o i  Jaca   ofie  Almaty z Kazachstánu a Bordžomi z Gruzie  Ostatní města 

byla na tom poněkud lépe  protože  panělské město Jaca se   astnilo již po tvrté  

Komise MOV dospěla na základě dotazník  uchaze ských měst k následujícímu závěru  

Za prvé  Pchjong chang   alcburk a  o i jsou schopny hostit ZOH v roce 2014  Za 

druhé  a koli koncept města Almaty byl na dobré  rovni  rozsah mezi minimálním a 

maximálním bodem je kolísavý  což představuje řadu výzev a rizik na ZOH  V 

neposlední řadě Jaca   ofia a Bordžomi v tomto okamžiku nedosahují požadované 

 rovně a nejsou schopny zorganizovat ZOH (XXII Olympic Winter Games in 2014: 

Report by the IOC Candidature Acceptance Working Group to the IOC Executive 

Board, 2006). 

Pchjong chang se z prvního pokusu ponau il a při přípravě se soustředil na zkrácení 

doby cesty mezi olympijskou vesnici a sportovi ti   aké prezentoval  že sport m že vést 

k míru na Korejském poloostrově  Členové MOV po náv těvě hodnotící komise a 

prezentací kandidátských měst hlasovali  které město bude pořádat ZOH 2014  V 

prvním kole voleb byl  alcburk s nejméně hlasy vyřazen a pokra ovala zbývající 2 
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města  Ve druhém kole nakonec vyhrálo  o i pouze o 4 hlasy  Pchjong changu se to 

opět nedařilo  Nepopulární turistická destinace a spolehnutí na technický sníh z d vodu 

suchého zimního klimatu zapří inily jeho prohry  

4.2.3  Třetí pokus o pořádání ZOH 

Druhý nezdařený pokus byl pro v echny bolestivý  Nikdo ne ekal  že zvítězí  o i  

Členové korejského NOV byli zklamní a nikdo z nich nedokázal navrhnout dal í, třetí 

pokus  Atmosféra na zasedání regionální rady Kangwon byla v ak odli ná  názor se 

přikláněl k dal ímu  tedy třetímu pokusu  Přestože některá skupina ob an  s tím 

nesouhlasila  dal í pokus byl schválen regionální radou Kangwon (SONG, 2016). 

Provincie Kangwon hostila pro zvý ení  spě nosti na ZOH řadu mistrovství světa  a to 

v  snowboardingu, v biatlonu a curlingu žen  V echny soutěže proběhly v roce 2009  

Mimo jiné organizovalo „Dream program“  který za ínal jako sou ást konceptu ZOH 

2010 v roce 2004 a funguje až dodnes  Cílem tohoto programu je pozvat mládeže ze 

zemí, kde nejsou zimní sporty rozvinuty  aby si je vyzkou ela, a tím podporovat zimní 

sporty  Kromě toho trénují mládež ke zlep ení jejího výkonu, aby dosáhla mezinárodní 

 rovně. 

V Koreji existuje r ení:  těstí na třetí pokus  Politici v to věřili a podali znovu přihlá ku  

 chaze ským městem se kromě Pchjong changu staly francouzské Annecy a německý 

Mnichov  Jelikož Mnichov již má zku enost s pořádáním OH a Pchjong chang se hlásí 

potřetí  jejich dotazníky splňovaly ve keré podmínky  Navíc byly ohodnoceny  že mají 

potenciál hostit ZOH výborně bez problému  Na rozdíl od těchto měst byl koncept OH 

města Annecy kritizován  protože byl příli  rozptýlený  Olympijské vesnice a 

sportovi tě byly totiž umístěny neefektivně na r zných místech a samostatně  což by 

mohlo vyvolat organiza ní  finan ní a logistické problémy  V echna města v ak byla 

vybrána jako kandidátská (XXIII Olympic Winter Games 2018 Working Group Report, 

2010). 

Zasedání MOV o pořádání ZOH 2018 se uskute nilo v jihoafrickém Durbanu v roce 

2011  Každý kandidát měl 45 minut na prezentaci  poté 15 minut na otázky. Hned v 

prvním kole voleb získal Pchjong chang 63 hlas   Mnichov 25 hlas  a Annecy 7   ímž 

si Pchjong chang zajistil vítězství. Jeho sen se stal skutkem (Bid Procedure for the 

Olympic Winter Games of 2018, 2011). 

„Zaznamenali jsme obrovský pokrok Pchjongčchangu ve srovnání předchozích 2 
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pokusů“ uvedla na konferenci předsedkyně komise MOV Gunilla Lindberg (YOON, 

2011). Korea nově vybudovala m stek na skok na lyžích  areál na biatlon  běh na lyžích 

a dal í  které mohly zaujmout komise MOV  Někteří tvrdí  že klí ovými faktory 

 spěchu byly jeho dlouhodobé vytrvalé pokusy o pořádání ZOH  podpora vlády a 

korejské firmy Samsung. 

ZOH 2018 je také významné tím  že je to přesně 70 let od první   asti Korejské 

republiky na ZOH  První korejská   ast na ZOH byla zaznamenána ve  výcarském  t  

Moritz v 1948. 
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4.3  Význam pořádání ZOH v Pchjongčchangu 2018 

Na třetí pokus se Pchjong changu v roce 2018 kone ně podařilo uspořádat zimní 

olympijské hry   éměř po 10 letech usilování se toho Korea do kala  Mezitím nejen 

provincie Kangwon, ale také korejská vláda investovaly spoustu materiálních i lidských 

zdroj   aby zvý ily konkurenceschopnost  a tentokrát to dopadlo dobře  Dal ím  kolem 

je  spě ná organizace ZOH a následně jejich správné využití k národnímu a 

regionálnímu rozvoji  Pak je nutno položit otázku  jaké ZOH jsou považovány za 

 spě né? Názory na tuto otázku budou ve světě r zné  Pod slovem  spě né ZOH si 

ur itě každý vybaví dobře připravené a vedené soutěže  vy kolený a ochotný personál a 

kladné ohlasy od sportovc  a médií z celého světa  O tom není pochyb  Korejská 

republika uspořádala mnoho mezinárodních akcí  a to po ínaje LOH v  oulu 1988  

následně mistrovství světa ve fotbale spolu s Japonskem v roce 2002  místrovství světa 

v atletice 2011 v Tegu, Letní a Zímní univerziády, z  ehož vyplývá  že má Korea 

zku enosti s organizováním mezinárodních soutěží a potřebné know-how a je 

připravena na dal í sportovní mega-událost  Korejci proto věří  že zvládnou uspořádat 

ZOH. 

Zimní olympijské hry jsou jednou z největ ích sportovních akcí na světě  Na rozdíl od 

mistrovství světa  na kterém je jediná sportovní disciplína  olympijské hry vyžadují 

r zné sportovní vybavení na nejvy  í  rovni a rozvinutou infrastrukturu k zaji tění 

hladkého fungování. 

Díky ZOH v Pchjong changu získala Korea titul „ port Grand  lam”  což je ozna ení  

které je  asto zmiňováno korejskými médii a je přiděleno zemi  která pořádala 4 velké 

sportovní soutěže   ěmi 4 velkými sportovními soutěžemi se rozumí letní a zimní 

olympijské hry  mistrovství světa v atletice a ve fotbale  Mimoto se v Koreji konala F1 

Grand Prix  Země  které dosáhly „ port Grand  lam”  jsou Francie  Německo  Itálie  

Japonsko a Rusko  Jeho dosažení trvalo Francii 103 let  Německu 57 let  Itálii 573 let, 

Japonsku a Rusku 38 let  Oproti tomu Korea to zvládla za pouhých 30 let  což je 

relativně krátká doba  Země  které dosáhly tohoto titulu  jsou považovány za sportovní 

velmoci (Daum, 2018). 

Provincie Kangwon je jedno z nejnav tětovaněj ích míst v Koreji  Pořádáním ZOH 

Korea m že roz ířit zdroje v oblasti cestovního ruchu a tím poskytnout d ležitý impuls 

pro rozvoj turismu v Kangwon  Pomocí tohoto zdroje lze zlep it image daného reginu a 
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vést k regionální hrdosti místních obyvatel   Příkladem m že být Barcelona  jejíž 

image po olympiádě stále vzr stá  Olympijské hry jsou nejvýznamněj í mezinárodní 

akcí  které jí přinesly slávu a díky nimž pro la výraznou změnou  V roce 1990 se 

umístila na jedenáctém místě v žebří ku nejlep ích evropských měst  kdežto po letních 

olympijských hrách 1992 se posunula až na  esté místo ( AYLOR  2012)   

Olympiáda ovlivňuje nejen sport  ale i politiku  ekonomiku  vzdělávání a kulturu v 

hostitelské zemi. Organizování mezinárodní sportovní soutěže je nejvhodněj ím 

zp sobem  jak zvý it nation brading  Zároveň m že přispět k r stu korejské národní 

hrdosti a rovněž se předpokládá  že olympiáda přinese řadu výhod  například příliv 

zahrani ního kapitálu  zlep ení infrastruktury a pokles nezaměstnanosti  Ze sportovního 

hlediska o ekává korejská vláda vět í zájem ob an  o zimní sporty  následně jejich 

popularizaci a podporu elitních sportovc   ZOH mohou být celosvětovou oslavou, ale 

nemusí být dobrou investicí   ato investice se jí musí vrátit několikanásobně  nebo 

alespoň vrátit každý investovaný dolar  aby pořadající země neprodělala  Z d vodu 

charakteristiky zimních sport  se o ekává  že na provoz stadion  pro zimní sporty bude 

vyžadovat mnohem víc náklad  než stadiony na letní sporty  A koli ZOH trvají jen 

několik dní  stadiony nadále z stanou  Proto je třeba klást d raz na praktický aspekt než 

vněj í vzhled již před samotnou výstavbou  Je patrné  že XXIII  zimní olympijské hry 

jsou obrovskou příležitostí pro regionální i národní rozvoj  ale nic není zaru ené  ZOH 

2018 v Pchjong changu mohou být hnízdem pro husy sná ející zlaté vejce  ale ne husou  
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4.4  Příprava ZOH 2018 

Po zvolení hostitelského města za ínají přípravy největ í akce zimních sport  

kulminovat  Korejský NOV m že uskute nit své projekty  mezi něž patří výstavba a 

rekonstrukce sportovi ť  tréninkových hal  olympijské vesnice  stadionu na ceremoniály  

dopravní infrastrukturu a mnoho dal ích  Kv li existenci  everní Koreje a její hrozbě se 

mnozí obávají, zda budou ZOH bezpe né  Z tohoto d vodu musí zajistit vět í 

bezpe nost jak sportovc   tak i náv těvník   

Na ZOH bude použito celkem 12 sportovi ť  z toho byla polovina nově vybudována a 

druhá polovina byla zrekonstruována. Celkové náklady na jejich výstavbu a 

rekonstrukci  iní necelých 850 miliard korejských won   tedy v přepo tu přibližně 750 

milion  dolar   Nově postavenými sportovi ťi jsou Ice Arena Kangung  hokejové arény 

Kangung a Kwandong, ovál Kangnung, lyžařské středisko Čongson a Alpensia 

olympijská dráha  Hlavním a nejnákladněj ím stadionem je Pchjong chang Olympijský 

stadion  jenž stál 109 milion  dolar  (Desk, 2016). 

