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Anotace 

Diplomová práce se zabývá financováním olympijských her a vychází z kandidatury 

Prahy pro hry v roce 2016 nebo 2020. První část práce popisuje olympijské hry, 

zainteresované orgány v jejich přípravě a financování her v minulosti. Ve druhé části 

práce analyzuji financování sportu v České republice a investice nutné pro pořádání 

olympijských her. Ve třetí části pak shrnuji rizika mající za následek zvýšení celkových 

nákladů a způsoby jak se jim vyhnout nebo je eliminovat. 

Annotation 

The diploma thesis is dealing with financing of the Olympic Games and is based on the 

bid of the city of Prague for the Games in 2016 or 2020. The first part of the thesis 

describes the Olympic Games, bodies involved in their preparation and financing of the 

Games in the past. In the second part I analyze fmancing ofthe sport in Czech Republic 

and investments needed for hosting the Olympic Games. ln the third part of the thesis I 

summarize the risks leading to increasing total costs and some ways how to avoid or 

eliminate them. 
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1. Úvod 

Již téměř pět let uplynulo od doby, kdy Praha, hlavní město České republiky, učinila 

první krok k tomu, aby se mohla ucházet o pořádání letních olympijských her v roce 

2016, případně 2020. Primátor Pavel Bém tehdy na slavnostním večeru při příležitosti 

115. zasedání Mezinárodního olympijského výboru, který se konal na začátku července 

2003 právě v Praze, před jeho členy a ostatními sportovními i politickými hosty 

oznámil, že by česká metropole ráda v budoucnu olympijské hry pořádala. 

Tímto prohlášením vyslali zástupci města zprávu do celého světa, že Praha má vážný 

zájem o pořádání letních olympijských her, zároveň tím však rozpoutali bouřlivou 

diskuzi na domácí půdě. V uplynulých pěti letech jsme se mohli v mnoha televizních 

pořadech a diskuzích, ve veřejných debatách v různých městech České republiky, 

v tisku a na internetu, v záznamech z jednání Parlamentu, Pražského zastupitelstva 

a Českého olympijského výboru a na mnoha dalších místech seznámit s celou řadou 

argumentů jak pro pořádání her v Praze, tak i proti. 

Politici, odborná veřejnost, i běžní občané se většinou shodnou v tom, že samotná 

myšlenka pořádání her je krásná. Pak se však názory rozcházejí. Je to v současných 

podmínkách České republiky reálné či nikoli? Veřejnost se tak rozdělila na dva tábory. 

Jeden z nich říká, že olympiáda by pomohla v rozvoji zejména v oblasti turismu, 

sportovní a občanské infrastruktury nejen v Praze, ale i v mnoha dalších místech 

republiky. Navíc by ještě přinesla nemalé množství peněz do státní pokladny. 

Olympijské hry by se podle něj také staly ohromným impulzem jak pro vrcholové 

sportovce, tak pro ostatní obyvatele, hlavně mladé lidi, pořadatelské země. 

Praha a Česká republika nemá dostatek zkušeností a zdrojů na pořádání akce takového 

rozsahu, pořádání olympijských her má jen upoutat pozornost a zakrýt tak skutečné 

problémy Prahy, oponuje tábor druhý. Přidává i reálnou možnost finančního neúspěchu 

her a v tom případě zadlužení České republiky. 
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V lednu 2008 odevzdal v sídle Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne 

zástupce společnosti PRAHA OLYMPIJSKÁ Uchazečský dotazník o pořádání letních 

olympijských her v roce 2016 v Praze v České republice. A diskuze, která tomuto kroku 

předcházela, byla opět velmi živá. Co když se Praha skutečně dostane na užší seznam 

kandidátských měst? Budeme mít pak dostatek zdrojů na vybudování potřebné 

infrastruktury? Nejsou důležitější oblasti, do kterých by se mělo investovat? A kdo to 

vlastně všechno zaplatí? Neprodělají na tom nakonec samotní občané? 

Na začátku června roku 2008 proběhla v Athénách volba kandidátských měst a to, co se 

všeobecně očekávalo, se stalo skutkem. Mezi kandidátská města pro olympijské hry 

v roce 2016 Praha vybrána nebyla. Rozhodlo o tom hlasování výkonného výboru 

Mezinárodního olympijského výboru. Ze sedmi uchazečů mohou o pořádání OH nadále 

bojovat pouze Chicago, Tokio, Rio de Janeiro a Madrid. Kritikům se tak nakonec 

ulevilo. Prozatím. Praha se totiž nevzdá a zřejmě se bude ucházet o pořádání her v roce 

2020 nebo 2024. 

V tom případě se můžeme těšit na podobně bouřlivé debaty, jejichž svědky jsme v době 

nedávné byli. Výrazy jako peníze, zdroje a investice se budou opět skloňovat ve všech 

pádech. Veřejnost totiž potřebuje mít jistotu, že Praha je schopná zajistit financování 

olympijských her způsobem, který bude maximálně účelný a nepřinese další 

neočekávané náklady v budoucnosti. Je tedy více než patrné, že právě otázka 

financování je jednou z nejdůležitějších, nejcitlivějších a nejčastěji diskutovaných 

oblastí pořádání olympijských her. Právě z tohoto důvodu jsem téma financování 

olympijských her pro svoji diplomovou práci zvolil. 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je ověření následující hypotézy: "Praha je schopná zajistit 

transparentní financování sportovní akce takového rozsahu, jakou představují letní 

olympijské hry, a zároveň minimalizovat nebo zcela eliminovat možná rizika, která by 

znamenala dodatečné finanční náklady v budoucnosti." 

Jedním z dílčích cílů je tak na základě analýzy získaných materiálů a rozhovorů 

s odpovědnými představiteli zjistit schopnost a připravenost hlavního města Praha 

a dalších zainteresovaných organizací pořádat a financovat letní olympijské hry v roce 

2016, případně 2020. Druhým dílčím cílem je pak zmapovat možná rizika, která by 

vedla k nárůstu nákladů a měla by tak negativní dopady na ekonomiku, obyvatele a 

sport v České republice. 

5 



3. Úkoly práce 

K dosažení výše uvedených cílů je zapotřebí splnění několika úkolů: 

• Představit olympijské hry, aby bylo zřejmé, o akci jak velkého rozsahu se jedná. 

Seznámit se s nejdůležitějšími subjekty, které jsou zapojeny do fáze uchazečství, 

kandidatury a samotného pořádání olympijských her. Vymezit, jaké poslání, práva 

a povinnosti mají tyto subjekty v jednotlivých fázích procesu pořádání 

olympijských her. 

• Důkladně se zabývat financováním olympijských her. Jakou roli v nich hrají 

zdroje veřejné a jakou roli zdroje soukromé. Jaká je praxe a zkušenosti ve světě a 

jaké možnosti jsou použitelné v rámci podmínek České republiky. Okrajově také 

nastínit financování sportu v České republice. 

• Stanovit, jakou sportovní a dopravní infrastrukturu je třeba vybudovat, aby byly 

dodrženy požadavky Mezinárodního olympijského výboru. V této souvislosti je 

velice důležité poznat, jak tato infrastruktura zapadá do územních rozvojových 

plánů Prahy a dalších měst a obcí. To znamená, zda je budována jen pro potřeby 

olympijských her, nebo by byla vybudována bez ohledu na jejich konání. 

• Zjistit, jaké jsou další náklady přímo související s pořádáním olympijských her, 

jako například provozní náklady, náklady na lidské zdroje, informační a 

komunikační technologie, bezpečnost a další. 

• Zjistit situace z historie pořádání olympijských her, které měly za následek 

negativní dopady na pořadatelskou zemi, a odhadnout možné negativní situace, 

které by mohly nastat v prostředí České republiky. 
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4. Olympijské hry 

4.1 Charakteristika olympijských her 

"Za všechno, co mezinárodní olympijské hnutí v současnosti má a čím je, vděčí 

především olympijským hrám. " 

J. A. Samaranch (DOVALIL, J. a kol., 2004, s. 28) 

Olympijské hry jsou v současnosti nejvýznamnějším světovým svátkem sportu, 

přátelství a míru a také festivalem kultury. Jako světový fenomén jsou nejviditelnějším 

projevem olympismu, provází je velký mediální a divácký zájem. Naplnil se tak sen 

jejich zakladatele (Pierre de Coubertin- pozn. autora), který věřil, že prostřednictvím 

her se ideje olympismu dostanou do širšího povědomí a olympismus přispěje k 

budování lepšího světa. 

V čem spočívá odlišnost olympijských her od ostatních sportovních aktivit? Hry nejsou 

jen jedním ze sportovních podniků, nejsou ani součtem světových šampionátů, od 

jiných akcí se liší komplexností sportovního programu. Vysoko se hodnotí vítězství, ale 

oceňuje se i účast. Spojuje se s nimi navíc duchovní obsah, hlubší propojení na 

výchovu, kulturu, humanismus. Je nepochybné, že olympijské hry vytvářejí také trvalé 

sportovní, výchovné i kulturní hodnoty, přispívají k demokratizaci mezinárodní 

politiky, pomáhají eliminovat rasovou i sociální nesnášenlivost, podněcují umění 

(DOVALIL, J. a kol., 2004). 

První olympijské hry se konaly v Aténách v Řecku v roce 1896. Zúčastnilo se jich 241 

mužů ze 14 zemí, kteří se představili celkem v 43 soutěžích v 9 sportech. Na zatím 

posledních olympijských hrách, které pořádaly v roce 2004 znovu Atény, se představilo 

10 625 sportovců (4 329 žen a 6 296 mužů) z 201 různých národů. Ti mezi sebou 

soupeřili dohromady v 301 soutěžích v 28 sportech (www.olympic.org, 1.9.2008). Tato 

čísla jen potvrzují, o jak velkou sportovní akci se jedná a zároveň dokládají její prudký 

vývoj v za minulých více než 100 let. 
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4.2 Olympijská charta 

Olympijská charta (Olympic charter, 2007) je kodifikací základních principů 

olympismu, pravidel a prováděcích ustanovení, schválených Mezinárodním 

olympijským výborem. Řídí organizaci, činnost a fungování olympijského hnutí a 

stanoví podmínky pro konání olympijských her. 

Olympijská charta slouží v zásadě třem hlavním účelům: 

• Olympijská charta jakožto základní dokument ústavního charakteru stanoví a 

připomíná základní principy a podstatné hodnoty olympismu. 

• Olympijská charta dále slouží jako stanovy Mezinárodního olympijského výboru. 

• Kromě toho Olympijská charta definuje hlavní vzájemná práva a povinnosti tří 

hlavních složek olympijského hnutí, jmenovitě Mezinárodního olympijského 

výboru, Mezinárodních federací a Národních olympijských výborů, dále pak 

organizačních výborů olympijských her, přičemž všechny tyto složky jsou 

povinny tuto chartu dodržovat. 

4.3 Mezinárodní olympijský výbor 

Mezinárodní olympijský výbor (dále jen MOV) je nezisková mezinárodní nevládní 

organizace, mající postavení právnické osoby. Jeho sídlo je v Lausanne ve Švýcarsku, 

olympijském hlavním městě. Pravomoci MOV vykonávají jeho orgány, kterými jsou 

zasedání, výkonný výbor a předseda. 

Posláním MOV je podporovat olympismus po celém světě a řídit olympijské hnutí. 

Z Olympijské charty vyjímám úlohy MOV, které jsou pro tuto práci nejvýznamnější: 

• Povzbuzuje a podporuje rozvoj sportovní etiky a výchovu mládeže prostřednict

vím sportu a věnuje úsilí na zajišťování toho, aby ve sportu vládl duch fair-play 

a bylo zakázáno násilí. 
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• Povzbuzuje a podporuje organizaci, rozvoj a koordinaci sportu a sportovních 

soutěží. 

• Zabezpečuje pravidelné konání olympijských her. 

• Spolupracuje s příslušnými veřejnými a soukromými organizacemi a úřady 

s cílem zapojit sport do služeb lidstva, a tím podporovat mír. 

• Vystupuje proti veškerým formám diskriminace v olympijském hnutí. 

• Povzbuzuje a podporuje zlepšení postavení žen ve sportu na všech úrovních a ve 

všech strukturách tak, aby byl uplatněn princip rovnosti pohlaví. 

• Řídí boj proti dopingu ve sportu. 

• Povzbuzuje a podporuje opatření na ochranu zdraví sportovců. 

• Vystupuje proti jakémukoliv politickému nebo komerčnímu zneužití sportu 

a sportovců. 

• Povzbuzuje a podporuje snahy sportovních organizací a státních orgánů o zajištění 

profesionální a sociální budoucnosti sportovců. 

• Povzbuzuje a podporuje rozvoj sportu pro všechny. 

• Povzbuzuje a podporuje zodpovědný přístup k problémům životního prostředí, 

podporuje udržitelný rozvoj ve sportu a vyžaduje, aby se olympijské hry konaly 

v souladu s těmito zásadami. 

• Podporuje pozitivní odkaz olympijských her v hostitelských městech a hostitel

ských zemích. 

• Povzbuzuje a podporuje iniciativy spojující sport s kulturou a výchovou. 

4.4 Národní olympijské výbory 

MOV může uznat jako Národní olympijské výbory (dále jen NOV) národní sportovní 

organizace, jejichž aktivity souvisí s jeho posláním a úlohou. Veškeré NOV mají pokud 

možno status právních subjektů. Jsou povinny dodržovat Olympijskou chartu. Jejich 

stanovy musí schválit MOV. 
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Posláním je rozvijet, propagovat a chránit olympijské hnutí ve své zemi v souladu 

s Olympijskou chartou. Pravomoci NOV vyplývající z Olympijské charty jsou mimo 

jiné: 

• Zastupovat svou zemi na olympijských hrách. Kromě toho má každý NOV 

povinnost zúčastnit se her olympiády a vyslat na ni své sportovce. 

• Vybrat a navrhnout město, které může předložit kandidaturu na pořádání 

olympijských her v příslušné zemi. 

• V rámci plnění svého poslání mohou NOV spolupracovat s vládními orgány, s 

nimiž jsou povinny udržovat harmonické vztahy, nesmějí se však zapojovat do 

žádné činnosti, která by byla v rozporu s Olympijskou chartou. NOV mohou 

rovněž spolupracovat s nevládními organizacemi. 

4.5 Hostitelské město a organizační výbor olympijských her 

MOV svěřuje pořádání olympijských her NOV země hostitelského města a 

hostitelskému městu samotnému. NOV ustaví k tomu účelu organizační výbor 

olympijských her (dále jen OVOH), který je od svého vzniku v přímém styku s 

výkonným výborem MOV, od něhož přijímá instrukce. 

OVOH musí mít ve své zemi status právnické osoby. Členy výkonného orgánu OVOH 

jsou člen nebo členové MOV v příslušné zemi, předseda a generální sekretář NOV, 

nejméně jeden představitel hostitelského města, kterého toto město určí. Ve výkonném 

orgánu mohou být také zástupci veřejných úřadů a další přední osobnosti. 

