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Abstrakt 

Název práce:  Olympijské hry v Soči, komparace a prognóza 

Cíle práce:  Uceleně zpracovat, utřídit a kriticky analyzovat přehled poznatků o OH 

(Olympijských hrách) v Soči. Na základě uceleného nastínit prognózu dopadu OH na území, 

poskytnout praktická doporučení pro zlepšení ekonomického dopadu Her  

Metoda: V dané práci byly pouţity obecně teoretické metody (analýza, syntéza, komparace, 

analogie). Pro sestavení prognózy byla pouţita analýza odborné literatury z oblasti 

ekonomiky OH a jejích efektivity, prognóza je provedena metodou analogických úsudků na 

základě historických zkušeností jiných olympijských měst.  

Výsledky:  Zhodnocení ekonomické efektivity  Olympijských her v Soči, prognóza dopadu 

na území, praktická doporučení pro zlepšení ekonomického dopadu Her 

Klíčová slova:  Olympijské hry, Rusko, ekonomika, sportovní akce, efektivita 
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Abstract  

 

Title: Olympic Games in Sochi, comparison and prediction 

Goals: Based on a research of the Olympic Games in Sochi to create a forecast of future 

economic effects on the territorium 

Method: The prediction is based on the analogic situation in other countries that held the 

Olympic Games in the past. Induction method of representing the thought process, during 

which the individual facts formulate more general assertions and theories; deduction method, 

which are derived from the general conclusions contention for individual elements 

Results: Evaluation of economic efficiency, infrastructure development of the Olympic 

Games in Sochi, forecast of future economic effect 

Keywords: Olympics, Russia, efficiency, economics 
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1 ÚVOD  

Tématem mé bakalářské práce jsou Olympijské hry v Soči, komparace a prognóza. Toto 

téma jsem si nevybrala náhodou. Olympiády mě fascinovaly prakticky od dětství, vţdy jsem 

se těšila na televizní přenosy a nemohla dospat. Brala jsem je uţ tenkrát jako velkou oslavu 

vítězství člověka nad sebou samým, která šla aţ na hranici jeho moţností. Obdivovala jsem 

jednotlivé sportovce, kteří vytrvale trénovali, aby se na Olympiádu mohli kvalifikovat a této 

slavnosti sportu se zúčastnit.  

V době, kdy se poprvé uvaţovala nad tématem mé práce a jeho výběr se pomalu blíţil, 

jsem měla opět plnou hlavu olympiády. Bylo to téměř jediné, na co mohl člověk vlivem 

„sportovní televizní masáţe“ myslet a tento pocit mi utkvěl aţ do konce celého roku 2014. 

V této souvislosti mě napadla řada otázek k tomuto tématu a tak jsem se o olympijské hry 

začala ještě více zajímat. Zároveň mám velmi kladný vztah k Rusku. Výběr tématu mé 

bakalářské práce byl proto jasný.  

První Olympijské hry se konaly více neţ 3000 let zpátky. Navzdory přísným 

poţadavkům na provedení Olympijských her, státním regulacím, zavedeným normam - kaţdá 

země přináší něco nového, unikátního do kultury Olympijských her. "Sport se stal světovým 

jazykem, společným jmenovatelem, který můţe překonat všechny bariéry. Sport je výkonný 

nástroj pro pokrok a rozvoj "- toto tvrzení patří  Ban Ki-Moonovi, generálnímu tajemníku 

OSN. Země se mezi sebou soupeří, aby mohly hostit Olympijské hry s cílem zlepšit 

konkurenceschopnost regionu. Při planování tak velké sportovní akce je důleţité myslet nejen 

na bohaté a hezké Hry, přílákání známých sportovců a velkého mnoţství turistů, velkolepá 

slavnostní ceremonia, ale i na to, jaký to bude mít dopad potom. XII. zimní olympijské hry 

konané roku 2014 v Soči vyvolaly řadu kontroverzí. Je obecně známo, ţe Rusové podcenili 

časovou náročnost výstavby pro tak rozsáhlý projekt a konečné úpravy se někdy dělali aţ 

těsně před začátkem samotných her, coţ bylo médii velmi kritizováno. Nicméně celkově 

hodnotili posléze média celkově hry v Soči jako velice úspěšné a velmi výnosné. Práce je 

pokusem autorky analyzovat dopad OH (Olympijských her) na území v porovnání 

s předešlými Hrami. Přínosem práce jsou cenná doporučení ohledně vyuţití Olympijských 

objektů po ukončení Olympijského cyklu.  
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Zvolené téma je velmi aktualní pro oblast, ne kterou je práce zaměřená, jelikoţ Rusko se 

stává pořadatelem čím dál více mezinárodních sportovních událostí a je potřeba vědět, jak je 

lépe organizovat z ekonomického hlediska.  Práce je souborem teoretických poznatků, které je 

moţné aplikovat v praxi manaţerů velkých sportovních událostí s cílem maximalizace 

pozitnivního dopadu akce na ekonomiku a ţivotní úroveň. 

 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

V této části práce bych v rámci teoretických východisek ráda popsala olympijské hry, 

olympijské město Soči a zaměřila se na zkušenosti jiných měst. 

2.1 Olympijské hry v historii a současnosti 

2.1.1 Historie OH 

K danému tématu nejprve bych shrnula samotnou historii samotných olympijských her. 

Historie samotných her sahá aţ do období Antiky, o přesném data konání prvních 

olympijských her, které byly předchůdcem pro hry novodobé, však historikové vedou dodnes 

spory.  Nicméně se ví, ţe první hry se konaly v Řecku, na ostrově Peloponés v městě Olympia 

a odtud je pro toto sportovní úsilí odvozen i jejich název. Prapůvodní vznik antických her není 

zcela jasný. Mýty a pověsti uvádějí několik moţných variant, kdo je zaloţil. Mohl to být 

například Herakles, syn boha Dia nebo byly zaloţeny právě na jeho počest. Nejen v Řecku se 

staly různé sportovní hry populární. „Panem et circenses“ se stalo významným politickým 

heslem císařů v době Římské, kterým si tak získávali obyčejný lid. Z toho vyplývá, ţe jiţ 

tehdy si lidstvo uvědomovalo důleţitost sportu, jak z hlediska udrţení kondice a z hlediska 

přirozené rivality, tak z hlediska formy zábavy, a to jak aktivní, tak pasivní. 
1
 

Za zakladatele novodobých olympijských her je povaţován Pierre de Coubertin (1863-

1937), který tvrdil, ţe atletismus: „můţe rozpoutatvášně nejušlechtilejší i nejniţší. Můţe 

podpořit vlastnosti jako nezištnost a ctiţádost právě tak jakotouhy pozisku, můţe být rytířský 

nebo zvrhlý, statečně muţný nebo zvířecký. Lze ho vyuţít jak k upevnění míru, tak k přípravě 

na válku.“
2
 Leč ţil ve Francii, pocházel z niţší italské šlechty, byl nadšením sportovcem a 

                                                 
1
 ГИК, Евгений. Популярная история олимпийских игр. Москва: Эксмо, 2013. ISBN 978-5-9950-0346-5.  

2
ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. 

století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6, s. 92 
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cestovatel. „V letech 1875-1881 odkryla německá archeologická expedice vedená Ernstem 

Curtiem posvátný okrsek pod horou Krónos, vzývanou Starou Olympii. Zpráva o objevu 

nadchla Francouze Pierra de Coubertina.“
3
Svou myšlenku představil Francouzskou unií 

atletických sportů, ale bez úspěchu. Nevzdal se a nakonec svolal ve dnech 16. – 24. června 

1894 konferenci, na němţ níţ vznikl Mezinárodní olympijský výbor.
4
A tak byla v Athénách 

v dubnu roku 1896 idea olympiády obnovena. 

Letní olympiáda se od té doby koná od roku 1896 a zimní od roku 1924. Olympiáda se 

koná po čtyřech letech. Do roku 1992 se konala ve stejném roce, jak zimní, tak letní 

olympiáda. Po té, od roku 1994 se začaly konat olympijské hry po dvou letech, s tím, ţe se 

pravidelně střídají zimní a letní olympiády. Důvody rozloţení her do jednotlivých roků byly 

především ekonomické: moţnosti zisku a rozloţení nákladů. Letní olympijské hry mohou 

trvat maximálně 16 dní a zimní 12 dní.
5
 

 

2.1.2 Novodobé OH
 

Mezinárodní olympijský výbor sídlí ve Švýcarsku, v a je nejvyšším orgánem 

olympijského hnutí. Tento výbor má za úkol v souladu s olympijskou chartou následující 

body 
6
:  

 povzbudit a podpořit etiku ve sportu a výchovu mládeţe prostřednictvím 

sportu; 

 zabezpečení fair play ve sportu a zamezení násilí; 

 povzbuzovat a podporovat sportovní organizaci, rozvoj a koordinaci sportu a 

sportovních soutěţí; 

 zajištění konání pravidelných Olympijských her; 

 podpora míru v rámci spolupráce s veřejnými nebo soukromými organizacemi; 

 ochrana nezávislosti olympijského hnutí; 

 propagace ţen ve sportu na všech úrovních a ve všech strukturách s ohledem 

na provádění zásady rovnosti muţů a ţen; 

                                                 
3
Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj [online]. 2005 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/text/25--historie 
4
FINDLING, John E a Kimberly D PELLE. 1996. Historical dictionary of the modern Olympic movement. 

Westport, Conn.: Greenwood Press. 460 p. ISBN 0313284776, s.350-355 
5
NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 512 s. ISBN 978-

80-7357-666-0.  
6
The organization [online]. 1999 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.olympic.org/about-ioc-institution 
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 boj proti dopingu ve sportu; 

 podpora a vytváření opatření na ochranu zdraví sportovců; 

 boj proti politickému nebo komerčnímu zneuţívání sportu a sportovců; 

 podněcování a podpora úsilí sportovních organizací a veřejných orgánů na 

zajištění sociální a profesní budoucnosti sportovců; 

 podpora rozvoj sportu pro všechny; 

 podpora ţivotního prostředí, udrţitelného rozvoje v oblasti sportu; 

 podpora pozitivního dědictví z účasti na olympijských hrách v hostitelských 

městech a hostitelských zemí; 

 podpora prolnutí sport s kulturou a vzdělávání; 

 povzbuzovat a podporovat činnost Mezinárodní olympijské akademie (IOA) a 

dalších institucí, které se věnují olympijské vzdělání.
7
 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe o místě konání olympijských her rozhoduje tedy právě 

Mezinárodní olympijský výbor v rámci hlasování několik let před samotnou událostí.  Výběr 

závisí na několika různých faktorech. Za nejdůleţitější povaţuji tyto:  

 poloha a klimatické podmínky; 

 kultura, historiemísta a politická situace (vč. bezpečnosti v dané zemi a 

zdravotního zázemí); 

 vztah k ţivotnímu prostředí a moţnost opatření; 

 stadiony a ostatní infrastruktura a moţnosti cestovního ruchu;vztah k podpoře 

sportu; 

 finanční moţnosti daného města (státu). 