Zajímavostí je  že tento stadion byl postaven bez střechy a poslouží pouze  tyřikrát jako 

místo konání zahajovacích a závěre ných ceremoniál  olympijských a paralympijských 

her  poté bude zbourán  Do v ech stadion  se sportovci mohou dostat autobusem do 30 

minut. 

Korea dokázala před ZOH zlep it dopravní infrastrukturu  Přímé dopravní spoje z 

hlavního města do Pchjong changu kromě dálnice dosud neexistovaly  Cesta z  oulu do 

Pchjong changu trvá autem minimálně 3 hodiny  Autobusem  kterým by jela vět ina 

sportovc  a  len  výboru  by samozřejmě trvala o něco déle  Z tohoto d vodu musel 

korejský NOV vymyslet  jak zkrátit cestu  Nakonec se rozhodlo o prodloužení 

železni ních tratí K X (Korea  rain Express) až na východ Koreje  Železni ní stavba 

sice trvala 5 let, ale byla dokon ena v prosinci 2017   ato trať z  oulu do 

Pchjong changu a Kangnungu měří něco málo přes 200 km  K X urazí tuto vzdálenost 

za 2 hodiny   ento dopravní prostředek budou využívat převážně náv těvníci  kdežto 

dobrovolníky  sportovce a  leny MOV  i NOV z r zných zemí pojme speciální 

olympijský pruh na dálnici pro rychlej í hromadný přesun  

OH, to nejsou jen stadiony  i olympijská vesnice  Pořádající země a partneři OH také 

poskytují řadu služeb  Korejský NOV považuje ZOH 2018 za „IC  Olympics“  což 

znamená spojení ZOH s nejmoderněj ími informa ními a komunika ními 
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technologiemi a otevírá zcela novou kapitolu ZOH  IC  zahrnují 5G síť  internet věcí  

 HD (ultra vysoké rozli ení)  AI (umělá inteligence) a VR (virtuální realita). 

Korejský telekomunika ní operátor K  jako první z celého světa uvede 5G síť  která je 

založena na vysokorychlostním výkonu  Umožňuje sledovat sportovní přenosy v  HD 

bez zpomalení a vypadávání a využívání mnohem rychlej í wifi sítě v olympijské 

vesnici  Cestu z In chon leti tě do místa konání her zvládnou cizinci velice snadno bez 

jakýchkoliv problém  díky roz ířené realitě (AR)  Mohou si stáhnout aplikaci, která 

zobrazuje realitu přidanou digitálními prvky  v tomto případě trasu  Během OH je v 

provozu nepřetržité call centrum v r zných jazycích s umělou inteligencí  

Prostřednictvím AI mohou lidé dostávat informace o programech OH 24 hodin denně  

Dále díky VR si mohou náv těvníci vyzkou et zimní sporty  např : jaké je být 

skokanem na lyžích  I na leti ti je instalována obrovská obrazovka  díky níž lze sledovat 

programy OH  Již během celé cesty z leti tě do Pchjong changu mohou lidé zažít ZOH 

(CHOI, 2018). 

Příprava zahrnuje nejen výstavbu  nýbrž i cestovní ruch  Během konání OH přijíždí 

nespo et náv těvník   Bude zahájen festival pod názvem „Kulturní olympijské hry“ v 

r zných místech  Pestrý doprovoný program v  oulu a v provincii Kangwonu uvítá 

náv těvníky z celého světa  Na jezeru Kyungpo  jedno z nejpopulárněj ích míst v 

Kangnungu  se bude konat světelná show na téma měsí ní svit  Poblíž toho se nachází 

pláž téhož jména  kde bude i výstava o lidové písni  Pozornost cizinc  upoutá i koncert 

o DMZ  tedy o demilitarizované zóně  který bude pro diváky evokací naděje na mír 

mezi  everní a Jižní Koreou  Ve v ech místech se konají koncert kpop (korejský pop), 

street dance, muzikál, lze si vyzkou et tradi ní korejský oděv a mnoho dal ího. S 

platnou vstupenkou na ZOH 2018 mohou lidé některé události nav těvovat zcela 

zdarma (JUNG, 2018). 

Někteří se v ak obávali nebezpe í kv li  everní Koreji  jež totiž opakovaně otestovala 

jaderné zbraně a odpálila rakety   homas Bach  který už několikrát Koreu nav tívil  na 

mítinku MOV v Limě oznámil  že sleduje jejich situaci  ale nevidí žádný d vod pro 

bezprostřední obavy o napětí na Korejském poloostrově   aké dodal  že bude 

pokra ovat v přípravě ZOH (BODEEN, 2017). 

 ou ástí přípravy OH je rovněž i poolympijské využití v ech sportovi ť  Dvě hokejové 

arény převezmou univerzity Wondžu a Kwandong a ostatní arény v Kangnungu budou 

po olympijských hrách přeměněny na tělocvi nu  bazén a výstavi tě  Náklady na 
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přeměnu budou dosahovat několik desítek milion  dolar   Město také musí každoro ně 

vynaložit nemalou  ástku na jejich provoz  Pokud korejský organiza ní výbor OH stále 

nemá strategii nebo plán na poolympijské využití vybudovaných zařízení  je těžké se 

vyhnout kritice plýtvání penězi a m že se do historie zapsat hodně negativně. 
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4.5  Prognóza ekonomických dopadů ZOH 2018 

 portovní události celosvětového formátu jako letní a zimní olympijské hry jsou 

považovány za „place marketing“  které kromě stimulace cestovního ruchu umožňuje 

obrovský rozvoj infrastruktury  zlep ení image daného státu  příliv zahrani ního 

kapitálu a mnoho dal ího  Z těchto d vod  byly olympijské hry od 90  let vnímány jako 

d ležitá hnací síla rozvoje státu  i regionu  Celosvětové sportovní události sice mohou 

přiná et vý e uvedená pozitiva  ale naopak vyžadují ohromné investice  které mohou 

představovat finan ní zátěž  

Aby organiza ní výbor OH o ekával pozitivní ekonomické dopady, náklady na OH 

musí být pokryty. Pokud ne, v tomto případě nemá smysl o nich mluvit  Největ í 

příjmem  který pokryje náklady na OH, jsou příjmy z prodeje vysílacích práv. Druhým 

zdrojem jsou sponzoři  i partneři  kteří si kupují právo na využívání olympijských 

symbol  ke svým marketingovým   el m  Dal ím tokem příjmu je příjem z prodeje 

vstupenek na OH  Kromě toho je tě plyne z licencování  např : olympijské suvenýry a 

mechandising  Vý e zmíněné příjmy se v ak dělí mezi organiza ním výborem, MOV, 

NOV a mezinárodní federací. 

Olympijské hry se stávají  ím dál nákladněj í zejména pro méně vyspělé země  které 

vidí OH jako byznysovou příležitost  Vzhledem k vysokým náklad m vět ina 

hostitelských měst OH donedávna pocházela z rozvinutých zemí   ituace se v ak za ína 

měnit  Zájem o pořádání OH rozvinutých zemí postupně klesá  Mezi vědci dochází k 

neustálému sporu o přínos pořádání OH  

JOHNSON, GROOTHIUS a WHITEHEAD (2001) tvrdí  že i když z toho m že plynout 

zisk  objem zisku není vět í než náklady na budování nové arény   aké doplňují  že 

pokud město chce ekonomický rozvoj  mělo by investovat do jiných a efektivněj ích 

odvětví než do sportu  Na druhou stranu dle SEOL a KIM (2011) přispívá pořádání 

sportovních akcí ke zlep ení sociální soudržnosti a identity a s tím spojené i zvý ení 

národní hrdosti. 

Dopady pořádání OH lze rozdělit na několik oblastí  a to na ekonomickou, politickou, 

sociální a kulturní a oblast životního prostředí  Ekonomické dopady pořádání ZOH se 

dále dělí na přímé a nepřímé  
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4.5.1  Prognóza přímých ekonomických dopadů ZOH 2018 

Přímé ekonomické dopady představují dopad plynoucí z výstavby infrastruktury jako 

stadiony  dopravní síť a ubytování. Výstavbou dopravní a ubytovací infrastruktury se 

lidé mohou do Pchjong changu dostat snadněji a rychleji  

Tabulka    4: Předpokládané investice na infrastrukturu 

 Předpokládané investice 

v mil. dolarech 

Hodnota multiplika ního 

efektu v mil. dolarech 

Leti tě 0,5 0,829 

Dopravní infrastruktura 3 612 5 989 

Ubytování 683 1 425 

Stadiony 479 1 041 

Olympijská vesnice 724 1 573 

Mediální vesnice 341 741 

Celkem  5 839,5 10 769,829 

Zdroj: Organiza ní výbor OH Pchjong chang (2011) 

Jak lze z tabulky vy íst  největ í podíl předpokládaných investic tvoří dopravní 

infrastruktura  Prodloužení trati K X a zkrácení doby cestování ze Soulu do 

Pchjong changu stály vysokou sumu. Na rozdíl od toho se na leti tě investovalo 

výrazně méně  protože hlavní leti tě  oul/In chon patří mezi nejlep í leti ti světa  

Hodnota multiplika ního efektu byla vypo ítána vynásobením koeficientu 

multiplikátoru produkce daného oboru dle Korejské národní banky (2017) a 

předpokládaných investic banky  

4.5.2  Prognóza nepřímých ekonomických dopadů ZOH 2018 

Nepopulární destinace, nebo dokonce dosud neznámé destinace, jako je Pchjong chang 

v Korejské republice, m že pořádáním ZOH 2018 o ekávat dal í zvý enou poptávku po 

jeho turismu i po skon ení ZOH   akový případ m žeme pozorovat například 

japonského Sappora. Dále se odhaduje  že se příjmy Korejské republiky z náv těv 

zahrani ních turist  díky ZOH 2018 zvý í přibližně o 517 5 milion  dolar   

Obrázek    1: Výpo et příjm  Koreje z náv těv zahrani ních turist  
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Zdroj: vlastní tvorba 

Po et náv těvník  Koreje v roce 2002  kdy se konalo M  světa ve fotbale  se vzrostl o 