Od svého ustavení až do ukončení činnosti je OVOH povinen provádět veškerou 

činnost v souladu s Olympijskou chartou, se smlouvou uzavřenou mezi MOV, NOV 

a hostitelským městem a v souladu s jinými předpisy či pokyny výkonného výboru 

MOV. 
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4.6 Konání olympijských her 

Olympijské hry jsou výhradním majetkem MOV, který vlastní všechna práva a veškeré 

údaje s nimi spojené, zejména a bez omezení pak všechna práva týkající se jejich 

organizace, využití, vysílání, záznamu, předvádění, reprodukce, přístupu a šíření 

jakoukoliv formou a prostředky nebo mechanismy ať již existujícími, nebo v budoucnu 

vyvinutými. MOV určí podmínky přístupu a využití, pokud jde o údaje vztahující se 

k olympijským hrám a ke sportovním soutěžím a výkonům, které budou v rámci těchto 

her dosaženy. 

Cti a odpovědnosti pořádat olympijské hry se dostává od MOV městu, které je zvoleno 

hostitelským městem olympijských her. 

Kandidující město musí poskytnout finanční záruky, jež bude požadovat výkonný výbor 

MOV. Ten určí, zda má tyto záruky poskytnout samotné město nebo jiný kompetentní 

místní, regionální či národní orgán, popřípadě třetí strana. 

NOV, OVOH a hostitelské město odpovídají společně a nerozdílně za všechny závazky 

sjednané individuálně nebo kolektivně ve vztahu k organizaci a průběhu olympijských 

her, kromě finanční odpovědnosti za organizaci a průběh olympijských her, kterou 

společně a nerozdílně nesou plně hostitelské město a OVOH, bez ohledu na 

odpovědnost jakékoliv další strany. MOV nenese v souvislosti s organizací a průběhem 

olympijských her žádnou finanční odpovědnost. 

Jestliže hostitelské město, OVOH nebo NOV země hostitelského města dosáhne při 

konání olympijských her finančního přebytku, bude tento přebytek věnován na rozvoj 

olympijského hnutí a sportu. 

V případě nedodržení Olympijské charty nebo jiných předpisů či pokynů MOV, 

popřípadě nedodržení přijatých závazků NOV, OVOH nebo hostitelského města, je 

MOV oprávněn kdykoliv a s okamžitou účinností odejmout hostitelskému městu, 

OVOH a NOV pořádání olympijských her, aniž tím ztratí nárok na náhradu škod, které 

mu tím byly způsobeny. V takovém případě nemá NOV, OVOH, hostitelské město, 
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země hostitelského města a veškeré její vládní a jiné úřady, popřípadě kterákoli další 

strana na městské, místní, státní, provinční, jiné regionální či národní úrovni vůči MOV 

nárok na žádnou formu kompenzace. 

4. 7 Koordinační komise 

Ke zlepšení organizace olympijských her a spolupráce mezi MOV, OVOH, NOV a 

mezinárodními sportovními federacemi zřídí předseda MOV koordinační komisi 

olympijských her, pověřenou řízením a realizací pracovních vztahů těchto stran. 

Koordinační komise se skládá ze zástupců MOV, mezinárodních sportovních federací, 

NOV a sportovců. 

Součástí mandátu koordinační komise je mimo jiné: 

• dohled na postup prací OVOH, 

• kontrola a revize všech hlavních aspektů organizace olympijských her, 

• poskytování pomoci OVOH, 

• pomoc při navázání styků mezi OVOH na jedné straně a MOV, mezinárodními 

sportovními federacemi a NOV na straně druhé, 

• pomoc při urovnávání sporů, které by mohly vyvstat mezi stranami, 

• zřizování specializovaných pracovních skupin se souhlasem výkonného výboru 

MOV, které posuzují konkrétní oblasti související s pořádáním olympijských her 

a doporučují výkonnému výboru MOV návrhy na zlepšení, které by měla 

realizovat koordinační komise, 

• po skončení olympijských her provedení analýzy organizace her a podání zprávy 

o tom výkonnému výboru MOV. 

Při olympijských hrách přebírá kompetence koordinační komise výkonný výbor MOV. 
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4.8 Harmonogram kandidatury olympijských her 

z pohledu financování je nutné znát přesný harmonogram jednotlivých kroků v rámci 

příprav, kandidatury a samotného pořádání olympijských her. Tabulka č. 1 ukazuje 

přehled jednotlivých termínů na příkladu olympijských her v roce 2016. 

Tabulka č. 1: Harmonogram kandidatury 

13. září 2007 Nejzazší termín pro odeslání informačního dopisu MOV 

J 4. ledna 2008 Termín pro odeslání uchazečského dotazníku 

leden - červen 2008 Posuzování uchazečského dotazníku MOV 

červen 2008 
Výběr kandidátských měst pro XXXI. olympijské hry 
výkonným výborem MOV 

12. února 2009 
Termín pro odeslání kandidátských dotazníků 
vybraných měst 

září 2009 Zveřejnění zprávy hodnotící komise MOV 

2. října 2009 
Volba pořadatele XXXI. olympijských her v roce 2016 
na 121. volebním zasedání MOV v Kodani 

Zdroj: Candidature acceptance procedure: Games ofthe XXXI Olympiad in 2016 

Výše uvedená tabulka ukazuje, že pořadatelské město je oznámeno 7let před samotným 

pořádáním olympijských her. 
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5. Financování olympijských her 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, základním a nejvýznamnějším dokumentem 

olympijského hnutí je Olympijská charta. Olympijské hry prošly od roku 1896 do 

současnosti dramatickým vývojem, kdy se zvětšil jejich rozsah ve všech parametrech, 

ať už se jedná o počet sportovců, sportů, potřebných sportovišť, dobrovolníků atd. 

Tento vývoj z pohledu vybraných parametrů zachycuje následující graf. 

Graf č. 1: Vývoj olympijských her z pohledu počtu sportovců a soutěží 

- Počet sportovců - Počet soutěží 

12000 ..,..------------------------r 350 

10000 300 

8000 250 
200 

6000 +-----------------------~~~~~--------~ 
150 

40ÓO 100 

2000 50 

o o 

Zdroj: www.olympic.org 

S rostoucím rozsahem olympijských her rostly i finanční nároky na jejich pořádání. 

Podle PREUSS (2004) se tak pro MOV stalo nutností ochránit olympijské hnutí před 

případnými negativními vlivy tím, že získá od pořadatelů finanční záruky. 
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5.1 Financování a Olympijská charta 

Připomeňme si nyní ještě jednou dva hlavní paragrafy, které jsou začleněny do 

Olympijské charty (Olympic charter, 2007) a odrážejí základní požadavky MOV 

ohledně financování olympijských her: 

• Kandidující město musí poskytnout finanční záruky, které bude požadovat 

výkonný výbor MOV. Ten určí, zda má tyto záruky poskytnout samotné město 

nebo jiný kompetentní místní, regionální či národní orgán, popřípadě třetí strana. 

• NOV, OVOH a hostitelské město odpovídají společně a nerozdílně za všechny 

závazky sjednané individuálně nebo kolektivně ve vztahu k organizaci a průběhu 

olympijských her, kromě finanční odpovědnosti za organizaci a průběh 

olympijských her, kterou společně a nerozdílně nesou plně hostitelské město a 

OVOH, bez ohledu na odpovědnost jakékoliv další strany. MOV nenese v 

souvislosti s organizací a průběhem olympijských her žádnou finanční 

odpovědnost. 

Nejenže se MOV těmito ustanoveními zříká finanční zodpovědnosti, navíc z druhého 

bodu vyplývá, že i NOV pořadatelské země je osvobozen od jakékoli finanční 

zodpovědnosti za olympijské hry (PREUSS, 2004). Finanční zodpovědnost tedy nesou 

pouze hostitelské město a OVOH. V minulosti tomu tak ovšem vždy nebylo. Na vývoj 

olympijských her musela reagovat i Olympijská charta, která tak doznala v posledních 

desítkách let několika podstatných změn. 

PREUSS (2004) uvádí několik příkladů z let minulých. V roce 1984, kdy se olympijské 

hry konaly v Los Angeles, USA, se město vyhnulo jakékoli zodpovědnosti. V říjnu roku 

1978 byla totiž podepsána dohoda, jež osvobozovala město od závazků, které může 

pořádání her přinést. Později v tomtéž roce navíc voliči odhlasovali zákaz jakýchkoli 

městských investic v rámci olympijských her. V této době však ještě bylo dovoleno 

uspořádat hry financované ze soukromých prostředků. 

Když byla v roce 1990 zvolena Atlanta (USA) jako hostitelské město pro hry v roce 

1996, byla už v platnosti nová Olympijská charta. Podle ní nesly plnou finanční 
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odpovědnost za pořádání olympijských her společně a nerozdílně NOV a hostitelské 

město. Nicméně i v tomto případě byla podepsána dohoda, která přesunula finanční 

odpovědnost na OVOH. 

Poté co uhasl olympijský oheň v Atlantě, začaly se objevovat požadavky, aby pořádání 

her nebylo v budoucnosti svěřeno bez záruk poskytnutých místní nebo federální vládou. 

I když se nepředpokládala změna Olympijské charty, bylo zdůrazňováno, že 

v budoucnosti už nebudou hry, které by byly kompletně financovány ze soukromých 

zdrojů. 

Zdá se, že správné řešení nalezlo pro pořádání her v roce 2000 město Sydney 

v Austrálii. Toto řešení mělo následující klíčové elementy: fmanční záruka poskytnutá 

vládou státu Nový Jižní Wales; oficiální a jasný vztah mezi OVOH, vládou Nového 

Jižního Walesu a Australského společenství a silným koordinačním mechanismem státu 

a vlády společenství podporovaný v rámci možností legislativou. 

Tento model byl ze strany MOV vysoce oceňovaný. Při pořádání her v Aténách v roce 

2004 a v Pekingu v roce 2008 byly vlády Řecka respektive Číny také zapojeny do 

procesu financování a pořádání her. 

5.2 Soukromé versus veřejné výdaje 

Obecně můžeme říct, že do financování olympijských her se zapojují různými způsoby 

subjekty soukromého a veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen následujícími 

třemi subjekty: vláda hostitelské země, regionální nebo federální vláda nebo 

zastupitelství a pak zastupitelství hostitelského města. Soukromý sektor je pak 

zastoupen soukromými subjekty z pořadatelské země i subjekty ze zemí cizích. 

Každý subjekt poskytuje rozdílné zdroje (PREUSS, 2004): 
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a) Vláda hostitelské země 

• investice a dotace 

• osvobození od daní nebo snížení daní 

• speciální finanční prostředky (pamětní mince, poštovní známky, loterie) 

• poskytnutí státní policie, ozbrojených sil, jednotek speciálního nasazení, 

administrativy 

b) Regionální nebo federální vláda nebo zastupitelství 

• investice a dotace 

• osvobození od regionálních daní a poplatků 

• poskytnutí policie, požárních jednotek, jednotek speciálního nasazení, 

administrativy 

c) Zastupitelství hostitelského města 

• investice a dotace 

• osvobození od městských daní a poplatků 

• poskytnutí policie, požárních jednotek, lékařských služeb, administrativy, služeb 

odpadového hospodářství, doprava 

d) Soukromý sektor hostitelské země a cizích zemí 

• nákup televizních práv, sponzorských práv, licencí, vstupenek, upomínkového 

zboží, ubytování atd . 

• dary 

• přijem z úroků 

• pronájmy, poplatky atd. 

17 



5.3 Vývoj financování olympijských her z pohledu podílu jednotlivých 

zdrojů 

Přehled vývoje financování olympijských her nabízí ve své knize rovněž PREUSS 

(2004). Pro lepší pochopení různých způsobů financování olympijských her zde uvedu 

stručný přehled od Mnichova 1972 až po Atény 2004: 

Mnichov 1972 

Olympijské hry v Mnichově byly z největší části financovány speciálními finančními 

prostředky (vydání olympijských mincí a poštovních známek a podíl z výnosů 

olympijské loterie) a dále pak z dalších zdrojů veřejného sektoru. Příjmy ze soukromých 

zdrojů generované OVOH tvořily přibližně 19 procent. Hry skončily deficitem ve výši 

necelých 900 milionů dolarů, který byl pokryt opět ze zdrojů veřejného sektoru. 

Montreal1976 

Jak jsem již ·zmiňoval dříve, na základě dohody byla veškerá finanční zodpovědnost za 

hry ponechána na městu a OVOH. Příjmy OVOH tvořily bezvýznamných 5 procent 

potřebných zdrojů. Zbývajících 95 procent bylo pokryto speciálními finančními 

prostředky a veřejným sektorem. Olympijské hry v Montrealu skončily celkovým 

dluhem 2 729 milionů dolarů, který však nebyl způsoben nízkými příjmy, ale 

rozsáhlými investicemi v oblasti infrastruktury, špatného hospodaření a stávek 

pracovníků. Na pomoc při splácení dluhu byla zavedena speciální městská a provinční 

daň na tabákové výrobky. Dluh byl splacen v prosinci roku 2006. 

Moskva 1980 

Finančních informací týkajících se olympijských her v Moskvě je nedostatek. Můžeme 

však předpokládat, že hry byly financovány drtivě pomocí státních dotací, aby tak 

demonstrovaly nadřazenost komunistického systému. 

Los Angeles 1984 

OVOH byl plně zodpovědný za financování her v Los Angeles. Jednalo se o první hry 

v historii bez spojení s hostitelským městem a financované čistě ze soukromých zdrojů. 
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Jen velmi málo veřejných prostředků bylo investováno do dopravní infrastruktury 

a sportovních zařízení. OVOH přislíbil městu uhrazení nákladů za bezpečnost, dopravu 

a další výdaje, pokud získá daňové úlevy. Přesto byly celkové náklady na hry pouhých 

684 milionů dolarů a hry skončily ziskem přesahujícím 380 milionů dolarů. Olympijské 

hnutí navíc začalo získávat vysoké příjmy z prodeje práv televizním stanicím 

a sponzorům. 

Saull988 

Náklady byly v případě her v Soulu pokryty z veřejných zdrojů ve výši 53 procent, 

z příjmů OVOH ve výši 25 procent a 22 procent z dalších soukromých subjektů. Na 

uváděný zisk 192 milionů dolarů měl vliv zejména vysoký podíl veřejných prostředků. 

Barcelona 1992 

Barcelona využila pořádání olympijských her k reurbanizaci města a k vlastní 

prezentaci jako mezinárodního centra průmyslu a turistiky. Olympijské hry tak přinesly 

městu potřebný impuls ·kjeho rozvoji. Hry se proto během příprav vyznačovaly 

obrovskými investicemi z veřejných zdrojů dosahující výše téměř 7 miliard dolarů. 

Prostředky ze soukromých zdrojů se na pokrytí nákladů podílely ve výši 3 7 procent. 

Zisk dosáhl hodnoty převyšující 3 miliony dolarů. 

Atlanta 1996 

Stejně jako v případě her v Los Angeles i tyto hry byly financovány převážně ze 

soukromých zdrojů. Infrastruktura města se jen málo změnila, a tak se hry ve srovnání 

s předešlými hrami v Barceloně vyznačovaly poměrně nízkým rozpočtem ve výši 2 220 

milionu dolarů. S výjimkou areálu pro veslování, byla všechna ostatní sportoviště 

financována OVOH. Výsledkem her byl nepatmý finanční zisk. 

Sydney2000 

OVOH byl zodpovědný pouze za pořádání her. Přípravou a dodáním všech sportovišť 

stejně jako zapojením vlády do her byla pověřena speciální organizace k tomuto účelu 

založená. Celkové náklady těchto her byly rozděleny mezi OVOH, soukromý sektor, 

vládu Nového Jižního Walesu, vládu společenství a dalších subjektů. Celkové náklady 
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na hry byly přibližně 4 800 milionů dolar a hry skončily oficiálně deficitem ve výši 45 

milionů dolarů. 