„Olympijský oheň poprvé plál nad hlavním stadiónem v Amsterdamu roku 1928 a v 

roce 1936 přišel Carl Diem s nápadem pořádat olympijskou štafetu ze Staré Olympie do místa 

konání olympijských her.“
8
Kaţdá olympiáda přitom začíná tzv. zahajovacím ceremoniálem, 

kde jsou představeni jednotlivé země a jejich sportovci, kteří se budou her účastnit. Stejně tak 

k ukončení her je pořádán tzv. závěrečný ceremoniál. V současnosti jsou tyto ceremoniály 

                                                 
7
ЗАМОСТЬЯНОВ, Арсений. Хуан Антонио Самаранч.: От Москвы до Москвы. Москва: Голден Би, 

2014. ISBN ISBN 5-901124-08-1. 
8
Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj [online]. 1999 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/text/25--historie 
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sledovány téměř celým světem a země, které jsou pořadateli dané olympiády, si dávají záleţet 

na jejich programu, jelikoţ olympijské hry jsou prestiţní záleţitostí pro danou pořadatelskou 

zemi, resp. město, které můţe od té doby pouţívat přídomek „olympijské“. Zároveň je nutno 

říci, ţe tyto ceremoniály a ceremoniál předávání medailí mají jasně stanovená pravidla. Stejně 

tak jako svá pravidla mají olympijské symboly, olympijskou charta i samotné olympijské 

disciplíny apod.  

Organizace olympiády se řídí první kapitolou olympijské charty. Skládá se ze tří 

hlavních částí
9
 

 Mezinárodní olympijský výbor (MOV): nejvyšší orgán hnutí; 

 Mezinárodní sportovní federace (MSF): mezinárodní nevládní organizace 

zaštiťující, která zajišťuje 1 či více sportů na celosvětové úrovni, jeţ zahrnují i 

organizace spravující tyto sporty na národní úrovni; 

 Národní olympijské výbory (NOV): posláním je rozvoj, podpora a ochrana 

olympijského hnutí v domovských zemích. NOV jsou jedinými organizacemi 

ve svých zemích, které mohou vybírat a určovat města, která mohou ţádat o 

uspořádání olympijských her. Kromě toho jsou rovněţ jedinými organizacemi, 

které vysílají své sportovce na olympijské hry. 

Členové Mezinárodní olympijský výbor jsou dobrovolníci zastupující tento výbor a 

olympijské hnutí ve své zemi.  

V současnosti má Mezinárodní olympijský výbor 22 komisí, které mají poradní funkci 

pro „hlavu“ mezinárodního výboru.  Hlava mezinárodního výboru je označován za prezidenta 

(předsedu). Při olympiádách jsou navíc k dispozici koordinační komisea hodnotící komise, 

které mohou být dočasné nebo trvalé. Prezident Mezinárodního olympijského výboru jmenuje 

členy dané komisea určí její poslání.  Členové musejí být odborníky ve sféře, kterou se má 

dotyčné komise zabývat. Některé komise zahrnují členy mezinárodního olympijského výboru, 

sportovní experty, zástupce mezinárodních olympijských sportovních federací a národních 

olympijských výborů, technické odborníky, poradce a sportovce. Předsedat takové komisi 

však mohou pouze členové Mezinárodního olympijského výboru.
 

Mezi současná sportovní klání na letních olympijských hrách se řadí (dle abecedního 

pořádku): atletika, badminton, basketbal, box, cyklistika, fotbal, gymnastika, házená, jachting, 

                                                 
9
 MOV [online]. 1998 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.olympic.cz/text/24--mov 
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jezdectví, judo, kanoistika, lukostřelba, moderní pětiboj, plavání, pozemní hokej, skoky do 

vody, sportovní střelba, stolní tenis, synchronizované plavání, šerm, taekwondo, tenis, 

triatlon, veslování, vodní pólo, volejbal, vzpírání a zápas. 
10

 

Na zimních olympiádách se dnes soutěţí v těchto disciplínách (dle abecedního 

pořádku): akrobatické lyţování, alpské lyţování, běh na lyţích, biatlon, boby, curling, 

krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení, saně, severská kombinace, short track, skeleton, 

skoky na lyţích a snowboarding. 

 

2.1.2 Financování OH 

Samotným tématem by mohlo být financování olympijských her. V dnešní době bývají 

hlavními sponzory tak velkých utkání především mezinárodní koncerny, kteří si v rámci 

sponzorství, kdy dochází k vzájemně výhodnému obchodnímu partnerství mezi sponzorem 

jako poskytovatelem finančních zdrojů a sponzorovaným, jako příjemcem.
11

 Pitts a Stottlar  

se shodovali, ţe „sponzorování nabízí mnoho zřetelných výhod jdoucích nad většinu 

konvenčních reklamních technik. Reklama podává přímou komerční zprávu, zatímco 

sponzorování se dostává k lidem z různých zdrojů.  Sponzorování zahrnuje i společnost, která 

je připravena učinit závazek a podporu nějaké činnosti, to znamená, ţe se v této činnosti 

orientuje více na lidi neţ na reklamní návrhy. Sponzorování je také časově vytrvalejší ve 

svých závazcích.“
22  

Bývalý předseda mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio 

Samaranch nastartoval v letech 1980-2001 novou éru v oblasti financování olympijských 

aktivit. Současný stav kodifikuje Olympijská charta z roku 2004, která říká: „Olympijské hry 

jsou výhradním majetkem MOV, který vlastní všechna práva a veškeré údaje s tím spojené… 

Všechny výnosy z konání olympijských her musí být pouţity na rozvoj olympijského hnutí a 

sportu.“
12

 Olympiáda je v dnešní době financována z pěti hlavních zdrojů: 

 vysílací (televizní) práva; 

 prodej vstupenek; 

 projekt TOP; 

 licencing; 

                                                 
10

 Všechny sporty OH. Olympijské hry [online]. 2014 [cit. 2015-08-24]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/text/93--vsechny-sporty-oh 
11

 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 225 s. ISBN 

9788073761509 
12

 Olympijská charta  [online]. 2000 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z:  http://www.olympic.cz/text/26--olympijska-

charta 
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 marketingový program pořadatelů her. 

Podle Evropského parlamentuje vysílání Olympijských her v Evropské Unii zadáno jen 

stanicím, které jsou bezplatné, volně přístupné, nevysílají tedy zakódovaně a mohou být všude 

přijímány.Z prodeje práv televizním společnostem se získá zhruba polovina veškerých financí 

Mezinárodní olympijský výbor a druhou polovinu získají organizátoři her.
13

 Další příliv 

financí Mezinárodnímu olympijskému výboru zabezpečují vstupenky. Ceny vstupenek na 

olympiádu v Soči byly v rozmezí od 500 po 34 000 rublů (tj. od 300 po 21 000 Kč). 

Organizátoři přitom slibovali, ţe na jakékoliv sport můţete přijít za 1 500 rublů (935 Kč). 

"Průměrná“ vstupenka stála 6 400 rublů (asi 4 000 Kč).
14

  

Významným je financování pomocí tzv. TOP projektu, který započal v roce 1985. 

Smlouvy v rámci tohoto marketingové projektu jsou uzavírány na čtyřletý olympijský cyklus. 

Pro olympijský cyklus her v Soči byly  tzv. TOP firmy Coca-Cola, Omega, Samsung, Visa, 

Atos, DOW, GE, Panasonic, McDonald‘s a P&G. Tyto firmy, mohly neomezeně po celý 

olympijský cyklus uţívat olympijskou symboliku. Oproti minulému cyklu ubyl jeden TOP 

sponzor – výrobce počítačů Acer. „Partneři organizačních výborů konkrétních her mají 

zajištěny benefity sponzoringu na lokální úrovni, právo uţívat olympijskou symboliku a po 

dobu her také olympioniky. Pro ZOH v Soči mezi tyto firmy patří osm národních partnerů 

(např. Aeroflot, Megafon nebo Volkswagen), tři partneři (např. PwC), devět oficiálních 

dodavatelů her (např. baltika) a 20 dodavatelů (např. Scania, Adecco nebo Rossatom). 

Partnery Českého olympijského výboru (ČOV) jsou firmy, které se prezentují po celý čtyřletý 

olympijský cyklus ve spolupráci s ČOV. Mohou vyuţívat olympijskou symboliku a ve svých 

kampaních po dobu olympiády i olympioniky. Pro stávající olympijský cyklus má ČOV čtyři 

generální partnery (Pilsner Urquell, Škoda, ČEZ a Česká spořitelna), dále sedm oficiálních 

partnerů (RWE, Česká pošta, T-Mobile, Lesy ČR, Alpine Pro, Sazka a Agrofert) a pět 

dodavatelů (Nutrend, Lasvit, Prim, AVMedia a KPMG).“
15

 

Posledním zdrojem, kterým je moţné financovat olympijského hnutí je obchod s 

olympijskou licencí. Finanční prostředky z tohoto zdroje přispívají procentuálně nejmenší 

                                                 
13

 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 512 s. ISBN 978-

80-7357-666-0.  
14

 Začal prodej lístků do Soči, nejlevnější jsou na hokejistky [online]. 2014 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/sport/zoh-2014/214233-zacal-prodej-listku-do-soci-nejlevnejsi-jsou-na-hokejistky/ 
15

Hlavní sponzoři olympijských her [online]. 2014 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 

http://www.svetsportu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2776:hlavni-sponzoi-

olympijskych-her&catid=34:ostatni&Itemid=61/ 



16 

 

částí, ovšem postavení  tohoto zdroje je nezastupitelné z hlediska symboliky – uţívání loga. 

Společnosti, kterým se licence uděluje jsou pečlivě vybírány.
16

 Jednotlivý organizátoři 

různých olympijských her pak mají vlastní marketingové programy k propagaci „své“ 

olympiády. Tyto programy jsou tedy s kaţdou novou olympiádou specifické, podle toho jakou 

strategii organizátorská země zaujme.  

 

2.2 Soči jako příležitost k prezentaci Ruska 

Soči (Сочи) je turistickým přímořským letoviskem, které se nachází cca 1000 kilometrů 

jiţně Moskvy, na břehu Černého moře a na úpatí pohoří Kavkaz. Rozlohou 3502 km
2
je cca 

3,5x větší neţ hlavní město Moskva a je největším městem Ruské federace. Ţije zde přibliţně 

350 tisíc obyvatel, většina z nich v úzkém pásu podél pobřeţí.Soči se vč. předměstských 

oblastí táhne do délky 147 kilometrů, coţ značí, ţe je nejdelším město v Evropě (v závislosti 

na pojetí evropských hranic).
17

Reliéf Soči je typicky horský. Mezi  tamějšími horami 

nalezneme zejména tyto: Amuko(1918 m n. m.), Bolšaja Čura (2250 m. n.m.) a nejvyšší 

vrchol Lagonakskova pohoří Fišt (2968 m. n.m.). S horskou oblastí jsou spojeny také  kaňony 

(Pohádkový kaňon, Chladný kaňon, Čertova vrata) a kamenné soutěsky (Krabísoutěska, 

Medvědí soutěska).
18

 

Soči na rozdíl od ostatních ruských oblastí liší podnebím, protoţe se nachází 

v subtropickém podnebném pásmu a tudíţ je jednou z nejteplejších oblastí v Rusku. Zároveň 

šlo o jedny z mála zimní hry, které byly pořádané v tomto podnebí.
19

 V této souvislosti 

proběhly také nepříznivé prognózy k umístění Soči ve výběru kandidátů na olympiádu, 

protoţe nebylo dostatečně zřejmé, jak Rusko bude schopno kompenzovat případné nepříznivé 

podmínky pro provozování některých zimních sportů v teplém počasí. 