3,9 % oproti přede lému roku  Korea Tourism Organization (2012) a Tourism 

Knowledge and Information System (2019) uvádějí  že Koreu nav tívilo celkem 13 335 

758 zahrani ních turist  v roce 2017 a jejich pr měrná spotřeba dosahuje 995 dolar  na 

osobu  Předpokládá se  že díky ZOH 2018 vzroste po et zahrani ních náv těvník  

Koreje o 3 9% ve srovnání s předchozím rokem  což je 520 095  Odhadovaný příjem 

z náv těvy zahrani ních turist  se pohybuje kolem 500 mil  dolar   

 akovým zp sobem lze vypo ítat i odhadovanou spotřebu ob an  Koreje nav těvující 

provincii Pchjong chang  Gangwon  tatistical Information (2019) a Korea  ourism 

Organization (2018) uvádějí  že Pchjong chang nav tívilo celkem 10 4 milion  Korejc  

v roce 2017 a pr měrně utratilo 200 amerických dolar  na osobu  V případě  že přijíždí 

během konání ZOH o 30% turist  navíc  tedy 3 12 miliony korejských turist   ty 

spotřebují pr měrně 200 dolar   odhadovaná  ástka je 624 mil. dolar   Znázornění 

výsledku výpo t  je následující: 

Obrázek    2: Výpo et příjm  Koreje z náv těv domácích turist  

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

O ekává se  že příjmy Koreje z cestovního ruchu vzrostou o 1,141 mld. dolar    

 abulka   5:  ou et odhadovaných spotřeb turist  

 Odhadovaná spotřeba v mil. dolarech 

Útrata zahrani ních turist  517,5 

Útrata místních turist  624 
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Celkem 1 141,5 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Po et náv těvník  roste i po skon ení zimních olympijských her  což znamená  že tato 

hodnota bude mnohem vy  í  

Kromě toho se pořádáním ZOH 2018 zlep í image Korejské republiky a zviditelní se 

Pchjong chang  což rovněž přispívá ke zlep ení image korejských firem i jejich 

ekonomické výkonnosti z dlouhodobého hlediska  Konkrétněji  zlep ení image 

korejských firem m že vést k pozitivní řetězové reakci  jako nár st vývozu produkt  a 

následně i nár st cen těch produkt  na světovém trhu  Příkladem m že být Japonsko  

jež lidé vnímají jako za vyspělé, proto kupují japonské produkty s tím  že jsou 

kvalitněj í než produkty ostatních zemí   

Některé globální spole nosti si zaplatí několik desítek milion  dolar  za marketing na 

vylep ení image. V tomto případě mohou přibližně 15 nejvýznamněj ích korejských 

spole ností vylep it svou image alespoň o 1%  což je prakticky nekvantifikovatelné   

BRÜCKNER a PAPPA (2013) dále uvádějí  že dal í pozitivní ekonomické dopady, 

které lze o ekávat  jsou následující: 

 R st reálného HDP na obyvatele až 5 let před organizací OH  

 Tendence r stu soukromé spotřeby až po dobu 6 let od skon ení OH  

 Investice do infrastruktury vedou ke zlep ení celkových výrobních podmínek 

domácích i zahrani ních podnik   

 Pozitivní vliv na akciový trh již od fáze kandidatury  

Korea by se měla zabývat i poolympijskou situací Pchjong changu a udržovat stadiony 

v dobrém stavu  aby přilákala zahrani ní sportovce na soustředění nebo aby se tam 

mohly konat dal í mezinárodní sportovní události. 

4.5.3  Prognóza negativních ekonomických dopadů ZOH 2018 

Mezi vědci v ak existují i opa né názory  Politici a stavební investoři si zveli ováním 

ekonomických efekt  zajistí oprávněnost pořádání mezinárodních sportovních akcí a 

ospravedlňují používání veřejných zdroj   které byly ur eny na pořádání sportovních 

akcí. Navíc do ekonomických dopad  zahrnují nejen výnosy, ale i výdaje a manipulují s 

tím. 
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Byly zaznamenány případy  kdy byly odhady ekonomických dopad  nadměrně 

nadsazené  Místní politici Denveru v   A o ekávali  že pořádáním NBA All-Star 2005 

nav tíví 100 000 domácích i zahrani ních turist   Ale kapacita stadionu Pepsi Center  

kde by se konal zápas NBA All-Star, byla pouze 20 000 a denverské hotely nabízely jen 

6 000 pokoj   Z toho vyplývá  že dosáhnout odhadovaných efekt  je téměř nereálné 

(MATHESON, 2006). 

 tejně tak to lze aplikovat na zaměstnanost  kdy dle MILLERA (2002) výstavba nových 

sportovních zařízení nepřispívá k r stu zaměstnanosti  nýbrž se jedná pouze o 

alternativní zaměstnanost  Například výstavba nového stadionu vět inou prodlužuje 

dobu zhotovení jiné místní stavby nebo dokonce se pozastavuje a soustředí se na 

stadion, který je pro investory prioritou  Z tohoto d vodu tvrdí  že přínos z OH se blíží 

k nule. 

4.6  Příjmy a výdaje ZOH 2018 v Pchjongčchangu 

Organiza ní výbor OH Pchjong chang a vláda Korejské republiky nakonec investovaly 

téměř 13 miliard dolar  na ZOH 2018  což je dvojnásobek odhadovaných náklad  

(SIPE, 2018). 

Dle cizích zdroj  byly vynaloženy 13 miliard dolar   kdežto některé korejské zdroje 

(HONG, 2018; Dreamwiz, 2018) uvádí přibližně 12 2 miliard dolar   8 miliard z 12 2 

miliard dolar  bylo použito na prodloužení trati K X a dálnic  výstavba a rekonstrukce 

stadion  vy ly na 1,8 miliardu. Náklady na samotné olympijské hry (provoz) dosáhly 

2 4 miliardy dolar   

Příjmy POCOG  inily přibližně 12 3 mililard dolar   Největ í podíl příjm  tvoří státní a 

regionální podpory ve vý i 10 6 miliard dolar   které primárně  ly na zdokonalení 

infrastruktury a výstavbu stadion   Druhou položkou příjmu je financování ze 

soukromého i veřejného sektoru v etně partner   Více než 80 korejských firem jak 

finan ně  tak i materiálně podpořily ZOH  např :  amsung kromě financování za  OP 

( he Olympic Partners) poskytl dal ích 90 milion  dolar  v etně domácích spotřebi    

 uma druhé položky příjmu dosáhla necelé 1 miliardy  přesněji 0 98 miliard (980 

milion ) dolar   což je o 18 3 % více než o ekávané  ástky  Dále MOV poskytl 

finan ní prostředky 0 39 miliard dolar  na podporu ZOH 2018 a od  OP, jako jsou 

Coca-Cola  Intel  Visa   amsung a dal í, dostalo 0 21 miliard  V neposlední řadě 

vydělal 0 14 miliard dolar  ze vstupenek, kterých bylo prodáno celkem 91,4 %. Toto 
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 íslo je o něco málo vět í než ZOH  o i 2014  Celkem 80 % bylo prodáno na území 

Korejské republiky a zbylých 20 % v zahrani í (Danawa, 2018; Heraldk, 2018; JO, 

2018). 

Veřejné zdroje byly za leněny do položky příjm  proto  že je tento graf sestaven 

z pohledu olympijských her. Korejská vláda investovala tak velkou  ástku, aby 

olympijské hry proběhly hladce a bez problém   

Graf    1: Příjmy a výdaje ZOH 2018 v Pchjong changu 

 

Zdroj: Danawa (2018), Heraldk (2018), JO (2018) 

4.6.1  Výsledek ZOH 2018 v Pchjongčchangu 

Zp sob měření zisku OH je v ak odli ný  Je nutné rozli it 3 rozpo ty:  

 Příjmy a výdaje organiza ního výboru OH 

 Investice spojené s olympijskými sportovi ti 

 Neolympijské projekty na infrastrukturu  které p sobí dlouhodobě přínosné pro 

město  např : leti tě  silnice  

POCOG při měření náklad  a přínos  zahrnulo jen výdaje a příjmy organiza ního 

výboru OH, ale jiné investice spojené s olympijskými sportovi ti  i vynaložené na 
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infrastrukturu  které jsou financovány z veřejných zdroj   nezapo ítalo   o znamená  že 

POCOG po ítalo jen s výdajemi v době trvání ZOH  

Graf    2: Výsledek ZOH v Pchjong changu 2018 

 

Zdroj: Donga (2018) 

Je nutné zmínit  že se jedná o odhadovaný výsledek z března roku 2018. Jak lze z grafu 

vy íst, jejich příjmy se skládají ze soukromého i veřejného sektoru, MOV, TOP, 

prodeje vstupenek a ostatních  Příjem z soukromého a veřejného sektoru tvoří největ í 

 ást  z toho vyplývá  že na pořádání ZOH se podílely ve keré domácí firmy i státní 

instituce  Podpora vlády v tomto případě představuje pracovní síla a dal í  Příjmy z 

prodeje vstupenek a TOP jsou stejné z předchozího grafu  

POCOG velkou  ást peněz utratil za informa ní a komunika ní technologie (IC )  které 

jsou pro OH d ležité k přenosu informací a dat po celém světě  Jak již bylo zmíněno  

POCOG se předev ím s korejskými telekomunika ními firmami snažil předvést zcela 

nové 5G  kv li kterému se předpokládají zvý ené výdaje  Náklady na provoz 

organiza ního výboru a na dobrovolníky  inily 340 mil  dolar   POCOG poskytl v em 

22 400 dobrovolník m stravu  ubytování i cestovné po území Korejské republiky, např : 

jízdenka ze  oulu do Pchjong changu  I přes tuto skute nost dokázal relativně snížit 

náklady díky využívání vysoko kolských kolejí jako ubytování dobrovolník    

Autorské poplatky MOV tvoří nemalou  ást  Za poskytnutí práv k užití olympijské 
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symboliky uhradil 194,5 mil  dolar   Za dopravu sportovních vybavení   leny MOV  

NOV  novinář  a jejich ubytování vynaložil 170 mil  dolar   Výdaje na zahajovací a 

závěre né ceremoniály a olympijskou pochodeň se na rozdíl od předchozích her 

pohybovaly výrazně níže  na  rovni 170 mil  dolar   Poslední položkou jsou ostatní 

výdaje na zaji tění bezpe nosti  na zdravotnictví a jiné  které představují 

nezanedbatelnou  ást  

Více než rok po skon ení ZOH Pchjong chang 2018 oznámil předseda POCOG Lee 

Hee-Beom na zasedání MOV v Argentíně  že jeho organiza ní výbor OH dosáhl 

kladného výsledku  minimálně 55 mil  dolar   Zisk z OH je obvykle rozdělován mezi 

MOV  organiza ní výbor OH a hostitelský NOV na podporu sportu a olympijského 

hnutí  ale MOV se výjime ně rozhodl přispět svým podílem na zisku k rozvoji sport  v 

Koreji (Pyeongchang 2018 announces surplus of at least USD 55 milion, 2018). 