Athéay 2004 

Řecká vláda se starala o požadovanou infrastrukturu, zatímco OVOH řídil celou 

organizaci olympijských her. Stejně jako v případě Barcelony se hry využily 

k reurbanizaci města a řešení hlavních dopravních problémů. Náklady na hry byly 

původně vyčísleny na 5,4 miliardy dolarů, nicméně spekuluje se, že jejich konečná výše 

mohla dosáhnout až k 10 miliardám dolarů. Nebylo dosaženo žádného zisku. 

Podíl veřejných a soukromých zdrojů je přehledně znázorněna v grafu č. 2. Jsou v něm 

uvedeny pouze ty z výše uvedených olympijských her, u kterých jsou dostupné 

informace. 

Graf č. 2: Podíl soukromých a veřejných zdrojů na celkových nákladech 

100% podíl veřejného sektoru 

Sydney2000 

1 00% podíl soukromého sektoru 

Zdroj: PREUSS, H. The Economics ofStaging the Olympics: A Comparison ofthe Games 1972-2008. 

20 



v 

6. Financování sportu v Ceské republice 

Protože podrobný systém a struktura financování sportu v České republice svým 

rozsahem významně přesahuje možnosti této práce, soustředím se pouze na přehled 

hlavních subjektů, které jsou do tohoto systému zapojeny, a přiblížení činnosti pouze 

některých z nich. Pro pochopení souvislostí a dalšího textu by to však mělo postačit. 

Financování sportu v České republice je zajišt'ováno ze dvou zdrojů, a to z veřejných 

a soukromých. HOBZA, REKTOŘÍK (2006) uvádějí, že v mnohých případech dochází 

k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, a proto je často v této souvislosti 

připomínáno vícezdrojové financování sportu. 

Financování sportu z veřejných zdrojů je v České republice zajišťováno státem a ze 

zdrojů místních rozpočtů (z krajských, městských a obecních). Jeden 

z nejvýznamnějších soukromých zdrojů financování sportu představují výdaje 

domácností. Je to zejména z důvodu rozšířenosti a oblíbenosti "sportu pro všechny". 

Výdaje domácností jsou pak tvořeny např. nákupy sportovní výstroje a výzbroje, ale 

také členskými příspěvky, zakoupenými vstupenkami a permanentkami atd. Dalšími 

soukromými zdroji jsou pak výdaje firem a výnosy sportovních loterií, kde hraje 

zásadní roli akciová společnost SAZKA. Nyní se zaměřím podrobněji na dva výše 

uvedené subjekty: na stát jako důležitého zástupce veřejného sektoru a akciovou 

společnost Sazka jako zástupce sektoru soukromého. 

6.1 Stát 

Stát hraje ve fmancování sportu zásadní roli. Základním vládním materiálem je zákon o 

podpoře sportu č. 115/2001 Sb., který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako 

veřejně prospěšné činnosti a stanovuje úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a 

působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

Státní finanční prostředky plynou do sportu především prostřednictvím Ministerstva 
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školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Výše zmíněný zákon pověřuje 

MŠMT vypracováním návrhu koncepce státní politiky ve sportu. MŠMT dále mimo jiné 

koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce a zabezpečuje finanční podporu 

sportu ze státního rozpočtu. Vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro 

přípravu sportovních talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně 

postižených občanů. V neposlední řadě MŠMT vydává antidopingový program a 

organizuje a kontroluje jeho uskutečňování. 

Ministerstvo obrany (dále jen MO) a Ministerstvo vnitra (dále jen MV) ve své 

působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní 

reprezentaci a přípravu sportovních talentů . Dále zřizují svá rezortní sportovní centra a 

zabezpečují jejich činnost. 

Ministerstvo zdravotnictví organizuje zdravotní péči o státní sportovní reprezentanty a 

sportovní talenty a vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup 

sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizuje laboratoř dopingové kontroly a 

zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem. 

Kraje a obce mají za úkol vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj 

sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů. Dále pak mimo jiné zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování 

svých sportovních zařízení a zabezpečují fmanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Na základě zákona o podpoře sportu a dalších vládních materiálů vydaných v minulosti 

můžeme obecně vyjádřit hlavní cíl státní politiky ve sportu jako vytváření základních 

podmínek pro rozvoj sportu ve společnosti. Podle HOBZA, REKTOŘÍK (2006) je tento 

cíl postaven na základech postupných kroků v několika oblastech, z nichž uvádím ty 

nejpodstatnější pro tuto práci: 

a) Změny hodnotové orientace občanů. 

Cílem je působení na změny hodnotové orientace občanů ve čtyřech oblastech: 

• sportu jako faktoru zdravotní prevence a udržení zdraví fyzického a psychického, 

22 



• sportu jako faktoru pro aktivní využití volného času a regenerace sil, 

• sportu jako faktoru tvorby morálních a etických hodnot, socializace a 

resocializace, 

• sportu jako faktoru projevu kultury státu a jeho reprezentace. 

b) Trvale zlepšovat podmínky pro provozování sportu. 

Dosáhnout odpovídající občanské vybavenosti měst a venkova, zajištění celodenního a 

celoročního provozu sportovních zařízení včetně veřejně přístupných hřišť. 

c) Trvale vytvářet podmínky pro sportovní aktivity dětí a mládeže na školách. 

Dosažení tohoto cíle je postaveno na několika dlouhodobých úkolech: 

• zavádět nové standardy vzdělávacích programů v oblasti tělesné výchovy na 

základních a středních školách, 

• podporovat programy zaměřené na volnočasové sportovní aktivity školní 

mládeže, 

• rozšířit systém tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídy), 

• rozšířit a zkvalitňovat systém tříd se sportovní přípravou na gymnáziích 

(sportovní gymnázia). 

c) Dosahovat očekávaných a odpovídajících sportovních výsledků na významných 

světových soutěžích. 

Základ pro dosažení cíle je postaven na těchto pilířích: 

• zefektivnit systém státní podpory pro sportovní reprezentaci cestou předem 

stanovených priorit, 

• zabezpečovat činnost rezortních sportovních center MŠMT, MV, MO pro 

systémovou přípravu ke státní sportovní reprezentaci a k přípravě sportovních 

talentů, 

• rozšířit péči o sportovní talenty, 
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• vytvořit systém zdravotní péče o sportovce a zajistit aplikaci vědeckých a 

odborných poznatků do metodik sportovní přípravy. 

d) Vytvářet účinný systém podpory programů zabraňující negativním jevům ve sportu. 

• Antidopingový program. 

• Program proti násilí ve sportu, xenofobii a rasismu. 

• Podpora programu Fair play, olympismu a zdravotních aspektů ve sportu na 

základě vědeckých a odborných poznatků. 

Na základě těchto cílů dále vznikly priority státní politiky v oblasti sportu a tělovýchovy 

a také operační programy k podpoře těchto priorit. Je zde mezi jinými pamatováno i na 

podporu osob se zdravotním postižením např. při jejich resocializačním úsilí nebo v 

rámci přípravy handicapovaných sportovců a jejich účasti na paralympijských hrách a 

dalších vrcholných soutěžích. 

Úsilí a finanční prostředky, které česká vláda věnuje problematice sportu, jasně ukazují, 

že si uvědomuje význam sportu i tělesné kultury obecně a přikládá jí velkou váhu. 

Vláda si stanovila jasné cíle a priority a připravila speciální operační programy, které 

mají ke splnění těchto cílů pomoci. Pokud navíc porovnáme cíle české vlády s posláním 

MOV, zjistíme, že se v mnohém shodují, a můžeme předpokládat, že pořádání 

olympijských her by k naplnění těchto cílů významně přispělo. 

6.2SAZKA 

Akciová společnost SAZKA byla založena Českým svazem tělesné výchovy 

a československou obcí sokolskou 27.listopadu 1992. Společnost zahájila svoji činnost 

15. února 1993. Jejími akcionáři se stala výhradně česká občanská sdružení působící 

v oblasti tělovýchovy a sportu: Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, 

Česká asociace - Sport pro všechny, Autoklub ČR, Sdružení technických sportů 

a činností ČR, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, Orel -

křesťanská tělovýchovná organizace a Český střelecký svaz. V září roku 1997 akcionáři 
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společnosti rozhodli o přistoupení nového akcionáře, Českého olympijského výboru. 

Přehled všech současných akcionářů včetně jejich majetkových podílů ukazuje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 2: Akcionáři společnosti SAZKA 

Akcionář Podíl v% 

Český svaz tělesné výchovy 67,98 

Česká obec sokolská 13,54 

Česká asociace Sport pro všechny, o.s. 5,56 

Autoklub ČR 4,00 

Sdružení sportovních svazů ČR 3,56 

Český olympijský výbor 2,00 

Český střelecký svaz 1,45 . 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 1,02 

Orel o.s. 0,88 

Zdroj: Výroční zpráva 2006, SAZKA a. s. 

Základním posláním společnosti je fmanční podpora veřejně prospěšných projektů 

z výtěžku provozovaných her a loterií. Akciová společnost SAZKA je největším 

nestátním poskytovatelem finančních prostředků v oblasti tělovýchovy a sportu, a to jak 

vrcholového, tak rekreačního. 

Díky této finanční podpoře je umožněn provoz mnoha sportovních zařízení a odvětví, 

která by bez činnosti společnosti SAZKA pravděpodobně nemohla existovat. Tím, že 

pomáhá sportu a rovněž fmančně podporuje projekty v oblasti kultury, vzdělání 

a zdravotnictví, také snižuje výdaje státního rozpočtu do těchto odvětví. Takto uspořené 

prostředky pak mohou být přerozděleny do jiných sfér státního zájmu. 
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Přehled finančních prostředků, které společnost SAZKA věnovala na veřejně prospěšné 

účely v letech 2002-2006, ukazuje tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3: Finanční podpora společnosti SAZKA veřejně prospěšných projektů 

(v tis. Kč) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Tržby za sázkové 
bll', číselné 7 486 539 8 045 966 6 587 814 7 252 811 7 901 594 
a okamžité loterie 

Zisk po zdanění 1 201 578 1417 357 1 321 681 1 554 931 1 702 770 

Použití výtěžku 
v • v 1 000 000 1 051 927 1 107 458 1 289 565 1 080 341 na vereJne 

prospěšné účely 

Z toho v oblasti 
tělovýchovy a 1 000 000 1 010 000 1 101 500 1 284 449 1 074 275 
sportu 

Zdroj: Výroční zpráva 2006, SAZKA a.s. 

Velkou zásluhu společnosti SAZKA je třeba spatřovat především v podpoře sportování 

mládeže. Společnost si je vědoma, že tím napomáhá, kromě výchovy budoucích 

reprezentantů, hlavně k prevenci proti negativním vlivům zasahujícím dnešní mladší 

generaci jako je kouření, alkoholismus a drogy. Dále tím přispívá k socializaci, ke 

vštěpování zásad fair-play, ke ctižádostivosti a hlavně ke zvýšení fyzické odolnosti 

organismu. 

Předchozí roky uzavřela společnost SAZKA jako zdravá, silná a prosperující firma, 

která se těší důvěře veřejnosti i obchodních partnerů. 
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7. Olympijské hry v Praze 

Jak již bylo řečeno v úvodu, Praha neprošla sítem prvního kola a nedostala se tak mezi 

kandidáty na pořádání olympijských her v roce 2016. Celá fáze příprav probíhala za 

velkého zájmu médií. Málokdo však ví, že to nebyl první pokus, kdy se Praha 

0 pořádání největší sportovní akce v dějinách lidstva ucházela. Myšlenka na uspořádání 

olympijských her v Praze se objevila poprvé už ve 20. letech minulého století. Podruhé 

pak koncem let šedesátých. Současná kandidatura tak byla již třetím pokusem v historii 

Prahy. 

7.1 Kandidatury Prahy v minulosti 

První seriózní návrh olympijské kandidatury Prahy pochází z prosince roku 1920. Jeho 

autorem byl Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, od roku 1919 generální sekretář 

Mezinárodního olympijského výboru, jehož nadchl pobyt na olympijských hrách 

v Aténách 1896. Jako vrchní ceremoniář prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka 

přesvědčil Jiří Stanislav Guth-Jarkovský politické špičky včetně ministra zahraničí 

Edvarda Beneše o přínosu olympijských her pro republiku. Jenže ke skutečnému 

souboji Prahy s pěticí · protikandidátů, mezi kterými byla města Amsterdam, Barcelona, 

Los Angeles, Řím a Paříž, nedošlo, přestože je ve statistikách MOV Praha jako 

kandidátské město uvedena. Jiří Guth-Jarkovský se údajně nechal obměkčit přítelem, 

francouzským baronem Pierrem de Coubertinem. Zakladatel novodobých her se toužil 

rozloučit s olympijskými hrami v domácím prostředí a česká metropole proto 

nekandidovala. 

Volby skutečně vyhrála Paříž a Praha na revanš dostala možnost zorganizovat VIII. 

kongres Mezinárodního olympijského výboru v roce 1925. V lednu 1926 se pod vlivem 

úspěšného zorganizování kongresu vyslovilo vedení Československého olympijského 

výboru pro uspořádání olympijských her v metropoli, vznikl dokonce i Olympijský 

fond, ale pokusy zmařila druhá světová válka. 
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Myšlenka na pražskou olympiádu ožila znovu koncem šedesátých let. V kandidátském 

procesu pro rok 1980 byly zpracovány přípravné studie s ústřední lokalitou na 

Maninách, finanční podporu měla poskytnout státní pokladna a v březnu 1968 podpořila 

projekt i vláda. Vpád vojsk Varšavské smlouvy a normalizace však olympijské sny 

utnuly. Praha musela ustoupit Moskvě, kde se nakonec hry v roce 1980 uskutečnily. 

Praze zůstala jediná památka na kandidaturu, kterou je hotel Olympik. (PRAHA 

OLYMPIJSKÁ, 2007) 

7.2 Postupné kroky v přípravě kandidatury na pořádání v roce 2016, 

resp. 2020 

Prvním krokem v přípravě olympijské kandidatury bylo zpracování souboru analýz, 

které by vytvořily kvalifikované, objektivní podklady pro rozhodování hl. m. Prahy 

ucházet se o pořadatelství olympijských her, resp. učinit další kroky k realizaci či 

odmítnutí takového záměru. Tento soubor analýz byl rozdělen do tří dílčích prací: 

• Analýza současného stavu sportovních zařízení v Praze, 

• Územní analýza pořádání LOH (letních olympijských her) v Praze v roce 2016, 

resp. 2020, 

• Ekonomická a marketingová studie pořádání LOH v Praze v roce 2016, resp. 

2020. 

Podrobnosti zachycuje Materiál k projednání zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 

22. 3. 2007. 