Soči se řadí mezi turistické destinace a většina jejích příjmů je právě z turistiky. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o přímořskou oblast s řadou historických památek, lázeňských 

zařízení, a spoustou zábavních atrakcí má návštěvníkům, co nabídnout. Před Olympiádou jeho 

pohostinnosti vyuţívali zejména občané Ruské federace. Oblíbeným sportovně-rekreačním 

místem, je sopečné pohoří Krasnaja Poljana (''Красная Поляна''). 

                                                 
16

NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 512 s. ISBN 978-

80-7357-666-0. 
17

Sochi city, Russia [online]. 2010  [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://russiatrek.org/sochi-city 
18

 Klimat soci [online]. 2011 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://sochiru.ru/o-gorode/klimat-sochi 
19

Sochi city, Russia [online]. 2011 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://russiatrek.org/sochicity 
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Vítězství v kandidatuře Soči na zimní olympijské hry bylo pro Ruskou federaci 

významným milníkem, jak pro posílení sportovní oblasti v regionu, tak pro ekonomickou 

oblast, zejména moţnost rozvoje cestovního ruchu (zejména v rámci později nově 

vybudované celé infrastruktury).  O to, aby se Soči mohlo zařadit mezi pořadatelské město 

pro olympiádu, se Rusko nesnaţilo poprvé. První kandidaturu na moţné olympijské město 

Soči podstoupilo na pořádání zimních olympijských her jiţ v roce 2002. Tenkrát Mezinárodní 

olympijský výbor dal před Soči přednost americkému Salt Lake City. Tím zasadil Ruské 

federaci „zásadní ránu“, ale Rusko se rozhodlo nevzdat se a kandidovat znovu, zaslalo proto 

opětovnou přihlášku a dotazník naXXII. zimní olympijské hry. V červenci 2005 se vědělo, ţe 

je Soči v oficiální trojce pro olympijské město roku 2014.
20

 Mezinárodní olympijský výbor 

v tu dobu zúţil okruh kandidátů pouze na tři města ze sedmi. Vyřazeními městy v roce 2005 

byly: Sofie (Bulharsko), Jaca (Španělsko), Bordţomi (Gruzie) a Almaty (Kazachstán). Kromě 

Soči kandidoval na post olympijského města 2014 a do třech přijatelných míst se dostal ještě 

rakouský Salcburk, nebo jihokorejský Pchjongčchang. 5. července 2007 bylo definitivně 

známo, ţe Soči je olympijským městem pro XXII. zimní olympijské hry konané roku 

2014.Mnoho analytiků, ekonomů i politologů se shoduje, ţe prosazení Soči jako hostitelské 

město olympijských her se politicko-ekonomickou hrou Putina, který chtěl demonstrovat sílu 

Ruská federace, její moc, dostatek finančních prostředky a schopnosti. Jelikoţ na první pohled 

bylo jasné, ţe co se týká Soči, je to místo na první pohled nevhodné a těţko přizpůsobitelné, 

coţ pravděpodobně způsobilo, ţe ho Salt Lake City v roce 2002 na kandidatuře porazilo. I v 

očích mnoha Rusů, to bylo právě současný prezident Putin, který vyhrál zemi právo 

inscenovat hry.  

Thomas Bach, současný prezident Mezinárodního olympijského výboru, hájil na hrách 

v roce 2014 výběr Ruska jako olympijské hostitele i náklady na ně.  Řekl, ţe nelze mluvit o 

nákladech na olympijské hry, pokud jde o transformaci celého regionu na moderní destinaci, 

protoţe hodně z 50 miliardy dolarů, bylo vynaloţeno na hotely, silnice, mosty, elektrické 

rošty a ţeleznic, infrastruktury.
21

 Z tohoto hlediska rozhodně organizaci olympijských her 

v Rusku měla dopad na následující klíčové oblasti: 

 politické hledisko  - zviditelnění Ruska, 

                                                 
20

Na olympiádu 2014 zbyli tři kandidáti [online]. 2014 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 

http://oh.idnes.cz/na-olympiadu-2014-zbyli-tri-kandidati-duvdub/sport_oh 
21

By any measure, Sochi has been expensive for Russia. 2014 [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/world/by-any-measure-sochi-has-been-expensive-for-russia/2014 
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  rozvoj daného regionu – infrastruktura, tvorba pracovních míst,cestovní ruch, 

 stabilizace ekonomického vývoje. 

 Do dnešní doby je známo celkem 20 měst, jeţ uvádí tabulka č.1, která si mohou říkat 

olympijská města, neboť měly tu čest, ţe hostovaly olympiády. Zimní olympijské hry v Soči 

se konaly ve dnech 7. 02. 2014 – 23. 02. 2014. Jak dokládá obrázek č. 1, zúčastnilo se jich 

2873 sportovců v rámci 88 národních olympijských výborů, kteří se utkali o medaile v 98 

disciplínách.
22

  

Tab. č. 1 Olympijská města (Vlastní zpracování) 

Letní olympijské hry  

1896  

Atény 

1920  

Antverpy 

1948  

Londýn 

1968  

Mexico 

1988  

Soul 

2008 Peking 

1900  

Paříţ 

1924  

Paříţ 

1952 

 Helsinky 

1972  

Mnichov 

1992 

 Barcelona 

2012 Londýn 

1904  

St. Louis 

1928 

Amsterdam 

1956  

Melbourne 

1976  

Montreal 

1996 

 Atlanta 

2016 Rio de 

Janeiro 

1908  

Londýn 

1932 Los 

Angeles 

1960  

Řím 

1980  

Moskva 

2000  

Sydney 

--- 

1912 

Stockholm 

1936 

Berlín 

1964 

Tokio 

1984 

 Los Angeles 

2004  

Atény 

--- 

Zimní olympijské hry 

1924 

Chamonix 

1948  

Sv. Mořic 

1964 

Innsbruck 

1980  

Lake Placid 

1994 

Lillehammer 

2010 

Vancouver 

1928 Sv. 

Mořic 

1952  

Oslo 

1968 Grenoble 1984 

Sarajevo 

1998  

Nagano 

2014  

Soči 

1932  

Lake Placid 

1956  

Cortina 

1972  

Sapporo 

1988  

Calgary 

2002 Salt 

Lake City 

2018 

Pchjongčchang 

1936 

Garmisch 

1960  

Squaw Valley 

1976  

Innsbruck 

1992  

Albertville 

2006  

Turín 

2020 

Tokio  

                                                 
22

Sochi 2014. 2014 [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://www.olympic.cz/olympiada/59--soci-2014 
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Obr. č. 1 Účastnické země na OH v Soči (Zdroj: sport.cz) 

Zimní olympijské hry v Soči byly předmětem rozsáhlých diskusí v Rusku. Kritika 

byla způsobena obrovskými náklady spojenými s pořádáním OH. Ve skutečnosti při 

porovnání nákladů na OH konce 20. a začátku 21. století  1994-2010 s náklady OH v Soči, 

poslední jsou  4-5 krát větší. 

Pokud se budeme dívat úzce ve smyslu olympijských her, můţeme se souhlasit s 

kritikou obrovských nákladů. Pokud se však podíváme na tuto otázku komplexně, záporné 

hodnocení uţ zřejmé nebude. Vytvořené v první polovině 20. stoleti turistické centrum na 

počátku 21. století  bylo velmi zastaralé a nesplňovalo stále se zvýšující nároky i ruských 

občanů. Proto většina populace, která dříve travila dovolené na Černém moři, na počátku 21. 

století  se přestěhovali do Turecka a Egyptu. Vzestup cen byl také způsoben krátkou sezónou, 

která trvala pouhých šest měsíců - od konce dubna do začátku října, zatímco zdravotní centra 

a střediska bylo nezbytné udrţovat  po celý rok. V zimě většina z center byla prázdná. 

Proto organizátoři olympijských her v Soči měli před sebou sloţitější cíle:  výstavba 

moderních hotelů, modernizace zastaralé infrastruktury, modernizace letiště a ţelezničních 

stanic, výstavba silnic a tak dále. Velký poměr investic tak byl zaměřěn na na rozvoj celého 

Krasnodarského regionu. let. Investice do dlouhodobého majetku vyvolály vývoj stavebnictví, 

coţ do značné míry přispělo ke změnám v zaměstnánosti. 
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V období 2005 - 2009. došlo ke zvýšení počtu turistů (z 3 do 5 milionů lidí.) V 

podmínkách ekonomické krizi 2008-2009 nárůst byl z části způsoben reakcí na ekonomickou 

krizi a neschopnost vyuţít sluţeb zahraničních středisek. Zajímavá  je dynamika pobytu 

zahraničních turistů, jejíchţ počet se v roce 2013 zvýšil o 2,5 krát. Toto zvýšení můţe být 

důsledkem zvýšení zájmu o Soči jako o hlavní město zimních OH, stejně jako rostoucí 

popularita Soči jako centra různých mezinárodních aktivit, akcí a festivalů. 

Stojí za zmínku i velké mnoţství finančních prostředků, vynaloţených na rozvoj 

sportu v Jiţním federálním okruhu, výstavbu objektů pro tělesnou kulturu a sport, které 

vytváří předpoklady rozvoje dětského a mládeţnického sportu, podporu zdraví. 

Na počátku XXI století v Rusku setrvává ekonomická orientace exportu ropy, 

dominantní role přírodních zdrojů v hospodářském rozvoji a závislost na světových cenách 

ropy téměř vyčerpála svůj potenciál. Okolnosti určují potřebu aktivního vyuţívání 

alternativních příleţitosti udrţování hospodářského růstu. V tomto smyslu vliv moderních 

Olympijských her, v souvislosti s makroekonomickými faktory (zaměstnanost, objem 

investic, nové technologie, a pod.) na růst ekonomiky Ruska je obzvlášť důleţitý. 

Organizace her pomáhá diverzifikovat zdroje růstu a rozvoje, zlepšit 

makroekonomické ukazatele a slibuje úspěšné řešení hospodářských a sociálních problémů.
23

 

Olympijské hry vytvořili silný impuls k rozvoji sportu a podpoře zdraví, přispívají k rozvoji 

mezinárodní spolupráce, míru a porozumění mezi lidmi a národy. Chci věřit, ţe obrovské 

investice nebudou marné. A to uţ nezáleţí na finančních částkách, ale především na lidském 

faktoru. 

 

2.3 Ekonomická efektivnost a olympijský hospodářský cyklus 

Ekonomickou efektivnost můţeme definovat jako stav, ve kterém jsou všechny 

prostředky distribuovány optimálním způsobem. Z hlediska vstupů a výstupů je to snaha o 

minimalizaci nákladů, resp. maximalizaci uţitku.
24

 

Veškerá příprava a pořádání Olympijských her jsou součásti olympijského 

hospodářského cyklu. Ted‘ si ukáţeme, co mají společného klasické ekonomické cykly  a 

olympijský hospodářský cyklus, a jaké jsou jejich rozdíly. 

                                                 
23

 DURDOVÁ, I. Sportovní management. 1.vyd. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 2002. 122 s. 