Detailněj í  daje o příjmech a výdajích nejsou uvedeny  

XXIII. zimní olympijské hry byly velice  spě né jak z hlediska sportovního, tak i 

managementu  Finan ní podpora od r zných partner  převý ila o ekávání  Zájem 

místních ob an  o zimní olympijské hry vedl nejen k vyprodání dvojici maskot  

Soohorang a Bandabi, ale i k vysokému po tu prodaných vstupenek. Klí ovou roli hráli 

dobrovolníci, bez kterých by se olympijské hry nikdy neuskute nily. Jelikož je v Koreji 

povinná vojenská služba  vojak  bylo nespo et, a mezi dobrovolníky patřili dokonce 

oni. Vojáci byli rádi  že mohli být mezi r znými lidmi bez vojenských cvi ení  POCOG 

mohl na druhé straně díky nim minimalizovat náklady spojené s  inností dobrovolník   

Zde fungovala win-win strategie. 

4.7  Ekonomické aspekty pořádání ZOH 2018 

Zimní olympijské hry Pchjong chang 2018  které trvaly 17 dní od 9 do 25. února, 

skon ily bez výrazných problém   Z  astnilo se celkem 2 833 sportovc  z 92 zemí 

v etně Rus   kteří soutěžili jako „olympij tí sportovci z Ruska“  a soutěžilo se v 7 

sportech, 15 disciplínách a 102 akcích. Nadto se podíl ženských sportovc  blížil téměř k 

polovině  6 zemí vystoupilo na ZOH poprvé a více než  tvrtina světové populace 

sledovala OH  což je zvý ení oproti minulým ZOH v Sochi 124 %. Díky největ í   asti 

sportovc  a zemí jsou tyto olympijské hry považovány za největ í olympiádu v bec  

(The Factsheet the Olympic Winter Games, 2018). 

https://www.olympic.org/news/pyeongchang-2018-announces-surplus-of-at-least-usd-55-million)
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Mnoho dobrovolník  bylo sou ástí olympijských her a Pchjong chang nav tívil během 

konání ZOH nespo et turist   Nyní po skon ení ZOH turisté odjeli  dobrovolníci a 

reportéři opustili Pchjong chang  reklamní plochy partner  OH byly vyklizeny i zprávy 

a  lánky o olympijských hrách postupně zmizely  Jakmile ZOH skon ily  obavy 

místních ob an  se za aly zvět ovat. Korejská vláda totiž neměla přiměřená opatření na 

„Post-Pchjong chang“. 

Hlavními přímými ekonomickými aspekty pořádání ZOH je zlep ení dopravní 

infrastruktury  Kangwon bylo nejzaostalej í a zároveň dosud neexistovaly do něj rychlé 

dopravní cesty. Díky olympijským hrám se tam lidé mohou dostat pohodlně a mnohem 

rychleji. To je i d vod  pro  tato provincie tak dlouho i přes několik nezdar  usilovala o 

jejich pořádání  Železni ní trať ze  oulu do Pchjong changu/Kangnungu byla 

renovována   ímž se zkrátil náv těvník m  as jízdy a trať se stala nejrychlej ím 

dopravním prostředkem  Po et vlakových spoj  oběma směry v době konání her stoupl 

až na 67. Kromě vlak  mohou obyvatelé využívat svá auta  i autobusy  Dálni ní 

doprava rovněž pro la řadou změn  Do lo k modernizaci již existujících dálnic a 

několik dálni ních  sek  bylo nově vybudováno pro plynulost provozu. První vstupní 

bránou zahrani ních turist  je leti tě  na kterou se nesmí zapomenout  Před OH dokázali 

Korejci postavit terminál 2, který v době her sloužil převážně pro olympioniky. 

Dal í dopady lze pozorovat i ve výkazu platební bilance pro rok 2018, který sestavila 

Korejská národní banka. 

Tabulka    6: Platební bilance Jižní Koreje pro rok 2018 

 

v milionech dolarech 

Platební bilance 2016 2017 2018 

Běžný   et 97 923,7 75 230,9 76 408,5 

  Bilance zboží 116 461,7 113 592,9 111 866,6 

    Vývoz zboží 511 926,1 580 310,2 625 437,4 

    Dovoz zboží 395 464,4 466 717,3 513 570,8 

  Bilance služeb -17 338,4 -36 734,1 -29 737,1 

    Vývoz služeb 94 809,1 89 701,3 99 057,2 

    Dovoz služeb 112 147,5 126 435,4 128 794,3 

     Výrobní služby - saldo -5 761,9 -6 955 -7 557,5 

     Doprava - saldo -1 328,5 -5 418,4 -4 373,9 

     Cestovní ruch - saldo -10 357,4 -18 323,7 -16 654 
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     Stavební práce - saldo 9 556,5 7 877,9 9 483,1 

     Poji ťovací služby - saldo -283,3 -106 -97,1 

     Finan ní služby - saldo 61,5 296,4 846,1 

   elekomunika ní služby  služby v  

oblasti po íta   a informa ní služby 

  - saldo 

990,5 1 125,6 2 106,8 

Poplatky za využívání du evního  

vlastnictví - saldo 
-2 493,4 -2 414,8 -2 128,6 

     Opravy a  držba - saldo 0,9 -99 -15,7 

     Ostatní podnikatelské služby - saldo -7 721,2 -12 213,5 -11 211,2 

Osobní  kulturní a rekrea ní služby  

- saldo 
468,3 197,6 259,5 

      lužby vládních institucí - saldo -470,4 -701,2 -394,6 

  Bilance výnos  - saldo 4 567,1 5 336,9 2 777,7 

  Bilance běžných převod  - saldo -5 766,7 -6 964,8 -8 498,7 

Kapitálový   et -46,2 -26,8 188,9 

Finan ní   et 99 811,3 84 425,3 70 489,3 

  Bilance přímých investic - saldo 17 785,2 16 156,5 24 437,9 

     Přímé investice - aktiva 29 889,5 34 069,4 38 917,2 

     Přímé investice - pasiva 12 104,3 17 912,9 14 479,3 

  Bilance portfoliových investic - saldo 66 970,2 57 853 43 884 

     Portfoliové investice - aktiva 63 200,3 75 325,7 64 992,4 

     Portfoliové investice - pasiva -3 769,9 17 472,7 21 108,4 

  Finan ní deriváty  -3 440,1 -8 253,3 -1 311,1 

  Bilance ostatních investic - saldo 10 880,8 14 312 -14 013,4 

     Ostatní investice - aktiva 10 168,3 15 681,6 -7 412,4 

     Ostatní investice - pasiva -712,5 1 369,6 6 601 

  Bilance rezervních aktiv 7 615,2 4 357,1 17 491,9 

Ú et chyb a opomenutí 1 933,8 9 221,2 -6 108,1 

Zdroj: Korejská národní banka (2019) 

Dle Korejské národní banky (2019) skon ila platební bilance Korejské republiky pro 

rok 2018 přebytkem  Běžný   et platební bilance  inil 76 408,5 mil. dolar   což je po 

zaokrouhlení o 1 178 mil. dolar  více než v předchozím roce  Na jeho přebytku měla 

výrazněj í podíl bilance zboží  i když se oproti roku 2017 snížila  Export zboží se ale 

Koreji dařil o 7,8 % lépe než v roce 2017. Předpokládá se  že efekt zviditelnění  i 

zlep ení image korejských firem se postupně ukáže    exportem se zvý il i import zboží 
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zhruba o 10 %  a to z d vodu zvý ení cen komodit (ropy)  Bilance služeb se na rozdíl 

od bilanci zboží nacházela v mínusu, ale hodnota deficitu bilance služeb klesla. K 

jejímu poklesu přispěly položky doprava a cestovní ruch  Nejen v letecké dopravě do lo 

k výraznému zlep ení  nýbrž i ve stavebnictví a telekomunika ních službách. Tyto 

změny byly doprovázeny nár stem po tu zahrani ních turist  do Korejské republiky, 

po tu nových vnitrostátních a mezinárodních stavebních projekt  a zavedením 

moderních technologií, které  zce souvisejí s pořádáním OH   chodek poplatk  za 

využívání du evního vlastnictví se snížil díky prodej m ochranných známek v oblasti 

audiovizuální  po íta ových her a dal ích  kterými se Korea py ní  

Finan ní   et byl sice také v přebytku  ale cca o 13 940 mil. dolar  niž í v porovnání s 

předchozím rokem, tedy 70 489,3 mil. dolar   Položku přímých investic aktiv lze 

považovat za rozevírající se n žky  protože přímé investice korejských ob an  v 

zahrani í se rok od roku zvy uje a přímé zahrani ní investice do korejské ekonomiky 

naopak klesají. Opa ná situace nastává v oblasti portfoliových investic. Portfoliové 

investice Korejc  do zahrani í (aktiva) ubývaly, zatímco portfoliové investice cizinc  

do trhu Koreje (pasiva) rostly. 

Výkaz platební bilance nazna uje  že si Korejská republika vede poměrně dobře  

Domnívá se  že vzestup její ekonomiky vdě í zimním olympijským hrám 2018 v 

Pchjong changu  

Pořádáním jednu z nejvýznamněj ích sportovních událostí získala Korea kromě vý e 

uvedených výhod i řadu dal ích. Na prvním místě lze jmenovat zlep ení image státu. 