7.2.1 Analýza současného stavu sportovních zařízení v Praze 

Analýza současného stavu sportovních zařízení byla zpracována firmou Sportprojekta 

na podzim roku 2003. Vyhodnotila všechna pražská sportovní zařízení ve vztahu 

kjejich praktické i teoretické možnosti vyhovět potřebám LOH, a to buď okamžitě, 

nebo po dílčích nepodstatných úpravách a běžných opravách, anebo vhodných jen díky 

územním a prostorovým možnostem přestavby, dostavby, či nové výstavby areálu. 
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Závěrem analýzy bylo zjištění, že potřebný mezinárodní standard v podstatě splňují 

3 zařízení - nová Sazka Arena, stadion Sparty na Letné a po úpravách hala T -mobile 

v Holešovicích. Analýza dále označila skupinu "hlavních" areálů, které doporučuje 

v každém případě sledovat v budoucí olympijské strategii- což jsou zejména Strahov, 

štvanice a Maniny, dále areál Slavie v Edenu, umělý slalomový kanál Povltavská, 

baseballová centra a několik dalších menších. Pro většinu sportovního programu letních 

olympijských her je třeba vybudovat nová zařízení buď v rozvojových plochách 

územního plánu pro sport, anebo ve zcela nové lokalitě vybrané k tomuto účelu. 

7.2.2 Územní analýza 

Územní analýza pořádání LOH byla zpracovaná na podzim roku 2003 a na jaře roku 

2004. Vycházela z analýzy současného stavu sportovních zařízení v Praze, z nabídky 

jiných kandidátských měst a pořádání LOH v letech 2004 - 2012, požadavků 

Mezinárodního olympijského výboru, požadavků sportovních olympijských svazů 

ČSTV a zkušeností a poznatků jiných pořadatelských zemí. 

Na základě těchto vstupů byl sestaven výchozí olympijský program požadovaných 

sportovních zařízení a areálů pro soutěže i tréninky. Ten byl modifikován podle 

pražských podmínek, s použitím maximální zastupitelnosti zařízení a s doporučenými 

kapacitami jednotlivých sportů se stal důležitým prvkem zadání územní strategie LOH 

v Praze s tím, že pro konání části fotbalového turnaje a disciplín vodních sportů 

kanoistiky, veslování a jachtingu se zcela jistě budou muset podílet jiné regiony České 

republiky. 

Výsledkem 1. pracovní verze Územní strategie pořádání LOH z listopadu roku 2003 

bylo formulování a popis 4 základních variant umístění hlavního olympijského areálu. 

To znamená zejména olympijského stadionu, hlavních sportovišť a olympijské vesnice, 

spolu se sítí doplňujících sportovišť. V každé variantě byly posouzeny nutné dopravní 

vazby na plánovaný dopravní systém a stanoveny základní podmiňující investice z 

oblasti dopravy i technické infrastruktury. 
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územní strategie ověřila hlavní rozvojové směry hl. m. Prahy: 

• Směr "západní", jehož základními prvky byly transformace Strahova a rozvojové 

rezervy na Západním Městě a okolo ruzyňského letiště. 

• Směr "severní", s těžištěm v rezervě pro připravovaný pražský výstavní areál 

v Letňanech Kbelích. 

• Směr "východní", s těžištěm ve výhledovém autonomním obytném celku v 

prostoru mezi Štěrboholy, Dubčí a Dolními Měcholupy. 

• Směr ,jižní", zkoumající rozvojové možnosti hranice hl. m. Prahy okolo Šeberova 

s těžištěm převáženým k Průhonicím do Středočeského kraje. 

V další fázi byla územní analýza prohloubena a doplněna v oblasti řešení dopravy 

a technické infrastruktury, kde byly posouzeny vlivy nárůstů potřeb jednotlivých médií 

na celoměstské zdroje. Dále se zabývala nároky na ubytování, zdravotní péči, 

bezpečnos~ a životní prostředí, by~y posouzeny majetkoprávní vztahy variantních lokalit 

pro umístění hlavních olympijských zařízení, byla provedena vstupní ekonomická 

rozvaha, opírající se o rozdílné požadavky variant na dobudování nadřazených 

komunikačních systémů a staveb pro hromadnou kolejovou dopravu, stručně byly 

zhodnoceny celkové společenské aspekty konání LOH. 

Pro vyhodnocení variant umístění hlavních olympijských zařízení a závěrečná 

doporučení byla rozhodující zejména tato kritéria: 

• soulad s hlavními zásadami a prvky koncepce Územního plánu hl. M. Prahy a 

Strategického plánu hl. m. Prahy, 

• využitelnost vybudované sportovní infrastruktury poLOH, 

• míra zhodnocení dosavadních a připravovaných rozvojových aktivit města, stupeň 

využití vhodných stávajících kapacit, 

• předpokládaný objem podmiňujících investic s přihlédnutím k obsahu Územního 

plánu hl. m. Prahy a k současným prioritám města, 

• možné dopady na unikátní kulturně-historické dědictví Prahy, 
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• vyváženost a logika umístění hlavních sportovišť např. s ohledem na populační 

zázemí, charakter lokality apod., 

• adekvátnost dopravní obslužnosti (kvalita, kapacita) všech hlavních olympijských 

areálů vzhledem k cílovému stavu navrhovanému pro jednotlivé varianty, 

• vzájemná propojenost olympijských areálů a lokalit, 

• majetkoprávní vztahy. 

Ze závěrů vyhodnocení územní analýzy pořádání LOH vyplynulo, že: 

• Praha má územní předpoklady pro uspořádání letních olympijských her a že jsou 

pro umístění klíčových olympijských areálů i většiny ostatních olympijských 

aktivit na území Prahy využitelné plochy. 

• Jako nejreálnější pro umístění hlavních olympijských aktivit byla vyhodnocena 

varianta Severní terasa. 

· • Varianta východní· by měla být dále sledována jako alternativa pro případ 

v současné době nepředvídatelných komplikací v severním sektoru města. 

• Varianta Severní terasa a varianta východní budou základním podkladem pro 

ekonomickou a marketingovou analýzu možnosti konání Letních olympijských 

her v Praze v letech 2016 resp. 2020. 

Varianta Severní terasa 

Tato varianta se ukazuje jako nejvýhodnější ve vztahu ke koncepci územního 

i strategického plánu hl. m. Prahy, z hlediska celkového vyváženého rozvoje města 

i z hlediska ekonomického. Využívá, zhodnocuje a rozvíjí realizovaný a pro nejbližší 

roky připravovaný rozvojový potenciál této části města a významně přispěje k vybavení 

celé severovýchodní části Prahy i přilehlého regionu. 

Zajímavým aspektem je navržená koordinace výstavby a následného využití 

olympijského areálu s veletržním areálem. Poloha ústředního olympijského areálu je 

taková, že nabízí jeho atraktivní vizuální kontakt s centrem města i Pražskou 

památkovou rezervací, aniž by je ohrožoval svou přílišnou blízkostí. 
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Varianta se jeví jako nejvýhodnější i z ekonomického hlediska, neboť nevyžaduje 

rozsáhlé dopravní investice nad rámec společného invariantního podílu nadřazených 

dopravních systémů. Podmiňující rozvoj dopravní sítě plně odpovídá současným 

prioritám města. Bezprostřední vazba ústředního olympijského areálu na všechny 

systémy MHD, železnici a nadřazenou komunikační síť dává maximální možnou 

záruku, že dopravní systémy zvládnou bez velkých problémů zvýšené nároky v průběhu 

LOH. 

V neposlední řadě stav majetkoprávních vztahů nevykazuje důvody k obavám ze vzniku 

potenciálních překážek realizace. Část lokality se nachází na území vybraném pro 

podporu z Cíle 2 Evropské unie na období 2004-2006, resp. na regionální mapě 

podpory, což by jí mohlo dát lepší podmínky pro přípravu území, zkvalitnění městského 

prostředí a podmínek pro podnikání. 

I přes nesporné výhody varianty Severní terasa je potřeba flexibilně přistupovat i 

k ostatním základním variantám vzhledem k potřebě komunikace s mnoha subjekty a 

partnery z celé republiky. V další fázi je třeba zvážit možnosti a přínosy některých 

dílčích řešení ostatních variant a upřesňovat lokalizaci mimopražských sportovišť ve 

spolupráci se zainteresovanými obcemi, městy a regiony a s příslušnými sportovními 

svazy. Poolympijská využitelnost většího počtu trvalých velkokapacitních staveb v 

j~ediném městě se jeví jako obecně problémová. Postupné upřesňování zapojených 

mimopražských lokalit se promítne i do výčtu podmiňujících investic v celostátním 

měřítku. 

6.2.3 Ekonomická a marketingová studie 

Základním podkladem pro ekonomickou a marketingovou studii byla Územní analýza 

pořadatelství LOH v Praze, doplněná dopracováním územní analýzy, které obsahovalo 

zpřesnění výchozích údajů územní analýzy v důsledku vývoje v čase a schematické 

ověření koncepce a plošného uspořádání variantních území pro umístění ústředního 

olympijského areálu. Studii vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers Česká 

republika, s.r.o., vybraná na základě vyhlášené obchodní veřejné soutěže. 
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Ekonomická a marketingová studie soustřeďuje v obsáhlém materiálu znalosti 

0 základních potřebách LOH a pojmenovává ekonomické, legislativní a další podmínky, 

za jakých by Praha mohla tuto rozsáhlou akci pořádat. Jednotlivé kapitoly se zabývají 

následujícími problémy: 

• výchozí situace hl. m. Prahy a její porovnání se světovými metropolemi 

ucházejícími se o pořadatelství LOH, 

• popis výchozího modelu územního konceptu LOH, 

• analýza nákladů LOH a jejich členění podle vztahu k přímému pořádání LOH 

a k plánovanému infrastrukturálnímu rozvoji města a ČR, 

• analýza zdrojů a jejich rozložení v privátní a veřejné sféře, 

• krátkodobé i dlouhodobé přínosy a efekty LOH pro subjekty veřejného a soukro

mého sektoru, včetně klíčového dědictví her, 

• organizace kandidatury a přípravy LOH a její marketing, pojmenování důležitých 

·kroků a stanovení jejich harmonogramu, 

• analýza objektivních i subjektivních rizik ve všech etapách sledování či 

uskutečnění záměru, včetně nástinu eliminujících nástrojů, 

• doporučení sledování klíčových zásad a základních postupů v přípravě 

kandidatury. 

Studie vybrala pro základ finančního ocenění konceptu LOH modifikovanou variantu 

Severní terasu. Koncept Severní terasy upravila se záměrem maximálně uspět 

v konkurenci nabídek velkých světových metropolí podle kritérií stanovovaných 

Mezinárodním olympijským výborem. Modifikace spočívá zejména v umístění 

olympijské vesnice do co největší možné blízkosti památkově cenného historického 

centra města Prahy. Výsledky a závěry studie byly vytyčeny ve 4 základních rovinách: 

územní, finančně-ekonomické, organizační a obecně hodnotící. 
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7.2.4 Další kroky 

Výsledky Ekonomické a marketingové studie vedly k následné realizaci dalších 

postupných kroků přípravy kandidatury, spočívajících v zajištění přípravných studií, 

organizačních a dalších opatření. 

V rovině přípravných studií se jedná zejména o zajištění: 

• studií proveditelnosti nejdůležitějších olympijských zařízení: využití nového 

letňanského výstaviště z hlediska potřeb LOH, rozvoje Strahova, rozvoje lokality 

olympijské vesnice, ceremoniálního stadionu ve variantách s ohledem na nutnost 

jeho poolympijského využití, rozvoje plaveckého centra na Maninách, výstavby 

nového kolejního centra, 

• zpracování variant olympijského a poolympijského využití území městem 

pořízených a pořizovaných urbanistických studií pro území Letňan, Strahova, 

Manin a Holešovic, 

• studie potřeby hl. m. Prahy v oblasti sportovní vybavenosti města, 

• studie dopravní obsluhy a logistiky a další. 

V rovině organizačních opatření se pak jedná zejména o zajištění: 

• dialogu klíčových subjektů na úrovni představitelů hl. m. Prahy, vlády ČR, 

Českého olympijského výboru, politických stran, představitelů regionů, 

sportovních svazů, občanských a zájmových sdružení, profesních 

a podnikatelských svazů, 

• vytvoření jádra výboru pro přípravu eventuální kandidatury Prahy na pořádání 

LOH, 

• rozpracování cílené mediální a PR strategie, podpora konání vrcholných 

sportovních událostí i investičně nenáročných akcí v hl. m. Praze, 

• projednání možnosti pořádání některých soutěží mimo Prahu s hejtmany krajů 

České republiky, 

• zpracování časového harmonogramu potřebných kroků a aktivit atd. 
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z těchto kroků je jasně patrné, že všechny zainteresované subjekty berou kandidaturu 

velmi vážně. Byla navázána spolupráce s řadou odborníků, aby byla ověřena 

proveditelnost záměru pořádat olympijské hry v Praze a zároveň vybrána ideální 

varianta pro jejich pořádání. Výsledky potvrdily, že při splnění určitých podmínek je 

realizace projektu reálná. 

7.2.5 PRAHA OLYMPIJSKÁ, o.p.s. 

Společnost byla založena za účelem pnpravy a realizace projektů souvisejících s 

kandidaturou Prahy na letní olympijské hry, tedy za účelem realizace projektů 

souvisejících s účastí Prahy ve výběrovém řízení na pořadatelské město a vedoucích k 

úspěšné kandidatuře Prahy na pořádání letních olympijských her. Jejím úkolem je tak 

zastřešit celý uchazečský a kandidátský proces. 

Zakladateli společnosti jsou hlavní město Praha, které vložilo do společnosti vklad ve 

výši 15 milionů Kč a Český olympijský výbor, jehož vklad do společnosti činil .100 tisíc 

Kč. Zakládací smlouvu podepsali 22. března 2007 předseda ČOV Milan Jirásek a 

primátor Prahy Pavel Bém. 

Do šestičlenné správní rady byli zakladateli jmenováni Miroslav Sklenář, Jiří Toman, 

Václav Králíček, Ivan Martínek, Jiří Zedníček a Jiří Kejval. V dozorčí radě jsou Jan 

Winkler, Richard Mařík a Jiří Kynos. Ředitelem společnosti byl jmenován Tomáš 

Petera. 

PRAHA OLYMPIJSKÁ, o.p.s. je organizačně členěna do pěti úseků: 

• úsek procesu kandidatury, 

• úsek PR a marketingové komunikace, 

• úsek marketingu a sportovních projektů, 

• úsek olympijské infrastruktury, 

• úsek fmancí a správy majetku. 
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8. Financování olympijských her v Praze 

Způsob a metody financování olympijských her závisí na několika faktorech, mezi něž 

patří například velikost města, úroveň jeho rozvoje, ekonomická vyspělost pořadatelské 

země nebo soulad mezi investicemi vyvolanými olympijskými hrami a investicemi 

plánovanými pořadatelským městem resp. státem. 

Každý ekonomicky uvažující subjekt realizuje investici, čímž se vzdává důchodu, 

v případě, že mu tato investice přinese větší důchod v budoucnosti. Jinými slovy řečeno, 

nechce prodělat. Toto se musí logicky týkat i olympijských her. Česká republika si 

nemůže dovolit, aby sportovní událost takového rozsahu byla ztrátová. 

V případě financování olympijských her v Praze se budu snažit nalézt odpovědi na dvě 

otázky: Co je potřeba financovat? a Kdo to bude financovat? V prvním případě se jedná 

o souhrn investic, které je nutné vynaložit pro bezproblémové konání her v Praze. Zde 

bude řeč zejména o Ínvesticích v oblasti inťrastruktury, bezpečnosti, technologií a 

dalších. Je důležité pochopit, jak tyto investice zapadají do strategických a územních 

plánů státu, měst a obcí. Pak můžeme hledat odpověď i na druhou otázku, jaký bude 

model financování her, tedy poměr soukromých a veřejných zdrojů. 