ISBN 80–248–0130-2. 
24

Efektivnost (Efficiency) [online]. 2007 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/efektivnost 
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Teorie ekonomického růstu a hospodářských cyklů vysvětluje pohyb ekonomiky a 

výkyvy v ekonomické aktivitě v průběhu času.  V moderní ekonomie se nejvíce pouţívá 

následující dělení cyklů podle délky: Kitchinovy (24 let); Juglarovy (7 - 12 let); 

Kondratěvovy  (45-60 let a t.d.
25

 Nejvíce významné jsou pro ekonomiku střednědobé cykly 

Juglara. Hospodářský cyklus označuje pravidelné kolísání ekonomické aktivity na úrovni 

celé ekonomiky nebo její velké části (nikoliv pouze v určitém sektoru) okolo dlouhodobého 

trendu.
26

 Střídání relativního ekonomického růstu a relativního poklesu je nazýváno cyklem. 

Toto kolísání je často měřeno pomocí hrubého domácího produktu a dalších 

makroekonomických indikátorů.
27

 

S ohledem na proces organizace olympijských her zvýšení ekonomické aktivity ze 

strany státu a soukromých podniků začíná rozhodnutím vlady a  Národního Olympijského 

výboru o předloţení kandidatúry města pro OH a končí koncem turistické  sezóny  

pořadatelské zemi. Podle R.M. Nureeva, na začátku dvacátého století olympijský ekonomický 

cyklus trval  3-4 roky, pak v 50. – 60. letech se prodlouţil do 7 let, v 70. – 8 let, v 80. – 9 let, 

od poloviny 90. let. trvá po dobu 10 let.
28

  Je důleţité si uvědomit, ţe tato doba se shoduje s 

dobou trvání Juglarova hospodářského cyklu, který je spojen s růstem a poklesem investic v 

ekonomice a  jeho  vlivem na HDP, coţ je hlavní makroekonomický faktor, odráţející 

ekonomický růst. 

Přestoţe olympijský hospodářský cyklus délkou trvání se shoduje s Juglarovym cyklem, 

nemá všechny fáze střednědobých hospodářských cyklů. Olympijský cyklus se dělí na dvě 

fáze 1) obnovovácí a 2) vzestupná. Pokud jde o třetí fázi, ta záleţí na modelu řízení a 

financování (veřejné, smíšené nebo soukromé) a můţe mít podobu vzestupu, deprese nebo 

recese. 

Teorie ekonomického cyklu zkoumá příčiny změn v hospodářské činnosti a OH můţou 

být jednou z nejdůleţitějších přičin. Řešení o pořádání olympijských her můţe startovat nový 

                                                 
25

 SOUKUP, Alexandr. Mezinárodní ekonomie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012. 301 s. ISBN 978-80-7380-392-6. 
26

 CZESANÝ, Slavoj. Hospodářský cyklus: teorie, monitorování, analýza, prognóza. Praha: Linde, 2006.  199 s. 

ISBN 80-7201-576-1. 
27

 KOROTAYEV, Andrey V.. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets 

Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. 

Structure and Dynamics, 2010, 9 (4), 30-32. 

29 НУРЕЕВ, Р. М.. Олимпийский деловой цикл. Экономический вестник Ростовского государственного 

университета, 2008, 6 (3), 50-65. 
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střednědobý hospodařský cyklus, který se bude shodovat s olympijským hospodářským 

cyklem. 

Tento závěr koreluje s vědeckými názory Johna Keynese, který věřil, ţe hlavním 

zdrojem impulsů, které  způsobují ekonomické výkyvy, jsou investiční náklady.
29

 V rámci 

olympijského hospodářského cyklu objemy státních a soukromých investic rostou. Jak obecný 

ekonomický, tak i  olympijský hospodářský cyklus mají charakter vln. Rovněţ mají stejnou 

dobu trvání (10 let). Olympijský hospodářský cyklus, stejně jako klasický hospodářský 

cyklus, má  fáze oţivení a vzestupu. 

 

2.3.1 Teorie R.M.Nureeva o ekonomické efektivitě OH  

Efektivitu olympijských her lze chápat v úzším a širším smyslu. V uţším slova smyslu 

- jako přímý návrat výdajů na organizace a inscenace her. To je výhodné spíše pro soukromé 

společnosti. Efektivita v širokém smyslu znamená, ţe díky OH jsou vytvořeny předpoklady 

pro dlouhodobý a udrţitelný hospodářský rozvoj. Podle R.M.Nureeva, ekonomická efektivita 

Olympijských her přímo záleţí na nodelu jejích řízení a financování. Pokud při přípravě a 

konání her došlo k pouţití soukromého modelu řízení a financování (OH jsou z větší části 

financovány ze soukromých zdrojů), návratnost her je úspěchem pro soukromé investory. To 

se ale podle R.M. Nureeva s velkou pravděpodobností jen málo odrazí na celkové populaci 

hostitelské zemi. 

V případě pouţití modelu státního financování olympijských her rozpočet se skládá na 

více neţ polovinu z veřejných zdrojů. To naznačuje, ţe vláda chce výuţít OH zejména jako 

prostředek zlepšení infrastruktury, podporu poptávky a zlepšení ţivotní úrovňi a kvality. Tyto 

snahy zpravidla  mají dlouhodobý efekt. 

Pokud se podíváme na data, poměr vládních výdajů k výdajům soukromým na 

Olympijských hrách v Aténách byl 3 ku 1. Hry se ekonomicky nevyplatily (včetně nákladů na 

infrastrukturu) a schodek rozpočtu se zvyšil.  Náklady OH v Pekingu se během olympijského 

cyklu několikrat zvyšily a dosáhly 40 miliard dolarů.  

Výše uvedené příklady ukazují, ţe ziskovost OH do značné míry závisí na zapojení 

soukromých investorů: větší podíl investic soukromého sektoru, vede k větší 

pravděpodobnosti, ţe provedení OH se vyplatí. Role státu je v takovém případě je ve 

                                                 
29

 KEYNES, John Maynard. Ekonomické důsledky míru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2004. 199 s. Klasikové společenských věd. ISBN 80-7325-043-8. 
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vytváření institucionálních předpokladů pro přilákání soukromých podniků k spoluúčasti na 

financování her, a také ve řízení makroekonomických procesů během různých fází 

olympijského hospodářského cyklu.  

Naopak, v případě, ţe vláda věnuje větší pozornost externím efektům jako zlepšování 

image státu, vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, pak jsou hry často nerentabilní 

nebo ztrátové. Zdá se, ţe OH v Rusku by měly podle této teorie R.M.Nureeva být ve ztratě, 

protoţe podíl státních výdajů byl maximální. 

Je však důleţité si uvědomit, ţe pro ekonomiku státu trend můţe být v delším období 

opačný. Čím více investuje stát do přípravy OH (čím je větší podíl státu na celkovém 

rozpočtu), tím je větší pravděpodobnost, ţe vnější efekt (hlavní účel státu) bude 

maximalizován a ţe během olimpijského hospodářského cyklu a po něm ekonomika bude 

vykazovat větší růst HDP neţ ve státech s větším podílem soukromých investic.  

 

Obr. č. 2 Itálie. Přírůstek HDP v procentech, 1990-2008 (vlastní zpracování) 
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Obr. č. 3 Austrálie. Přírůstek HDP v procentech, 1990-2008 (vlastní zpracování) 

 

Z obr. 2  je jasné, ţe v Itálii (podíl státního kapitálu - 40%) tempo růstu HDP bylo nejvyšší 

v první třetině olympijského hospodářského cyklu, a pak došlo k jeho rychlému poklesu. Po 

dokončení olimpijského cyklu tempo růstu se opět zvýšilo, ale nedosáhlo předchozí hodnoty. 

Pro Austrálie (podíl státního kapitálu - 30%) tempo růstu HDP bylo poměrně vysoké (obr. č. 

3)  - v průměru 4%. Na konci olympijského hospodařského cyklu ale kleslo. (Víc příkladů, 

které se ale většinou týkají Letních OH, je k nalezení ve věděckých publikacích R.M.Nureeva, 

na které autorka dává odkaz v kapitole Referenční seznam). To potvrzuje hypotézu, ţe při 

vysokém podílu soukromého kapitálu dopad na ekonomiku není tak silný, a má obvykle 

krátkodobý charakter. 

V zemích, kde je podíl státního kapitálu větší, vidíme  jinou situaci.  I kdyţ nebylo 

dosaţeno stoprocentní návratnosti kapitálu,  celkový ekonomický dopad byl značný a měl 

výrazný dlouhodobý efekt. Například, vysoký nárůst HDP byl pozorován v Řecku  (obr. č. 4) 

přesně se začátkem olympijského hospodářského cyklu a také pokračoval po jeho dokončení. 

Čína měla od počátku devádesátých let XX století negativní dynamiku meziročního 

růstu HDP, ale  na začátku olympijského hospodářského cyklu můţeme pozorovat růst tohoto 

ukazatele  (viz obrázek č. 5) 
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Obr. č. 4. Řecko. Přírůstek HDP v procentech, 1990-2008 (vlastní zpracování) 

 

 

Obr. č. 5. Čína. Přírůstek HDP v procentech, 1990-2008 (vlastní zpracování) 

 

2.4.1 HDP  

Při zkoumání vývoje ekonomiky během Olympijského hospodářského cyklu je nutné 

znát HDP státu. Aby bylo moţné posuzovat vyvoj jednotlivych zemi v ekonomickém růstu a 
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rozvoji, je nutné mit ukazatele, ktere jsou schopny tyto koncepty měřit. HDP je právě jednim 

z ukazatelů, pomoci nichţ je moţné měřit ekonomický růst,  ktery vyjadřuje trţni hodnotu 

finalních statků a sluţeb, vytvořenou v dane zemi za určité období. Ekonomický rozvoj je 

však sloţitější multidimenzionálni proces, ktery nemůţe byt redukovan na růst produkce či 

důchodu a můţe byt jen s obtiţemi měřen jednim ukazatelem, ktery by dosahoval široké 

shody.  

 

3 CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY, METODY 

Pořádání olympiády je pro kaţdou zemi významnou událostí, které má velký 

ekonomický dopad na hostitelské město. I kdyţ samotné olympijské hry jsou událostí, která 

trvá jen pár dnů, přípravy na zahájení před samotnou sportovní událostí mohou trvat třeba i 

desetiletí a je třeba vynaloţit značné investice výdaje, které se odráţejí na hospodářství 

daného regionu i několik let. Cílem této práce je komparace ekonomických aspektů OH 

v Soči s OH minulých let a vytváření prognózy krátkodobého a dlouhodobého ekonomického 

dopadů OH na region Soči a Rusko.  Dalším cílem a zároveň přínosem této práce je 

poskytnutí praktických doporučení pro zlepšení ekonomického dopadu Her ex post (po 

skončení, dodatečně), která pomůţe zvýšit příjmy města v delším časovém úseku. Celkový 

smysl této práce autorka vídí jako obhájení pozitivního dopadu OH na území navzdory 

některým záporným hodnocením veřejnosti a médií. Autorka vychází v práci z obecných 

teoretických východisek a také z praktických příkladů jiných olympijských měst.  

 V rámci aspektu ekonomické efektivity budu zkoumat náklady na olympiádu v Soči. 

