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ABSTRAKT
Cílem této bakalářské práce je analyzovat, co obnáší pro hostitelské město příprava
a samotné pořádání olympijských her. První část práce je věnována rozboru na obecné
úrovni, část druhá odhaluje úspěchy i problémy při pořádání ve dvou konkrétních
případech z minulosti. Třetí část je již zaměřena na aplikování problému na Prahu, jež se
rozhodla ucházet o pořadatelství olympijských her. Zejména v první a třetí části jsou
předmětem analýzy změny na infrastruktuře, zdroje financování, náklady a výnosy her, a
v neposlední řadě i jejich ekonomické dopady pro dané město, resp. zemi. Závěr je
věnován rekapitulaci základních myšlenek a výsledků práce. Práce kombinuje deskriptivní
a analytické přístupy a metody s cílem objektivního posouzení problematiky pořádání
olympijských her.

ABSTRACT
This bachelor thesis examines what the host city has to do in order to prepare and
stage the Olympic Games. The first part of the thesis is dealing with the analysis in
general. The second part provides a quick overview of specific cases in two former host
cities - their success and problems. These could serve as guidance when considering the
Prague Olympic Games. The third part is an application of the problem of hosting the
Games to Prague - the city which announced its interest in staging the Games. In both the
first and the last part we try to analyze changes in infrastructure, financial sources, costs
and revenues of the Games and the impact for the city. The conclusion of this thesis
summarizes main outcomes and gives own recommendations. The thesis employs a
combination of descriptive and analytic methods in an attempt to objectively assess the
requirements of hosting Olympic Games in Prague.
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ÚVOD
Letní olympijské hry jsou největší sportovní událostí na světě. Od roku 1896, kdy
byly hry „oživeny“, se každé čtyři roky v jejich pořádání vystřídá jiné město. Od roku
1924 letní hry doplnily hry zimní, které se konají také jednou za čtyři roky a s letními se
střídají. My se ale zaměříme pouze na problematiku her letních. Proto pojem „olympijské
hry“ používaný dále v práci bude chápán ve smyslu „letní olympijské hry“.
Přibližně od poloviny dvacátého století začaly hry nabývat na významnosti. Zprávy
o jejich průběhu se dostaly do médií a ve chvíli, kdy došlo k zapojení televize a televizních
přenosů, stala se z her celosvětová záležitost. Přelom nastal od Olympijských her
v Mnichově roku 1972, kdy se začalo o hrách uvažovat novým způsobem. Pořadatelé se
začali soustředit na ekonomickou stránku a cílem pořádání se stala i efektivnost.
Objevily se první snahy o využití nového potenciálu pořadatelství. Hry se staly
jakousi přehlídkou ekonomických a politických úspěchů země, odrazovým můstkem pro
její přijetí mezi vyspělé, západně orientované státy (Levine 2008). Zřejmé začaly být i
politické záměry ve smyslu zlepšení image města, zapojení sponzorů a tím i jejich
zviditelnění pro širokou veřejnost. Do významné role se dostala televize, která i dnes
v první řadě zajišťuje přenos her na celém světě, zároveň je nejvýznamnějším zdrojem
financování her (prostřednictvím nákupu vysílacích práv).
Pořádání olympijských her se tímto stalo pro města atraktivní záležitostí i
z ekonomického hlediska. Nicméně záležitost se postupem času stala velmi nákladná,
proto mezi uchazečskými městy nacházíme jen velkoměsta, jež jsou schopna hry tak
obrovských rozměrů „utáhnout“. Poslední hry se odehrávaly v Pekingu, čínském hlavním
městě. Pro hry v roce 2012 byl vybrán Londýn. O pořádání roku 2016 se rozhodlo ucházet
sedm měst a mezi nimi i Praha, která ovšem prvním kolem neprošla. Pražský primátor
Pavel Bém koncem března 2009 oznámil záměr kandidovat i pro pořádání v roce 2020.
Právě snaha českého hlavního města Prahy ucházet se o pořádání her a aktuálnost
tématu se staly inspirací pro vznik této práce. Současná ekonomická situace na celém
světě, Českou republiku nevyjímaje, nám nedovoluje předvídat situaci v relativně dalekém
časovém horizontu. Práce je proto nucena předpokládat standardní vyrovnanou ekonomiku
bez závažných následků dnešní ekonomické krize.
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Cílem této bakalářské práce je analyzovat, co obnáší pro hostitelské město příprava
a samotné pořádání olympijských her, jaké jsou předpoklady města pro úspěch a jaké
ekonomické dopady olympiáda zanechá. Nejprve je na problém pořádání nahlíženo
v obecné rovině, poté se práce zaměří na Prahu jakožto kandidující město.
Práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly a další
části. První kapitola popisuje v obecné rovině, co pořádání her znamená pro hostující
město, tedy jak se musí připravit na kandidaturu a na samotné pořádání her, jaké dopady
můžou hry zanechat, kapitola analyzuje i finanční stránku věci.
Druhá, v porovnání s předchozími dvěma méně obsáhlá část, se zaměřuje na
vytyčení některých typických problémů nebo situací, jež se odehrály při pořadatelství
v minulosti a jež jsou aplikovatelné na Prahu, čímž mohou přispět jakožto pomocné
záchytné body a poučení.
Třetí část aplikuje problém první kapitoly na Prahu, analyzuje tedy stejné aspekty
kandidatury a pořádání her v rámci českého hlavního města. Proto je struktura této kapitoly
podobná struktuře kapitoly první.
Práce je zpracována metodou částečně deskriptivního rázu, částečně přístupem
empiricko-analytickým. Jako zdroje využívá mimo jiné některé veřejně dostupné
zpracované analýzy, týkající se dané problematiky.
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1. POŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÝCH HER
Tato kapitola se zabývá problematikou pořadatelství her z pohledu pořádajícího
města. Zaměřuje se na organizační aspekty, na rozpočet olympiády, i na analýzu dopadů,
jež olympiáda zanechá po svém skončení.

1.1. CO

MUSÍ

MĚSTO

VYKONAT,

ABY

SE

STALO

POŘADATELEM
Stručně řečeno, město musí v první řadě splnit požadavky Mezinárodního
olympijského výboru (dále jen MOV), respektovat normy Mezinárodních sportovních
federací a Olympijské charty. Poté město musí absolvovat proces kandidatury. Následující
kapitola se zabývá právě tímto procesem.

1.1.1. Proces kandidatury
Kandidaturu města v první řadě schvaluje Národní olympijský výbor (dále jen
NOV). Proces kandidatury se dále dělí na dvě fáze. V rámci první desetiměsíční fáze musí
město podat přihlášku MOV, vyplnit předepsaný dotazník a zaplatit poplatek USD
150 000. Během této první fáze se o městech mluví jako o „uchazečských“. Na základě
vyhodnocení odevzdaných dotazníků Výkonný výbor MOV určí, jaká města postoupí do
druhé fáze. Města, která jsou součástí takového užšího výběru, se nyní nazývají města
„kandidátská“. Tato města musejí zaplatit další poplatek - USD 500 000 - a zpracují
kandidátský projekt, který je následně prostudován tzv. vyhodnocovací komisí, jejímiž
členy jsou zástupci z MOV, NOV a Mezinárodních sportovních federací. Tato komise
podá MOV „zprávu o vyhodnocení“, podle níž je sestaven seznam kandidátských měst, jež
se dostanou do volebního procesu, ze kterého vyjde vítěz celé kandidatury (Praha
olympijská 2007a).

1.1.2. Kritéria vyhodnocení a požadavky
V první řadě MOV přihlíží k tomu, jestli uchazečské město skutečně dodržuje
základní dokumenty jako Olympijskou chartu nebo Etický kodex MOV atd. a jestli má
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město vůbec potenciál uspořádat nějakou rozsáhlou mezinárodní sportovní událost. Proto
se ve prospěch kandidátského města bere skutečnost, že se město v minulosti stalo
hostitelem např. mezinárodního šampionátu. Tím by byl takový potenciál poměrně dobře
prokázán.
Aby město mohlo být v procesu kandidatury úspěšné, musí vypracovat plán
s jasnou organizací. Zpravidla je zapotřebí poměrně značný počet strukturálních změn,
které jsou samozřejmě velmi nákladné. Proto je nutné prokázat slučitelnost tohoto plánu
s přirozeným rozvojem města, jaký by se konal i v případě, že by město olympijské hry
nikdy nepořádalo. Samozřejmostí je i poskytnutí finančních záruk, kterými jsou většinou
veřejné rozpočty města, kraje a státu.
Mezi základní strukturální změny patří výstavba a rekonstrukce stávajících zařízení
potřebných pro pořádání olympijských her. V minulosti jsme se mohli setkat s případy,
kdy nebylo zapotřebí provádět závratné investice do výstavby. Bylo tomu například u her
v Los Angeles 1984 nebo Atlantě 1996. Obecně ale města nejsou dostatečně vybavena, a
musí proto připravit požadované zázemí. Pro hry je potřeba vybudovat: sportoviště - haly,
stadiony, velodrom, plaveckou halu, apod., ceremoniální stadion, olympijskou vesnici,
mediální vesnici, MPC/IBC1 (Preuss 2004).
Další zásadní investicí je v mnoha případech vybudování, popř. zkvalitnění
dopravní infrastruktury, budování městské hromadné dopravy, obchvatů, okruhů, spojení
mezi sportovišti, atd.
Tyto investice povětšinou zkvalitňují život v daném městě a ve většině případů je
jejich poolympijské, popř. předolympijské, využití zřejmé. Olympijské a mediální vesnice
mohou plnit funkci ubytovacích kapacit - jakožto ubytovny, hotely, studentské koleje a
samozřejmě i byty. Sportovní zařízení mohou po úpravě sloužit k rekreaci veřejnosti,
stejně jako k pořádání jiných sportovních akcí. Výstavba pro MPC/IBC je po skončení
olympijských her využitelná jako kancelářské budovy, školní budovy apod.
Jako doplňkové investice označujeme investice k povzbuzení olympijské atmosféry
a oživení turistického ruchu. Těmito investicemi je myšleno vybudování atrakcí - parků,
pěších zón, promenád, olympijských muzeí, dodatečných ubytovacích zařízení apod., jež
najdou i své poolympijské využití v rámci zkvalitnění služeb turistům (Preuss 2004).
Jakmile je město zvoleno MOV pořádajícím městem, dostává se do striktně
vymezeného časového omezení. Akce rozměru olympijských her nelze odložit. Vzniká
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poměrně silný tlak a hrozí riziko, že rozhodnutí nebudou promyšlená, ale naopak
uspěchaná a s tím v souvislosti i nesprávná. Tlak na město ovšem může mít i pozitivní
účinky, a to že dojde ke konsensu na úrovni městského vedení, který by bez her nemusel
nikdy vzniknout (Preuss 2004).
Sportoviště pro olympijské hry: Olympijský stadion slouží jako ceremoniální
stadion pro úvodní a závěrečný ceremoniál, z disciplín se zde odehrává většinou fotbal a
atletické sporty. Pokud stávající stadion ve městě nemá dostatečnou kapacitu nebo město
nemá dokonce žádný, je nutné rozšířit stadion, popř. postavit nový, s kapacitou
odhadovanou až na 100 000 míst.
Dalšími sportovišti jsou: hlavní hala a vedlejší haly pro volejbal, basketbal,
házenou, gymnastiku, badminton, judo atd., plavecký stadion a speciálně zaměřená
sportoviště jako jsou velodromy, plochy pro jezdectví, vodní kanály a vodní plochy pro
jachting a další vodní sporty.
Neméně důležitou roli hrají haly a menší stadiony jakožto tréninkové prostory,
jichž je pro olympijské využití zapotřebí přibližně sto.
Využitelnost sportovišť po skončení her je také jedno z kritérií rozhodnutí MOV.
Sportoviště, jak již bylo řečeno výše, mají z většiny svá poolympijská využití, a to jako
sportovní střediska pro volný čas a jako místo pořádání sportovních akcí. Některé prostory,
u kterých při plánování investic nebylo předpokládáno dostatečné využití po skončení her a
byly postaveny ve formě dočasných zařízení, budou posléze rozebrána. Tímto krokem se
lze vyhnout špatným investicím typu white elephant2 (bílý slon), které mají za následek
značné utopené náklady na provoz.