8.1 Sportovní infrastruktura 

Sportovní infrastruktura zahrnuje všechny sportoviště, které budou využívány ve 

spojitosti s konáním olympijských her. Nejedná se pouze o sportoviště, na kterých 

budou probíhat samotné olympijské soutěže, ale jde o celou síť sportovišť, kterou 

můžeme podle jejich účelu rozdělit do tří skupin (PRAHA OLYMPIJSKÁ o.p.s., 2007): 

• Přípravné kempy - před vlastní olympiádou slouží pro aklimatizační pobyty 

zahraničních národních týmů. V mimoolympijské době jsou určeny pro rekreační 

sportování široké veřejnosti. 
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• Tréninková centra - sportovní střediska a centra pro výkonnostní a vrcholové 

sportovce. V týdnech před olympiádou a během ní slouží pro finální přípravu 

účastníků. 

• Olympijská sportoviště- konají se na nich vlastní olympijské soutěže. Před 

olympijskými hrami i po nich jsou využívána pro vrcholné sportovní nebo také 

kulturní a další akce. 

Pro pořádání olympijských her je nutné mít k dispozici určitý počet olympijských 

sportovišť, která splňují technické a kapacitní požadavky stanovené Mezinárodním 

olympijským výborem. Z pohledu investic představují právě olympijská sportoviště 

největší položku v rozpočtu. Následující tabulka ukazuje kapacitní požadavky MOV na 

olympijská sportoviště: 

Tabulka č. 4: Přehled kapacitních požadavků MOV na olympijská sportoviště 

Sport Typ so~těže Mi~. kapacita diváků 

Atletika 60 000 

Badminton 5 000 

Basketbal Finále 12 000 

Kvalifikace 8 000 

Box 6 000 

Cyklistika Dráhová 5 000 

Silniční 1000 

Horská kola 2 000 

BMX 2 000 

Fotbal Finále 50 000 

Kvalifikace 20 000 

Gymnastika Sportovní 12 000 

Trampolína 12 000 
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f 
! 

Moderní 5 000 

I Házená Finále 8 000 

! Hokej Finále 8 000 

I 
K vali:fikace 5 000 

1 Jachting o 
I 

Jezdectví Skoky/drezura 12 000 

I 
I Všestrannost o 

I 

Judo 6 000 

1 Kanoistika Rychlostní 10 000 
I 

Divoká voda 8 000 

j Lukostřelba 4 000 
i 

Moderní pětiboj Střelba-šerm 3 000 

Plavání 12 000 

Jízda na koni 10 000 

Plavání Plavání 12 000 

Skoky 5 000 

Synchronizované plavání 5 000 

Vodní pólo 5 000 

Stolní tenis 5 000 

Střelba 3 000 

Šerm Finále 4 000 
i 

Kvalifikace 2 000 

Taekwondo 5 000 
I 

'

1 Tenis Centrální dvorec 10 000 

Dvorec 1 5 000 

Dvorec 2 3 000 
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' 
Triatlon 2 000 

Veslování 10 000 

Volejbal Halový 12 000 

Plážový 12 000 

Vzpírání 5 000 

Zdroj: Praha Olympijská: Materiál k projednání zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 22. 3. 2007 

Při pohledu na tabulku se přímo nabízí zamyšlení nad tím, jak budou olympijská 

sportoviště využívána po skončení her. Je totiž více než patrné, že vzhledem kjejich 

požadované kapacitě není v podmínkách České republiky ekonomicky efektivní využití 

všech sportovišť po skončení olympijských her reálné. To platí především u těch 

sportovních odvětvích, jejichž členská základna čítá pouze stovky nebo několik tisíc 

členů. 

V případě olympijských her v Praze tedý rozhodně není správná taková cesta, která by · 

vedla k vybudování velkého počtu nových a velkých stadionů, ale cesta snažící se 

maximálně využít stadiónů stávajících. Tato cesta pak i naplňuje trend současnosti, jenž 

se důkladně zabývá problematikou využití sportovišť po skončení her a vede často 

k budování dočasných sportovišť. Stavění megalomanských staveb a obřích stadionů, 

které se po skončení her promění v opuštěná betonová monstra, si Praha jednoduše 

nemůže dovolit. 

Ze všech olympijských sportovišť představuje největší problém hlavní ceremoniální 

stadion a obtížnost jeho poolympijského využití, což dokazují i zkušenosti většiny 

olympijských měst. 

V následující tabulce je přehled olympijských sportovišť podle plánu společnosti 

PRAHA OLYMPIJSKÁ tak, jak je uvedla v Uchazečském dotazníku pro pořádání 

olympijských her v roce 2016. Tabulka s požadavky MOV je zde rozšířena o místo 

konání a o typ sportoviště, kde N znamená nově vybudované, D - dočasné, R -

rekonstrukce aS-stávající. 
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Tabulka č. 5: Přehled umístění plánovaných sportovišť, jejich typu a kapacit 

I Kapacita Typ 
Sport Typ soutěže Místo konání 

diváků , sportoviště 

1 Atletika Praha 60 000 N 

I~ Badminton Praha 5 000 N 

· Basketbal Finále Praha 18 000 s 

Kvalifikace Kladno 8 000 N 
I 

Box Praha 6 000 N 

Cyklistika Dráhová Praha 5 000 R 

Silniční Praha 1 000 D 

Horská kola Praha 2 000 D 

BMX Praha 5 000 R 

Fotbal Finále Praha 60 000 N 

Praha, Brno, 
20 000 Rf 

Kvalifikace Jihlava, Olomouc, 
35 000 N (Plzeň) 

Ostrava, Plzeň 

Gymnastika Sportovní Praha 18 000 s 

Trampolína Praha 18 000 s 

Moderní Praha 5 000 N 

Házená Finále Praha 8 000 N 

Hokej Praha 21 000 s 

Jachting Lipno 3 000 D 

Jezdectví Skoky/drezura Praha 12 000 R 

Judo Praha 8 000 N 

Kanoistika Rychlostní Račice 12 000 s 

Divoká voda Praha 8 000 s 
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Lukostřelba Praha 4 000 D 
..... 
Moderní Střelba/šerm Praha 3 000 D 
pětiboj 

Plavání Praha NIA R 
I 

! Jízda na koni Praha 4000 R 

I Běh Praha 10 000 R 

Plavání Plavání Praha 12 000 N 

I Skoky Praha 12 000 N 

' Synchronizované 
Praha ' 12 000 N 

plavání 

Vodní pólo - kval. Praha 5 000 R 

Vodní polo - fin. Praha 12 000 N 

· Stolní tenis Praha 5 000 N 

Střelba Plzeň 3 ·ooo R 

Šerm Finále Praha 4 000 R 

Kvalifikace Praha 3 000 D 

Taekwondo Praha 5 000 N 

Tenis Centrální dvorec Praha 8 000 R 

Triatlon Praha 2 500 D 

Veslování Račice 12 000 s 

Volejbal Halový Praha 15 000 R 

Plážový Praha 12 000 D 

Vzpírání Praha 5 000 s 
Zdroj: Praha Olympijská: Materiál k projednání zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 22. 3. 2007 

Při pohledu na tabulku č. 5 zjistíme, že počet nově vybudovaných staveb tvoří jen 

malou část. Jedná se o basketbalovou, resp. multifunkční halu v Kladně, fotbalový 

stadion v Plzni a plavecké centrum v Praze. Ostatní nově budované stavby jsou součástí 
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olympijského parku umístěného v Letňanech (viz varianta Severní terasa). Sportovní 

haly by pak sloužily po nutných úpravách jako haly výstavní. Kapacity jednotlivých 

sportovišť jsou pak shodné s požadavky MOV nebo je jen mírně převyšují. Žádné 

velkostavby se tedy neplánují. 

Přípravné kempy a tréninková centra sice představují v konečném rozpočtu částku 

tnenší, přesto je nesmíme opomenout. I zde platí to, co bylo již uvedeno u olympijských 

sportovišť, a to maximálně využít sportovišť stávajících, které pro potřeby 

olympijských her a v souladu s plány jejich majitelů budou rekonstruovány a 

modernizovány. 

Při zvážení velikosti a přírodních podmínek Prahy je zcela logické, že je nemožné 

všechna olympijská sportoviště umístit v hlavním městě, což dokládá i tabulka č. 5. 

Jedná se zejména o fotbal, při němž budou využity stadiony v několika dalších městech 

po celé republice pro zápasy kvalifikace. Dalším příkladem jsou vodní sporty, které 

vyžadují větší vodní plochu. Jachting se proto plánuje na jezeře Lipno, veslování a 

rychlostní kanoistika v Račicích. 

Kromě olympijských sportovišť bude upraveno a zrekonstruováno více než 100 

sportovišť v desítkách českých měst, která budou sloužit jako přípravné kempy nebo 

tréninková centra. Podle dnešních plánů můžeme v každém kraji České republiky najít 

alespoň jedno sportoviště, jež bude přímo využito pro olympijské hry v Praze. 

Při pohledu na mapku (viz příloha č. 1), která byla zveřejněna v brožuře k pořádání 

olympijských her vydané společností PRAHA OLYMPIJSKÁ, a s přihlédnutím 

k velikosti České republiky můžeme konstatovat, že olympijské hry v Praze by byly 

vlastně tak trochu olympiádou celé České republiky. Toto je velice důležité si uvědomit, 

protože tomu odpovídá i rozmístění celkových investic. 
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8.2. Dopravní infrastruktura 

V průběhu konání olympijských her proudí do pořadatelské země a pořadatelského 

města miliony domácích a zahraničních návštěvníků. Praha má také díky své poloze ve 

středu Evropy a členství v Evropské unii potenciál přilákat vysoký počet návštěvníků. 

Ti se mohou do Prahy dopravit letecky, po silnici nebo železnici. Zvýšený tlak by pak 

byl především na systém Pražské integrované dopravy. Rozvinutá a dobře fungující 

dopravní infrastruktura je tak jedním ze základních kamenů při pořádání olympijských 

her. 

Praha i Česká republika má však v dnešní době v oblasti infrastruktury vážné 

nedostatky, které nejsou slučitelné s pořádáním olympijských her, a dokonce můžou být 

i vážnou překážkou už při kandidatuře. Praha by se tak mohla přidat k městům, která 

olympiádu spojila s rozvojem dopravní infrastruktury, a u některých projektů by mohlo 

zároveň vést k jeho zrychlení. 

Hlavními pilíři dopravní infrastruktury pro případné konání olympijských her v Praze 

JSOU: 

• mezinárodní letiště, letiště Praha Ruzyně, 

• dálnice a ostatní rychlostní silnice, 

• vnější a vnitřní silniční okruh Prahy, 

• systém pražské integrované dopravy. 

• železnice. 

8.2.1 Mezinárodní letiště, letiště Praha Ruzyně 

Hlavní letiště při pořádání olympijských her v Praze by bylo nepochybně letiště Praha

Ruzyně, největší v České republice. Letiště Praha Ruzyně s.p. odbavilo v roce 2007 více 

než 12 milionů cestujících. Pro udržení růstového potenciálu letiště se podnik zaměřuje 

na zajištění budoucí výstavby nové dráhy a dopravního spojení s centrem i okolím. 
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V roce 2007 se podařilo dosáhnout ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy oficiálního 

schválení prací na prodloužení linky metra A na letiště a v dubnu roku 2008 došlo 

k podpisu memoranda, které počítá i se zavedením vlakového spojení na letiště. Jde 

o mimořádně důležité rozhodnutí, jehož realizace zajistí v budoucnosti rychlé 

a kapacitní spojení letiště s centrem města a odstraní problémy s přetížením pozemních 

dopravních tras. 

Nejdůležitějším úkolem je realizace transformace státního podniku a vznik obchodní 

společnosti Letiště Praha, a. s. (Správa Letiště Praha, s.p., 2007) 

Dále by se dala vzhledem ke své velikosti, výhodné poloze a k plánovanému rozmístění 

sportovišť využít i letiště Brno-Tuřany a letiště Leoše Janáčka Ostrava. Brněnské letiště 

otevřelo v roce 2006 nový odbavovací terminál a v roce 2007 odbavilo více než 415 

tisíc cestujících. Počet odbavených cestujících má každoročně vzestupnou tendenci 

(www.airport-brno.cz, 31.8.2008). 

Letiště Leoše Janáčka v Ostravě je největším regionálním letištěm v České republice. 

V roce 2006 byl dokončen terminál letiště. Počet odbavených cestujících se v roce 2007 

přiblížil k 350 tisícům. Počet odbavených cestujících má také každoročně vzestupnou 

tendenci (www.airport-ostrava.cz, 31.8.2008). U obou letišť se tak dá předpokládat 

jejich další rozvoj v budoucnosti. 

8.2.2 Dálnice a ostatní rychlostní silnice 

Vzhledem k rozmístění sportovišt' po celém území České republiky a potřeby se mezi 

nimi přesouvat je velice důležitá odpovídající síť kvalitních dálnic a rychlostních 

komunikací. Příloha č. 2 ukazuje na mapě České republiky stávající a plánované dálnice 

a rychlostní silnice v roce 2007. 

Z hlediska plynulé a bezproblémové silniční dopravy se jako nejdůležitější jeví 

dostavba těchto komunikací: 

• Dálnice D3- dálniční tah, který je v současné době nejdůležitější a výrazně by 

ulevil dopravní situaci z Prahy do Rakouska, vede přes Tábor a České Budějovice. 
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Termín dokončení dálnice D3 je v současné době odhadován na léta 2015- 2018 

v závislosti na tom, jak se budou odvíjet všechna správní řízení, která bude nutné 

absolvovat v rámci investorské přípravy dálnice. Celkové náklady na celý tah by 

měly činit 80 miliard korun (www.dalnice-d3.cz, 31.8.2008). 

• Dálnice Dl- po svém dokončení bude představovat na trase Praha-Brno-Ostrava

Polsko nejdelší český dálniční tah. Po dokončení, které je plánované v roce 2013, 

bude mít Dl celkem 377 kilometrů (80 z nich se staví jako D47). Očekávané 

náklady na dostavbu přesahují 70 miliard korun (www.dalnice-silnice.cz, 

31.8.2008). 

• Dálnice D8- důležitý dálniční tah spojující Prahu s Německem, vedoucí přes Ústí 

nad Labem, by měl být dokončen nejpozději v roce 2010. Nabídnutá cena 

dostavby 16,4 km dlouhého úseku je 11,7 miliardy korun (www.dalnice

silnice.cz, 31.8.2008). 

• Rychlostní silnice- ve výstavbě je řada rychlostních silnic. Další úseky jsou 

plánovány výhledově. 

8.2.3 Vnější a vnitřní silniční okruh Prahy 

Všechny dálnice i rychlostní komunikace (kromě D2 a R35) na území Čech začínají v 

Praze. Všechny tyto vyjmenované silniční tepny by měl v Praze spojit okruh dálničního 

typu a odvést plynule tranzit tak, aby hlavní město nebylo vůbec průjezdem 

poznamenáno. Z tohoto důvodu v Praze postupně vzniká tzv. "Pražský okruh" neboli 

rychlostní .silnice Rl. Někdy se tento okruh označuje také jako "vnější", protože v Praze 

je budován ještě vnitřní, tzv. "Městský okruh". Celková délka okruhu bude cca 83 km, 

dnes je v provozu necelých 17 km. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2013 a 

cena dostavby Rl se odhaduje na 84 miliard korun (www.ceskedalnice.cz, 31.8.2008). 