Do dne ní doby si mnozí pletou Korejskou republiku s KLDR  Navíc název místa 

konání olympiády se podobal jménu hlavního města Severní Koreje – Pchjong chang a 

Pchjongjang. Zároveň světu ukázal  že je Jižní Korea relativně vyspělá a bezpe ná  Za 

druhé dokázala nejen zlep it image již světově známých korejských firem, ale i 

zviditelnit malé a střední podniky  což se odrazilo na vývozu  Vývoz meziro ně stoupl o 

5,4 %. Výrazný r st vývoz  zaznamenaly ropný (o 32,5 %)  polovodi ový (o 28,9 %) a 

chemický pr mysl (o 12,6 %). Kromě toho se dle Mezinárodní dodavatelské asociace 

Korejské republiky (2019) podařilo korejským stavebním firmám získat více 

zahrani ních zakázek než v roce 2018. Jejich největ ím zákazníkem se staly Spojené 

arabské emiráty (International Contractors Association of Korea, 2019). 
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Zatímco v makroekonomických souvislostech jasně převažují výhody, z pohledu 

mikroekonomického koexistují výhody i nevýhody. Pozitivní aspekty z 

mikroekonomického hlediska jsou následující: 

 Oživení domácí ekonomiky 

 Vyvážený rozvoj region  

 Stimulace vývoje  pi kových technologií 

Oživení domácí ekonomiky a vyvážený rozvoj region  spolu velmi úzce souvisejí, 

protože rozvojem region  se přitahuje spoustu domácích turist   kteří utrácením svých 

peněz přispívají k oživení domácí ekonomiky   akový případ nastal v Koreji  Korejská 

vláda a místní samosprávy musely vybudovat  i zdokonalit budovy a dopravní 

infrastrukturu   ímž vzrostla zaměstnanost  Pchjong chang  jedna z nejchud ích 

provincií v Koreji, se díky zimním olympijským hrám mohl vyvíjet a přilákat více 

turist   Po et domácích turist  v době konání ZOH  tedy v  noru  dosáhl dle Statistics 

Korea (2019) necelých 15 5 milion , utratili téměř 2 miliardy dolar , což je srovnatelné 

 íslo s hlavní sezónou cestovního ruchu. Dále tvrdí  že přijel více než 1 milion 

zahrani ních turist   kteří utratili kolem 15 miliard dolar . Jelikož není reálné přesně 

spo ítat  kolik turisté utratili  předpokládá se  že ta hodnota bude mnohem vy  í   

Jak již bylo zmíněno vý e  ZOH v Pchjong changu jsou specifické tím  že se jedná o 

„ICT Olympics“, díky tomu dochází ke stimulaci vývoje  pi kových technologií  např : 

5G síť byla uvedena poprvé na světě v Koreji a je přístupná pro v echny taměj í 

uživatele  Navíc navrhla možnost vytvoření nového trhu využití technologií AR  VR a 

internet věcí na sportovním poli. 

 aké bylo zaznamenáno  že korejský reálný HDP na obyvatele je s mírnými korekcemi 

rostoucí (The World Bank, 2019). Korejský akciový trh je od doby kandidatury ZOH 

mírně rostoucí, ale svého maxima dosáhl na konci ledna roku 2018 a nyní postupně 

klesá (Investing, 2019). Předpokládá se  že investicí do infrastruktury se celkové 

výrobní podmínky domácích i zahrani ních podnik  vylep ily  Z toho vyplývá  že 

tvrzení BRÜCKNERA a PAPPY (2013) je ve vět ině případ  pravdivé  

4.7.1  Aspekty v oblasti jiné neţ ekonomické 

Aspekty pořádání ZOH existují nejen v oblasti ekonomické, ale i sportovní a politické. 
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4.7.1.1  Aspekty v oblasti sportu 

Zimní sporty byly dosud pro korejské ob any velmi vzdálený sport, vět ina z nich 

neměla o ně ani zájem. Ale zimní olympijské hry 2018 v Pchjong changu situaci zcela 

změnily  Na předchozích zimních olympijských hrách se Korejci zajímali jen o takové 

sporty, ve kterých byli na olympiádě  spě ní  Konkrétně se jedná o krasobruslení  speed 

skating a short track. V jiných zimních sportech nedosahovali žádných  spěch , a proto 

byla jejich finan ní i materiální podpora slabá  Díky tomu  že Korejská republika 

pořádala ZOH  její ob ané se přijeli do Pchjong changu podívat i na neoblíbené zimní 

sporty a poznali jejich pravidla i tuzemské sportovce. Navíc výsledky korejských 

sportovc  v neoblíbených sportech se pohybovaly na vysoké  rovni  V ženském 

curlingu obsadila Korea druhé místo, skeletonista Jun Song-bin vyhrál závod a bobisté 

získali stříbro  Největ í pozornost přitom vzbudil lední hokej žen  protože po několika 

letech spole ně s KLDR vytvořily jednotný tým  Ne lo o výsledek  nýbrž o krok vpřed 

k míru na Korejském poloostrově  

Jelikož Jižní Korea pořádala jak letní  tak i zimní olympijské hry  získala schopnost 

organizovat světové sportovní události. Od té doby je v Koreji pořádáno  ím dál tím 

více sportovních akcí r zných disciplín  např : Mistrovství světa v plaveckých sportech 

Kwangdžu 2019  Mistrovství světa  18 v baseballu a mnoho dal ího. 

4.6.1.2  Aspekty v oblasti politické 

Vytvoření jednotného týmu ledního hokeje žen znamenalo jen za átek   everní a Jižní 

Korea se totiž dohodly  že při slavnostním zahájení ZOH nastoupí spole ně a ponesou 

spole nou vlajku  Cesta k míru je tě zrychlila po skon ení olympiády.  spořádán byl 

mezikorejský summit  kde se se li představitelé obou zemí a podepsali 

Pchanmundžomskou mírovou deklaraci  Mezikorejský summit se po ZOH uskute nil 

vícekrát, jednou v severokorejském Pchjongjangu. Bylo na něm dohodnuto uzavření 

raketového střediska  propojení Severní a Jižní Koreje železnicí  setkání rozdělených 

rodin  spolupráce v r zných oblastech, a dokonce byl projeven zájem o spole né 

pořádání olympijských her v roce 2032   

K upevnění vztahu do lo nejen mezi dvěma Korejemi  ale i mezi  pojenými státy 

americkými, kdy mezi sebou jednali v  ingapuru v roce 2018  Nedávno proběhl summit 

obou Korejí a USA v Pchanmundžomu po shromáždění G20 v Ósace. Bylo to 
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historicky první setkání 3 zemí  Lze říci  že se blíží mír na Korejském poloostrově, a 

snad se toho Korejci do kají  

4.7.2  Nevýhody pořádání ZOH 2018 

Na druhé straně existují některé nevýhody  Hlavní je liduprázdný Pchjong chang  Efekt 

pořádání ZOH totiž netrval tak dlouho. Vybudováním nové železni ní tratě se lidé 

pohodlně mohou dostat jak do Pchjong changu  tak i do Kangnungu  Korejci tak 

namísto do Pchjong changu jezdí do vět ího města Kangnungu  V Pchjong changu 

totiž není nic rozhodnuto  Hlavní olympijský stadion byl demolován a z stal tam pouze 

olympijský kotel. Využití zbývajících stadion  se stále projednává. Z těchto d vod  

sem lidé přestali jezdit a to vyvolalo dal í nepříjemnou situaci  Místní lidé  kteří si 

otevřeli sv j byznys  řetězovou reakcí bankrotují. Ani velké korejské fran ízy to 

nepřežily a téměř ve v ech obchodech visí nápis „k pronájmu“  Ob as sem přijedou 

bývalí dobrovolníci s dobrou vzpomínkou  ale odjíždí zklamáni. Pchjong chang byl 

středem olympijských her  ale v echny benefity převzalo vedlej í město Kangnung  

Místní obyvatelé si stěžují  že zimní olympijské hry byly pouze na jedno použití  

Korejské národní železnice (2019) uvádí  že po et cestujících v prosinci roku 2018 ve 

stanicích Pchjong chang a Jinbu  přes které mohou lidé dorazit do olympijské vesnice, 

 inil 44 139, zatímco v Kangnungu dosáhl 254 820  což je více než pětinásobek  Z toho 

plyne  že město  ve kterém se konaly ZOH  se pomalu stává městem duch   Kangnungu 

se naopak za íná dařit  Olympijská vesnice v Kangnungu se přeměnila na byty a je 

zcela osídlena. Nár st obyvatel vyvolal otevření nového nákupního areálu a rovněž 

nové  koly  

Dal í nevýhodou je nadměrná finan ní podpora nejen ze státního, ale i krajského 

rozpo tu na ZOH  V předchozí kapitole bylo zmíněno  že 10 6 mld  dolar  bylo 

investováno ze státního a krajského rozpo tu  Kdyby Korejská republika nehostila 

olympijské hry, tyto peníze by mohly putovat jinam  např : do sociálního zabezpe ení 

ob an   Korej tí politici podporující pořádání OH zveli ili efekt pořádání her a tím si 

ospravedlnili používání veřejného finan ního zdroje  10 6 mld  dolar  není totiž malá 

 ástka  Navíc do náklad  pořádání her nepo ítali mnohé posudky  které s olympijskými 

hrami souvisely. Příkladem m že být poplatek kandidatury ve vý i 500 000   D  tedy 

v přepo tu 11 5 mil  K   Nesmíme zapomenout  že Pchjong chang se o kandidaturu 

ucházel celkem třikrát   o znamená  že jen za poplatky bylo vynaloženo 1,5 mil. USD z 

veřejných zdroj   
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Mnozí politici i Korejský olympijský výbor propagují  že pořádáním her dochází k 

vytvoření spoustu nových pracovních míst  tudíž ke snížení nezaměstnanosti  Realita je 

ale jiná. Data z Korejského národního statistického  řadu nazna ují  že kromě roku 

2013 nezaměstnanost rok od roku roste. Dokonce v roce 2018 je nezaměstnanost 

nejvy  í  I když tam hrají roli i jiné faktory  nelze říci  že pořádání olympijských her 

přispívá ke snížení nezaměstnanosti  Z toho plyne  že m žeme názor Millera (2002)  že 

se jedná o alternativní zaměstnanost  považovat za pravdivý. 

 abulka    7: Nezaměstnanost Korejské republiky 

Rok 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

v % 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,1 3,2 3,4 

Zdroj: Statistics Korea, 2019b 

V neposlední řadě je nutné zmínit i využití stadion  a jiných olympijských staveb, které 

byly vybudovány pro olympijské hry. Tato problematika bude popsána podrobněji v 

dal í kapitole  

4.8  Vyuţití sportovišť po ZOH 2018 

Jelikož korejská vláda vynaložila zna né finance  je nutné najít cestu  jak zachovat a 

rozvíjet olympijské dědictví  Po et obyvatel Pchjong changu se pohybuje okolo 40 000 

a finan ní nezávislost provincie Kangwon představuje pouze 30 %  což je nejniž í v 

porovnání s jinými korejskými provinciemi. Budou-li olympijská sportovi tě a zařízení 

využívána pouze jednou a poté budou opu těna  m že korejská vláda  elit dluh m. 