1

MPC/IBC = main press centre/international broadcast centre (hlavní tiskové centrum/centrum pro
mezinárodní vysílání)
2
Ekonomický termín, označující špatnou investici, u níž náklady na provoz jsou mnohem větší než její
výnosy (jež mohou být často nulové)
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1.2. ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Olympijské hry nabyly v posledních letech megalomanských rozměrů a staly se
velmi nákladnou záležitostí. Každé město, jež chce hry pořádat, musí už při přihlašování
znát zdroje, ze kterých bude hry financovat. Na jedné straně jsou hry samotné a jejich
organizace. O financování her se stará Organizační výbor olympijských her (Organizing
Committee for the Olympic Games, dále jen OCOG). Na straně druhé je třeba učinit velký
počet investic, které se her netýkají přímo, tedy zmiňované investice do infrastruktury. A
jejich financování nemůže být zajištěno prostřednictvím OCOG, proto je třeba zdroje
hledat jinde.
Financování prošlo vývojem od her plně hrazených z rozpočtů veřejného sektoru,
tedy státem, krajem, městem, ke hrám téměř absolutně financovaných ze soukromého
sektoru. V poslední době se většinou dojde ke kombinaci obojího. Vývoj financování je
patrný z grafu:
100 % veřejný podíl

1976
1972
75 %

1992
1988
2000

25 %

1996
1984

25 %

75 %

100 % soukromý podíl

Zdroj: Preuss (2004: 19)
Graf 1: Modely financování her od Mnichova 1972 po Sydney 2000

Zda bude investice zprostředkována z veřejných nebo soukromých zdrojů většinou
záleží na jejím typu. Z veřejného rozpočtu jsou zpravidla financovány výstavby sportovišť
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a dopravní infrastruktura, naopak ze soukromých to bývají turistické atrakce a hlavně
olympijské a mediální vesnice.

1.2.1. Příjmy OCOG
Úkolem tohoto výboru je naplánování a organizace olympijských her, jeho cílem
potom pokrýt své výdaje příjmy z her, v lepším případě dosáhnout přebytku. V této
kapitole se budeme zabývat otázkou, odkud bere OCOG finance na svoje aktivity.
Informace pro tuto kapitolu jsou převzaty od Preusse (2004).
Mezi příjmy OCOG patří příjmy z prodeje televizních práv, ze sponzoringu,
prodeje lístků, olympijských známek a mincí, z licencí a dále ostatní příjmy (např. dary).
Níže jsou jednotlivé kategorie probrány podrobněji.
Příjmy z prodeje televizních práv: Markantní zapojení médií - v tomto případě
televize, která se díky možnosti přenosu obrazu a zvuku stala nejúdernějším a
nejvlivnějším médiem vůbec - do dění olympijských her bylo hlavním důvodem, proč se
hry staly celosvětově sledovanou a zároveň nejvýznamnější sportovní událostí na světě.
Spolupráce s televizními vysílacími stanicemi se stala totiž hlavním zdrojem příjmu
OCOG. Příjmy z prodeje práv ovšem nejsou spravovány pouze OCOG, jak tomu bylo
v první polovině 20. století. MOV si postupem času nárokoval větší podíl z příjmů a
distribuce mezi OCOG a MOV dnes je 51 % pro MOV a 49 % pro OCOG a je možné, že
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dojde i ke změně tohoto poměru v neprospěch OCOG.

Zdroj: Preuss (2004: 102)
Graf 2: Příjmy olympijského hnutí z televizních práv 1960 - 2012
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Jak je vidět z Grafu 2, jenž znázorňuje vývoj celkových příjmů olympijského hnutí
z televizních práv, největší nárůst byl zaznamenán v letech 1980 - 2000, kdy příjmy
z prodeje televizních práv činily až 30 % celkových příjmů OCOG. V tomto období byla i
možnost zvýšit poplatky za práva vysílacím stanicím, a to díky zvýšenému zájmu o
televizní reklamy, ze kterých plynou stanicím příjmy. Vyšší poplatky a tím tedy i vyšší
příjmy znamenaly pro OCOG dostatek financí pro pokrytí vzrůstajících nákladů, které
spočívaly ve vybudování kvalitnějších vysílacích center, jež se stala nezávislá na
televizních stanicích. Vznik těchto center byl zapříčiněn skutečností, že chudší země
nebyly schopny finančně pokrýt přenosy a reportáže. Vysílací centra měla za úkol
poskytnout všechny záběry z her těm stanicím, jež platí za vysílací práva. Tímto tahem
byla i omezena jistá samospráva stanic a zůstal zachován původní záměr a to rozšířit
vysílání her do světa.
Co se týče stanovení optimální ceny za vysílací práva, hlavní roli hraje MOV. Jeho
úkolem je určit cenu co možná nejvyšší, ovšem za přihlédnutí k omezení, které spočívá
v příjmech televizních stanic - tzn. příjmy z odvysílaných reklam a poplatků od
spotřebitelů/diváků. Navíc je potřeba uvědomit si, že na rozdíl od zájmu OCOG, tedy
maximalizace zisku a příjmů v krátkém období, je v zájmu televize dlouhodobá
maximalizace, udržitelnost a co nejmenší zadlužení. I tento fakt bude hrát roli při
rozhodování televize, zda se ucházet o vysílací práva či ne.
Při stanovování ceny a vůbec poskytování služeb stanicím ve formě vysílacích
center musí být také přihlédnuto k síle, jakou má televize působící na smysly diváka.
Televize nepřenáší jen obraz a informace, ale i atmosféru, která na hrách panuje, a tím si
diváci vytvářejí komplexní dojem. Televize má možnost ovlivnit celkový dojem diváka
z her a nekvalitní a nedostatečné služby by mohly způsobit negativní dopad - horší pověst
celé akce.
Příjmy z marketingu: Uspořádání olympijských her by nebylo uskutečnitelné bez
podpory soukromého sektoru. Mezi další příjmy OCOG, a zároveň na druhé místo za
příjmy z vysílacích práv, se řadí příjmy z marketingu. V roce 2000 tvořily 35 % příjmů
OCOG. Preuss (2004) se zabývá dvěma typy příjmů - sponzorství a merchandising3:
Sponzoring je jistý druh vzájemného obchodu - obě strany mají z dohody užitek.
Sponzor platí za to, že pro upozornění na svůj výrobek - tedy reklamu - využije symbol
dané události. To posiluje vliv reklamy na spotřebitele. U merchandisingu jde o to, že

3

Termín v češtině již běžně používaný pro reklamní prodej.
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výrobce spojí produkci svého výrobku se symbolem akce (např. pět olympijských kruhů), a
tím se zvýší prodejnost daného výrobku.
Pořadatelé olympijských her se starají o několik programů sponzoringu. Prvním je
The Olympic Program, tzv. TOP, mezinárodní program pod záštitou MOV, který má
zajišťovat reklamní práva pro tzv. top sponzory s celosvětovou působností. Na příjmech
z tohoto programu se podílí i OCOG a NOV, přičemž podíl náležící OCOG je v průměru
přibližně 35 %.
Lepším zdrojem příjmů je pro OCOG ovšem druhý program - partnerství.
Partnerství je již program na národní úrovni, marketingová práva lze v tomto případě tedy
uplatnit jen v rámci dané země. Pro partnerské firmy jsou zajištěna reklamní práva,
s omezením od MOV zakazujícím inzerci těchto sponzorů v olympijských areálech, a
oficiální titul „Partner olympijských her“.
Podobným programem, ale pod záštitou NOV, jsou sponzoři.
Odlišným druhem sponzoringu jsou dodavatelé/poskytovatelé, kteří zásobují
pořadatele podporou ne ve finanční, ale v naturální podobě.
Do merchandisingu řadíme mezinárodní program starající se o licence. Jde
v podstatě o poskytnutí nějakého znaku pro výrobu produktů, jež ho budou zobrazovat.
Např. trička, čepice, odznaky s logem olympijských her apod.
Poněkud specifickým zdrojem příjmu jsou olympijské mince a známky.
Olympijské mince byly poprvé vyraženy roku 1951 u příležitosti olympijských her
v Helsinkách 1952. Důvod jejich vzniku není nikterak neobvyklý, jednak bylo potřeba
oživit zájem veřejnosti o hry, dále pak byly mince finančním zdrojem. Mince nejsou
žádnou formou odznaku, naopak se jedná o zákonné platidlo vydávané národní bankou
daného státu. Jejich ražení je tedy pod dohledem země, ve které se hry pořádají. Byl
prostudován i vliv na dopady jejich vzniku. Jakožto platidlo zvyšují peněžní nabídku a M1
bázi4 a existují obavy, zda nemohou způsobit inflaci. Pokud je peněžní nabídka pod
kontrolou, inflace by neměla v tomto případě hrozit, navíc je třeba si uvědomit, že význam
mince má mince hlavně pro sběratele nebo jako památní mince, a tudíž se do oběhu se
vrací až nekonečně malé množství mincí. Příjmy pro OCOG závisejí na způsobu jejich
prodeje. Existuje několik možností: národní banka vydá mince za cenu určenou výrobními
náklady, ty se pak prodávají za cenu rovnou nominální hodnotě, případně vyšší; národní
banka vydá mince za cenu rovnou nominální hodnotě a OCOG je prodává za cenu vyšší -

4

M1 je kategorie peněžní nabídky zahrnující hotovostní peníze(oběživo), šekovatelné účty
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v těchto případech příjmy OCOG činí rozdíl mezi těmito cenami. Třetím případem je, že
OCOG získává příjem z licenčních poplatků od vydavatele mincí.
Stejně tak jako u mincí, i u olympijských známek platí, že jejich význam
v porovnání s ostatními zdroji je marginální, v případě známek je to méně než 1 % příjmů
OCOG. Známky se podílejí na financování her již od roku 1896, kdy byl jejich význam
mnohonásobně větší. Příjmy z prodeje známek se řídí stejnými pravidly, jako tomu je u
mincí.
Příjmy z prodeje vstupenek: Prodej vstupenek je třetím nejvýznamnějším
zdrojem financování. Pro OCOG je příjem ze vstupenek významný mimo jiné i z toho
důvodu, že se jedná výhradně o jeho zdroj a MOV se nepodílí na jeho části, pouze si
vyhrazuje právo schválení jejich ceny.
V tabulce je shrnut vývoj cen lístků od roku 1988, kdy se konala olympiáda
v Soulu. Je vidět, že průměrné ceny lístků se vzájemně výrazně odlišují - ceny se určují i
podle bohatství země. Většinou totiž značně převažuje počet domácích diváků nad
zahraničními.
Tabulka 1: Vývoj prodeje vstupenek
Soul
1988
Příjmy za mil.
vstupenky USD
Počet
mil.
vydaných
kusů
vstupenek
Počet
mil.
prodaných
kusů
vstupenek
Průměrná
USD
cena
vstupenky

Barcelona Atlanta
1992
1996

Sydney
2000

Athény
2004

Peking
2008

Londýn
2012

62

118

585

626

221

136

542

4,7

4,8

11

7,6

6

9

8

3,3

3,8

8,6

6,7

3,6

N/A

N/A

19

31

68

94

62

20

69

Zdroj: PricewaterhouseCoopers (2007: 46)

Počet lístků, které se prodají, logicky závisí na kapacitě hledišť. Od příjmů je ještě
potřeba odečíst volné lístky, jež jsou poskytnuty médiím apod. Nejdůležitějším úkolem
OCOG je stanovení ceny lístků. Sledovány jsou dva cíle - maximalizace příjmů z lístků, a
zároveň vyčerpání kapacity hledišť. Cena musí být stanovena v podstatě na co nejnižší
možné hodnotě tak, aby spotřebitelé - diváci poptávali lístky a zároveň aby byly příjmy
dostatečné. Docílit vyčerpané kapacity hledišť je třeba z toho důvodu, že jedině plné
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hlediště a ovace fanoušků podpoří tu správnou atmosféru a nadšení pro hry. Atmosféra je
vnímána nejen diváky v hledišti a sportovci na stadionu, ale především diváky televizních
přenosů. Ti si podle právě atmosféry vytváří obraz her, a poloprázdné stadiony jsou
vnímány jako doklad toho, že hry nejsou úspěšné a nadále atraktivní pro veřejnost.
Příjmy z loterie také mohou zvyšovat příjmový potenciál OCOG, samozřejmě
záleží na dohodě se společností zastřešující loterii.
Příjmy z darů: Rozdíl mezi darem a sponzorství je ten, že na rozdíl od sponzorů
dárce neočekává protislužbu. Za nejvýznamnější složku darů je považována dobrovolnická
práce. Díky dobrovolníkům se na pořádání her ušetří významné množství prostředků.