Kromě zhodnocení ekonomické efektivnosti týkající se Ruska, porovnám náklady měst, 

které pořádaly Olympijské hry v minulosti. Také uvedu hodnocení OH z hlediska dopadu na 

město Soči a daný region Ruské federace. Pro splnění daných cílů je tato práce rozdělena do 

několika kapitol. 

 Zároveň se v rámci své práce budu snaţit odpovědět na tyto výzkumné otázky: 

1. Jak můţeme hodnotit Olympijské hry v Soči z ekonomického hlediska v porovnání s OH 

minulých let? 

2. Jaký je očekavaný krátkodobý a dlouhodobý ekonomický dopad OH v Soči na území a jak 

ho můţeme vylepšit?  
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Jednotlivé úkoly jsou jiţ částečně nastíněné v cílech práce. Aby bylo však jasné, jak 

budeme postupovat, uveďme si je podrobněji : 

1. Analýza a sběr dat o OH v Soči a OH minulých let z hlediska ekonomické efektivity, 

2. Porovnání OH v Soči s OH minulých let z hlediska ekonomické efektivity, a to 

pomocí ukazatelů nákladů na OH, předpokládaných a reálných výdajů na OH, počtu 

pracovních míst vytvořených během Olympiád a dalších, 

3. Analýza OH v Soči z hlediska vládních a soukromých výdajů podle systému ekonoma  

Nureeva, pomocí které vytvořit prognózu ekonomického dopadu OH v Soči na území. 

4. Zpracování praktických doporučení zlepšení ekonomického dopadu OH na Soči. 

Vycházím přitom z následujících hypotéz:   

1. Pořádání OH v Rusku nebylo ekonomicky ztrátové a 

2. Náklady na OH byly vynaloţené efektivně. 

 

4 METODIKA PRÁCE 

Práce je z větší části v duchu teoretickém a je zaloţena na komparaci OH v Soči s OH 

minulých let, totíţ velká pozornost je věnována právě analýze a sběru dat o ekonomickém 

aspektu konání Olympiád. Protoţe autorka potřebovala novější data o OH, bylo obtíţné získat 

informace z literárních zdrojů, většina ekonomických dat je z internetových zdrojů jako 

webové stránky MOV, které byly pro tuto analýzu velmi uţitečné.  

Dalším úkolem bylo vytváření prognózy, pro kterou autorka vybrala metodu historické 

analogie, která se zdá být optimální pro událost, která se opakuje, i kdyţ v rozdílných 

geografických podmínkách. Autorka vyuţívá porovnání dynamiky HDP ruzných států, ve 

kterých se konaly OH, z pohledu Olympijského hospodářského cyklu a dlouhodobého dopadu 

her na ekonomiku státu a na základě usudků produkuje závěr o moţném dopadu OH na Soči. 

 

4.1 Analýza a syntéza 

Analýzou rozumíme myšlenkové a metodické rozčlenění zkoumaného objektu na 

jednotlivé části, aspekty, roviny, vrstvy, vazby, "úhly pohledu", spolu s aplikací kontextů 

specifických pro kaţdé toto rozčlenění, a uplatnění postupů (heuristik, metod), které umoţňují 

vţdy v daném kontextu vyslovit "novou" dílčí charakteristiku dané části. Spolu s tím se 

analýza zabývá zároveň vztahy mezi takto vymezovanými částmi. Usouvstaţňování částí 
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navzájem je však jiţ obratem od analýzy k syntéze. „Produktem analýzy je popis skutečnosti, 

syntéza podává její vysvětlení. Při analýze jednotlivá fakta konstatujeme, syntézou docházíme  

k jejich pochopení.“
30

Analýza je zaměřena na rozklad sloţitého problému na problémy dílčí 

nebo elementárnější a následuje řešení těchto nově viděných problémů. To, jak konkrétně 

provádíme jednotlivé pochody, jaký vybíráme úhel pohledu, co bereme za počáteční 

předpoklady, od čeho odhlíţíme, jakým konkrétním směrem se ve svých  pochodech ubíráme, 

jakým způsobem kombinujeme jednotlivé dílčí postupy, které se prolínají a opakují na 

různých úrovních úvah od konkrétní roviny aţ po nejobecnější či nejabstraktnější, to vše je 

dáno spíše umem, při kterém bereme v úvahu tyto základní okolnosti: tradici vědecké 

komunity, prostředí, ve kterém se pohybujeme a intuici. 

4.2 Prognostické metody a prognostický proces 

„Prognózování zde definovat jako kvalifikovanou odpověď o budoucnosti jevu nebo 

procesu.“
31

 Celý prognostický proces lze shrnout do několika bodů
32

: 

 stanovit účel resp. cíl prognózy; 

 určit časové období, pro které má být prognóza stanovena; 

 zvolit prognostickou metodu; 

 shromáţdit data, která budou potřeba; 

 stanovit prognózu; 

 určit spolehlivost a vhodnost prognózy; 

 sledovat a vyhodnocovat přesnost prognózy.  

Základní dělení prognostických metod je na: 

 kvalitativní prognostické metody (úvahové metody, subjektivní metody); 

 kvantitativní prognostické metody. 

 „Budoucí vývoj je přímým pokračováním reálných a imaginárních dosavadních trendů. Proto 

prognostické metody vychází z variantnosti, pravděpodobnosti a mnohoznačnosti budoucího 

vývoje. Kvalitativní prognostické metody vyuţívají synergický efekt jevů v nejrůznějších 

                                                 
30

 ČÍŢEK, F. Filosofie, metodologie, věda. Praha: Svoboda, 1969. bez ISBN. s. 5-6. 
31

VACULÍK, Josef. Marketingové řízení I: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita 
Pardubice, 2008. ISBN 8073950537., s. 59 
32 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. 
354 s.  
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časových horizontech při získávání informací od odborníků- osobností.“
33

 Mezi kvalitativní 

prognostické metody řadíme následující
34

:  

 brainstorming – metoda získání velkého mnoţství nápadů za krátké časové 

období na bázi diskuse ve skupině cca 20 lidí; 

 panel expertů – metoda získání velkého mnoţství dat za delší časové období, 

obvykle čtvrt roku aţ rok, kterou provádějí specialisté na danou problematiku; 

 delfská metoda– metoda získání nápadů zaloţená na anonymním více kolové 

diskusi odborníků s vyuţitím statistických metod a jejich názoru; 

 metoda analogie – metoda přenosu výsledků daného procesu na základě 

podobnosti (analogie) subjektů - např. na základě historických dat. Metoda 

analogie se vyuţívá k prognózování jednoho systému na základě zkoumání 

jeho podobnosti s charakteristikami jiného systému (reálného či abstraktního). 

Historická analogie předpokládá předpověď na základě minulých událostí, 

které jsou analogické současné situaci. Je zaloţena na zobecňování 

historických zkušeností a důsledky a souvislostmi sociálních, ekonomických a 

technických jevů.   

Autorkou práce byla pouţita právě metoda srovnávací, protoţe objektem prognózy 

jsou Olympijské hry, které se opakují, to znamená, ţe máme dostupná data o systémech, 

obdobných z hlediska obsahové struktury. V ekonomických prognózách se pouţívá zejména 

historická analogie, která při dodrţení podmínky odpovídající srovnatelnosti můţe poskytnout 

v krátké době a s nízkými náklady na jednotku informace poţadované prognostické poznatky. 

Faktory porovnání byly vybrany podle systemu Nureeva, který hodnotí ekonomickou 

efektivitu Olympiád pomocí zkoumání podílu státních a soukromých výdajů. Autorka práce 

naváţí prognózu na systém Nureeva. 
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ŠTĚDROŇ, Bohumír. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. 197 s. ISBN 978-80-7179-
174-4, s. 39. 
34
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části bych ráda jako praktický příklad analyzovala nedávné XXII. zimní 

olympijské hry konané roku 2014 v Soči. Zaměřím se na ekonomickou efektivitu olympiády 

v Soči, konktrétně na nákladovou sloţku, dále  porovnání OH v Soči a OH minulých let, a to 

pomocí koncepce Olympijských hospodářských cyklů, předloţené R.M.Nureevym. Jako 

výsledek získam prognózu krátkodobého a dlouhodobého dopadu Her na Soči a Rusko. Také 

v práci jsou předloţená praktická doporučení, která jsou zaloţená na poznatcích, získaných 

během analýzy a porovnání. 

 

5.1 Analýza a komparace Olympijských her 2014 v Soči 

Jíţ v průběhu příprav na hry se začalo ukazovat, ţe z hlediska nákladů tyto hry budou 

pravděpodobně nejdraţšími hrami v olympijské historii. „Ţe měli Rusové ambiciózní 

představy, naznačoval uţ plánovaný objem nové infrastruktury. Jedním z nejdraţších projektů 

bylo vybudování vysokorychlostní ţeleznice, která spojuje Černé moře s horami, kde vzniklo 

centrum pro lyţování. Jen výdaje na toto padesátikilometrové dopravní spojení (8,7 miliard) 

byly vyšší neţ rozpočet na celé zimní hry ve Vancouveru v roce 2010.“
35

 Celkové náklady na 

olympijských hrách překročily plánované náklady. Jak je patrné z grafu č. 1 financování 

zimních olympijských her Soči je v porovnání s náklady  olympijských měst na předcházející 

zimní olympiády atypické. Toto můţe především souviset s tím, ţe v Soči bylo nutno postavit 

k podpoře olympijských her celou infrastrukturu, nejen stadiónu a sportoviště, ale i hotely, 

silnice, letiště.  Najít nějaké informace o nákladech bylo velmi obtíţné.  Podle 

konzervativních odhadů  stála olympiáda v Soči pětkrát více neţ ve Vancouveru a desetkrát 

více něţ z v Salt Lake City a Turíně.
36

 

                                                 
35

Co dělá z her v Soči nejdražší olympiádu v historii? [online]. 2014 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/sport/zoh-2014/259208-co-dela-z-her-v-soci-nejdrazsi-olympiadu-v-historii-teplo-

korupce-a-bezpecnost 
36

Sochi 2014: Encyclopedia of spending [online]. 2014 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 

http://sochi.fbk.info/md/file/sochi_fbk_report_en_1.pdf 



31 

 

 

Graf č. 1 Náklady na zimní olympijské hry v letech 1988-2014  (Vlastní zpracování) 

 

Náklady na olympiádu se opravdu vyšplhaly do tak závratných výšek, ţe byly podezřelé 

a kontrolovány protikorupční nadací, která nařkla vládu, ţe záměrně dezinformuje veřejnost a 

utajuje materiály. V tabulce č. 2 je zobrazeno dostupné porovnání nákladů olympiád od roku 

1988 do roku 2014.  Vzhledem k faktu, ţe neexistuje ţádná metodika, co přesně se dá 

zahrnout mezi náklady na olympiádu, je těţké určit, zda je olympiáda v Soči v normě. Pokud 

jde o ekonomickou efektivitu, většina lidí by mohla namítnout, ţe konečný rozpočet pro 

kaţdý projekt, by měl skončit někde blíţe k plánovaným výdajům. Rozdíl mezi realitou a 

předpokládanými náklady na všech olympijských hrách je obvykle okolo dvojnásobku. To 

však pro Soči neplatí, otázkou ovšem zůstává, jestli se dají povaţovat náklady na vybudování 

infrastruktur pro cestovní ruch jako náklady pro samotnou olympiádu, Rusko si je započítává. 