Existuje mnoho případ   kdy sportovní zařízení nebyla využita ve prospěch města a 

jsou považována za bílé slony
1
. Je pravdou  že spousta měst  která hostovala OH  zažívá 

velké obtíže v d sledku nenalezení uplatnění sportovních zařízení  

Poolympijské využití sportovi ť by mělo být zaji těno už před zahájením OH  Jeho 

naplánování po OH je komplikované a neefektivní  protože po závre ném ceremonálu 

ob ané přesouvají své zájmy do jiné oblasti a politici  i organizátoři se přestávají o ně 

starat. Zástupci POCOGu sice měli využití před ZOH naplánované  ale příli  obecně  

Část olympijského stadionu Pchjong chang bude zdemolována a zbylá  ást poslouží 

jako olympijské muzeum a památka na olympiádu. Bokwang Phoenix Park a Lyžařské 

středisko Jongpchjong (Yongpyong) byly a budou v soukromých rukou. Ice Arena bude 

                                                 
1
 Za bílého slona se ozna uje taková stavba  do které investoval velké  ástky a je bez dal ího využití 
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provozovat město Kangnung a hokejová arena Kwandong p jde do rukou vysoké  koly 

Kwandong. Lyžařské středisko Čongson (Jeongseon), které na za átku výstavby 

vyvolalo zna nou kontroverzi, bude znovu zalesněno  O zbylé stadiony (Ovál 

Kangnung, hokejová arena Kangnung, Alpensia olympijská dráha, stadiony na skok na 

lyžích  biatlon a běh na lyžích) se musí starat provincie Kangwon  jedna z nejchud ích 

korejských provincií. Některé stadiony budou po OH využity jako golfové hři tě  

turistické památky a v zimě jako místa pro sportovní soustředění  Ale nejh ře na tom 

jsou olympijská dráha a stadion na skok na lyžích  protože vyžadují příli  vysoké 

náklady na jejich  držbu a kromě soustředění národního týmu neexistuje pro ně žádné 

využití  Taková byla situace před zahájením ZOH  

Více než 1 rok po skon ení ZOH v Pchjong changu se situace o moc nezlep ila. 

Ministerstvo kultury, sportu a turismu sice založilo Pyeongchang Memorial Foundation, 

které bude s přebytkem z her řídit a provozovat některé sportovi tě  ale jejich vliv není 

tak znatelný. Z d vodu uzavření stadionu Alpensia olympijská dráha korejský národní 

tým bobu a skeletonu zde ani jednou netrénoval a musí na trénink jezdit do zahrani í. 

 tadiony na biatlon a běh na lyžích by měly být využívány jako místa pro trénink  

závody a pro veřejnost  Jejich skute ná využitelnost v ak není jistá  O něco lépe na tom 

je stadion na skok na lyžích  který se stal fotbalovým hři těm pro fotbalový klub 

Kangwon. Lyžařské středisko Čongson  které by mělo být znovu zalesněno  je po roce 

opět ve středu pozornosti  Hejtman Kangwonu Choi Moon- oon si totiž přeje zachovat 

lyžařské středisko  protože touží po spolupořadatelství Asijských zimních her 2021 s 

KLDR. Korejský  řad lesnictví naproti tomu tvrdí  že se jedná o státní pozemek, a proto 

musí být obnoveno, nerozhodne-li vláda jinak. Poolympijské využití oválu a hokejové 

arény Kangnung není dosud doře ené (Ilyo News, 2019; One year on, Legacy vision for 

Pyeongchang 2018 venues is taking shape, 2019; JO, 2018). 

 abulka    8: Poolympijské využití Pchjong chang 

 portovi tě Disciplíny Poolympijské využití 

PyeongChang Olympic 

Stadium 

Zahajovací a závěre ný 

ceremoniál 
Olympijské muzeum 

Bokwang Phoenix Park 
Akrobatické lyžování a 

snowboarding 
Lyžařské středisko 

Yongpyong Ski Resort Alpské lyžování – slalom Lyžařské středisko 
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a obří slalom 

Gangneung Ice Arena Krasobruslení, short track Více  elová hala 

Gangneung Hockey Centre Lední hokej muž  Nerozhodnuto 

Gangneung Curling Centre Curling Více  elová hala 

Gangneung Oval Speed skating Nerozhodnuto 

Kwandong Hockey Centre Lední hokej žen Více  elová hala 

Alpensia Ski Jumping Centre Skok na lyžích Fotbalový stadion 

Alpensia Biathlon Centre Biatlon 
Tréninky, závody a v létě 

golf 

Alpensia Cross-Country 

Skiing Centre 
Běh na lyžích 

Tréninky, závody a v létě 

golf 

Alpensia Sliding Centre Boby, saně a skeleton  zavřeno 

Jeongseon Alpine Centre 
Alpské lyžování – sjezd, 

suprt G a kombinace 
Bude znovu zalesněno 

Zdroj: Ilyo News (2019), One year on, Legacy vision for Pyeongchang 2018 venues is 

taking shape (2019), JO (2018) 

Obrázek    3: Fotbalový stadion Kangwon FC 

 

Zdroj: Vlastní pořízení 

Po et personálu POCOG před ZOH a během nich překro il  íslo 1200, ale po skon ení 

her v dubnu se snížilo na 200  V listopadu navíc do lo k dal ímu snížení personálu na 
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65 a loni v březnu byl POCOG rozpu těn  Lze říci  že POCOG si připisuje zásluhy za 

 spě nou organizaci ZOH  kdežto vláda a místní samospráva musí vyře it poolympijské 

využití sportovi ť a rovněž musí krýt ve keré náklady na změnu   elu užívání a jejich 

provoz. 

Nejlep ím ře ením poolympijského využití je  aby byly stadiony pro biatlon  běh na 

lyžích a skok na lyžích dobře udržovány a tím by přitahovaly sportovce z celého světa 

na sportovní soustředění  Korejská republika se pak m že stát centrem zimních sport  

v Asii.  

  nástupem nového roku za aly zimní olympijské hry mládeže v Lausanne  kde se 

hlasovalo o pořadatelství pří tích her  Provincie Kangwon byla nakonec zvolena jako 

pořadatelské „město“ her v roce 2024  Hlavními d vody výběru jsou  spě né pořádání 

ZOH 2018 a olympijské dědictví  Předpokládá se  že zimní YOG budou probíhat 

obdobně jako ZOH 2018 v Pchjong changu  tedy zimní sporty na ledě se budou konat v 

Kangnungu a sporty na sněhu v Pchjong changu   ím m že Kangwon využívat 

stadiony  které byly vybudovány pro ZOH 2018  Díky tomu  že se zimní YOG budou 

konat v Koreji  mohou mladí sportovci soutěžit na stejných stadionech  kde se odehrály 

ZOH 2018  Jelikož  ást Kangwonu leží v  everní Koreji  Korejský olympijský výbor 

dokonce uvažuje o spolupořadatelství her se  everní Koreou  dovolí-li situace a 

prostředí  

Olympijské hry mládeže jsou poměrně novou mezinárodní sportovní soutěží  první letní 

olympijské hry se odehrály v roce 2010 a zimní v roce 2012. Dosud se zimní 

olympijské hry mládeže konaly pouze v Evropě  a to v Rakousku  Norsku a ve 

Švýcarsku  Kangwon dostal  est být prvním asijským hostitelem těchto her  

Úspě né pořádání ZOH je jako dobře uvedený produkt u firem   o  že je místo konání 

ZOH  turisty příli  neláká  Je nezbytné vytvořit diferencovanou službu pro turisty na 

základě olympijského dědictví a spojit s korejskou kulturou  
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4.9  Komparace s jinými pořadajícími městy 

Zimní olympijské hry byly dosud uspořádány 23krát a následující se bude konat v 

 ínském Pekingu v roce 2022. ZOH hostily vět inou vyspělé země, jako jsou USA, 

Francie  Kanada  Švýcarsko  Japonsko a dal í   yto země se nacházejí převážně v 

dobrém prostředí a poskytují dostate né zázemí pro zimní sporty  Také se snaží o 

udržitelný rozvoj region  prostřednictvím olympijského dědictví  

4.9.1  ZOH 1994 v Lillehammeru 

Lillhammer je malé město nacházející se v jihovýchodním Norsku  Jedná se o první 

olympijské hry konané po dvou letech od ZOH 1992 v Albertvillu. 

Celkové náklady na hry  inily 7,4 mld norských korun (NOK). Z toho 0,95 mld tvoří 

výdaje ministerstev, 4,48 mld. jsou výdaje na provoz her a 1,67 mld. NOK na investice. 

Příjmy z her  inily 2 71 mld. NOK (1994 Winter Olympics, 2019). 

ZOH 1994 v Lillehammeru jsou považovány za jedny z nej spě něj ích zimních 

olympijských her  protože se jako první snažily chránit životní prostředí  Ve kerá 

zařízení kromě stadion  byla postavena jen „do asně“ na olympijské hry a po jejich 

skon ení byla zbořena, tím se snížily náklady na jejich správu. Stadiony jsou významné  

tím  že rychlobruslařský stadion Hamar Olympic hall vypadá jako převrácený trup 

vikingské lodě a hokejový stadion Gjøvik byl vybudován v jeskyni. 

FLYVBJERG, STEWART a BUDZIER (2016) ve své výzkumné práci uvádějí  že 

výdaje organiza ního výboru Lillehammeru na provoz ZOH  inily 2 228 mld  dolar , 

což je poměrně malá  ástka  

Tabulka    9: Poolympijské využití Lillehammer 

 portovi tě Disciplíny Poolympijské využití 

Birkebeineren Ski Stadium 
Biatlon, severská 

kombinace, běh na lyžích 

Park, koncerty, tréninky a 

závody 

Gjøvik Olympic Cavern Hall Lední hokej Více  elová hala 

Haakons Hall Lední hokej Více  elová hala 

Nordlyshallen Krasobruslení, short track Více  elová hala 

Hamar Olympic Hall Rychlobruslení Více  elová hala 
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Lillehammer Olympic Alpine 

Centre Hafjell 

Alpské lyžování – slalom, 

Obří slalom a kombinace 
Lyžařské středisko 

Kanthaugen Freestyle Arena Akrobatické lyžování 
Lyžařské středisko  

tréninky a závody 

Lillehammer Olympic Alpine 

Centre Kvitfjell 

Alpské lyžování – sjezd, 

super G a kombinace 
Lyžařské středisko 

Lillehammer Olympic 

Bobsleigh and Luge Track 
Boby a saně 

R zné aktivity, tréninky a 

závody 

Lysgårdsbakkene Ski Jumping 

Arena 
Skok na lyžích Tréninky a závody 

Zdroj: 1994 Winter Olympics (2019) 

Jelikož je Birkebeineren Ski Stadium propojen s obrovskou turistickou sítí  každoro ně 

sem jezdí množství náv těvník  na výlet a konají se tu i koncerty  V době sportovní 

sezóny tu bývají závody a mimo sezónu toto místo slouží na soustředění  Dal í 4 

stadiony fungují jako více  elové haly  kde se mohou konat sportovní i kulturní akce. 