1.2.2. Ostatní příjmy
Výše uvedené kategorie tvoří příjmy OCOG a jak již víme, úkolem OCOG je
postarat se o samotné uskutečnění her, jejich organizaci, přípravu sportovišť, stavbu
dočasných sportovišť a jejich následnou likvidaci atd. V hostujícím městě je ale učiněna
řada restrukturalizací a investic ve stavebnictví i v dopravě. Takto vynaložené prostředky
jsou dlouhodobého rázu a městu „zůstanou“ i po skončení akce. Město často využije
pořádání a potřeby olympijských her spojí i se svými potřebami. Města, ve kterých je
potřeba pro pořádání učinit řadu investic, musí prokázat slučitelnost olympijských projektů
se svými rozvojovými plány. Z těchto důvodů je logické, že není možné, aby OCOG
financoval tento typ investic, a město musí najít prostředky jinde. Jak je již výše zmíněno,
většinou je zvolena kombinace financování z veřejných rozpočtů (města, regionu nebo
státu) a soukromých rozpočtů.

1.3. VÝDAJE NA POŘÁDÁNÍ HER
Výdaje jsou tradičně kapitolou ve středu zájmu nejvíce subjektů. Probíhají diskuze
o tom, které výdaje zařadit ještě mezi olympijské a které již tento rámec přesahují. Jelikož
interpretace se mohou různit, často může v takovýchto případech docházet k rozporům.
Právě zahrnutí nebo nezahrnutí některých výdajů do konečných kalkulací vede k tomu, že
je možné ovlivňovat výstupy různých rozpočtů a cost-benefit5 analýz a v podstatě je
sestavit „na míru“ tak, jak se to danému subjektu hodí.

5

Cost benefit analýza (analýza nákladů a přínosů) je metoda používaná v procesu rozhodování, založená na
porovnání odhadnutých nákladů a výnosů plynoucích z tohoto rozhodutí (Law, Smullen 2008a)
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Náklady na pořádání se s každými hrami zvyšují. To se samozřejmě řadě lidí nelíbí
a setkáváme se s názory, že hry jsou zbytečně přefinancované. Podle některých vedoucích
osobností MOV za tento problém ale mohou sama města ucházející se o pořádání. Spojují
pořádání her s vlastními potřebami přestavby města a tím zvyšují i samotné náklady. Proto
se došlo ke stanovisku, že OCOG nemůže hradit všechna sportoviště a další objekty, které
jsou dlouhodobé a dají se využívat i po skončení her, a že města mají financovat takovéto
investice sama.
V oblasti investic do výstavby se mohou vyskytnout problémy spočívající
v neexistenci poptávky po sportovních centrech po skončení olympijských her. Aby se
předešlo jakýmsi nevyžádaným investicím typu white elephant, je třeba v těchto případech
postavit sportoviště dočasného charakteru. V současnosti se lze s tímto úkolem vypořádat
s poměrně nízkými náklady. Do výdajů je ale nutno započítat nejen náklady na stavbu a
provoz, ale i na následné rozebrání po ukončení her. I přesto je stále únosnější tato
varianta, nežli hradit náklady na provoz nevyžádané investice. O hrazení dočasných
sportovišť se stará OCOG.
Lze využít i alternativu k dočasným stavbám, a to buď rozšíření kapacity
současných nedostačujících sportovišť a její následné snížení, nebo stavba trvalých budov
s tím, že jejich poolympijské využití nebude odpovídat jejich prvotnímu účelu, ale budou
využity jinak. Příkladem mohou být obytné prostory, školy, kanceláře, výstavní haly,
kongresová centra apod. (Preuss 2004).

1.3.1. Výdaje OCOG
Podle Preusse (2004) výdaje OCOG zahrnují poplatky za pronájem sportovišť,
olympijské a mediální vesnice, kanceláří, parkovacích ploch, výstavních hal a
kongresových center; dále náklady na urychlení realizace takových projektů, které by byly
v případě neuskutečnění olympijských her v daném městě realizovány za delší dobu (tyto
náklady zahrnují náklady na urychlení výstavby a náklady na zajištění finančních zdrojů);
opravy již existujících staveb nebo jejich rozšíření a uvedení do předchozího stavu; stavba
a následné odstranění dočasných konstrukcí atd.
Mezi další náklady patří náklady na provozní organizaci. Hlavním úkolem
OCOG je zabezpečit provoz samotných závodů. Jedním prvkem je samozřejmě náležité
vybavení sportovišť, které je často ze značné části zajištěno sponzorskými vztahy
s dodavateli, jež potřebné vybavení poskytnou, ovšem co je neméně důležité a pro běžného
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diváka poněkud přehlédnutelné, jsou náklady na technický provoz závodů. V podstatě
platí, že čím méně jsou prvky technických záležitostí viditelné, tím lépe jsou provedené.
Jedná se o náklady na monitoring, měření času a výsledků sportovců, komunikační
propojení mezi pořadateli, přenos dat a informací atd. Celkově platí, že náklady na
technologii tvoří jednu z nejvýznamnějších prvků nákladů OCOG. Můžeme se zde často
setkat s podporou sponzorů, kteří přispívají pořadatelům dodávání technických přístrojů.
Další provozní náklady v sobě zahrnují náklady na zkušební závody, které se
neustále zvyšují v důsledku většího počtu sportovců i disciplín.
Neopomenutelné jsou náklady na ceremoniály, tj. medaile pro vítěze, dárky,
dekorace a jejich samotný slavnostní průběh. Jistá prestiž při ceremoniálech je důležitá
zejména z důvodu vysoké sledovanosti těchto událostí. Hlavními ceremoniály jsou
zahajovací a závěrečný ceremoniál. Jsou i všeobecně nejsledovanější a nejnavštěvovanější
částí her a velkolepost těchto dvou událostí utváří hlavní obraz her. Každé pořádající město
toto chápe jako příležitost prezentovat se v co nejlepším světle celému světu. Proto se snaží
o precizní provedení. Náklady jsou tedy vysoké, spočívají v technickém provedení,
zajištění dokonalých zvukových a světelných efektů. Vzhledem k vysoké návštěvnosti
pokryje většinu nákladů na ceremoniály příjmy z prodeje lístků.
Velmi důležitou roli hrají při pořádání akce takovýchto rozměrů náklady na
bezpečnost. Obzvlášť po teroristickém útoku z 11. září 2001 se zvýšily obavy o zajištění
bezpečnosti her a pohled na věc se změnil od základů. Přesné vyčíslení nákladů není
možné, jelikož bezpečnost je podporována ze strany státu, který pro hry propůjčuje
příslušníky policie a armády a dostupnou techniku, a náklady podléhají utajení. V otázce
bezpečnosti se využívá i jako v jiných oblastech zkušeností minulých pořadatelů, platí
ovšem pravidlo, že aby hry nebudily dojem vojenské akce, je potřeba bezpečnost náležitě
skrýt. Ohrožení spočívá ve čtyřech hlavních prvcích.
Největší a nejnebezpečnější hrozbou je teroristický útok. Tyto útoky jsou
motivovány náboženskými a politickými důvody a jejich cílem je upozornit na citlivá
témata upoutáním pozornosti co největšího počtu lidí na celém světě. Proto se teroristé
soustřeďují na útoky v místech vysoké koncentrace lidí, aby případné výbuchy bomb nebo
jiné typy útoků zasáhly co největší počet obětí. Olympijské stadiony přeplněné diváky a
sportovci, navíc v přímém televizním přenosu, by byly nemalým cílem.
Dalšími hrozbami jsou útoky zosnované na jednu stranu radikálními fanoušky, na
druhou odpůrci pořádání her, mezi které často mohou patřit obyvatelé hostujícího města.
V těchto případech bychom se mohli setkat s ozbrojenými útoky nebo s vandalismem.
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Poslední kategorii tvoří zloději a kapsáři, kteří využívají zejména přílivu turistů do města a
realizují se v místech, kde se nachází mnoho lidí na malém prostoru.
Do kategorie ostatní náklady zahrneme administrativní náklady, náklady na
provoz MPC/IBC atd.

1.4. DOPADY
Problematikou ekonomických a sociálních dopadů her a jejich přínosu se zabývá
řada studií. Není divu, tak nákladná událost, jako je olympiáda, zanechá na pořadateli zcela
určitě znatelné dopady. V této kapitole je shrneme z hledisek několika autorů i z hlediska
obecně uznávaného.
Dopady olympijských her podléhají řadě dělení. Hlavními kategoriemi jsou dopady
krátkodobé a dlouhodobé, hmotné a nehmotné, přímé a nepřímé. Na tomto rozdělení se
shoduje většina odborníků zabývajících se tématem olympijských her. Při analýze přínosů
a nákladů ale dochází k rozporům, zejména co se týče vyčíslení - způsob, jakým je
vypracována cost-benefit analýza, ovlivňuje výsledky a tím i jejich interpretaci.
I metoda input-output6 analýzy je kritizována z toho důvodu, že jde o uplatnění
metody, která je schopna modelovat pouze dlouhodobé dopady, na událost krátkodobou.
Předpokladem této analýzy je perfektně elastická křivka nabídky, což splňuje pouze
dlouhodobý horizont (Porter, Fletcher 2008)
Spory o dopadech her se týkají především zahrnutí a vyčíslení nehmotných přínosů
her, a zahrnutí nákladů na infrastrukturu, která musela být dobudována.
Napříč názorovým spektrem ekonomů panuje shoda nad faktem, že čisté výnosy
her jsou vždy negativní, pořadatelská města a země na pořadatelství po zahrnutí všech
nákladů nevydělají. Ve většině případů dochází k rozsáhlým nákladným investicím do
infrastruktury, které posílají, obrazně řečeno, rozpočty měst do červených čísel (McHugh
2006).
Podle výsledků cost - benefit analýzy autora D. McHugha (2006: 61), který se
snažil o komplexní, vyčerpávající analýzu olympijských her, je čistý výnos mínus 101
milionů dolarů (ceny roku 2002).