Městský okruh bude spolu s Pražským okruhem a propojujícími radiálami regulovat 

dopravu v Praze. Pro ochranu historického jádra města a řešení vnitroměstské tranzitní 

dopravy je důležité dobudování městského okruhu. Funkcí městského okruhu je 

umožnit regulaci automobilové dopravy v centrální části města, převést diametrální a 

vnitroměstské vztahy mimo tuto oblast a propojit oblasti středního pásma města. 
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Celková délka Městského okruhu bude 33 km, dnes je v provozu úsek dlouhý 16,5 km. 

Předpokládaný termín dokončení okruhu je v roce 2015 a na jeho dokončení bude 

potřeba 50 miliard. (www.dalnice-silnice.cz, 31.8.2008) 

8.2.4 Systém pražské integrované dopravy 

Součást strategického plánu hl. m. Prahy (dlouhodobého koncepčního dokumentu, který 

stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na období 15 -

20 let) je mimo jiné rozvoj integrovaného systému veřejné dopravy a zvyšování jeho 

kvality i konkurenceschopnosti vůči individuální automobilové dopravě. V oblasti 

dopravy vybírám následující cíle, které považuji za podstatné: 

• Zvyšovat technickou úroveň tratí a vozidel hromadné dopravy s cílem zvýšit 

spolehlivost, bezpečnost a plynulost provozu, snížit energetickou náročnost, 

dopady na životní prostředí a usnadnit orientaci cestujících a pohyb starších a 

tělesně postižených občanů. 

• Rozvíjet síť metra a tramvajových tratí, v případě metra ve vhodných případech i 

povrchovým způsobem. 

• Zvyšování podílu železniční dopravy na celkovém objemu hromadné dopravy ve 

městě nabídkou atraktivních intervalů, zlepšováním kultury cestování a technické 

úrovně. 

• Obdobně zdokonalovat síť příměstských autobusových linek Pražské integrované 

dopravy. 

• Zajistit odpovídající kapacitu parkovišť park & ride s možností jejího dalšího 

rozšíření. (Útvar rozvoje hl.m. Prahy, 2000) 

Jedním z důležitých rozvojových projektů Prahy zapadajícím do strategického plánu je 

Projekt rychlodráhy Praha -letiště Ruzyně- Kladno, který je součástí rozsáhlejší Vize 

- Praha 2010. Cílem tohoto projektu je napojení letiště Ruzyně a města Kladna na 

pražskou příměstskou a městskou železniční dopravu odpovídající standardu 

západoevropských měst a letišť. 
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Trasa rychlodráhy zachovává v podstatě dnešní trať Praha, Masarykovo nádraží -

Praha, Bubny - Praha, Dejvice - Praha, Ruzyně, kde se napojí nová část trati na letiště. 

Rychlodráha bude dvoukolejná, elektrizovaná trať, po všech stránkách vybavená 

moderním zařízením a technologií. Délka trasy I. etapy z Masarykova nádraží na letiště 

Ruzyně činí 20,3 km a návrhová rychlost je 80 km/hod (magistrat.praha-mesto.cz, 

1.9.2008). 

Dalším významným projektem, který je opět součástí Vize- Praha 2010, je prodloužení 

trasy A metra směrem k Ruzyni. Osm nových stanic, více než 14 kilometrů tunelů a 

zlepšení dopravní situace pro skoro 200 000 Pražanů, to vše představuje nově navržená 

trasa prodloužení metra ze stanice Dejvická, která byla vybrána ze škály prověřovaných 

variant po projednání s vedením města, se zainteresovanými městskými částmi a 

institucemi zajišťujícími obsluhu města hromadnou dopravou. Plánované dokončení 

prodloužení je v roce 2018. 

V roce 201 O by měla být dle Programového prohlášení Rady HMP na volební období 

2006-2010 zahájena výstavba nové trasy metra D, od které se očekává zvýšení kvality 

dopravní obsluhy Krče, Lhotky či Libuše. V neposlední řadě trasa D ulehčí trase C a 

vytvoří dopravní alternativu ke stávajícímu vedení metra přes Nuselský most pro případ 

jeho oprav a mimořádných událostí. Výstavbu plánuje hlavní město rozložit do tří etap a 

zprovoznění poslední z nich v roce 2018 (magistrat.praha-mesto.cz). 

8.2.5 Železnice 

Moderní železniční síť může výrazně přispět k zlepšení dopravní situace tím, že odlehčí 

dopravě silniční. V České republice jsou v různých fázích výstavby 4 rekonstruované 

tratě, nazývané Tranzitní železniční koridory. Tratě jsou budovány zásadně novými 

metodami, které sledují především zvýšení rychlosti osobní dopravy. Jedná se o 

následující projekty: 

• I. koridor je průkopníkem modernizace českých železnic. Vede po trase Německo 

-Děčín- Praha- Česká Třebová- Brno- Břeclav- Rakousko a má délku 458 km. 

Koridor byl, po několikátém posunutí termínu, dokončen v roce 2004. V současné 

době na něm probíhají dílčí úpravy a přestavby. 
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• II. koridor má délku 315 km a je jediným, který neprochází hlavním městem. 

Základní větev vede po I. koridoru z Rakouska do Břeclavi a dále přes Hodonín, 

Přerov a Ostravu do Petrovic u Karviné a Polska. Odbočná nebo spojovací větev 

pokračuje z Přerova na Olomouc a Českou Třebovou, kde se připojuje na I. 

koridor (tento úsek je zároveň základní větví III. koridoru). Hlavní větev II. 

koridoru byla dokončena v roce 2004, odbočná se začala realizovat v roce 2002 a 

hotova bude v roce 2008. 

• III. koridor je nejdelší, nejdražší a zároveň poslední k realizaci. Má délku 658 

kilometrů a vede z Německa přes Cheb do Plzně, dále trať pokračuje přes 

Rokycany, Beroun a Prahu, po prvním koridoru až do České Třebové. Odtud po 

odbočné větvi II. koridoru do Přerova a dále na Ostravu a Bohumín. Tam se 

odpojuje a podle hranice s Polskem dosahuje Mostů u Jablunkova a státní hranice 

Slovenska. Předpokládaný termín dokončení se opět několikrát posouval a dnes je 

plánován v roce 2016. Vládou schválena aktualizace projektů III. a IV. koridoru 

zvyšuje konečné náklady na více než 75 miliard korun. 

• IV. koridor představuje trať st. hr. Německa- Děčín- Praha- České Budějovice

Horní Dvořiště- st. hr. Rakouska (s délkou 369 km) s odbočkou Veselí nad 

Lužnicí - České Velenice - st. hr. Rakouska (56 km). V úseku st. hr. Německa

Praha hl.n. je součástí jiných koridorů. Termín uvedení do provozu byl, jak už je 

zvykem, několikrát oddalován. V současnosti se počítá s dokončením v roce 2016. 

Již zmíněná aktualizace projektů III. a IV. koridoru stanovila celkové náklady na 

téměř 42 miliard korun (www.k-report.net, 1.9.2008). 

8.3 Ostatní zařízení trvalého charakteru 

Mezi nejvýznamnější zařízení trvalého charakteru, jejichž vybudování je nutné pro 

pořádání olympijských her, patří olympijská vesnice, mediální vesnice, hlavní tiskové 

středisko a hlavní vysílací centrum. Informace, které uvádím níže, jsou založeny na 

projektech společnosti PRAHA OLYMPIJSKÁ tak, jak je uvedla v Uchazečském 

dotazníku k pořádání her v roce 2016. 
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8.3.1 Olympijská vesnice 

Olympijská vesnice, která slouží jako hlavní ubytování pro sportovce, by byla 

vybudována v samém centru Prahy na pozemku tzv. brown:field. Měla by kapacitu 16 

tisíc lůžek a její projekt v podobě komplexního urbanistického celku organicky zapadá 

do prostředí okolní městské aglomerace. Oblast vybraného brownfieldu byla v minulosti 

vytipována pro celkovou přestavbu a její olympijské využití je plně v souladu s 

plánovaným rozvojem města. 

V blízkosti olympijské vesnice by měla být zřízena rehabilitační centra, sportovní 

tréninkové plochy, dvě stanice metra a stanice železniční rychlodráhy vedoucí na 

ruzyňské letiště. Vesnice by stála v bezprostředním sousedství městského historického 

centra a bude možné z ní dojít pohodlnou pěší chůzí do pěti soutěžních areálů, jež 

budou hostit deset olympijských sportů. Vzdálenost mezi olympijskou vesnicí, 

olympijským parkem a dalšími pěti soutěžními centry činí přibližně 5 až 9 kilometrů. 

Po skončení olympijských her by se velká část Ólympijské vesnice přeměnila na 

univerzitní koleje, protože ubytování studentů patří mezi hlavní problémy města. 

Zbývající kapacity by byly po hrách přestavěny na bytové jednotky vyšší kvality. 

Všechny zóny provozního technického zázemí jsou plánovány v podobě lehkých 

dočasných objektů, které budou po hrách odstraněny, takže cenné pozemky bude možné 

využít pro komerční výstavbu, jež dále obohatí tuto část Prahy. O investice do stavby 

olympijské vesnice by se podělily město, vláda a soukromé zdroje. 

Vzhledem k neúspěchu kandidatury pro rok 2016 a již zmíněné potřeby vybudování 

studentského kampusu, je velmi reálná možnost jeho vybudování s předstihem. 

Architektonické řešení kampusu by pak muselo být voleno tak, aby při případném 

pořádání her v budoucnosti bylo možné jeho využití pro olympijskou vesnici. Náklady 

na tyto úpravy by pak neměly být nijak obrovské a mohou být například součástí 

projektu další modernizace stávajícího kampusu. 
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8.3.2 Doplňkové ubytování pro sportovce a alternativní ubytování 

Oddělená jachtařská olympijská vesnice by vznikla u jezera Lipno. Fotbalisté, hrající 

v dalších městech mimo Prahu by byli ubytováni ve čtyř- nebo pěti-hvězdičkových 

hotelech v těchto městech. 

8.3.3 Ubytování zástupců médií 

Mediální vesnice, která by dokázala pojmout většinu zástupců médií, se plánuje postavit 

v Letňanech ve vzdálenosti asi jednoho kilometru od Pražského olympijského parku. Po 

skončení her by pak byly budovy přeměněny na malé byty a různé typy ubytování, 

včetně domovů důchodců. Stavba budov by byla financována kombinací soukromých a 

veřejných finančních zdrojů. 

8.3.4 Hlavní tiskové středisko a hlavní vysílací centrum 

Hlavní tiskové středisko (HTS) a mezinárodní vysílací centrum (MVC) by byly 

umístěny v pěší vzdálenosti jak od olympijského parku, tak od Mediální vesnice, ve 

vzdálenosti přibližně 8 km od olympijské vesnice. HTS se plánuje zřídit v olympijském 

parku v pronajatém a dočasně upraveném obchodně-administrativním centru, které bude 

součástí výstavního areálu. MVC bude vybudováno v provizorní jednopodlažní budově, 

postavené přesně pro potřeby vysílání na pozemcích současného výstaviště. 

Po skončení olympijských her bude tato budova odstraněna a současné výstavní haly 

budou buď rozmontovány, nebo poslouží jako skladovací plochy. Stavba obchodně

administrativního centra, v němž bude dočasně umístěno HTC, bude financována ze 

soukromých zdrojů. Přeměna centra na HTS a zpět by byla financována z veřejných 

zdrojů, stejně jako přestavba současných výstavních hal na struktury potřebné pro MVC 

a jejich zpětnou konverzi do původního stavu. 

8.4 Náklady organizačního výboru OH 

Rozpočet nákladů organizačního výboru OH obsahuje přímé provozní náklady na 

přípravu, organizaci a pořádání olympijských her, včetně zřizovacích a sanačních 
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nákladů dočasných zařízení a staveb potřebných pro pořádání olympijských her. 

Naopak investiční náklady na vybudování dopravní infrastruktury, sportovišť, 

olympijské vesnice, mediálního centra nebo jiných velkých infrastrukturních projektů 

dlouhodobého, resp. trvalého charakteru by podle požadavků MOV neměly být součástí 

rozpočtu OVOH. 

8.4.1 Investice trvalého charakteru 

V případě financování těchto investic ze zdrojů OVOH, jak tomu bývalo zejména v 

minulosti, to jsou náklady na výstavbu, montáž a vybavení nových sportovních zařízení, 

olympijské vesničky, HTS a MVC, které zůstanou zachovány i po skončení OH. Dále 

sem patří náklady na přizpůsobení již existujících sportovních zařízení, olympijské 

vesničky, HTS a MVC pro potřeby olympiády, pokud jde o změny trvalého rázu. 

V případě pražské olympiády se ale podíl OVOH na těchto investicích neočekává. 

8.4.2 Provozní náklady olympijských areálů 

Jedná se o provozní náklady spojené s plánováním, implementací, zajištěním a 

provozem všech olympijských areálů, včetně pronájmu stálých areálů, které nejsou ve 

vlastnictví OVOH, náklady na výstavbu a provoz dočasných areálů a náklady na úpravu 

existujících areálů pro potřeby olympijských her. Manuál MOV pro rok 2012 rozlišuje 

následující klíčové kategorie: sportoviště (včetně tréninkových), olympijské vesničky 

(včetně ubytování pro média, technické delegáty či rozhodčí) a HTSIMVC. 

8.4.3 Pracovní síly 

Patří sem osobní náklady stálých a dočasných (méně než rok) zaměstnanců OVOH, 

náklady na dobrovolníky (zejména v době olympiády, ale také před olympiádou), 

náklady na poradce a náklady na zaměstnance smluvních dodavatelů např. úklidových a 

stravovacích činností. Pro každou kategorii je nutné stanovit počet osob, vývoj počtu 

osob v čase, výši platu a dalších nákladů. V těchto nákladech nejsou zahrnuty náklady 

na vrcholový management OVOH a dále pracovníci v rámci administrativní podpory 

OVOH, kteří jsou specificky uvedeni v kategorii Administrativní náklady. 
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8.4.4 Technologie 

V této položce jsou zahrnuty náklady na technologické vybavení a zařízení všech 

olympijských areálů. Tato nákladová položka zahrnuje: informační systém, 

telekomunikace, Internet a ostatní technologie. Jde o náklady potřebné pro přenos her, 

technologickou obsluhu, a také náklady na zajištění k tomu potřebného informačního a 

technologického zázemí. 

8.4.5 Ceremoniály a ostatní doprovodné programy 

Do této kategorie patří náklady spojené se snahou demonstrovat umělecké a kulturní 

dědictví pořadatelské země, které je vyjádřeno v celé řadě akcí spojených s OH. Jedná 

se například o náklady na zahajovací a závěrečný ceremoniál, na vyhlašování vítězů a 

předávání medailí, na ceremoniál s olympijským ohněm, na kulturní programy a 

náklady na ostatní doprovodné akce a další. 

8.4.6 Zdravo~nické služby 

Náklady na zdravotnické služby obsahují zdravotnické služby pro sportovce a diváky na 

sportovištích (včetně tréninkových zařízení), zdravotnické služby v olympijské vesnici 

(poliklinika), zdravotnické služby poskytované v MPCIIBC, dopingové kontroly či 

náklady na přepravu v rámci poskytnutých zdravotnických služeb. 