Musíme mít však na paměti, ţe v ţádné jiné zemi neprobíhala stavba tak velkého projektu 

ohledně pořádání olympiády prakticky na „zelené louce“.  Ruská hrdost by nedovolila mít 

„malé hry“, jako země je velmi rozsáhlá, je to majestátný národ, který musí svými postoji 

obhajovat svou moc. Z tohoto hlediska se tedy v podstatě nedal předpovídat nějaký projekt 

malého rázu, avšak řadu lidí konečné náklady na pořádání olympiády zarazili.  
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Další věcí bude porovnání nákladů z příjmy z olympijských her, dodatečně nyní víme, 

ţe olympijské hry v Soči byly ziskové
37

,ale to nemůţete nikdy vědět dopředu. 

„Pravděpodobnost, ţe olympiáda skončí v deficitu, je stejná jako moţnost, ţe muţ porodí,“ 

řekl v roce 1976 Jean Drapeauas předtím, starosta Montrealu neţ právě „jeho“ letní 

olympiáda skončila obří ztrátou. Dluh ve výši 1,5 miliardy dolarů totiţ město splatilo teprve v 

roce 2006. 

 

Tabulka č. 2 Porovnání předpokládaných a reálných výdajů na olympijské hry (Upravené 

zpracování) 

Rok OH Město Země Olympijské výdaje (miliardy dolarů v cenách 

roku 2012) 

plán skutečnost Nárůst 

1988 XV zimní Calgary Kanada 0.67 1.07 + 59.0% 

1992 XVI zimní Albertville Francie 0.86 2.03 + 135,0% 

1992 XXV letní Barcelona Španělsko 0.69 2.93 + 325,0% 

1994 XVII zimní Lillehammer Norsko 0.54 2.03 + 277,0% 

1996 XXVI letní Atlanta Spojené státy 

americké 

1.64 4.05 + 147,0% 

1998 XVIII zimní Nagano Japonsko 1.57 2.45 + 56.0% 

2000 XXVII letní Sydney Austrálie 2.36 4.48 + 90,0% 

2002 XIX zimní Salt Lake City Spojené státy 

americké 

1.90 2.45 + 29,0% 

2004 XXVIII letní Athény Řecko 2.00 3.20 + 60,0% 

Referenční náklady na olympiádu jako celek 4,65 13.50 + 190% 

                                                 
37

Skandál: Hry v Soči jsou jako ty nacistické v Berlíně 1936 [online]. 2014 [cit. 2015-03-18]. Dostupné z 
http://m.zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/87161-skandal-hry-v-soci-jsou-jako-ty-nacisticke-v-berline-1936-
mini-komentator// 
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2006 XX zimní Turin Itálie 2.40 4.37 + 82.0% 

2008 XXIX letní Peking Čína 5.64 5.86 + 4,0% 

Referenční náklady na olympiádu jako celek 16.30 43,19 + 165% 

2010 XXI zimní Vancouver Kanada 2.10 2.45 + 17.0% 

Referenční náklady na olympiádu jako celek 2.88 6.08 + 111% 

2012 XXX letní Londýn Anglie 3.93 15.39 + 290,0% 

Všechny Olympijské hry v průměru 2.02 4.06 + 120.8% 

Letní olympijské hry v průměru 2.71 5.98 + 152,7% 

Zimní olympijské hry v průměru 1.43 2.41 + 93,6% 

2014 XXII zimní Sochi Rusko 5.14 * 8,60 + 67,5% 

Final Olympic výdaje (prognóza)  ** 1 3.9 + 171,0% 

Referenční náklady na olympiádu jako celek 13.10 50.9 + 288,5% 

Odchylka od Soči 2014 zimní olympijské hry (2009) -72,1% -72,0% -18,7% 

Odchylka od zimních olympijských her v Soči 2014 (předpověď) -72,1% -82,7% + 77,4% 

Graf č. 2 ukazuje strukturu financování výdajů, z dostupných materiálů vyplývá, ţe 

z daní ruských občanů šlo na olympiádu téměř 80% všech nákladů, z toho přímé rozpočtové 

náklady představovali cca 57% veškerých nákladů a náklady ostatních státních podniků byly 

22,9%. Půjčky a úvěry ob bank na olympiádu v Soči jsou ve výši 16,6% z celkové částky a 

privátní sféra investovala do olympijských her  3,5%.
38
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Sochi 2014: Encyclopedia of spending [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z : 
http://sochi.fbk.info/md/file/sochi_fbk_report_en_1.pdf 
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Graf č. 2 Struktura financování zimních olympijských her v Soči (Vlastní zpracování) 

 

 Dalšími ukazateli, které nám mohou sdělit, zda olympiáda v Rusku byla 

ekonomicky efektivní je porovnání nákladů na jednoho obyvatele Ruska (graf č.3) a jaký 

podíl mají náklady na olympiádu na podílu HDP (graf č.4). Pro podíl HDP vţdy bereme do 

výpočtu HDP, které bylo rok před olympiádou. Z grafu č.3 ve srovnání jednoznačně vyplývá, 

ţe náklady na jednoho obyvatele v Rusku jsou mnohem vyšší neţ náklady na jednoho 

obyvatele v ostatních zemích, kde některé město bylo olympijským městem. Výjimku tvoří 

Řecko. Podle USA Today, BusinessWeek  i některých dalších médií, byly právě vysoké 

výdaje na olympiádu jednou z příčin dluhové krize, která zasáhla Řecko v roce 2010.
39

  

Z grafu č. 4 ovšem vyplývá, ţe Řecko vydalo na náklady spojené s olympiádou v Aténách 

roku 2004 finance ve výši téměř 8% svého HDP, tento poměr je v Rusko niţší, poměr nákladů 

na olympijské hry v roce 201 je  2,27 % HDP Ruské federace. 
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Sochi 2014: Encyclopedia of spending [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 
http://sochi.fbk.info/md/file/sochi_fbk_report_en_1.pdf 

přímé rozpočtové náklady náklady státních podniků bankovní půjčky privátní sféra 
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Graf č. 3 Poměr nákladů olympiád v letech 2002 -2014  na  jednoho obyvatele (Vlastní 

zpracování) 

 

 

Graf č.4 Poměr nákladů olympiád v letech 2002 -2014 na HDP daného státu 
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 Jak uţ jsem zmiňovala, během olympijských her byla vytvořena celé infrastruktura 

pro zázemí, jednalo také o rozvoj okolí města Soči tj. Krasnodarského kraje a pohoří Krasnaja 

Poljana, kde se konala velká část disciplín. Na rozvoj oblastí bylo pouţito přibliţně 43 miliard 

USD, které financovaly výstavbu přes 400 zařízení pro účely organizace olympijských her 

(informační centra pro návštěvníky, restaurace, hotely, sociální zařízení aj).
40

 V této 

souvislosti se obyčejně hodnotí, kolika lidem byla poskytnuta dočasná prácedíky přípravě 

olympijských her. V tomto ohledu by mohla být Soči s tak velkým projektem velkorysá. 

Ruská vláda od začátku přípravy her deklarovala, ţe vytvoří mnoho pracovních míst 

v souvislosti s jejich přípravou, především aby podpořilo rozmrzelost občanů z přípravy tak 

drahých her víceméně ze státního rozpočtu. Ve zprávě z roku 2006 oznámilo, ţe vytvoří 

90.000 pracovních míst, především přímo ve městě Soči a jeho okolí. Tyto místa by měly být 

trvalého charakteru ve městě Soči, vzhledem k vyuţití celé infrastruktury pro cestovní ruch po 

skončení her.  Další místa byla vytvořena v Soči, v regionu Krasnodarského kraje a pohoří 

Krasnaja Poljana a byla  dočasná - jednalo se přibliţně 145.000 dočasných pracovních míst. 

Podle odhadů z celkového počtu míst asi 30.000 pracovních pozic zaujímali cizinci z okolních 

zemí. Celkově bylo zřízeno asi 235.000 pracovních míst, a to jak trvalých, tak dočasných.
41

 

Soči se tak zařadila na třetí místo mezi olympijskými městy v počtuvytváření pracovních míst 

v důsledku pořádání olympijských her (za Soul a Barcelonu, viz obr. č. 5). Mnoho lidí věří, ţe 

vzhledem k vysokým nákladům těchto olympijských herbylo neoficiálně vytvořeno více 

pracovních míst, neţ jsou aktuální čísla, která jsou oficiálně zveřejněny. Mnoho lidí mohlo 

pracovat „na černo“.  

Graf  č. 5 Počet pracovních míst vytvořených během olympiád (Vlastní zpracování)

 

                                                 
40

Sochi was ´the right choice´, tourism and investment to follow Olympic buzz, [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. 

Dostupné z: http://rt.com/business/sochi-olympics-investment-tourism-441/   
41

The Sochi Olympic Games may boost the local economy but their impact on Russia’s national economy will be 

limited [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://www.ebrd.com/pages/news/press/2014/140205.shtml 
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5.1.1 Infrastruktura 

V současné době je v Soči a okolí postaveno vše potřebné pro udrţitelný rozvoj 

cestovního ruchu: jeden stadion, čtyři lyţařská střediska, pět sportovních areálů 40.000 

hotelových pokojů, dále desítky restaurací a maloobchodníci a dostatečná infrastruktura 

v podobě silnice a ţeleznice, která zvládne přepravu 20,000 lidí během hodiny.
42

 Více neţ 85 

procent infrastruktury Soči musely být postaveny na zelené louce.
43

  Jak ukazuje graf č. 6 

alokace nákladů olympijských her probíhala v zásadě do 4 velkých oblastí. Nejvíce nákladů 

šlo na vybudování infrastruktury (46%). Stavby v podobě nemovitostí zahrnující hotely, 

restaurace atd. představovaly 23% ze všech nákladů. Sportoviště byla financována z 19% 

všech nákladů a 23%, tedy téměř jedna čtvrtina je blíţe nespecifikována.   

Graf č. 6 Alokace nákladů z olympiády v Soči (Vlastní zpracování) 

 

Podíváme se na konkrétní objekty Olympiády v Soči a provedeme analýzu jejích vyuţití 

v budoucnu (viz. Tabulka 3) 

Tabulka 3. Olympijské objekty a jejích vyuţití (Vlastní zpracování) 

Objekt Vyuţití během OH Kapacita Vyuţití po OH 

Olympijský stadión 

Fišt 

Slavnostní cemonia 40 000 Fotbalový stadion pro 

Světový pohár 2018 

Lední aréna Bolšoj Hokej 12 000 Sportovní aréna, provedení 

koncertů 

Lední aréna Šajba Hokej 7 000 Velké dětské centrum 

Lední aréna Ajsberg Krásobruslení 12 000 Velodráha olympijského 

standardu 

                                                 
42

Now What? A City Fears a Flameout [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2014/02/24/sports/olympics/sochi-olympics-construction-weighs-on-citys-

future.html?_r=0  
43

Sochi was ´the right choice´, tourism and investment to follow Olympic buzz [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. 