6

input-output analýza předpovídá dopady změn na ekonomiku, používá maticový model národní ekonomiky
(Calhoun 2002)
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Skeptický pohled ekonomů tedy pramení z nepopiratelného faktu, že v poslední
době, nejvíce v posledních patnácti letech, náklady na pořádání her7 rostou do enormních
výšin. Hmotné efekty a dopady her nevyrovnají výši nákladů. Přesto se ale města hrnou do
procesu kandidatury. Důvodem mohou být právě nehmotné a těžko vyčíslitelné efekty a
dopady (Rose, Spiegel 2009).
Snaha samotných měst vzbudit dojem, že právě jejich město si zaslouží pozornost a
uznání celého světa, jsou někdy příčinou tak vysokých nákladů. Pozůstatkem her pak bývá
vysoké zadlužení, které je po řadu let spláceno. V roce 2008 ještě města jako Montreal,
Barcelona, Sydney nebo Athény vyrovnávají svoje zadlužení způsobené pořadatelstvím.
Vysoké investice do sportovišť, jež nenalezla po skončení her svoje využití, jsou důvodem
pro tak vysoká a možná i zbytečná zadlužení. (Levine 2008).
Dopady olympijských her se nesoustředí jen do období bezprostředně okolo konání
her. Je to záležitost dlouhodobějšího charakteru. Začíná minimálně sedm let před
samotným konáním, a to proto, že právě se sedmiletým předstihem se město dozví, že bylo
vybráno pro pořádání her. V mnoha případech je ale toto období prodlouženo, jelikož
města často neuspějí ve své kandidatuře a jsou vybrána až na podruhé. Již tedy od fáze
ucházení se o pořádání mají hry na město dopad, a to ve formě zviditelnění města a tím
zvýšení zájmu turistů i investorů.
Pro přehlednost se budeme zabývat odděleně dopadem kandidatury a dopadem
pořádání her, včetně celé přípravy pořádání.

1.4.1. Dopady kandidatury
Jelikož je v poslední době uchazečský proces výrazně soutěživější, a jelikož jsou
města ochotna vynaložit značné náklady již v této fázi, vysloužila si poměrně silnou
pozornost a vysokou sledovanost. Dopadem samotné kandidatury je tedy zviditelnění
města, jeho připomenutí, pokud se nachází v situaci, kdy klesla jeho oblíbenost a
návštěvnost. Při správně provedené kandidatuře, kde město nepodcení celý projekt včetně
jeho marketingu, se zapíše do podvědomí MOV a ačkoli nemusí uspět napoprvé, šance
jsou s dalším opakováním kandidatury vyšší.
Studie The olympic effect (Rose, Spiegel 2009) se zabývá dopadem olympijských
her se zaměřením na export a mezinárodní obchod. Zjistila, že nejen město, které se stane

7

myšleno celkové náklady včetně infrastrukturních změn
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pořadatelem, ale i ostatní kandidátská města, která v souboji neuspějí, sklízí ovoce
v podobě zvýšeného exportu a více otevřené ekonomiky. Zvýší se celkové propojení se
zahraničím. Podle této studie je dopad permanentního charakteru a pro hostující zemi se
může dle výsledků provedené regresní analýzy obchodování zvýšit až o 30 % ceteris
paribus8.

1.4.2. Dopady pořádání
Pořadatelské město je podrobeno přílivu nových peněz jak přímých, tedy z pořádání
her, zvýšené poptávky nebo z útraty nově příchozích turistů, tak nepřímých v podobě
investic do dopravní infrastruktury apod. Příliv dodatečných zdrojů do ekonomiky je ještě
více znásoben multiplikačními efekty, které do výsledku zahrnují, kolikrát se daná peněžní
jednotka „protočí“ v ekonomice.
Jestli budou dopady na město pozitivní nebo negativní také záleží na současné
ekonomické situaci ve městě. Pokud se ekonomika nachází v recesi, vyšší poptávka a vyšší
výdaje pomůžou překonat těžké období a rozpumpují ochladlou ekonomiku, naopak ve fázi
zotavování mohou mít dodatečné výdaje i negativní efekty (Preuss 2004).
Studie vypracovaná autory Dickem a Wangem (2008) se zaměřuje na alternativní
analýzu dopadů her - dopady v rovině burzy cenných papírů. Pohyby na poli burzy
cenných papírů jsou chápány jako barometr dané ekonomiky. Studie, zpracovaná metodou
regresní analýzy ukazuje, že vliv na tento trh nemá ani tak pořádání her, jako oznámení
jména právě zvoleného pořadatelského města prostřednictvím MOV. Ve dnech po
oznámení pozorujeme na burzách budoucích pořadatelských zemí výskyt pozitivních
abnormálních obratů. Předmětem zkoumání bylo i hledání případného výskytu poklesu
obratů na burzách měst, jež pořadatelství nezískala. Změny tohoto charakteru ale nebyly
zjištěny, nepříliš signifikantní pokles byl zaznamenán u měst považovaných za favority.
Zajímavá závislost byla odhalena mezi výší abnormálních výnosů velikostí ekonomiky v
pořadatelské zemi - tato výše klesá s její velikostí.
Pro město velice lákavým a důležitým dopadem je oživení turistického ruchu.
Největší dopad na ekonomiku mají turisté ze zahraničí. Množství příchozích turistů
závisí na tom, do jaké míry je město atraktivní, ale také na politicko-ekonomické situaci

8

Ceteris paribus je v ekonomii často používaný termín, s významem: za předpokladu, že ostatní zůstává
nezměněno.
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v zemi a na geografické poloze města. V období olympijských her se předpokládá příliv
mezi 400 000 - 800 000 turistů (Preuss 2004).
Výše výdajů turistů je závislá na počtu turistů a na délce jejich pobytu. Pokud mají
být výpočty věrohodné, neměli bychom započítávat turisty, kteří by do města přijeli i
pokud by se hry nekonaly, a výdaje obyvatel města, kteří ho po dobu konání her opustili.
Pořadatelské město se může stát terčem zájmu nejen turistů, ale i investorů. Do
země začínají proudit zahraniční investice a může se objevit i zájem o založení nebo
usídlení firem, popř. i nového průmyslu, v daném městě.
Ale snad více než extrémně zvýšený turistický ruch při hrách je pro město důležitý
dlouhodobý rozvoj turismu v období po skončení her. Olympijské hry jsou dokonalou
propagací města, předpokládáme-li jejich úspěšný průběh. Jsou lákadlem pro návštěvu
města a zvýšený turismus a další vrývání města do podvědomí jsou pro město
ekonomickým přínosem.
Podle Kirkupa a Majora (2006) je právě turistický ruch hlavním potenciálním
dlouhodobým dědictvím her. Aby byl tento potenciál skutečně využit, je nutné formulovat
konkrétní strategii, organizaci a management, jinak může město ve stínu nových
olympijských her ustoupit do pozadí.
Australian Tourist Commission (Australská turistická komise, ATC) je dobrým
příkladem takovéto strategie. Jakožto organizovaný a dotovaný projekt měla za úkol
maximalizovat příležitostné dopady turistického ruchu oživeného olympiádou (Haynes
2001).
Významným dopadem pořádání her je zvýšená míra zaměstnanosti. Při jejím
zkoumání se musíme soustředit nejen na to, jak se v daném období zvýšila, ale i na to,
jestli se jedná o zaměstnanost krátkodobou nebo dlouhodobou. Během her jsou vytvářena
pracovní místa, která jsou obsazena zpravidla obyvateli města. Míra zaměstnanosti se
zvýší, pokud nově zaměstnaní změnili svůj status z pozice nezaměstnaný. I když jsou
pracovní místa krátkodobější, může zkušenost nově zaměstnaných v daném oboru
pozitivně ovlivnit jejich budoucí zaměstnání (Preuss 2004)
Dochází ale i k vytvoření dlouhodobých pracovních míst, a to díky nově příchozím
investorům, kteří zvýší poptávku po práci. Oživený turistický ruch také působí jako stimul
pro nově vznikající pracovní pozice, např. mohou vznikat nová ubytovací zařízení nebo
jiné pro turisty atraktivní lokality.
Dopady na pořadatelské město jsou významné, ať už v pozitivním, nebo
v negativním slova smyslu. Město by se nemělo bezhlavě řítit do kandidatury, aniž by si
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ověřilo, co pro něj hry budou znamenat. S nezápornými čistými výnosy počítat po
zkušenostech z minulosti nemůže, nehmotné dopady mohou ale být silné. Hry mohou
pomoci jako stimul pro oživení města a dobudování jeho nedostatků, např. v dopravě,
zvýší renomé a atraktivitu města, pomůžou mu zapojit se mezi skupinu vyspělých měst a
tím ho otevřít světu. Za předpokladu, že projekty a investice budou promyšlené,
neunáhlené, a bude zajištěno jejich poolympijské využití, a za předpokladu střízlivé
alokace zdrojů, které město získá, mohou být v konečném důsledku olympijské hry
kladným přínosem.

1.4.3. OGGI
Otázka analýzy dopadů pořádání olympijských her není jen předmětem hostujícího
města, ale zajímá se o ni pochopitelně i MOV. V roce 2001 začal MOV pracovat na
zavedení projektu, který by měl pomoci olympijským výborům - OCOG, porozumět
dopadům her. Úmyslem MOV je přistupovat k problému objektivně a vědecky. Ve
spolupráci s univerzitami a poradci MOV hledal způsob, jak dosáhnout kvalitního rozboru
za pomocí kvantifikovatelných veličin, které by určovaly dopady her v ekonomickém a
sociálním sektoru a v oblasti životního prostředí. Za tímto účelem vznikla studie - tzv.
OGGI (Olympic Games Global Impact) a bylo vybráno 150 měřitelných indexů, které
spadají do jedné ze tří oblastí - ekonomické, sociální a ekologické. Od roku 2003, kdy byla
tato studie dokončena, je cílem MOV zapojit do jejího plnění OCOG. Doba, kdy je úkolem
OCOG studie realizovat, trvá jedenáct let - tedy od počátku kandidatury, přes zvolení
pořadatelského města (které následuje dva roky po podání přihlášky), přes samotné konání
sedm let po zvolení, až do doby dvou let po ukončení her. Za tuto dobu OCOG
shromažďuje data a vypracuje čtyři studie, za každé období jednu.
Mezi indikátory, podle kterých jsou interpretovány výsledky, se řadí např.: index
spotřebitelských cen, směnný kurs, HDP na hlavu, otevřenost ekonomiky, spotřeba energie
na hlavu, chudoba, míra zaměstnanosti, míra kriminality, úroveň vzdělanosti, emise
skleníkových plynů, čistota vody atp.
MOV je přesvědčen, že pokud bude na OGGI studii brán zřetel, může významně
přispět již při pořádání her k okamžité analýze dopadů a k případnému přizpůsobení a
provedení změn, pokud se projeví nějaká chyba v organizaci (Tatsiopoulos, et al. 2008).
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2. ZKUŠENOSTI POŘADATELSKÝCH MĚST
Olympijské hry, jak bylo zmíněno v úvodu, jsou pořádány každé čtyři roky v jiném
městě. Pořádání her je městem chápáno jako pocta a zároveň příležitost ke zviditelnění,
propagaci, přehlídce apod. Od osmdesátých let přibyl mezi příležitosti pro město ještě
aspekt ekonomický. Již víme, že pořádání je vysoce nákladná akce, krátkodobého
charakteru a tím i intenzivnější. Dopady jsou tedy silné, a aby nebylo pořádání pro město
vysoce rizikové, je nutné brát v potaz jak analýzy a studie dopadů, tak zkušenosti minulých
měst. To platí samozřejmě i pro Prahu.
Pro účely „ponaučení se z minulých chyb“ jsou nejlepším podkladem takové
analýzy, které srovnávají očekávání a odhady učiněné v předolympijském období se
skutečnými dopady zaznamenanými po skončení her (Kirkup, Major 2006).
V tomto celku práce se tedy zaměříme na zkušenosti pořadatelů minulých
olympijských her. Pro Prahu adekvátními pořadateli, ve smyslu srovnatelné výchozí
situace, jsou Barcelona (hry se konaly 1992) a Atény (hry se konaly 2004). Barcelona i
Atény jsou poměrně malá evropská města a využily pořadatelství k uspíšení dobudování
trvalé infrastruktury, k oživení turistického ruchu a k vytvoření lepšího obrazu města i
země v očích zahraničí. Stejné cíle platí i pro Prahu.