8.4. 7 Stravování 

Jedná se o náklady na stravování olympijské rodiny, kam patří náklady na pronájem 

restaurací a jiných stravovacích zařízení, dále náklady na jejich vybavení, zařízení a 

personál, stravování sportovců, oficiálního doprovodu a technického personálu, 

pohoštění pro VIP návštěvy v olympijských areálech a stravování spolupracovníků 

organizačního výboru, včetně dobrovolníků. 

8.4.1 Doprava 

Náklady na dopravu obsahují následující položky, zohledňující úroveň a způsob 

zajištění této služby: 

• Doprava účastníků (VIP, zástupci MSF, NOV, sponzoři a jejich hosté). 
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• Doprava zaměstnanců a pracovníků (placení zaměstnanci, dobrovolníci, smluvní 

zaměstnanci). 

• Doprava sportovců a jejich oficiálního doprovodu do hostitelského města, 

sportovních a technických komisařů a rozhodčích, médií. 

• Doprava diváků. OCOG někdy zahrnuje do ceny lístku dopravní přirážku, pomocí 

které kompenzuje dopravce za počet přepravovaných diváků. Pokud se takovýto 

přístup zvažuje, je nutné jej specificky uvést a popsat v části "prodej vstupenek". 

8.4.9 Bezpečnost 

Jedná se o zajištění bezpečnosti olympijské rodiny, návštěvníků a obyvatel 

hostitelského města na sportovištích, v olympijské a mediální vesnici, v hotelích a při 

přepravě mezi jednotlivými olympijskými areály. Je nutné upozornit, že náklady 

pokryté z tohoto rozpočtu tvoří jen malou část celkových bezpečnostních nákladů. Mezi 

náklady patří následující položky: 

• Zařízení a technologické vybavení 

• Využití soukromých bezpečnostních firem 

• Plánování, koordinace a příprava 

8.4.10 Paralympiáda 

Tato oblast zahrnuje náklady, které se specificky vztahují na organizaci PH. Analýza by 

měla uvést výši nákladů, které nebyly specificky vyčísleny v ostatních položkách 

rozpočtu nákladů. V tomto případě se jedná o úpravy sportovišť, vesnic, royalty a další. 

8.4.11 Reklama a propagace 

Patří sem inzertní a reklamní náklady olympijských her, ve kterých jsou obsaženy: 

• inzerce a reklama v domácích a mezinárodních médiích, 

• vydání brožur pro jednotlivé sportovní akce, 

• program výzdoby hostitelského města, 
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• marketingové a prodejní náklady, 

• zajištění sponzorských smluv a dodávek, 

• prodej licencí, 

• prodej vstupenek, včetně systému předprodeje a prodeje, 

• komunikace, 

• vztahy s médii. 

8.4.12 Administrativa 

Jedná se o náklady spojené s účinným řízením a koordinací hlavních činností 

organizačního výboru. Jde především o náklady spojené s pronájmem budov, jejich 

kancelářského a technologického vybavení, náklady na telefonní a kurýrní služby, 

náklady na řídící informační systémy, náklady na pojištění, překlady a tlumočení, na 

právní a auditorské služby a jiné administrativní náklady. 

8.4.13 Akce předcházející olympiádě 

Do této kategorie nákladů patří náklady na uspořádání akcí před olympiádou, jejichž 

cílem je testování sportovišť. Rovněž jsou zde zahrnuty náklady vynaložené na 

koordinaci mezi organizačním výborem, MOV a NOV po výběru hostitelského města, 

jejich schůzky, apod., tvorba zpráv a prezentací. 

8.4.14 Ostatní náklady 

Ostatní náklady v sobě zpravidla zahrnují následující položky: 

• Částky/příspěvky vyplacené MOV, kterému podle smlouvy s hostitelským 

městem náleží určité procento z místních marketingových příjmů OCOG, 

z prodeje lístků, z prodeje zboží a z emise známek a mincí. U položek získaných 

v hotovosti činí příspěvek placený MOV 7 ,5%, u naturálního plnění je to 5% a pro 

emisi mincí činí poplatek MOV 3% z příjmů organizačního výboru. 

• Ostatní provozní náklady a určitá rezerva pro neočekávané události. 

(PriceWaterhouseCoopers 2007, PriceWaterhouseCoopers 2004). 
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8.5 Ostatní předpokládané organizačně provozní náklady mimo OVOH 

Ne všechny organizačně provozní náklady bude možné profinancovat prostřednictvím 

rozpočtu OVOH, kde je limitujícím faktorem výše příjmů. Proto bude nutné na část 

organizačně provozních nákladů najít jiné zdroje. Do těchto nákladů vyvolaných 

pořádáním olympijských her se řadí zejména: 

• Kapitálové náklady na výstavbu stálých olympijských areálů (sportoviště, 

olympijské vesnice, HTS/MVC, dopravní stavby, atd.), které tvoří olympijské 

"legacy". 

• Náklady provozní povahy, které zajišťuje stát, zejména bezpečnost, případně 

i dopravní a zdravotní servis tam, kde je přímo zajišťován veřejným sektorem 

(PriceWaterhouseCoopers 2007, PriceWaterhouseCoopers 2004). 

8.6 Model financování 

V tuto chvíli je jasně určen základní rámec nákladů, které je nutno vynaložit pro 

úspěšné pořádání olympijských her. Toto tvrzení předkládám s vědomím, že je určitě 

možné nalézt ještě řadu dalších oblastí, jejichž rozvoj by mohl pořádání her zlepšit nebo 

alespoň zjednodušit. Z tohoto důvodu používám pojem "základní rámec". 

Při studiu všech materiálů týkajících se infrastruktury (dopravní i sportovní) i všech 

dalších investic jsem narazil na předpokládané náklady na tyto investice. Zjistil jsem 

však, že se tyto náklady v čase mění, stejně tak jako se mění a aktualizují projektové 

dokumentace a termíny dokončení. Když například porovnáme náklady na pořádání 

olympijských her v Praze uvedené v Ekonomické a marketingové studii z roku 2004 a 

Ekonomické a finanční studii z roku 2007 (obě studie zpracovala společnost 

PriceWaterhouseCoopers), zjistíme, že náklady jednotlivých položek uvedených 

v rozpočtu OVOH se změnily. S tím, jak se postupně měnil a aktualizoval koncept her, 

se nakonec změnily i celkové přímé náklady na uspořádání her, které se snížily ze 136 

na 88 miliard korun. 
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Vzhledem k tomu, že Praha v boji o olympijské hry v roce 2016 neuspěla, a tudíž se 

bude pravděpodobně snažit koncept her dál vylepšovat a upravovat tak, aby měla 

v dalších bojích co největší šanci uspět, nevidím velký přínos v tom, abych zde uváděl 

tabulky s předpokládanými náklady z minulosti. Předpokládané náklady ze dvou výše 

zmíněných studií by měly stačit pro představu, na jaké úrovni se náklady přibližně 

pohybují. 

Náklady navíc nebudou ovlivněny jen úpravami konceptu, ale i makroekonomickými 

ukazateli, jako je například inflace a kurz české koruny, nebo také vývojem ceny ropy 

na světových trzích atd. Navíc se dá očekávat, že s postupem času budou objeveny 

i nové, dosud neznámé technologie, které mohou například přispět k lepšímu 

architektonickému řešení sportovišť a přinést tak jejich efektivnější využití 

v budoucnosti. Z ekonomické teorie vyplývá, že nové technologie vedou ke snižování 

nákladů. Za předpokladu technologického pokroku a jinak neměnných podmínek se tak 

dá očekávat postupem času snižování celkových nákladů i na pořádání olympijských 

her. 

V tuto chvíli je však pro nás důležitější rozdělit náklady z pohledu jejich vztahu 

k olympijským hrám a z pohledu zdrojů, které je budou krýt. 

8.6.1 Přímé náklady 

Jedná se o náklady, které vznikají přímo v důsledku pořádání olympijských her. Z výše 

uvedených nákladů sem bezvýhradně patří náklady organizačního výboru a také ostatní 

předpokládané organizačně provozní náklady mimo OVOH. Dále sem patří náklady na 

výstavbu infrastrukturních zařízení trvalé povahy, jejichž využití trvá i po skončení 

olympiády. Jedná se naphldad o výstavbu nových sportovišť a nových objektů pro 

olympijskou a mediální vesnici, HTS a MVC zařízení a areálů, které jsou potřebné pro 

hry a u kterých je nutné dobře definovat jejich poolympijské využití. 

I přesto, že tyto nové stavby mohou po skončení olympijských her přispět k rozvoji a 

lepší vybavenosti měst, vykazují se jako náklady přímé, protože bez OH by se daný 

objekt nemusel v dohledné době postavit. Do přímých nákladů zařazujeme pak i tu 
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dopravní infrastrukturu, jejíž potřeba je vyvolána olympiádou a bez ní by nevznikla. Na 

celkovém množství investic y dopravní infrastruktuře však představuje jen zlomkovou 

část. Ve výčtu přímých nákladů nesmíme zapomenout ani na náklady, které jsou 

vyvolané dřívějším uskutečněním plánovaných investic. 

8.6.2 Nepřímé náklady 

Hlavní položku nepřímých nákladů tvoří investice do dopravní infrastruktury. Jedná se 

o investice, které jsou obsaženy v územních a strategických plánech státu, měst a obcí a 

vznikly by i v případě, že by se olympijské hry neuskutečnily. 

Hranice mezi přímými a nepřímými náklady je někdy velmi tenká. Nepřímé náklady 

jsou v každém případě velmi důležité, protože jejich prostřednictvím dochází ke vzniku 

nebo rekonstrukci a modernizaci infrastruktury, která je nutným předpokladem pro 

úspěšnou a kvalitní kandidaturu. 

8.6.3 Zdroje fmancování 

Nyní již víme, co všechno Je potřeba financovat v rámci úspěšného uspořádání 

olympijských her. Je zřejmé, že z možných projektů je nutné vybírat takové, které 

nejlépe zapadají do stávajících územních a strategických plánů, případně je jejich 

poolympijské využití nejefektivnější. Z výše uvedených informací tak už začíná být 

patrné, jaké zdroje budou třeba k realizaci jednotlivých projektů. 

8.6.4 Soukromé zdroje 

K hlavním položkám soukromých zdrojů patří rozpočet OVOH, který je většinou 

koncipován jako vyrovnaný a pokrývá náklady organizačního výboru her. U 

investičních aktivit nad rámec běžného rozvoje, jež nejsou kryty z rozpočtu OVOH, je 

třeba hledat zdroje jiné. Nabízí se tak možnost využití zdrojů soukromých investorů. 

Těch však nebude asi možné využít u všech projektů, ale jen u některých vybraných 

jako např. developerských projektů pro výstavbu olympijské vesnice, mediální vesnice 

nebo nového výstaviště. U ostatních projektů to bude více problematické a bude potřeba 

kombinace zdrojů soukromých a veřejných. 
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8.6.5 Veřejné zdroje 

Kromě výše zmíněného kombinování zdrojů v rámci jednotlivých projektů budou 

veřejné zdroje zcela jistě hrát zásadní roli v oblasti výstavby plánované dopravní 

infrastruktury. Jednotlivé projekty jsou obsaženy v plánech státu, měst nebo obcí a 

zdroje pocházejí z jejich rozpočtů. Vzhledem k tomu, že ne všechny organizačně 

provozní náklady bude možné profinancovat prostřednictvím rozpočtu OVOH, je silná 

potřeba zdrojů veřejných. Jde zejména o náklady na bezpečnost, dopravní a zdravotní 

servis tam, kde je přímo zajišťován veřejným sektorem. 

S přihlédnutím k aktuálnímu stavu ekonomiky České republiky je zřejmé, že extrémní 

varianty financování nejsou reálné. Financování olympijských her převážně veřejnými 

zdroji tak, jak tomu s největší pravděpodobností bylo v případě Moskvy v roce 1980 

nebo Pekingu v roce 2008, není slučitelné se strategií Českého státu. Na druhé straně i 

pokus o financování her výhradně ze zdrojů soukromých se nejeví jako příliš 

pravděpodobný. Znamenalo by to totiž najít finančně velice silného partnera/silné 

pai-tnery, kteří by financovali veškeré projekty s pořádáním her související. V opačném 

případě je finanční podpora státu nezbytná. 

Domnívám se, že by nebylo dobré spoléhat se na přílišnou podporu státních, případně 

městských a obecních zdrojů. Toho se dá docílit volbou vhodně naplánovaných 

atraktivních projektů, které by byly schopny přilákat větší množství soukromých zdrojů, 

pro něž by bylo zajímavé na těchto projektech participovat. Výsledným řešením by pak 

byl mix soukromých a veřejných zdrojů s mírnou převahou zdrojů soukromých. Na 

grafu č. 2 by se tedy Praha pohybovala někde mezi Soulem a Sydney. 
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9. Rizika přinášející dodatečné náklady 

O ziskovosti olympijských her se vedou veliké diskuze i díky tomu, že celkový finanční 

přínos her je těžko vyčíslitelný. Finanční přínos neboli výnosy tvoří jednu část rovnice 

určující zisk. Druhou částí této rovnice jsou náklady a ty už můžeme vyčíslit mnohem 

přesněji. I když i v tomto případě víme z historie, že v některých případech pořád panují 

ohledně konečných nákladů dohady a pořadatelská města mlží nebo skutečné náklady 

zkreslují. Nebuďme však tak pesimističtí a vraťme se k základní rovnici: 

ZISK = VÝNOSY - NÁKLADY 

a vycházejme z toho, že celkové výnosy jsou těžko vyčíslitelné, zatímco náklady jsme 

schopni určit poměrně přesně. Zvýšení zisku můžeme dosáhnout maximalizací tržeb 

(výnosů) nebo minimalizací nákladů. V našem případě se pak logicky zaměříme na 

náklady a můžeme s jistotou říci, že čím nižší budou náklady, tím větší bude zisk, anebo 

případná ztráta menší. 

V následujícím textu se zaměřím na několik oblastí, v nichž spatřuji potenciální riziko, 

které by mohlo vést k neočekávanému nárůstu nákladů na olympijské hry. Oblasti, jež 

považuji v podmínkách České republiky za nejrizikovější, jsou následující: 

• ekonomické důvody, 

• špatný nebo nekvalitní koncept her, 

• úmyslné podhodnocení nákladů, 

• spekulace a korupce, 

• nákladový mix, 

• nečekané události. 
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9.1 Ekonomické důvody 

Od doby ohlášení pořadatelského města do doby konání samotných her uplyne 7 let, 

během kterých může projít ekonomika pořadatelské země nečekaným vývojem. I přesto, 

že dnes existují výhledy ekonomického vývoje, z každodenní zkušenosti víme, že ne 

vždy dojde k jejich přesnému naplnění. A tak i v případě, že pořadatelské město má 

perfektní koncept her, kde efektivně využívá všech zdrojů, nečekaný ekonomický vývoj 

může zvýšit náklady a hry se tak mohou proměnit ve ztrátové. Ekonomických příčin 

může být řada, například inflace, změny valutových kurzů, které mohou způsobit velké 

změny v rozpočtu, zavedení dovozních cel zdražující vstupy a mnoho dalších. 