Olympic Alpine Centre Harfjell je nyní lyžařským střediskem a ob as se tu koná 

sportovní soutěž  Kanthaugen  ležící hned vedle stadionu na skok na lyžích  využívá 

veřejnost a také norský národní tým akrobatického lyžování  Kvitfjell, jeden z 

nejmoderněj ích lyžařských středisek v severní Evropě  nabízí lyžař m a 

snowboardist m několik sjezdovek v ech  rovní od základní až po profesionální  roveň  

Olympic Bobsleigh and Luge Track poskytuje lidem neobvyklé aktivity, jako jsou bob 

rafting  wheelbob (boby na kole kách)  dokonce možnost vyzkou et si opravdový bob i 

skeleton. Na stadionu na skok na lyžích převážně trénují sportovci, ale také tu existuje 

adrenalinová aktivita zvaná Airboard, kdy  lověk leží na husté matraci na bři e a sjíždí 

po přistávacím svahu. 

ZOH umožnily Lillehammeru zlep ení dopravní infrastruktury do Osla a 

telekomunika ního systému  které by jinak trvaly 20 let. Do kraje Oppland, jehož 

správním centrem je Lillehammer, směřovaly soukromé i veřejné investice ve vý i 12 

mld. NOK po dobu 4 let. Dále do lo k vytvoření až 1 900 nových pracovních míst 

(Factsheet Legacies of the Games, 2013). 

Norové dobře udržovali bývalé stadiony a dokázali najít cestu k jejich poolympijskému 

využití  takže se nestaly „bílým slonem“  Lillehammer je d kazem  že olympijské 
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dědictví přispívá k oživení daného regionu  Lillehammer navíc hostilo Zimní 

olympijské hry mládeže 2016 a v echny stávající stadiony byly využity  

4.9.2  ZOH 1998 v Naganu 

Zimní olympijské hry se po 26 letech vrátily zpět do Japonska  tentokrát v Naganu. V 

době konání her  elilo několika problém m  Kv li nepříznivému po así byly soutěže 

několikrát posunuty a dokonce zasáhlo zemětřesení  které na těstí nebylo tak silné  I 

přes takové problémy jsou ZOH 1998 v Naganu vnímány velmi kladně  a to díky dobré 

organizaci a spojením  pi kových technologií  např :  inkanzen a ochrana životního 

prostředí. 

Jelikož byly   etní doklady a dokumenty spáleny na příkaz generálního tajemníka 

olympijského výboru Sumikazu Yamaguchi, celkové náklady na hry nejsou známy. 

Předpokládá se  že náklady byly překro eny několikanásobně a  inily zhruba 10 mld  

dolar  (CNBC, 2012). 

Výdaje organiza ního výboru Nagano na ZOH dosáhly 2 227 mld  dolar   téměř stejné 

 ástky jako Lillehammer (FLYVBJERG, STEWART, BUDZIER, 2016). 

Tabulka    10: Poolympijské využití Nagano 

 portovi tě Disciplíny Poolympijské využití 

Aqua Wing Lední hokej Bazén 

Big Hat Lední hokej - finále Více  elová hala 

Hakuba Ski Jumping Stadium Skok na lyžích Závody a rozhledna 

Happoone Resort 
Alpské lyžování – sjezd, 

super G a kombinace 
Lyžařské středisko 

Iizuna Kogen Ski Area Akrobatické lyžování Lyžařské středisko 

Kanbayashi Snowboard Park 

Snowboarding  

(U-Rampa) 
Lyžařské středisko 

Kazakoshi Park Arena Curling Více  elová hala 

M-Wave Speed skating 
Tréninky, závody a 

koncerty 

Nagano Olympic Stadium Zahajovací a závěre ný Baseball a softball 



 56 

ceremoniál 

Mount Higashidate 
Alpské lyžování – obří 

slalom 
Lyžařské středisko 

Nozawa Onsen Ski Resort Biatlon Lyžařské středisko 

Snow Harp Běh na lyžích Lyžařské středisko 

Spiral Boby a saně Tréninky a závody 

White Ring 
Krasobruslení a short 

track 
Více  elová hala 

Zdroj: 1998 Winter Olympics (2019) 

Na rozdíl od Lillehammeru, kde se vysta ilo s 10 stadiony, měli Japonci celkem 14 

stadion . Jak je z tabulky vidět  6 stadion  jsou v sou asnosti využívány jako lyžařská 

střediska. Aqua Wing byl hned po ZOH 1998 upraven na bazén pro veřejnost  Ve 

více  elové hale Big Hat a Kazakoshi Park Arena bývají od března do listopadu 

pořádány konference  i koncerty  V zimě se přemění na zimní stadion na krasobruslení 

a lední hokej. Hakuba Ski Jumping Stadium nemá jiné adekvátní využití kromě konání 

závod  jednou za několik let nebo jako rozhledna  M-Wave využívá japonský národní 

tým speed skating k tréninku a mimo sezónu funguje jako místo na koncerty. Nejlépe na 

tom je Nagano olympijský stadion  který sloužil jen na ceremoniály  protože byl 

přeměněn na stadion pro nejoblíbeněj í sport  tedy baseball  Dále je  piral jedine ný v 

tom  že se jedná o první stálou dráhu na boby  saně a skeletonu v Asii  Z tohoto d vodu 

sem mnoho asijských stát  jezdí na soustředění  

I když jsou tyto ZOH považovány za poměrně  spě né  japonská vláda se potýká s 

dluhy za  držbu vý e zmíněných stadion   Sice z jejich pronájmu získá ur itý příjem, 

ale náklady na samotnou  držbu stadion  dosahují ro ně až 10 mil  dolar  (CNBC, 

2012). 

Po skon ení her v Naganu vzniklo Olympijské muzeum v M-Wave aréně  kde jsou 

vystaveny olympijský kotel, medaile a jiné předměty. Na rozdíl od předchozích her jsou 

ekonomické dopady Nagana minimální. Kromě olympijského muzea do lo k 

prodloužení železni ní tratě  inkanzenu (Factsheet Legacies of the Games, 2013). 

V Japonsku se navíc bude konat LOH 2020  což znamená  že se staví dal í nové 

stadiony, olympijské vesnice a dal í  Nicméně z stává otázkou, jak se Japonsko 
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vypořádá s dluhy po skon ení LOH 2020  když dosud trpí dluhovými pastmi z ZOH 

1998. 

4.9.3  ZOH 2002 v Salt Lake City 

ZOH 2002 v Salt Lake City byly prvními zimními olympijskými hrami 21. století. 

Z  astnilo se 77 NOV a 2 399 sportovc  v 78 soutěžích  staly se tak největ ími zimními 

olympijskými hrami v bec  Organiza ní výbor  alt Lake City sice dokázal z her 

vygenerovat zisk, přesto jsou ZOH 2002 považovány za nepovedené  a to z d vodu 

skandálu týkajícího se korupce v době kandidatury (Official Report of the 2002 

Olympic Winter Games, 2002; Factsheet Legacies of the Games, 2013). 

Tabulka    11: Poolympijské využití  alt Lake City 

 portovi tě Disciplíny Poolympijské využití 

Deer Valley 
Akrobatické lyžování a 

Alpské lyžování - slalom 

Lyžařské středisko a 

závody 

E Center Lední hokej Zimní stadion 

Park City Mountain Resort 
Alpské lyžování – obří 

slalom 
Lyžařské středisko 

Peaks Ice Arena Lední hokej Zimní stadion 

Salt Lake Ice Center Krasobruslení a short track Basketbalová hala 

Snowbasin 

Alpské lyžování – sjezd, 

super G a kombinace 
Lyžařské středisko 

Soldier Hollow 

Biatlon, běh na lyžích a 

severská kombinace 

Tréninky, závody a r zné 

aktivity 

The Ice Sheet at Ogden Curling Zimní stadion 

Utah Olympic Oval Speed skating 
R zné aktivity, tréninky a 

závody 

Utah Olympic Park 
Boby, saně  skeleton a skok 

na lyžích 
Tréninky a r zné aktivity 

Zdroj: 2002 Winter Olympics (2019) 

USA mají velkou výhodu v tom  že je jejich sportovní infrastruktura na velmi vysoké 

úrovni. Existují ligy r zných sport   např : NBA  NFL  NHL a mnoho dal í  díky 
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kterým se po celém území konají sportovní akce a stadiony jsou plně využívány  

Některé stadiony nabízí mimo sezónu několik zajímavých atrakcí. Utah Olympic Park 

nabízí lanový skluz  lanové centrum a jízda na kole kových bobech  Na olympijském 

oválu dokonce existuje atletický ovál  což je neobvyklé  Na Soldier Hollow mohou lidé 

vyzkou et biatlon  hrát i golf a vrcholoví sportovci sem  asto jezdí na zimní i letní 

soustředění  Ze sportovního hlediska mnozí vnímají ZOH 2002 pozitivně  díky nim se 

město stalo centrem zimních sport  a je jedním z nejoblíbeněj ích míst na soustředění z 

celého světa  

Výdaje daného organiza ního výboru nebyly ve srovnání s předchozími hrami tak 

vysoké, byly ve vý i 2 520 mld  dolar  (FLYVBJERG, STEWART, BUDZIER, 2016). 

4.9.4  ZOH 2006 v Turíně 

Město  urín s po tem obyvatel více než 900 000 se tehdy stalo největ ím městem  které 

hostilo zimní olympijské hry. Během nich mohli lidé poprvé v historii sledovat živé 

vysílání OH na mobilních telefonech. Itálie hostila celkem 3x OH – ZOH 1956 v 

Cortina d'Ampezzo  LOH 1960 v Římě a ZOH 2006 v  uríně  Výdaje organiza ního 

výboru  urín  inily 4 366 mld  dolar   což je o necelých 60 % více než ZOH 2002 

(FLYVBJERG, STEWART, BUDZIER, 2016). 

Tabulka    12: Poolympijské využití  urín 

 portovi tě Disciplíny Poolympijské využití 

Oval Lingotto Speed skating Více  elová hala 

Palavela Krasobruslení a short track Sportovní hala 

Palasport Olimpico Lední hokej Více  elová hala 

Stadio Olimpico Grande 

Torino 

Zahajovací a závěre ný 

ceremoniál 
Fotbalový stadion 

Torino Esposizioni Lední hokej Výstavní hala 

Bardonecchia Snowboarding Lyžařské středisko 

Cesana Pariol Boby, saně a skeleton 
Tréninky, závody a r zné 

aktivity 

Cesana San Sicario Biatlon Lyžařské středisko 
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Pinerolo Palaghiaccio Curling Více  elová hala 

Pragelato Skok na lyžích Tréninky a závody 

Pragelato Plan Běh na lyžích Lyžařské středisko 

San Sicario Fraiteve 
Alpské lyžování žen – sjezd 

a super G 
Lyžařské středisko 

Sauze d'Oulx-Jouvencaux Akrobatické lyžování Lyžařské středisko 

Sestriere Borgata 
Alpské lyžování muž  – 

sjezd a super G 
Lyžařské středisko 

Sestriere Colle 
Alpské lyžování – slalom a 

obří slalom 
Lyžařské středisko 

Zdroj: 2006 Winter Olympics (2019) 

Turín díky své geografické poloze a klimatu m že využít více než polovinu stadion  

jako lyžařská střediska. Přitom jsou dobře udržované  a proto už několikrát hostil 

mezinárodní sportovní události, jako jsou MS v krasobruslení 2010, M  v jízdě na 

saních 2011, Zimní univerziáda 2007 a dále. Nedávno bylo na zasedání MOV 

rozhodnuto, že Itálie bude pořádat ZOH 2026 v Cortina d'Ampezzo. 