2.1. OLYMPIJSKÉ HRY V BARCELONĚ 1992
Olympiáda v Barceloně se konala roku 1992. Španělsko se od 70. let potýkalo
s ekonomickou krizí a stagnací. Hostování olympiády bylo pro Barcelonu výzvou
k oživení ekonomického života a zároveň k rekonstrukci a dobudování chybějící
infrastruktury. K nejvýznamnějším změnám došlo v řešení dopravy, kdy byly vybudovány
nové silniční sítě a zejména silniční okruh, který je dodnes považován za veliký přínos pro
Barcelonu.
Značně vysoké byly i investice do bytové výstavby, zvyšování hotelových kapacit,
telekomunikace, kanalizace atd.
Důkazem o tom, že Barcelona se zaměřila na infrastrukturu, jež bude plnit svoje
úkoly i po skončení her, je i fakt, že na výstavbu sportovišť padlo 9,1 % z celkových
investic. Snahou bylo minimalizovat organizační výdaje a zaměřit se na výdaje do projektů
(Brunet 1995).
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Financování her v případě Barcelony proběhlo z větší části za použití veřejných
zdrojů, došlo k významným investicím, kalkulace je odhadována na USD 6,95 miliard (v
cenách roku 2000), podíl soukromých zdrojů byl 30 % (Preuss 2004).
Organizace byla tradičně zajištěna barcelonským OCOG, který čerpal příjmy
zejména z prodeje televizních práv a od sponzorů.
Hlavním problémem, který se u olympiády vyskytl, se týkal olympijské vesnice.
V Barceloně byla vybudována nová obytná čtvrť v průmyslové oblasti. Veřejný sektor
zajistil výkup pozemků, soukromý výstavbu. Investice soukromého sektoru se vyhoupla na
USD 830 milionů a počítalo se s prodejem bytů po skončení her (PricewaterhouseCoopers
2007). Nicméně v roce 1993 se projevila ve Španělsku krize, jež zapříčinila problémy
s prodejem, a ještě rok po olympiádě zbylo 33 % neprodaných bytů. Vzhledem k tomu, že
se Barcelona řadí mezi menší metropole, není v rozporu s očekáváním, že dodatečná
poptávka vede ke zvýšení nabídky i cen. Zejména v letech 1991 a 1992 vzrostly proto
v Barceloně životní náklady, index cen i náklady ve stavebnictví (Preuss 2004).
Přesto, dopady na Barcelonu a Španělsko jsou považovány za spíše pozitivní. Lepší
infrastruktura byla úspěšně vybudována, byl pozorován pokles nezaměstnanosti, ovšem jak
tomu bývá v případě olympijských her, tak tento jev měl dočasný charakter. Mezi lety
1986-1992 poklesla nezaměstnanost v rámci Barcelony z 18,4 % na 9,6 % a pro celé
Španělsko z 20,9 % na 15,5 % (Brunet 2005).
Pozitivním efektem byla i zvýšená atraktivita města pro turisty. Před olympiádou
nebyl zaznamenán signifikantní nárůst, nicméně právě změna infrastruktury a celkové
tváře města způsobily příliv turistů.

2.2. OLYMPIJSKÉ HRY V ATÉNÁCH 2004
I v případě her v Aténách byl jedním ze základních záměrů pořádání her přestavba
a změny v infrastruktuře. Ve jménu her byla v Aténách dostavěna podzemní dráha, nové
letiště a silniční spoje, investice v hodnotě USD 5,3 miliard (ceny roku 2000) (Preuss
2004).
Dle studie Tziralise a dalších z roku 2006 respektující zásady OGGI projektu (viz
1.4.3) byly celkové výdaje vyčísleny na 11,27 milard eur, z toho 20,1 % bylo pokryto
soukromým sektorem, zbytek veřejným. Necelé 2 miliardy eur připadly na renovaci a
konstrukci olympijských areálů, z čehož 10,2 % byly náklady na dočasná zařízení (Tziralis
et. al. 2006).
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Rekonstrukce olympijského stadionu, stejně jako olympijská vesnice, byly
financovány z veřejných zdrojů, plavecký areál z obligací.
Problém se v případě Aténských her vyskytl v podhodnocení předpokládaných
nákladů na bezpečnost. Původně se počítalo s náklady vy výší USD 600 milionů, z čehož
75 milionů mělo být hrazeno z rozpočtu OCOG, zbytek státem. Ačkoli do odhadů na
bezpečnost

byly

započítány

dodatečné

náklady,

způsobené

hrozbou

v podobě

teroristického útoku (v reakci na události z 11.září 2001, kdy byl spáchán teroristický útok
ve Spojených státech), celkové náklady se nakonec vyšplhaly na USD 1,3 miliardy
(PricewaterhouseCoopers 2007).
Jedním z prvních dopadů her byl pozitivní vliv na aténské burze, který byl reakcí na
oznámení jména pořadatelského města pro rok 2004 (Kasimati, Drawson 2008).
Na makroekonomické úrovni byl zaznamenán růst reálného HDP mezi lety 20022005, dále snížení nezaměstnanosti mezi lety 1997-2004. Poté nezaměstnanost rostla
směrem k původní úrovni. V měřítku krátkodobém měly olympijské hry silný efekt na
ekonomiku, nicméně z dlouhodobého pohledu je tento efekt spíš charakterizován jako
mírný (Kasimati, Drawson 2008).

- 26 -

3. OLYMPIJSKÉ HRY A PRAHA
Ať už konání olympiády v Praze může mnohým znít nerealizovatelně, Praha se
rozhodla ucházet se o jejich pořadatelství. Podobné záměry projevila již ve dvacátých
letech minulého století, ale byla ze hry vyřazena Paříží, v osmdesátých letech pak
Moskvou. Nyní se pokouší uspět do třetice.
Ještě než se dostaneme k jádru třetí kapitoly, tedy k rozboru toho, co by pro Prahu
znamenala kandidatura a především samotné pořádání her, položíme si v této úvodní části
otázku v podstatě opačnou - co by znamenalo konání her v Praze pro olympijské hry,
neboli co může Praha hrám nabídnout.
Praha, v porovnání s městy, které o kandidaturu rovněž usilují, je malé město
v malém státě. V posledních letech byly pro olympijské hry voleny spíše světová
metropole - Peking hostil hry v roce 2008, Londýn to bude v roce 2012, pro rok 2016, jak
je od června 2008 známo, to bude jedno z měst Madrid, Chicago, Rio de Janeiro nebo
Tokio.
V široké veřejnosti se objevují negativní názory na velkolepost her a na přílišnou
komercializaci. V reakci na tyto názory by Praha mohla postavit svojí kandidaturu právě na
tom, že se pokusí uspořádat hry v daleko menším měřítku a připomenout světu, jaké jsou
vlastně původní myšlenky olympiády.
Praha by mohla zaujmout konceptem nazývaným „krásné hry“, kdy by některé
disciplíny byly vtaženy přímo do blízkosti historického centra, v ostatních případech by se
využilo alespoň vizuálního kontaktu. Tím by se dalo docílit originality ve prospěch Prahy.
Premiérou by bylo konání her ve v postsocialistické části Evropy (PricewaterhouseCoopers
2004).
Hned v počátcích procesu úvah o tom, zda by mohla být Praha vhodným
kandidátem, bylo nutné zvážit, jaké jsou její výhody a nevýhody. Velkou výhodou Prahy
kromě malebnosti historického centra je její poloha ve středu Evropy a tím i její
dostupnost. Za jistou výhodu lze považovat i malé rozměry města, které umožní větší
kompaktnost her a časově krátké přesuny mezi jednotlivými místy. Nevýhodou je
nedostatek sportovišť i ubytovacích kapacit, nedokončené dopravní řešení a malé
zkušenosti v oblasti pořádání mezinárodních sportovních akcí.
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Nicméně jak uvidíme dále, je v zájmu hlavního města v blízké době tyto nevýhody
odstranit a tím se posunout o krok blíž k potenciálnímu úspěchu v procesu kandidatury.

3.1. PRAHA SE UCHÁZÍ O POŘADATELSTVÍ
Praha projevila svůj záměr pořádat olympijské hry v roce 2003. Od té doby také
byly realizovány výzkumy a studie, které se zaměřují na zjištění stavu připravenosti Prahy
pro pořádání akce takových rozměrů. Bylo třeba prozkoumat současný stav sportovišť,
jejich vhodnost pro olympijské hry a dále volné plochy, které by se hodily k výstavbě
nových sportovišť. Mimo jiné byly vypracovány následující studie: Analýza současného
stavu sportovních zařízení v Praze, Územní analýza pořádání letních olympijských her
v Praze v roce 2016, resp. 2020, Ekonomická a marketingová studie pořádání letních
olympijských her v Praze v roce 2016, resp. 2020.
V březnu roku 2007 byla za účelem zajistit všechny potřebné kroky založena
společnost Praha olympijská, které je věnován jeden oddíl (viz oddíl 3.1.1).
Analýzu stavu sportovišť provedla v roce 2003 firma Sportprojekta a došla
k závěru, že požadavky MOV a jiné normy splňuje O2 Aréna, stadion Sparty na Letné a
aréna Tesla v Holešovicích, pokud budou provedeny jisté úpravy. Pro další sportovní
disciplíny doporučila v případě kandidatury zajímat se o lokality Strahov, Maniny, Slavie,
Povltavský kanál atd.
Územní analýza byla zpracována v letech 2003/2004. Byly diskutovány čtyři
varianty umístění olympijského areálu: severní, západní, jižní a východní. Jako nejvíce
vhodná se ukázala severní varianta, tzv. Severní terasa, která se vztahuje k území Letňan a
Kbel. V Letňanech je naplánován projekt výstavby nového městského výstaviště, jenž by
se dal dobře skloubit s pořádáním her. Jako náhradní varianta pro případ komplikací byla
vybrána východní varianta. Zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále HMP) schválilo
vyhodnocení variant provedené v Územní analýze.
Třetím dokumentem je Ekonomická a marketingová studie pořádání letních
olympijských her v Praze v roce 2016, resp. 2020, která se věnuje už jen vítězné severní
variantě ovšem s některými modifikacemi. Tuto studii a navíc ještě „Ekonomickou a
finanční studii jako podklad pro přípravu finanční části dotazníku MOV pro Prahu 2016,
uchazeče o pořádání LOH v roce 2016“, vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers
(dále PwC) na pokyn zadavatele - Útvaru rozvoje HMP. Věnuje se především rozborům
nákladů a finančních zdrojů, otázce marketingu, rizik apod.
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3.1.1. Praha olympijská
Reakcí na návrh organizačního zajištění kandidatury obecně prospěšnou společností
(dále o.p.s.) bylo založení společnosti Praha olympijská, o.p.s. Zakladateli je HMP a ČOV,
zakládací smlouva byla podepsána 22. 3. 2007. Úkolem společnosti je „zastřešit celý
uchazečský a kandidátský proces“ (Praha olympijská 2007a).
Konkrétně měla Praha olympijská na starosti přípravu a podání přihlášky MOV,
vypracování studií a projektů týkající se výstavby dopravní infrastruktury, sportovišť,
olympijské a mediální vesnice, ubytování, zajištění financování procesu kandidatury a její
propagace.
V červnu roku 2008 byly zveřejněny výsledky hodnocení dotazníků, které ze sedmi
uchazečských měst poslaly do druhého kola čtyři města, jejichž status se tímto změnil na
„kandidátské“. Praha, stejně jako Baku a Dauhá, mezi těmito městy nebyla. Do druhého
kola postoupily Madrid, Chicago, Rio de Janeiro a Tokio.
Nicméně magistrát HMP se rozhodl kandidaturu pro hry v roce 2020 nezamítnout a
snaha Prahy o získání pořadatelství her zůstává v jeho zájmu. Pro společnost Praha
olympijská tyto skutečnosti znamenají pokračování v činnosti, avšak v omezeném minimálním provozu. Byl snížen počet zaměstnanců na tři, omezily se výdaje a úkolem
společnosti nyní bude zaměřit se na analýzu uchazečských dotazníků a vyhodnocení
pražského dotazníku MOV.
V Rozpočtu HMP bylo na rok 2008 vyhrazeno 100 milionů korun na činnost o.p.s,
na konci roku byl schválen rozpočet ve výši přibližně 50 milionů korun. Pro rok 2009 se
počítá se snížením rozpočtu (Praha olympijská 2008).
Není neobvyklé, že se městu nepodaří napoprvé zaujmout MOV a dostat se tak do
druhého kola kandidatury. Výhodou je, že se Praha může poučit jak z chyb, jež při pokusu
udělala ona sama, tak ze sledování kandidatur ostatních měst. Pro olympijské hry roku
2012 byl zvolen Londýn. Pokud by pro rok 2016 bylo vybráno město na jiném než
evropském kontinentě, šance Prahy na úspěšnou kandidaturu se zvyšují. Nepsané pravidlo
MOV při volbě pořadatelského města je totiž nevolit dvakrát po sobě města na stejném
kontinentě.
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3.2. PROJEKT
Tato podkapitola si klade za cíl stručně představit plány HMP, které by měly být
uskutečněny v případě kandidatury. Některé projekty, např. dopravní řešení, jsou již ve fázi
realizace a nesouvisí přímo s pořádáním olympiády, naopak jsou součástí infrastrukturního
rozvoje bez ohledu na to, jestli k pořádání her dojde nebo ne.
Budeme se věnovat variantě Severní terasa, která byla vyhodnocena v Územní
analýze a následně schválena Zastupitelstvem HMP jakožto varianta vítězná. Uvažujeme
tedy, že středisko her bude umístěno v Letňanech, kde by byl pravděpodobně i vybudován
ceremoniální stadion. Letňany by tedy byly centrem olympijského dění, zahajovacího i
závěrečného ceremoniálu a několika disciplín. Dále se počítá s využitím některých
stávajících sportovišť v Praze po rozlišně rozsáhlých úpravách, s vybudováním sportovišť
nových, i s umístěním některých disciplín mimo Prahu.
Kromě sportovišť je pro potřeby olympijských her nutno vybudovat olympijskou a
mediální vesnici a MPC/IBC. Ve vypracovaných studiích se objevují různé návrhy.
Mimo koncept her se počítá s dobudováním dopravní infrastruktury, tedy silničních
okruhů, výstavbou nové trasy metra D, popř. i prodloužení trasy A, městskou železnicí a
vylepšením parkovací situace (Krška 2005; Jukl 2007)