Dostupné z: http://rt.com/business/sochi-olympics-investment-tourism-441/   
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Adler-Aréna Rychlobruslení 8 000 Výstaviště 

Lyţařské středisko 

Laura 

Biatlon 7 500 Soustřední středisko, biatlon 

Lyţařské středisko 

Roza Chutor 

Sjezdové lyţování 7 500 Multifunkční sportovní 

centrum, soustřední středisko 

Lyţářský můstek 

Russkie Gorki 

Skoky na lyţích 7 500 Soustřední středisko 

Sanki, saňkářská dráha Skeleton, boby 5 000 neuvedeno 

Park extremálních 

sportů Roza Chutor 

Freestyle, snowboard 5 000 Sportovní centrum 

 

Tím pádem, pro olympijské hry Soči 2014 byly postaveny následující sportovní objekty: 

1. Olympijský stadión Fišt, který má kapacitu 40 tisíc. Zde se konaly ceremonia zahájení 

a ukončení olympijských a paralympijských her. Následně stadion se bude pouţivat 

jako fotbalový pro hry ruského národního týmu, a také během fotbalového Mistrovství 

světa  2018. 

2.  Lední aréna Bolšoj s kapacitou 12.000 diváků, ve kterém se konaly zápasy 

olympijského hokeje. Následně bude pouţíván jako sportovní a koncertní aréna. 

3. Lední aréna Šajba s kapacitou 7 tisíc, který hostil olympijskou a paralympijskou 

soutěţ v hokeje. Na začátku bylo planováno arénu přemístit do Vladikavkazu, ale pak 

bylo rozhodnuto udělat  na její základě dětské centrum. 

4. Lední aréna Ajsberg kapacitou aţ 12 tisíc diváků na které se konala soutěţ 

krasobruslení. Dříve se předpokládalo, ţe po OH Ajsberg bude předělán na 

cyklostezku olympijského standardu (250 m). Později tato informace nebyla 

potvrzena.
44

 

5. "Adler Arena" s kapacitou 8 tisíc. Po olympijských hrách se stává největším v jiţní 

části Rusku výstavištěm. 

6. Lyţařské středisko Laura s kapacitou 7 tisíc, který hostil lyţařské akce olympijských a 

paralympijských her. Po olympijských hrách, stadion můţe být rozšířen pro běţecké 

lyţování a biatlon. 

                                                 
44

 Департамент Олимпийского наследия. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Официальный сайт[online]. 2014 

[cit. 2015-08-24]. Dostupné z: http://www.olympdep.ru/ 
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7. Lyţařské středisko "Rosa Khutor" s kapacitou 7500 diváků, ve kterém se konaly 

olympijské a paralympijské soutěţe v alpském lyţování. Po hrách se stal národním 

soustředním střediskem. 

8. Lyţářský můstek Russkie Gorki pro 7 500 diváků. Budoucí soustřední středisko, bude 

převeden na multifunkční sportovní a zábavní centrum. 

9. Sanki, saňkářská dráha. Budoucí soustřední středisko. 

10. Park extremálních sportů Roza Chutor. Budoucí soustřední středisko.
45

 

 

5.2 Prognóza krátkodobého a dlouhodobého ekonomického dopadu OH na Soči a Rusko 

Jak uţ bylo zmíňováno v kapitole Cíle práce, komparace OH  v Soči s OH minulých 

let je v ramci této práce z hlediska ekonomického. Analýza ekonomického dopadu OH  je 

v této práce provedena zavedením OH Soči do soustavy souřadníc, navrţené panem 

R.M.Nureevym, která hodnotí krátkodobou a dlouhodobou ekonomickou efektivitu pomocí 

výzkumu vývoje ekonomiky států v ramci Olympijského hospodářského cyklu. Prínosem mé 

bakalářské práce je zavedení OH v Soči do jeho soustavy souřadnic s cílem prognózy 

ekonomického dopadu daných OH. 

Protoţe vyuţívám metody srovnávácí, začnu porovnáním poměru vládních a 

soukromých výdajů na Olympijské hry v ruzných státech. Koncepce takového pohledů byla 

předloţena R.M.Nureevym a v jeho vědecké doktorské práci byla prokázána závislost mezi 

poměrem vládních a soukromých výdajů na OH a jejích konečným dopadem na ekonomiku 

území.  

Tab. č. 4. Ztrátové a úspěšné OH posledních let a jejích financování, (upravené zpracování, 

R.M. Nureev, 2006) 

Rok Město Země Výdaj

e, 

plan* 

Výdaje,  

Skutečnost

* 

Rozvoj 

infrastruktury 

Výstavba 

sportovních 

objektů 

Poměr 

státního 

financová

ní 

Výsledek 

2000 Sidney Austrálie 2.36 4.48 ne ano 30% úspěch 

2002 Salt Lake USA 1.9 2.45 ne ano 0% úspěch 

                                                 
45

 RUSKO. Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон Российской 

Федерации. 2014. Dostupné také z: http://www.olympdep.ru/official/docs/ofdoc31 
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City 

2004 Atény Řecko 2 3.2 ano ano 80% ztráta 

2006 Turín Itálie 2.4 4.37 ano ne 40% úspěch 

2008 Peking Čína 5.64 5.86 ano ano velký ztráta 

2010 Vancouv

er 

Kanada 2.1 2.45 ne ano 60% vyrovnán 

2012 Londýn Anglie 3.93 15.39 ano ano méně 40% úspěch 

2014 Soči Rusko 5.14 8.6 ano ano 80% ztráta 

*miliardy dolarů v cenách roku 2012 

 

Ztráta – výdaje na OH byly větší, neţ finanční prostředky, získané zpět během roku OH 

Úspěch – výdaje na OH byly mensí, neţ finanční prostředky, získané zpět během roku OH 

Podle tabulky 4 vidíme, ţe vyšší poměr státního financování OH zpravidla znamená,  

ţe ne všechny vynaloţené fininční prostředky budou vrácené do rozpočtu státu.  Privátní 

financování (větší část nákladů je placená z privátních zdrojů) OH zpravidla garantuje návrat 

všech státních investic.  

Jak to je v Rusku? Nejdříve je důleţité si přípomenout, jak byla Olympiáda 

financována. To bylo podrobněji zkoumáno v podkapitole Analýza Olympijských her 2014 

v Soči, tedˇje hlavní, ţe podíl privátních peněz na rozpočtu OH byl celkem 20%, coţ 

znamená, ţe Hry z větší části byly financovány státem a podle R.M.Nureeva by měly mít 

krátkodobý efekt zpomalení růstu HDP v druhé časti Olympijského hospodářského cyklu.  

Právě tento efekt vidíme na grafu 6. Podle R.M. Nureeva, takový způsob financování Her 

v dlouhém období je spojen s větším růstem HDP po ukončení OH. Na grafu pozorujeme 

právě tento růst, který je predikován odborníky ruské ekonomiky.  

Je jasné, ţe růst záleţí na více faktorů, ale nemůţeme pochybovat pozitívní vliv  

výuţítí OH státem jako prostředek zlepšení infrastruktury, podpory poptávky a zlepšení 

ţivotní úrovňi a kvality. Tyto snahy mají dlouhodobý efekt, který právě očekáváme v Rusku a 

pravděpodobnost kterého je potvrzena pozitivnímí prognózami nezávíslých expertů jako 

Andrej Gurkov a Konstantin Maximov. 
46
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 ТОМИЛИНА, Н. Белые игры под грифом "секретно".: СССР и зимние Олимпийские игры 1956-1988 

гг. Москва: Кучково поле, 2014. ISBN 978-5-9950-0346-5. 
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Graf č. 6. Rusko. Přírůstek HDP v procentech, 1990-2016 (Vlastní zpracování) 

 

Tím pádem můţeme konstatovat, ţe obavy médií ohledně velkých státních útrat, 

spojených s provedením OH, které můţou vést ke krizi, nemají smysl. S největší 

pravdepodobností a ceteris paribus OH v Soči budou mít na region dlouhodobý pozitívní 

dopad díky státním  investicím do infrestruktury a t.d., který bude vyjadřen větším tempem 

růstu HDP po skončení Olympijského hospodářského cyklu.  Samozřejmě, takový růst 

můţeme očekávat ceteris paribus (lat. „jsou-li ostatní stejné“), ale je pochopitelné, ţe 

ekonomika státu je ovlivněna více faktory jako ceny ropy, kurzy měn, inflace, krize a t.d. a 

nemůţeme ho slibovat v dnešních podmínkách měnícího se světa. Jde o to, ţe konkrétně 

konání OH v Soči je přínosné pro ekonomiku z dlouhodobého hlediska. Jak tento pozitivní 

efekt maximalizovat? Je nutné se starat o olympijské objekty i po ukončení Olympiády, 

abychom je zachránili i pro následující generace. Jsou mnoha způsobu, jak tyto objekty 

vyuţívat i nadále, včetně státního programu Oddílu olympijského dědictví Krasnodarského 

kraje, který býl z větší části popsán v 5.1.1. Ale měli bychom si uvědomit, ţe populace Soči 

činila v roce 2012 370 tisíc obyvatel
47

, coţ je poměrně malá částka v porovnání s obrovským 

potenciálem postavených sportovních a jiných olympijských objektů. Jeden ze způsobů 

maximalizovat vyuţití olympijských objektů je tedy v přilákání více návštěvníků, coţ je jen 

těţké realizovatelné bez vhodného turistického programu. V následující části práce autorka 

uvádí praktický příklad komplexního turistického zájezdu do Soči s olympijskou tématikou. 
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Táto doporučení jsou zaloţená na teoretických znalostech o olympijských objektách a jejích 

vyuţití, které byly získané během zpracování této bakalářské práce. 

 

5.3 Praktická doporučení ke zlepšení ekonomického dopadu OH na Soči 

Proces přípravy na Olympijské hry je komplexní a sloţitý. Výstavba nových zařízení, 

rekonstrukce stávajících staveb a struktur, modernizace infrastruktury, příprava před 

samotnými Olympijskými hrami - to vše vyţaduje významné úsilí a dobré organizační 

schopnosti manaţerů. To jsou mimo jiné i velké finanční útraty. Proto je velmi důleţité, aby 

všechno nebylo postaveno jenom na pár dnů, ale aby bylo moţné pouţit i po ukončení 

Olympijského cyklu. 
48

 

Jeden ze způsobů, jak nejlépe vyuţit všechy prvky Olympijského dědictví, je přilákat 

turisty, které by přinášeli zisk jak regiónu, tak i celému státu. Velmi atraktivním řešením 

takového úkolu jsou speciální turistické programy, které umoţnˇují nejlépe vyuţit objekty, 

které zůstaly po Olympijských hrách: stadiony, nové silnice, rekonstruované letiště, nádraţí, 

přístavy, objekty stravování, ubytování, centra zábavy, zdravotnická zařízení a jiné. 