ZOH 2006 přispěly k zlep ení image města  urín  které lidé dříve vnímali jako jen 

pr myslové město  poté se stal významnou turistickou destinací v Evropě  Bývalé 

olympijské vesnice byly přeměněny na byty pro místní obyvatele  Zdokonalením 

dopravní infrastruktury mohou milovníci zimních sport  z celého světa nav tívit Turín 

pohodlně a rychleji než dříve (Factsheet legacies of the Games, 2013). 

4.9.5  ZOH 2010 v Vancouveru 

ZOH 2010 jsou po LOH 1976 a ZOH 1988 třetí olympijské hry, které Kanada pořádala. 

Aby měli diváci co nejlep í zážitek ze sportu  probíhalu závody v některých 

disciplínách na r zných místech od Richmondu až k horskému středisku Whistler  

Výdaje organiza ního výboru Vancouver na hry  inily 2,540 mld  dolar  (Vancouver 

2010, 2019; FLYVBJERG, STEWART, BUDZIER, 2016). 

Tabulka    13: Poolympijské využití Vancouver 

 portovi tě Disciplíny Poolympijské využití 

Canada Hockey Place Lední hokej Více  elová hala 
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Cypress Mountain 
Akrobatické lyžování a 

snowboarding 
Lyžařské středisko 

Pacific Coliseum Krasobruslení a short track Zimní stadion 

Richmond Olympic Oval Speed skating Více  elová hala 

UBC Doug Mitchell 

Thunderbird Sports Centre 
Lední hokej Více  elová hala 

Vancouver 

Olympic/Paralympic Centre 
Curling Více  elová sportovní hala 

Whistler Creekside Alpské lyžování Lyžařské středisko 

Whistler Olympic Park 
Biatlon, běh na lyžích a 

skok na lyžích 

R zné aktivity, tréninky a 

závody 

Whistler Sliding Centre Boby, saně a skeleton Trénink a závody 

Zdroj: 2010 Winter Olympics (2019) 

Zde je situace podobná jako v USA. Sportovní infrastruktura je na vysoké úrovni. 

Vět inu stadion  využívají Kanaďané na lední hokej a bruslení, některé slouží ke 

kulturním akcím. Whistler Olympic Park poskytuje lidem disk golf, biatlon, turistiku a 

v zimě vyzkou ení sněžnic a dal í zimní sporty  Whistler Sliding Centre do dneska 

funguje zcela bez omezení a pravidelně se tu konají národní i mezinárodní sportovní 

závody. 

 vádí se  že pořádáním ZOH 2010 kanadská ekonomika vzrostla o 0 8 % a bylo 

vygenerováno 2 500 nových pracovních míst na plný úvazek. Ve keré stadiony 

překonaly bod zvratu  z  ehož plyne  že produkují vy  í výnosy než náklady 

(Vancouver 2010, 2019). 

4.9.6  ZOH 2014 v Soči 

ZOH 2014 v  o i byly pro Rusko velmi významné  protože olympiádu hostilo poprvé v 

historii    LOH už má zku enost z roku 1980 v Moskvě  Z  astnilo se rekordních 88 

zemí  2 780 sportovc   Nově přibyly 12 soutěží a rozdáno bylo celkem 98 medailí. 

Odhaduje se  že Rusko vynaložilo celkem 51 mld  dolar   což je několikanásobně více, 

než o ekával olympijský výbor  Z tohoto d vodu jsou považovány za nejdraž í 

olympijské hry v bec  Výdaje organiza ního výboru na hry  inily 21 890 mld  dolar   

téměř 10krát více než v Lillehammeru (Sochi 2014, 2019; FLYVBJERG, STEWART, 

BUDZIER, 2016). 
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Tabulka    14: Poolympijské využití  o i 

 portovi tě Disciplíny Poolympijské využití 

Fisht Olympic Stadium 
Zahajovací a závěre ný 

ceremoniál 
Fotbalový stadion 

Bolshoy Ice Dome Lední hokej Více  elová hala 

Shayba Arena Lední hokej Více  elová hala 

Adler Arena Skating 

Center 
Speed skating Tréninky a závody 

Iceberg Skating Palace Krasobruslení a short track 
Více  elová sportovní 

hala 

Ice Cube Curling Center Curling 
Více  elová sportovní 

hala 

Laura Biathlon & Ski 

Complex 
Biatlon a běh na lyžích Lyžařské středisko 

Rosa Khutor Extreme Park 
Akrobatické lyžování a 

snowboarding 
Lyžařské středisko 

Rosa Khutor Alpine Resort Alpské lyžování Lyžařské středisko 

Sliding Center Sanki Boby, saně a skeleton Trénink a závody 

RusSki Gorki Jumping 

Center 
Skok na lyžích Trénink a závody 

Zdroje: 2014 Winter Olympics (2019) 

Fisht Olympic  tadium byl přeměněn na fotbalový stadion  což je domácí stadion PFC 

 o i  Využití  liding a Jumping Center z stává z d vodu specifi nosti sport  stejné  

Dal í stadiony jsou využívány buď jako více  elové haly, nebo lyžařská střediska  Díky 

pořádáním ZOH se  o i změnilo na celoro ní destinaci s charakterem přímořského 

letoviska. 

V dokumentu Factsheet Sochi 2014 - Facts and Figures (2015) se uvádí  že v době 

přípravy her se vytvořilo zhruba 690 000 pracovních míst  Dále v době konání her mělo 

 o i nejniž í nezaměstnanost v Rusku  tedy pouze 0 17 %.  tejně jako jiná pořadající 

města se ZOH podílely na vylep ení dopravní infrastruktury  
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5  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat ekonomické aspekty pořádání zimních olympijských 

her 2018 v Pchjong changu  Pořádání her je dlouhodobou záležitostí po ínaje 

kandidaturou a kon e olympijskými hrami  jež vyžaduje mnoho  asu a finan ních 

prostředk   Po olympijských hrách z stávají nejen stadiony  ale dálnice a železni ní síť  

Zji těné ekonomické aspekty se dají shrnout do následujících bod : 

 Zdokonalení dopravní infrastruktury 

 Výstavba nových staveb v etně stadion  

 Zlep ení image Korejské republiky i korejských firem a s tím související r st 

vývozu korejského zboží 

 Oživení domácí ekonomiky 

 Vyvážený rozvoj region  

 Příjezd zahrani ních turist  

Negativními ekonomickými aspekty jsou: 

 Liduprázdné Pchjong chang – přesouvání ob an  i turist  do vedlej ího velkého 

města 

 Ospravedlňování veřejných zdroj  a jejich nadměrné výdaje 

 Poolympijské využití stadion  – některé stadiony se mohou stát „bílými slony“ 

 Zvý ování státního dluhu 

Existují pozitivní aspekty i v jiných oblastech. V oblasti sportu se jedná o zvý ení 

popularity zimních sport  v Jižní Koreji a vysoká  roveň event managementu. Z 

politického hlediska se týká ujasnění rozdílu mezi severokorejským Pchjongjangem a 

jihokorejským Pchjong changem a rychlé sbližování mezi oběma zeměmi, jehož 

d kazem je projekt jejich propojení. 

Po olympijských hrách je nutné si klást otázku, zda se pořadatelství vyplatilo. Vět ina 

lidí hned po skon ení her věnuje svou pozornost vynaloženým náklad m a tvrdí  že se 

jedná o finan ní katastrofu  Ekonomické dopady her jsou dlouhodobou záležitostí. Dle 

mého názoru se pořadatelství OH vyplatilo  protože dopravní infrastruktura by někdy v 

budoucnu měla být zdokonalena a pořádáním her se zkrátila doba jejího vylep ení  
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Dále se tato bakalářská práce zabývala analýzou poolympijského využití stadion  a 

jejich komparací s jinými městy  která hostila zimní olympijské hry. Bylo konstatováno, 

že zkoumaná města převážně využívají olympijské stadiony jako více  elové haly a 

lyžařská střediska a fungují bez výrazněj ích obtíží  Hlavním d vodem jsou dobré 

přírodní podmínky a rozvinutá sportovní infrastruktura. Bývalé olympijské stadiony v 

Koreji slouží jako lyžařská střediska  více  elové haly  fotbalový stadion a některé 

slouží dál svému p vodnímu   elu. Nedávné zvý ení popularity zimních sport   malý 

po et obyvatel v Kangwonu a  patná sportovní infrastruktura p sobí jako překážky ve 

využitelnosti stadion   

Z tohoto d vodu navrhuji vytvoření nového turistického programu, který poskytne 

komplexní výlet po zajímavých destinacích v Kangwonu a zároveň nabízí možnost se 

podívat na hranici mezi  everní a Jižní Koreou. Jelikož se obě Koreje dohodly na 

spole né operaci odminování  ásti demilitarizovaného pásma  přeshrani ní silnice a 

železnice  turisté budou moci nav tívit neobjevené místo demilitarizovaného pásma bez 

plot  z ostnatého drátu. Spojení tohoto pásma a místa konání olympijských her udělá 

Koreu unikátní. Bude v ak trvat dlouho  než se tento návrh uskute ní  protože 

momentálně probíhá odminování a výstavba silnic. 

Jelikož přístí zimní olympijské hry hostí  ínský Peking  bývalé olympijské stadiony 

mohou sloužit také jako místa k tréninku  i soustředění zahrani ních sportovc  před 

olympijskými hrami. Pokud budou sportovci se soustředěním spokojeni  lze s nimi 

vybudovat dlouhodobý vztah  který bude pro obě strany prospě ný. Kromě toho se 

Kangwon stala hostitelem zimní YOG 2024  díky nimž má o využití stadion  postaráno 

alespoň v dohledné době  

Sportovní mega-události jako olympijské hry zanechávají bohaté dědictví  ať už 

pozitivní, negativní, hmotné  i nehmotné. Jak bylo zmíněno  už od prvního roku po 

skon ení olympijských her v Pchjong changu převažují bezpochyby pozitiva  Korea je 

z dlouhodobého hlediska na dobré cestě  Zimní olympijské hry 2018 byly  spě ně 

ukon eny  je nutné se pouze soustředit na to, aby se olympijské stavby nestaly bílými 

slony.  
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