3.2.1. Sportoviště
Následující tabulky přehledně zobrazují návrhy umístění sportovišť v podobě, jak
byly představeny v dotazníku MOV. V tabulkách 2 a 3 je seznam existujících sportovišť
použitelných pro olympijské disciplíny s minimálními úpravami a s podstatnými
rekonstrukčními zásahy, včetně odhadnutých kapacit, nákladů (v mil. USD, ceny roku
2007) na rekonstrukci a předpokládaných zdrojů financování.
Tabulka 2: Existující sportoviště
Sportoviště

Sport

Basketbal (finále), Gymnastika
(artistic), trampolína
Trojský kanál
Kanoistika, Kajak
Pražské kongresové centrum
Vzpírání
Fotbalový stadion SK Slavia
Pozemní hokej
Sportcentrum Račice
Veslování, Kanoistika, kajak,
Zdroj: Praha olympijská (2007c)
Sazka Aréna
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kapacita
míst
18 000
8 000
5 000
21 000
12 000

Tabulka 3: Existující sportoviště, nutné permanentní úpravy
Sportoviště

kapacita
míst

Sport

Velodrome Třebešín,
cykliskika, BMX
5 000
Football stadium Axa
fotbal semifinále, ženy
35 000
Arena
finále
Fotbalový stadion Brno
fotbal kvalifikace
30 000
Fotbalový stadion Jihlava fotbal kvalifikace
20 000
Fotbalový stadion
fotbal kvalifikace
20 000
Olomouc
Fotbalový stadion Ostrava fotbal kvalifikace
25 000
Střelnice Plzeň
střelectví
3 000
Císařský ostrov/Stromovka jezdectví
12 000
šerm, jezdectví, moderní
Sport centrum SK Slavia
pentatlon, plavání, běh
Plavecké centrum Podolí vodní polo kvalifikace
5 000
Tenisový klub Štvanice
tenis
8 000
Tesla Aréna
volejbal
15 000
Zdroj: Praha olympijská (2007c)

náklady zdroje
38

sdružený

128

soukromý

85
68

veřejný
veřejný

37

sdružený

51
8
19

sdružený
veřejný
sdružený

85

sdružený

16
24
107

sdružený
sdružený
veřejný

V tabulkách 4 a 5 vidíme přehled plánovaných sportovišť pro účely konání her
trvalého a dočasného charakteru, včetně odhadnutých nákladů na výstavbu (v mil. USD,
ceny roku 2007), odhadované kapacity a předpokládaných zdrojů financování.
Tabulka 4: Budoucí sportoviště trvalá
kapacita
míst

Sportoviště

Sport

Víceúčelová hala Kladno
Emporum Arena Plzeň

Basketbal kvalifikace
8 000
fotbal kvalifikace
20 000
plavání, potápění, syn.
12 000
Plavání, polo finále
atletika, fotbal semifinále,
60 000
muži finále
Badminton, gymnastika
5 000
Box
6 000
Judo, wrestling
8 000
stolní tenis, taekwondo
5 000
házená
8 000
Zdroj: Praha olympijská (2007c)

Plavecké centrum Šutka
Letňany Ceremoniální
stadion
Letňany hala I
Letňany hala II
Letňany hala III
Letňany hala IV
Letňany hala V

náklady zdroje
40
78

veřejný
sdružený

67

veřejný

348

veřejný

49
50
54
47
59

soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý

Tabulka 5: Budoucí sportoviště dočasná
Sportoviště

kapacita
míst
2 000
1 000
4 000

Sport

Libeň - Vysočany
cyklistika
Staroměstské nám. Okruh cyklistika
Letenská pláň
lukostřelba
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náklady zdroje
6
1
6

soukromý
soukromý
soukromý

Letenská pláň
plážový volejbal
12 000
Staroměstské nám. Okruh triatlon
2 500
šerm, moderní pentatlon,
Sport centrum SK Slavia
střelba
přehrada Lipno
jachta
3 000
Zdroj: Praha olympijská (2007c)

27
5
19
34

soukromý
soukromý
soukromý
soukromý

Letní olympijské hry zahrnují po vyřazení baseballu a softballu 26 sportů, 14 z nich
se odehrává v hale. Kromě míst, kde se budou konat samotné disciplíny, je třeba myslet i
na tréninkové plochy pro sportovce.
Sportoviště samozřejmě podléhají přísným normám a požadavkům, jež město musí
při stavbě, popř. rekonstrukci, dodržovat. Jde o rozměry hřišť a hal, které stanovují
mezinárodní sportovní federace, a zároveň o požadovanou kapacitu hledišť.
Koncepce Letňanského areálu: Největším komplexním projektem pro olympijské
hry je plán, zahrnující v sobě, na případném konání her nezávislý, koncept pražského
výstaviště v Letňanech. Tento projekt dovoluje skloubit rozvoj pražského veletržního
areálu se sportovním areálem, který by byl po dodatečných úpravách využit pro hry a byl
by i potenciálním sportovním areálem po skončení her v případě poptávky po něm.
Bez ohledu na to, zda se hry budou konat či ne, pociťuje Praha potřebu rozvoje
veletržního areálu. Ten by mohl těžit z prestiže a z dobrého jména, které se mu dostane
v případě (úspěšného) konání her, i v opačném případě, kdy se hry nebudou konat, se může
dostat do podvědomí tuzemska a zahraničí. To by mohlo mít pozitivní dopad ve formě
zvýšené poptávky po letňanském areálu, kde by se tak konalo více veletrhů nebo
kulturních, popř. sportovních akcí (Praha olympijská 2007a)
Dosavadní veletržní areál: Původní myšlenka se objevila v roce 1996, kdy nastala
spolupráce mezi HMP a vítěznou společností ABF a.s., a tím vznikla společnost PVA a.s. Pražský veletržní areál v Letňanech, a již v září 1998 se konal první veletrh. Mezi lety
2002 - 2006 byla provedena rekonstrukce a modernizace areálu a v těchto letech byl
vypracován projekt rozšíření areálu o další prostory a budovy, jež by mohly v době
olympijských her sloužit jako olympijský areál.
HMP má v úmyslu podílet se na projektu a zachovat si tím jistou vyjednávací sílu.
Pokud se projekt prokáže jako úspěšný, bude to demonstrovat schopnost spolupráce
veřejného a soukromého sektoru (Pražský veletržní areál 2007).
Nový veletržní areál by se měl podle projektu skládat ze sedmi výstavních hal a
městské arény. Haly by byly částečně přizpůsobeny podmínkám olympijských her, např.
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co se týče výšky stropu u volejbalu apod., tak, aby v období před zahájením bylo možné je
dočasně upravit do požadované podoby po dobu konání her.
Stavba městské arény by také byla přizpůsobena možnosti, že pro účely
olympijských her by po provedení úprav (např. přistavením tribun atd.) vykonávala funkci
ceremoniálního a atletického stadionu. Městská aréna je stavba velmi významná svojí
velikostí a tedy i vysokými náklady na vybudování, i proto je kolem ní nejvíce diskuzí, co
se týče poolympijského využití. Jednou z možností je přebudování na národní fotbalový
stadion, po kterém existuje poptávka, a který je zatím ve fázi projednávání v otázce
umístění, termínu výstavby apod.
Kapacita této stavby je plánována na 40 000 diváků s možností rozšíření pomocí
přídavné tribuny na 65 000 diváků.
Otázka ceremoniálního stadionu ale není kompletně dořešena. V roce 2006 a 2007
vznikly nezávisle na sobě studie týkající se právě letňanského areálu. V jednom případě je
navrženo vybudování hlavního stadionu formou dočasné stavby, čímž by se dal vyřešit
problém případné nevyužitelnosti v poolympijském období. V dalších případech je udržena
původní představa pevné stavby, která by mohla dále sloužit jako národní fotbalový
stadion(Praha olympijská 2007a: 72-73)
Výhodou letňanského areálu je jeho dopravní dostupnost. Roku 2008 bylo
dokončeno prodloužení trasy metra C právě do Letňan. Návštěvníci areálu tedy mohou pro
individuální přepravu využít MHD. Výhodná poloha je i co se týče automobilového
spojení díky napojení na městský okruh. Parkování by bylo podle plánu řešené stavbou
patrového parkovacího objektu, a volných parkovišť.
Jako přijatelná se jeví myšlenka rozvoje veletržního komplexu, který by byl
„přerušen“ pořádáním her s náležitými úpravami areálu a následně dokončen. Toto
uspořádání nabízí možnost využívání areálu již v době před olympiádou (Praha olympijská
2007a: 92-120).
Při plánování výstavby Pražského veletržního areálu bylo nutné vzít do úvahy řadu
aspektů. Ať už by se projekt realizoval s přizpůsobením olympiádě nebo ne, jeho
nezbytnou součástí byly studie poptávky po veletržních akcích a prognóza této poptávky
do budoucnosti, dále potom studie nákladů a příjmů areálu. Hlavními položkami nákladů
jsou náklady provozního typu, náklady na spravování a údržbu celého areálu, na spotřebu
energií, technologii apod. Naopak mezi příjmy se řadí příjmy z pronájmu kanceláří,
výstavních a komerčních ploch, podíl na vstupném nebo příjmy z prodeje parkovacích
lístků.
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Na základě odhadů a výpočtů se došlo k závěru, že investice do veletržního areálu
je uskutečnitelná. K tomuto stanovisku se dospělo pomocí metody doby návratnosti
investice, jež byla vypočítána na 7 let, druhou metodou byl výpočet pomocí čisté současné
hodnoty, neboli z angličtiny Net Present Value9 (Praha olympijská 2007a).
Praha by pro účely olympiády musela vybudovat i nové plavecké centrum, jelikož
dosavadní areály nejsou postačující. Původní studie se soustředily na vybudování hlavního
centra v území Manin. HMP se nakonec rozhodlo pro rekonstrukci plaveckého centra
Šutky (Praha olympijská 2007a: 160).
Byly zpracovány studie, které diskutovaly možnost rekonstrukce hlavního
strahovského stadionu i jeho případné využití pro účely ceremoniálního stadionu
olympijských her a celé lokality Strahov jako jejich těžiště. (Praha olympijská 2007a: 74).
Ve variantě umístění olympijského centra do Letňan se počítalo se Strahovem jako
sportovištěm pro softball a baseball. Pro rok 2012 byly ale baseball i softball vyřazeny ze
seznamu olympijských sportů, a pro rok 2016 se bude rozhodovat o jejich nahrazení, popř.
navrácení. Nakonec se tedy v projektu zaměřeném na konání her v Praze od lokality
Strahov odhlédlo ve prospěch Letňanského výstaviště a jiných sportovišť.