Pro příklad pouţití Olympijského dědictví zde uvedeme univerzální turistický 

program, který pokrývá všechny jeho typy, které mohou být vyuţité: 

1. Příjezd na místo (autem, vlakem, letadlem);  

2. Ubytování (hotel, penzion, hostel); 

3. Stravování (kavárna, restaurace, jídelna); 

4. Městská doprava; 

5. Prohlídka po městě; 

6. Seznamení s kulturou (umění, zvyky, tradice, legendy);  

7. Prohlídka olympijských objektů (stadiony, Olympijská vesnice);  

8. Navštěva rekreačních zařízení; 

9. Návštěva mistních podniků (obchody, nákupní centra, bary, kina, divadla); 

10. Návštěva akcí (výstavy, veletrhy, konference); 

11. Doprava domů. 

Tento program je určen pro skupinu 10 lidí na 3 dny. Podrobněji uvedeme jednotné prvky 

programu. Především se zaměřím  na ubytování. 
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 Ubytování 

Park Inn Soči Center (viz. Příloha 1) byl postaven speciálně pro XXII zimní Olympijské hry, 

je v srdci Soči na Gorkého ulici, v blízkosti vlakového a autobusového nádraţí. Z tohoto 

důvodu, turisti se mohou snadno dostat do všech městských atrakcí. Celkové náklady na 3-

denní pobyt pro skupinu 10 lidí  je 169 160 rub. (10 lidí x 4330 rub.) * 3 dny = 129 900 rub.  

 Doprava 

Po celému Soči je moţné cestovat vlakem Lastočka. Uvedeme ceny jízdenek.  

Doprava Soči - Krásná Poljana = 135 rublů. 

Doprava Krásná Poljana - Olympijská vesnice = 73 rublů. 

Doprava Olympijská vesnice - Sochi = 135 rublů. 

Jízdenka na 1 volný den = 235 rublů. 

135 + 73 + 135 + 235 = 578 rublů.  Celá částka potřebná pro dopravu po Soči pro 1 osobu je 

578 rublů. Celkové dopravní náklady pro skupinu 10 lidí je 5780 rublů.  

 Podrobný turistický program 

1 den 

Příjezd v Soči. Check-in a ubytování v hotelu. Oběd. Návštěva Muzea Olympiské Slávy Soči. 

(Příloha 2). V muzeu je k nalezení spousta zajímavých a unikátních exponátů, vztahujících se 

k historii sportu v Soči. Muzeum "Sportovní Sláva Soči" je také kulturní centrum, kde se 

konají pravidelná setkání s významními kulturními a sportovními hvězdami. Návštěva Muzea 

Slávy Soči umoţní seznamení s sociálním a kulturním dědictvím OH. Pak je vhodné dojít 

pěšky do Zimního Divadla, kde se 5-7 února 2014 konalo 122. zasedání Mezinárodního 

Olympijského výboru. (Příloha 4) Pod střechou zimního divadla Soči je také Státní 

filharmonie, která byla zaloţena 4. ledna 1968 a je nejstarší ve městě.  Pak se skupina 

přemisťuje na nábřeţí města Soči k staré námořní stanici, která je nyní hlavním Olympijským 

obchodem, kde si návštěvníci mohou koupit suvenýry související s OH – 2014 (Příloha 5). 

Pak se skupina vrátí zpátky do hotelu. Večeře. Volný čas. 

Den 2 

Snídaně. Odjezd do Krásné Poljany. Unikátní moţnost navštívit a vidět na vlastní oči místo 

konání Olympijských her - 2014. Nachází se 100 km od Soči v kavkazských horách na břehu 

řeky Mzymta (Příloha 6). Návštěva horského centra, skokové dráhy "Ruské Gorki", centra 

lyţí a biatlonu "Laura", bobové dráhy "Sanki". Procházka po parku "Rosa Chutor" a horám 

Olympijské vesnici. Sjezd po lanovce "Gornaja Karusel", odkud je nádherný panoramatický 
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výhled na Lední Sportovní palác, Centrální stadion "Fischt" (Příloha 3), Olympijskou vesnici 

a Olympiský park zábavy. Oběd v Olympijské vesnici. Poté následuje procházka po 

olympijskému parku, návštěva muzea "Formule 1" a Domu fanoušků. Ve večerních hodinách 

skupina míří zpět do penzionu. Večeře. Volný čas. 

Den 3 

Snídaně. Návštěva Arboreta, který je sbírkou 1.5 tisíc druhů rostlin z celého světa. Arboretum 

je největší ruský subtropický park. Volný čas. 

Nyní se podíváme na ekonomickou stránku daného turistického produktů. Výpočet je 

uveden pro skupinu 10 lidi, kteří cestují z Niţného Novgorodu. Náklady dělí se na následující 

poloţky: 

1. Výpočetní poloţka - "pojištění" 

Náklady na pojištění na 1 den na osobu =  150 rub. 

Náklady na pojištění pro skupinu 10 osob - 1500 rublů. 

2. Výpočetní poloţka - "Víza" 

Náklady na vízu v tomto turistickém produktu nejsou zahrnuty. 

3. Výpočetní poloţka - "Dopravní náklady" 

Náklady na skupinu 10 lidí tvoří 87 780 rub.: 

let N.Novgorod-Sochi-N.Novgorod - 8200 rub.  

Cestování vlakem "Lastočka" - 578 rublů.  

(8 200 rub. + 578 rub.) X 10 osob. = 87780 rub. 

4. Výpočetní poloţka - "Životní náklady" 

Výdaje na 3-denní ubytování pro skupinu 10 osob jsou 129 900 rub.  

5. Výpočetní poloţka - "Výdaje na potraviny" 

Náklady na potraviny ve formě snídaně jsou zahrnuté v ceně ubytování. 

6. Výpočetní poloţka - "Prohlídky"  

Náklady na turistický program jsou 8 000 rublů na skupinu.  

Celkové náklady na skupinu z 10 lidí jsou 227 180.   

Ekonomický efekt takového programu je nárůst objemu prodeje cestovních výrobků 

227 180 rublů. Navíc Soči můţe obdrţet 20 aţ 40% dalších turistických výdajů, coţ lze 

povaţovat za nepřímé příjmy území.  Daný program je velmi pestrý a měl by být zajímavý 

pro návštěvníky města a navíc přináší příjem městu Soči z vyuţití olympijských objektů.  
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6 DISKUZE   

Práce je pokusem autorky pochopit systém organizace a financování Olympijských 

her v Rusku a obhájit jejích pozitivní ekonomický dopad, i kdyţ podle mnoha médií byly hry 

neodůvodněnou ztrátou.  Na začátku autorkou byla stanovena hypotéza, ţe pořádání OH v 

Rusku nebylo ekonomicky ztrátové. Táto hypotéza se podtvrdila pomocí analýzy nákladů a 

přínosů OH pro území. Pořádání her Rusku pomohlo v  rozvoji regionu, a po provedené 

analýze je nepochybné, ţe konečný výsledek napomůţe tamějším obyvatelům k lepší 

prosperitě daného regionu. Tím pádem můţeme konstatovat, ţe obavy médií ohledně velkých 

státních útrat, spojených s provedením OH, které můţou vést ke krizi, nemají smysl. Druhou 

hypotézou bylo, ţe náklady na OH byly vynaloţené efektivně. Táto hypotéza uţ byla těţce 

prokazatelná, jelikoţ některá data nebyla dostupná. Ale můţeme s větší pravděpodobností 

říct, ţe model financování OH býl zvolen správně kvůli obrovským státním investicím do 

infrastruktury, které značně zlepšily ţívotní úrovenˇúzemí. 

Organizace her pomohla diverzifikovat zdroje růstu a rozvoje, zlepšit 

makroekonomické ukazatele a úspěšné řešila hospodářské a sociální problémy. Olympijské 

hry vytvořili silný impuls k rozvoji sportu a podpoře zdraví, přispívají k rozvoji mezinárodní 

spolupráce, míru a porozumění mezi lidmi a národy. 

Po OH přichází ještě jdůleţitější fáze - fáze dědictví. V této fázi se projevují změny ve 

všech oblastech, souvisejících se hrami, jako jsou hospodářství, ţivotní prostředí, sociální 

sluţby a další. V praxi se ukazuje, ţe první výsledky konání her se začínají projevovat 3-5 let 

po jejich dokončení, a některé účinky mohou být zaznamenány ne dříve neţ 10 let. Ze 

zkušeností z minulých her vyplývá, ţe OH mají obrovský dopad na různé aspekty rozvoje 

hostitelského města, region a země. Tato práce by měla pomoci při řešení těchto úkolů a je 

aplikovatelná v praxi manaţerů velkých sportovních událostí jako ucelený přehled o sportovní 

akce, která můţe slouţit příkladem jako velmi promýšlený finanční projekt. 
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7 ZÁVĚR   

Olympijské hry jsou v poslední době unikátními akcemi, které svým rozsahem, 

mediálním zájmem a specifičností nedá přirovnat k ţádné jiné události na světě. Ve většině 

zemí, které pořádají olympijské hry, přínos pro olympijské město převaţuje nad přínosem pro 

celou zemi. To ovšem není případ Ruska. Poměr vynaloţených prostředků na olympiádu 

v porovnání s HDP Ruskou federaci nezruinuje obdobně jako Řecko, byť se jedná o tak 

závratnou sumu. Od té doby co je Putin u moci, začíná Rusko opět prosperovat. Za jeho vlády 

se udělala řada změn ve fiskální politiky a došlo i na restrukturalizaci právních řádů. Z tohoto 

hlediska je pak pořádání olympijských her jen prestiţní záleţitostí.  

V porovnání s ostatními olympijskými hrami tedy Ruská federace „šla trochu jinou 

cestou“. A nakonec správnou, olympiáda v Soči se stala první ziskovou olympiádou za 

posledních deset let, zisk překonal výdaje o 22 milionů USD.
49

 Pořádání her nicméně Rusku 

pomohlo v  rozvoji daného regionu, to je nepochybné, ať jiţ se tento rozvoj konal v zájmu 

olympijských her nebo spíše v zájmu politicko-ekonomickém, konečný výsledek napomůţe 

tamějším obyvatelům k lepší prosperitě daného regionu.   

Pořádání Olympijských her vedlo k vytvoření kulturního a ekonomického dědictví na 

úrovni města Soči, Krasnodarského kraje, stejně jako celého Ruska. Na úrovni země jako 

celku hry přispívájí především následující změnam: 

- rychlá integrace Ruska do mezinárodního sportovního hnutí - země získala právo 

hostit mezinárodní sportovní akce  jako Univerziáda 2013, Grand Prix "Formula 1", 

FIFA World Cup 2018, Mistrovství světa v lední hokeji 2016, atd.; 

- mění se postoj k osobám se zdravotním postiţením, 

-  vývoj dobrovolnického hnutí (legislativní základna a 26 dobrovolnických center po 

celé zemi); 

-  vývoj zeleného stavebnictví. 

Pro Krasnodarský kraj: 

- roste investiční atraktivita a ekonomická aktivita regionu; 

- vytvořil se moderní sportovní klastr, který bude jedním ze základů hospodářské 

prosperity v tomto regionu po OH; 
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- vytvoření nových pracovních míst; 

- nová dopravní infrastruktura. 

Pro Soči jako hostitelské město: 

- z  regionálního letního turistického centru se Soči stává celoročním víceúčelovým 

sportovním, obchodním, kulturním a turistickým centrem s moderní sociální,  

dopravní, telekomunikační a energetickou infrastrukturou; 

- modernizovaná síť silnic a ţeleznic; 

- modernizované plynovody a energetická zařízení;  

- moderní hotely. 

Praktická doporučení ohledně vyuţití olympijských objektů v Soči jsou přínosem dané 

práce. Podle mého názoru, olympiádu v Soči je důleţitým prvkem v účinném růstu 

ekonomiky a prostředek překonání stavu stagnace ruské ekonomiky.  
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