Jako příklad z praxe bych uvedl olympijské hry v Montrealu v roce 1976. I přesto, že 

měli organizátoři velmi chytré nápady a jako první přišli například se sponzoringem, 

celkový výsledek byl přičiněním několika faktorů katastrofální. Jedním z nich byl i 

vývoj kanadské měny. Když byly hry plánované, tak byl kanadský dolar silný, a proto si 

na akci organizátoři půjčili v USA. Jenže během několika let se situace změnila, 

americký dolar posílil a jejich již tak velké dluhy se téměř zdvojnásobily. Jak již víme, 

hry skončily obrovským dluhem, který byl splacen teprve v roce 2006 (Olympiáda je 

vždy riskantní, 2007). 

Vzhledem k poměrně velkému časovému rozmezí je velice těžké najít způsob, jak 

negativní ekonomické dopady odstranit. Dají se však alespoň částečně eliminovat co 

možná nejpřesnější predikcí ekonomického vývoje. 

9.2 Špatný nebo nekvalitní koncept her 

Akce takového rozsahu, jakou představují olympijské hry, vyžaduje dlouhé roky 

příprav. Je proto nutné vytvořit dokonalý koncept her. Každá část, která je pak 

naplánována špatně nebo není využito kvalitních zdrojů, může vést k zvýšení nákladů. 

Je nutné spolupracovat s odbornou veřejností, s politiky, architekty, urbanisty, 

sociology, ekonomy, sportovci, odborníky na dopravu a bezpečnost, představiteli MOV 
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a měst, která hry pořádala v minulosti a dalšími. Je také třeba nechat provést řady 

ověřovacích studií, studií proveditelnosti a další. 

Jedna z hlavních diskuzí se vždy vede kolem výstavby sportovišť a zejména pak 

hlavního olympijského stadionu. Je velice důležité určit poolympijské využití stavby. 

Dnešní technologie nabízejí v tomto směru několik variant: zachování sportovišť, 

přestavba sportoviště na zařízení s jiným účelem (např. kulturním), demontování 

sportovišť a jejich převezení a použití v jiných městech České republiky nebo jejich 

prodej do zahraničí. 

V případě pražské olympiády pořád vedou významní čeští architekti debatu, zda je 

možné umístění hlavního ceremoniálního stadionu do konceptu Letenského výstaviště, 

jak by se tento koncept musel změnit a zda by nebylo lepší zvolit jinou variantu, např. 

využití lokality Strahov. Toto je jedna z příčin, která může působit negativně na 

veřejnost, protože nepanuje jednotný souhlas a koncept her se pak jeví jako 

nedostatečně připravený. 

Jak se tedy vyvarovat nečekaných nákladů vyplývajících z nekvalitního nebo špatného 

konceptu? Recept je poměrně jednoduchý: připravit koncept dobrý a kvalitní. 

Spolupracovat se špičkovými odborníky a nešetřit finančními prostředky na detailně 

zpracované analýzy. Vybrat takové projekty, které jsou výsledkem většinové shody a 

nebudou tak vzbuzovat negativní reakce veřejnosti. 

9.3 Úmyslné podhodnocení nákladů 

I přesto, že je s mnohaletým předstihem téměř nemožné celkové náklady přesně vyčíslit, 

města se snaží náklady podhodnocovat, i když znají pravdu, aby získala výhodu před 

ostatními. U všech her byly vždy konečné náklady vyšší, než uváděly odhady v prvních 

plánech, a to o desítky až stovky procent. Dalším důvodem je získání podpory lidí, bez 

níž se žádná olympiáda pořádat nedá. Teprve když je rozhodnuto, začnou organizátoři 

postupně přicházet s dodatečnými náklady, jako se tomu stalo například v Londýně. 
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Domnívám se, že tento stav může nastat i v přípravách pražské kandidatury, a to z obou 

výše zmíněných důvodů. 

Tady se opět nabízí poměrně jednoduchý recept: náklady uvádět skutečné. Dá se 

očekávat, že jakékoli zkreslení nákladů se dříve či později projeví. Pokud se projeví 

v průběhu konání her nebo po nich, způsobí to nárůst nákladů a snížení zisku nebo 

vzniku ztráty. Pokud se tak stane v průběhu fáze kandidatury, bude celý koncept her 

znehodnocen. 

9.4 Spekulace a korupce 

Dalším nebezpečím, které s sebou jistě přináší nárůst nákladů, jsou spekulace. V rámci 

olympijských her je potřeba postavit spoustu nových zařízení, případně stávající 

zrekonstruovat a zmodernizovat. Pokud nebudou důkladně vyřešeny náležité 

majetkoprávní vztahy a všechny projekty smluvně zabezpečeny, nabízí se velký prostor 

ke spekulacím. Spekulanti pak mohou skupovat strategické pozemky nebo stavby a 

v průběhu výstavby zařízení potřebných pro konání olympijských her je pak prodávat za 

několikanásobně větší cenu. 

Jak již bylo uvedeno, investice spojené s olympiádou v Praze dosahují výše desítek 

miliard korun. Určitě se najde řada subjektů, které by si rády z této sumy taky kousek 

ulouply. V České republice je pořád korupce silně zakořeněná ve všech sférách lidské 

činnosti, korupční skandál před několika lety dokonce zasáhl i MOV. Pokud nebudou 

všechna výběrová řízení transparentní a budou o nich rozhodovat úplatní lidé, hrozí pak 

zastavení prací a několikaleté soudní spory vedoucí k enormnímu růstu nákladů. 

Nejlepší způsob, jak zabránit spekulativnímu a korupčnímu jednání, vede přes smluvně 

podchycené majetkoprávní vztahy a přes transparentní vedení výběrových řízení. 
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9.5 Nečekané události 

Mezi nečekané události, jež by mohly ohrozit konání olympiády, řadím především 

živelné pohromy. V podmínkách České republiky se jedná zejména o povodně, které již 

několikrát v minulosti naši zemi zasáhly. Povodně mohou způsobit nejen škody na 

sportovních zařízeních, ale mohou také vést k přesměrování veřejných výdajů na pomoc 

postiženým oblastem. Tento přesun pak může způsobit zpoždění dokončení projektů 

potřebných k bezproblémovému uspořádání olympiády v Praze. 

Jako další nečekanou událost, která může radikálně navýšit náklady, vidím hrozby 

teroristických útoků, což má za následek potřebu navýšení zdrojů plánovaných na 

bezpečnost v průběhu her. Teroristické útoky z ll. září 2001 nejenže výrazně ovlivnily 

Zimní olympijské hry v Salt Lake City, které se konaly jen pár měsíců nato, ale zároveň 

zvedly náklady na bezpečnost při hrách v Aténách v roce 2004 a nepochybně ovlivní i 

další hry v budoucnosti. 

Je velmi těžké hledat způsoby, jak zabránit těmto i jiným nečekaným událostem. Jedním 

způsobem však může přeci jen být omezení závislosti na veřejných zdrojích a 

maximální využití zdrojů soukromých. 

9.6 Mix nákladů 

Posledním rizikem, které zde uvedu, je mix nákladů. Domnívám se totiž, že i poměr 

veřejných a soukromých výdajů na celkových nákladech může právě tyto celkové 

náklady podstatně ovlivnit. Z historie víme, že mezi pořadatelská města, která skončila 

po závěrečném ceremoniálu v prokazatelném deficitu, patřil například Montreal v roce 

1976 nebo také Mnichov v roce 1976. Naopak hry v Los Angeles v roce 1984 skončily 

velkým úspěchem a generovaly zisk. Pokud se znovu podíváme na graf č. 2 ukazující 

poměry soukromých a veřejných zdrojů, zjistíme, že právě tato města leží na opačných 

koncích úsečky. Los Angeles tedy na konci jednom, který představuje financování 

olympijských her téměř výhradně ze zdrojů soukromých. Montreal a Mnichov na konci 

opačném, představujícím financování her s převahou zdrojů veřejných. 
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Vzhledem k již uvedeným údajům například o neúspěchu her v Montrealu si netroufám 

tvrdit, že je tento jev pravidlem, ale domnívám se, že stojí minimálně za pozornost. Je 

totiž zcela logické, že soukromé subjekty svoje investice velice pečlivě zvažují a v 

průběhu času si je hlídají a vyhodnocují jejich přínosy, protože na jejich výsledku může 

záviset jejich přežití. Na druhé straně se domnívám, že v případě veřejných výdajů není 

tlak tak veliký a z "cizího se snadněji dává". 

V případě správnosti této úvahy by pak stejně jako v předchozím případě k eliminaci 

tohoto rizika vedlo použití takového mixu zdrojů, ve kterém mají převahu zdroje 

soukromé. 
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10. Závěr 

Po volbě kandidátských měst na pořadatelství olympijských her v roce 2016, ve kterých 

Praha neuspěla, se objevila v médiích řada přirovnání. Jedno z nich přirovnalo Prahu k 

maturantovi, který je nervózní a neotrkaný a poprvé předstupuje před zkušební komisi 

MOV. A její hodnocení? Trojky, občas i nějaká čtyřka. 

Ano, Praha neuspěla. Neuspěla tedy společnost PRAHA OLYMPIJSKÁ, která v tomto 

boji Prahu zastupovala, a ta se na užší seznam kandidátských měst nedostala a nezískala 

tak právo dál bojovat o pořadatelství letních olympijských her. Co však společnost 

získala je čas. Čas na zhodnocení své dosavadní činnosti. Prahu olympijskou tak 

v následujících týdnech a měsících čeká společně s Českým olympijským výborem a 

Magistrátem hl.m. Prahy, tedy subjekty, které společnost založily, hodnocení úspěšnosti 

dosavadní činnosti a zejména přijmutí rozhodnutí, zda bude činnost společnosti 

ukončena, nebo bude pokračovat a pokusí se o získání her v roce 2020. 

Neúspěch zřejmě nikoho nepřekvapil. Nepřekvapil ani odpůrce ani obhájce myšlenky 

PRAHA OLYMPIJSKÁ. Vždyť to byl první pokus Prahy olympijské hry získat a i 

takové světové metropole jako New York, Paříž nebo Moskva odešly při minulých 

kandidaturách jako poražené. Na druhou stranu i kandidatura samotná vyžaduje nemalé 

finanční prostředky a Praha by určitě nechtěla jít ve stopách Istanbulu, který se od roku 

2000 pokoušel o získání her čtyřikrát po sobě, přičemž se dvakrát nedostal ani na užší 

seznam kandidátů. 

Pokud se tedy Praha rozhodne v bojích o získání pořadatelství největší sportovní 

události pokračovat, už nebude v pozici nezkušeného maturanta, ale v pozici studenta 

prvního ročníku vysoké školy. Bude na ni ze strany veřejnosti vyvíjen větší tlak a budou 

se od ní očekávat lepší výsledky. Budou se už očekávat dvojky a sem tam i nějaká ta 

jednička. Trojky a čtyřky by už byly ostudou. 

Jak jsem již uvedl v úvodu, Praha má teď především čas. Má čas znovu projít 

navrhovaný koncept her, znovu oslovit architekty a odbomťky a snažit se jednotlivé 
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projekty aktualizovat a především zlepšovat. Bude zde také prostor pro revidování 

ostatních alternativ, případně pro hledání alternativ nových, které se objeví časem. 

Technický pokrok s sebou rovněž může přinést řešení, která v dnešní době ještě 

neznáme. 

Praha má také čas na to, aby přesvědčila občany České republiky, že to myslí 

s kandidaturou vážně. Že přínosy, které olympiáda přinese, budou větší než náklady na 

ní potřebné a že z ní bude profitovat každý nebo většina občanů. Zatím se totiž stále 

mnoho obyvatel dívá na možnost pořádání olympiády skepticky. 

Praha má také čas navázat nové rozhovory s politiky, znovu jim vysvětlit své plány a 

záměry a získat si je na svou stranu. Zřetelná podpora vlády totiž při minulé kandidatuře 

chyběla. Jak uvádím ve své práci, podpora vlády a vládních výdajů je pro pořádání 

olympijských her v Praze klíčová. Bez veřejných zdrojů je totiž v současné době 

pořádání olympiády v Praze nemyslitelné. 

Z přehledu investic potřebných v oblasti dopravní infrastruktury vyplývá, že zásadní 

projekty v Praze jako např. rozšiřování a modernizace pražské integrované dopravy, 

včetně stavby nových stanic metra, i zásadní projekty v rámci České republiky jako 

např. dostavba dálnic a rychlostních silnic nebo železničních koridorů budou ukončeny 

zhruba v horizontu 10 let. Tento přehled ale také ukázal, že posouvání termínů 

dokončení není jevem výjimečným, ba naopak. Praha i další města a obce získávají tak 

čas na výstavbu nebo dostavbu těchto investic, které jsou zaneseny v jejich územních a 

strategických plánech. Z tohoto pohledu pak hraje čas jednoznačně pro ně. 

Česká republika je mladá, moderní země, která má velký potenciál k dalšímu 

ekonomickému růstu. Je členem Evropské unie a Schengenského prostoru. I přesto se 

však stále musí potýkat s jevy negativními, jako je například korupce. Přehled možných 

negativních vlivů, které by mohly ohrozit pořádání olympijských her a mohly by přinést 

nežádoucí dodatečné náklady, ukazuje, že rizik existuje velká řada. Zároveň jsem však 

nastínil i způsoby, jak tato rizika minimalizovat nebo úplně eliminovat. Dá se reálně 

očekávat, že s postupem času bude šance tato rizika eliminovat větší. 
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Je také jasné, že motorem české ekonomiky jsou úspěšné české firmy, zejména ty 

působící v silné konkurenci na zahraničních trzích. Sport byl v minulosti brán více jako 

zábava pro volný čas než jako byznys, ale i to se mění a dále měnit bude. Firmy budou 

hledat nové příležitosti, kam investovat, a právě ve spojitosti s pořádáním olympijských 

her se jim nabídne řada zajímavých projektů. To by mohlo způsobit příliv dalších 

soukromých zdrojů a ve spojitosti s postupným rozvojem dopravní infrastruktury by se 

tak vytvořil model financování, ve kterém by se alespoň částečně omezila závislost na 

zdrojích veřejných. 

Praha nezískala právo pořádat olympijské hry v roce 2016, ale získala čas. Na základě 

plnění dílčích úkolů, které jsem si zadal v úvodu této práce, jsem došel k závěru, že 

právě čas je to, co Praha potřebuje. Postupem času dojde totiž ke zlepšení dopravní 

infrastruktury v celé České republice, dojde ke zvýšení blahobytu obyvatel, vzroste 

počet úspěšných českých firem a Praha se stane moderní metropolí. Pak nastane, podle 

mého názoru, ideální čas pro pořádání olympijských her. 

Jsem přesvědčen, že se mi podařilo splnit cíl této práce, a to ověřit hypotézu: "Praha je 

schopná zajistit transparentní financování sportovní akce takového rozsahu, jakou 

představují letní olympijské hry, a zároveň minimalizovat nebo zcela eliminovat možná 

rizika, která by znamenala dodatečné finanční náklady v budoucnosti". Pokud získaný 

čas bude využit maximálně efektivně ke splnění všech předpokladů pro konání 

olympijských her v Praze, věřím, že olympijský sen se může stát v horizontu 15-20 let 

skutečností. 
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12.Přílohy 

Příloha č. 1 

Rozmístění sportovišť pro olympijské hry v Praze 

Zdroj: Česká republika se uchází o pořádání XXXI. letních olympijských her. 
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Příloha č. 2 

Předpokládaný postup výstavby dálnic a uvádění nových úseků do provozu v letech 

2008-2010 
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