3.2.2. Ubytování, vesnice
Ekonomické prověření územních variant olympijské a mediální vesnice na území
HMP zpracovala společnost Kolpron, v letech 2006-2007 (Praha olympijská 2007a)
Konečný návrh umístění olympijské vesnice počítá s areálem Bubny v městské
části Praha 7 (Holešovice), tedy v bezprostřední blízkosti centra města. Kapacita vesnice
by podle předpokladů a požadavků byla 16 000 lůžek. Dopravní napojení vesnice na vlak,
metro i MHD zajišťuje rychlý přesun do hlavního olympijského areálu. Po skončení
olympiády by využití spočívalo ve funkci vesnice jakožto kolejí pro vysokoškolské
studenty.
Mediální vesnice i centra MPC/IBC by se měly stát součástí olympijského centra
v Letňanech. Tiskové centrum (MPC) by vzniklo dočasnou úpravou obchodněadministrativního centra, jež by bylo jinak součástí veletržního areálu, a bylo by
financováno ze soukromých zdrojů. Vysílací centrum (IBC) by mělo podobu pouze

9

NPV - metoda užívaná kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních projektů, zohledňující faktor času.
Výpočet je proveden jako součet diskontovaných hodnot budoucích výnosů projektu po odečtení počáteční
investice (Law, Smullen 2008b).
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dočasné stavby, finanční zdroje veřejné. Mediální vesnice by měla unést kapacitu 10 000
míst, kde budou ubytováni zástupci tisku a televize. Její poolympijské využití je plánováno
jako malé obytné jednotky zaměřené na účely bydlení nebo např. i pečovatelských domů
pro penzisty. (Praha olympijská 2007c).

3.2.3. Řešení dopravy
Velkým plusem už jen kandidatury je fakt, že „donutí“ HMP dobudovat dopravní
infrastrukturu do určitého pevného termínu. Stav dopravy je v současnosti v Praze velmi
komplikovaný, je pociťována potřeba odklonit dopravu z centra města, zvýšit kapacitu
parkovacích ploch, posílit MHD, vylepšit spojení pražského letiště v Ruzyni s centrem
města atd. Plány HMP na dopravní stavby existují nezávisle na hrách. Prioritou je
dokončení vnějšího silničního okruhu a posléze vnitřního městského okruhu, což by mělo
zjednodušit dopravní situaci v Praze. V roce 2008 bylo dokončeno prodloužení trasy metra
C do Letňan, v plánu HMP je výstavba trasy D a prodloužení trasy A z Dejvic až na letiště
Ruzyně. Poslední část trasy končící v oblasti letiště by měla být podle předpokladů
dokončena roku 2018 (magistrát HMP).

3.3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ
V této kapitole jsou shrnuty finanční zdroje a potenciály, se kterými se počítá
v případě pořádání her.
Obecně budeme dělit zdroje financování na veřejné zdroje (tedy peníze vyčleněné
ze státních, krajských nebo městských rozpočtů), soukromé zdroje (investoři, developerské
projekty) a jako zvláštní kategorii zdrojů vyčleníme příjmy POCOG.

3.3.1. POCOG
POCOG neboli Pražský organizační výbor olympijských her je organizace
sestavena za účelem zajistit samotné pořádání her, zakládá se hned po zvolení města jako
pořadatele a funguje ještě nějakou dobu po olympiádě.
Jeho úkol v sobě zahrnuje nespočet složek, které hrám předcházejí a které je nutné
předem zajistit. V první kapitole jsme se seznámili s příjmy, kterými každý OCOG
disponuje, v tomto oddíle se budeme zabývat vyčíslením příjmů OCOG pro Prahu.
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Vyčíslení příjmů je provedeno firmou PwC, jež k určení hodnot použila ve většině
případů

zkušenosti z minulých her. V první kapitole jsou ve formě tabulek uvedeny

některé hodnoty příjmů z minulých období.
V následující tabulce vidíme odhadnuté příjmy POCOG za období jeho fungování
(ceny roku 2007).
Tabulka 6: Shrnutí příjmů POCOG
Název

mil. Kč

TV práva
15 336
Příjmy od „TOP“ sponzorů
6 726
Místní sponzoři a oficiální dodavatelé
7 302
Příjmy z prodeje vstupenek
5 999
Licenční poplatky z prodeje zboží
1 922
Program emise olympijských mincí, známek
192
Olympijská loterie
900
Dary
0
1 249
Prodej majetku a zařízení
Dotace
0
Ostatní příjmy
1 160
Celkem
40 786
Zdroj: PricewaterhouseCoopers (2007: 41)

mil. USD
798
350
380
312
100
10
47
0
65
0
60
2 122

Skutečně nejvíce významnou položkou příjmů POCOG by měla být televizní práva.
V první kapitole je popsán vývoj příjmů z práv, která spravuje z většiny MOV. Pro hry
v Londýně již nejsou příjmy pro OCOG poměrnou částkou z celkových příjmů, ale jen
částkou fixní, proto je odhadnuto i pro další hry, že příjmy budou fixní ve výší přesahující
15 miliard korun.
Příjmy od TOP sponzorů jsou odhadovány ve výši 6,7 miliard korun. Stejně jako
v případě televizních práv hraje hlavní roli v určování výše příjmů MOV, který sponzorské
příjmy spravuje, POCOG tedy dostane jen poměrnou část celkových příjmů - v současnosti
okolo 30 %. Např. pro hry 2016 již společnosti Coca-Cola, Samsung a Panasonic
podepsaly kontrakty. Dalšími velkými sponzory jsou obvykle McDonald, Lenovo apod.
Obvyklý počet TOP sponzorů je kolem 10.
Lepším zdrojem příjmů pro POCOG než příjmy od TOP sponzorů jsou příjmy od
místních sponzorů a od oficiálních dodavatelů, jež organizuje POCOG sám. Pro tento typ
sponzorů platí pravidla uvedená v první kapitole.
Pro Českou republiku existuje z důvodu menšího vnitřního trhu riziko, že sponzoři
neprojeví tak silný zájem o podporu jako v jiných pořadatelských zemích. Ve výpočtech
PwC se počítá s podporou generálních partnerů ČOV, tedy ČEZ, Pilsner Urquell, RWE
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nebo Škoda Auto, kteří by mohli přispět podle odhadu ve výši 0,7 - 2,6 % svého ročního
obratu.
Příjmy z prodeje vstupenek závisí přímo na ceně vstupenek a na počtu, který se
prodá. Podle pravidel poptávky počet prodaných lístků závisí negativně na jejich ceně za
předpokladu, že se jedná o běžný statek. Z předchozí kapitoly již víme, že smyslem je
kromě maximalizace příjmů i co největší naplnění hledišť, jelikož nedostatek diváků ubírá
na atraktivitě her a tím i jejich pověsti a úspěšnosti. Proto je nutné stanovit cenu přijatelnou
pro diváky, kteří jsou zpravidla z větší části domácí, z menší zahraniční. Ceny vstupenek
se také liší podle atraktivity disciplín a konkrétního závodu, zda se jedná o finále, nebo
vyřazovací kola, zároveň podle konkrétní polohy sedadla v hledišti. Na zahajovací a
závěrečný ceremoniál se ceny vstupenek často stanoví několikanásobně vyšší. Příjmy se
odhadují na 6 miliard korun.
Příjmy z programu emise olympijských mincí a známek závisí na určení struktury
prodeje, která je uvedena v předchozí kapitole. Příjmy nemají v porovnání s ostatními
kategoriemi tak valný význam, jejich výše činí v odhadu 192 milionů. I v případě loterie
dostane POCOG částku, na které se se společností organizující loterii smluví. Pokud bude
loterie mediálně dostatečně propagovaná, výše příjmů pro POCOG by se mohla vyšplhat
do výše 900 milionů korun.
Dodatečným příjmem pro POCOG by byl po skončení her ještě prodej majetku,
např. vybavení dočasných sportovišť - přídavné tribuny, sedačky apod.
Další příjmy spadají do kategorie Ostatní příjmy, v rámci položek Dary a Dotace
zatím nejsou předpokládané finanční zdroje.

3.3.2. Ostatní zdroje
V případě České republiky se počítá s tím, že na zajištění financování olympijských
her a všech, zejména dlouhodobých, strukturálních změn s tím souvisejících by se musel
velkou měrou podílet veřejný sektor.
Největší položkou jsou olympijské areály. V analýze PwC se nevyskytují
v olympijském rozpočtu všechny investiční výdaje tohoto typu, jelikož HMP několik
projektů schválilo nezávisle na tom, zda se hry budou v Praze konat či ne. Jedná se tedy o
výstaviště a olympijské a mediální vesnice, které se mají začít budovat s tím, že budou
schopny v případě her splnit požadavky olympijských areálů. Hlavním účelem vesnic má

- 37 -

být tedy ubytování pro studenty, domovy s pečovatelskou službou, popř. rezidenční
bydlení apod.
Počítá se hlavně se zdroji z veřejných rozpočtů, popř. s investicemi typu PPP10.
Limitujícím faktorem pro vyhrazení peněz ve státním rozpočtu jsou kritéria vstupu
do Evropské monetární unie (EMU), jež povolují deficit rozpočtu do výše 3 % HDP a dluh
60 % HDP. Hlavní část zdrojů, které by měly být poskytnuty ze státního rozpočtu, by
připadla na zajištění bezpečnosti.
S podporou soukromých zdrojů se počítá v oblasti investic trvalého typu, kdy by
investoři financovali, resp. spolufinancovali, výstavbu např. olympijské nebo mediální
vesnice. Návratnost jejich investic by pramenila v rozprodání staveb po skončení her, nebo
jejich pronájmu.
Po tom, co se Česká republika stala členem Evropské unie, získala práva na čerpání
z některých evropských fondů. Pražský region ale nesplňuje podmínku tohoto čerpání,
jelikož převyšuje hranici 90 % evropského průměru HDP na hlavu. Možností by bylo
využít ještě zdroje z Fondu soudržnosti, jež se sice nevztahuje na sportoviště, ale v otázce
dokončení obchvatů v Praze by mohl hrát jistou roli. Ve vyčíslení zdrojů se ale s příjmy
z fondů nepočítá (PwC 2004).

3.4. NÁKLADY
I v analýze nákladů využijeme studií provedené společností PwC. Za náklad
olympiády budeme považovat takový náklad, který je vyvolán potřebou pořádání
olympijských her. Jak již bylo zmíněno v první kapitole, je často velmi obtížné
rozhodnout, co ještě považovat za náklad olympiády a co už ne.

10

PPP-Public-private partnership - spolupráce veřejného a soukromého sektoru zaměřená na projekty rozvoje
veřejné infrastruktury (McLean, McMillan 2009).
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Následující graf naznačuje strukturu nákladů olympiády, jak je budeme chápat
v této kapitole.
rozvoj infrastruktury
potřebné pro LOH
infrastruktura potřebná pro LOH

plánovaná infrastruktura
urychlené
plány

rozvojové

Y
plánovaná infrastruktura
X

2004

2020

náklady spojené
s LOH: X+ Y

20--

Zdroj:PricewaterhouseCoopers (2004:25)
Graf 3: Struktura nákladů olympijských her

Podle studie rozdělujeme náklady podle následujících kritérií:
Přímé náklady na uspořádání zahrnují provozní a organizační náklady her,
náklady na dočasnou úpravu sportovišť a jejich uvedení do původního stavu, náklady na
stavbu a odstranění dočasných sportovišť
Mezi Přímé náklady na rozvoj infrastruktury řadíme náklady investičního typu,
které

budou

učiněny

nad

rámec

běžného

rozvoje

Prahy

(tedy

náklady

na

rozvoj/přizpůsobení OH objektů - sportovišť, olympijské a mediální vesnice, MPC/IBC),
patří sem i náklady na určité investice do dopravy, inženýrských sítí atd.
Ostatní náklady na rozvoj infrastruktury jsou součástí dlouhodobých plánů
HMP a v každém případě by se uskutečnily, nicméně v případě pořádání v kratším
časovém horizontu (PricewaterhouseCoopers 2004).
Rozdělení nákladů a odhady jejich výše do kategorií jsou uvedeny v tabulce:

- 39 -

Tabulka 7: Struktura nákladů olympiády 2016 a 2020
Náklady pro 2016 Náklady pro 2020
(Kč mil.)
(Kč mil.)
510
510

Kategorie nákladu

Náklady procesu kandidatury
Náklady na uspořádání /organizaci olympiády
40 772
40 772
(náklady POCOG)
Základní náklady na rozvoj infrastruktury - mimo
162 376
162 376
Prahu
Základní náklady na rozvoj infrastruktury - v Praze
292 261
325 261
Dříve uskutečněné náklady mimo Prahu
33 000
0
Náklady vyvolané dřívějším uskutečněním
3 293
0
plánovaného rozvoje - mimo Prahu
Náklady na rozvoj související přímo s pořádáním OH
84 464
84 464
- v Praze
Náklady na rozvoj související přímo s pořádáním OH
3 701
3 701
- mimo Prahu
Náklady olympiády (bez daně)
132 740
129 447
Zdroj: PricewaterhouseCoopers (2004:27), aktualizace z PricewaterhouseCoopers (2007)

Kategorie „Základní náklady na rozvoj infrastruktury“ (v a mimo Prahu) a „Dříve
uskutečněné náklady mimo Prahu“ se svojí povahou neřadí mezi náklady olympijských
her, proto nejsou součástí výměry celkových přímých nákladů, které činí necelých 130
miliard pro rok 2020.
Náklady na rozvoj související přímo s pořádáním OH a Náklady na rozvoj
související přímo s pořádáním OH - mimo Prahu prošly v druhé studii PwC
restrukturalizací, (konkrétně šlo o vyřazení některých nákladů z rozpočtu olympiády
z důvodu, že nebyly posouzeny jako náklady olympiády a zahrnuly se do plánů rozvoje
města, viz níže).
Do kategorie náklady procesu kandidatury spadají náklady na kandidátský proces tedy na uchazečskou i kandidátskou fázi. V obou fázích je město povinno zaplatit poplatky
MOV, v první fázi tyto poplatky činí USD 150 000, v druhé potom USD 500 000.
Jelikož

HMP

pověřil

společnost

Praha

olympijská,

o.p.s,

zastřešením

kandidátského procesu, spadají sem náklady této společnosti - tedy náklady na
administrativní činnosti, náklady na tým připravující kandidaturu, náklady na služby ve
formě poradenství a vypracování odborných studií (studie proveditelnosti apod.),
v neposlední řadě náklady na marketing a propagaci.
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Tyto náklady musejí být uhrazeny z rozpočtu HMP, jelikož na první fázi
kandidatury není možno počítat s dodáním finančních zdrojů ze strany sponzorů. Důvodem
je fakt, že v uchazečské fázi nemůže sponzor spojit své jméno s logem olympiády, čímž by
pro něj sponzoring ztratil smysl. Jiná situace by nastala ve fázi druhé, na kterou by se již se
zdroji od sponzorů počítalo.
Náklady POCOG11: do této kategorie zahrnujeme náklady na přípravu, organizaci
a samotné pořádání her, stejně jako náklady na stavbu a demontáž dočasných sportovních
zařízení, popř. úpravu stávajících pro účely konání her, provozní náklady sportovišť a
olympijské vesnice atd. Již bylo zmíněno v první kapitole, že do rozpočtu OCOG by
neměly být zahrnuty náklady na trvalou infrastrukturu - tedy trvalá sportoviště,
olympijskou vesnici, dopravní stavby apod.
Tabulka 8: Náklady POCOG
Název
mil. Kč
Infrastruktura stálá
Sportoviště – Provoz
5 516
Olympijská vesnice – Provoz
2 325
Media (MPC/IBC)
2 565
Zaměstnanci
3 608
Informační systém/ Telekomunikace/ Internet
8 648
Ceremonie, Kulturní program, Medaile
2 594
Zdravotní servis
520
Stravování
1 345
Doprava
2 316
Bezpečnost
1 922
Paralympiáda
384
Reklama a PR
1 922
Administrativa
4 324
Předolympijské akce a koordinace
865
Ostatní
1 918
CELKEM
40 772
Zdroj: PricewaterhouseCoopers (2007: 19)

mil. USD
287
121
134
188
450
135
27
70
120
100
20
100
225
45
100
2 122

Náklady na hlavní olympijské projekty, tedy sportoviště, ubytovací vesnice a
MPC/IBC zahrnují náklady na výstavbu dočasných zařízení a jejich demontáž, náklady na
vybavení těchto zařízení, náklady na energie, provoz, popř. pronájem, pokud by budova
nebyla ve vlastnictví POCOG, náklady na testování správného fungování atd.

11

ceny roku 2007 bez DPH
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Náklady na sportoviště v režii POCOG jsou poněkud vysoké. Důvodem je fakt, že
problém nedostatku sportovních zařízení v Praze by se řešil vybudováním poměrně
velkého počtu zařízení dočasného charakteru.
V kategorii Zaměstnanci nejsou zahrnuty platy vrcholného vedení (jsou zahrnuty do
administrativních nákladů. Při stanovování nákladů na zaměstnance bylo nutné odhadnout
nejen počet stálých zaměstnanců, ale i přibývání jejich počtu v procesu příprav až do
samotného konání her, kdy je jejich počet zpravidla nejvyšší. Výše platu byla odhadnuta
v rozpětí 20 - 160 tisíc Kč.
Do položky Informační systém/Telekomunikace/Internet spadají všechny náklady
na systém, který zajišťuje, aby hry byly vůbec uskutečněny po stránce technologie. Např.
jde o náklady na komunikaci, přenos her, časomíru, administrativu (počítačové sítě apod.),
zařízení internetových stránek atd.
Ceremonie, Kulturní program, Medaile - kromě hlavního prvku těchto nákladů,
tedy zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, tato položka zahrnuje i náklady na kulturní
doprovodné akce, které mají pořadatelé na starosti. Tyto akce jsou možností prezentace
národních zvyklostí země a tím i vytvoření jména a budování pověsti národa.
Zdravotní servis - mimo náklady na služby poskytované jak sportovcům, tak
divákům, zahrnuje tato kategorie i dopingové kontroly sportovců. Náklady na bezpečnost
jsou z větší části zajištěny zpravidla veřejným sektorem. POCOG by zajistil potřebnou
techniku a vybavení.
Reklama a PR spadají kromě nákladů na reklamu a propagaci např. náklady na
zajištění předprodeje lístků na soutěže, na komunikaci s médii, na vytištění brožur atd.
Administrativní náklady zahrnují i platy managementu, dále do kategorie
předolympijské akce spadají např. náklady na testování sportovišť. Jaké náklady obsahují
položky stravování, doprava, náklady na paralympiádu je zřejmé (PricewaterhouseCoopers
2007).
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3.4.1. Náklady mimo POCOG
Tabulka 9: Struktura nákladů mimo rozpočet POCOG
mil. Kč

Položka

Náklady mimo rozpočet POCOG vyvolané LOH
Sportoviště, tréninková hřiště
21 076
Olympijská vesnice
0
Mediální vesnice
0
MPC/IBC
0
Ostatní infrastrukturní náklady
4 357
DPH u investic financovaných HMP
3 143
Náklady provozní povahy mimo POCOG
19 429
48
005
CELKEM
Ostatní náklady mimo rozpočet POCOG, které nejsou vyvolány LOH
Ostatní sportovní areály
14 846
Ostatní mimo-sportovní areály
20 332
Ostatní infrastrukturní náklady
N/A
35
178
CELKEM
Zdroj: PricewaterhouseCoopers (2007: 37)

V tabulce vidíme shrnutí dalších nákladů, které nemohou být zahrnuty do rozpočtu
POCOG. V kategorii sportoviště jsou zahrnuty náklady na mimopražská sportoviště ve
výši 1 112 milionů Kč, náklady na sportoviště v Praze 11 763 milionů Kč, a na tréninkové
plochy v a mimo Prahu 8 201 milionů Kč. Nejsou zde zahrnuty náklady na výstavbu
sportovních prostor v Letňanech a další náklady na sportoviště, ty se skrývají pod položkou
Ostatní sportovní areály, protože byly posouzeny jako náklady nevyvolané olympijskými
hrami.
Tři kategorie Olympijská vesnice, Mediální vesnice a MPC/IBC nevyvolávají podle
studie PwC (2007) náklady olympiády, jelikož se s jejich výstavbou počítá i bez jejího
konání. Vyčíslení těchto nákladů je tedy pod položkou Ostatní mimo-sportovní areály.
Výstavba olympijské vesnice v odhadech bude stát 8 504 milionů, mediální vesnice 10 944
milionů Kč a MPC/IBC 984 milionů Kč.
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3.5. ROZPOČET LOH
V následující tabulce je přehledně zobrazena výše nákladů jednotlivých kategorií.
Náklady POCOG budou hrazeny z rozpočtu POCOG, který počítá se zdroji plynoucími
z vlastní činnosti. Jak je patrné, v rozpočtu se počítá se zdroji veřejnými i soukromými, i
s jejich kombinacemi. Hlavní roli hrají zdroje veřejného sektoru, jehož podíl na
financování her byl podle PwC 2007 vyčíslen celkem na téměř 56 miliard korun.
Tabulka 10: Struktura financování nákladů

Položka

Celkem mil. POCOG
Kč
mil. Kč

Veřejný
Kombinace
sektor
Soukromý veřejných a
(stát,kraje, sektor mil. soukromých
Praha) mil.
Kč
sektorů mil.
Kč
Kč

Provozní náklady
40 772
40 772
0
0
POCOG
Investiční náklady
mimo POCOG–
28 576
0
28 576
0
dodatečné (vyvolané
LOH)
Provozní náklady
19 429
0
19 399
30
mimo POCOG
Přímé náklady LOH
88 777
40 772
47 975
30
Podíl (%)
100%
46%
54%
0%
Ostatní investiční
náklady mimo
POCOG –
35 178
0
7 907
6 943
neexistující, ale
plánované (bez
ohledu na LOH)
Podíl (%)
100%
0%
22%
20%
Zdroj: Zdroj: PricewaterhouseCoopers (2007: 56)

0

0

0
0
0%

20 328

58%

3.6. DOPADY NA PRAHU, TURISTICKÝ RUCH
Při jakémkoli rozhodovacím procesu je nutné předem zvážit, jaké dopady naše
rozhodnutí vyvolá. Cílem této kapitoly je diskuze dopadů, jež může vyvolat pouhá
kandidatura, a dopadů samotného pořádání her v Praze.
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3.6.1. Dopady kandidatury
Pokud město stojí o to hry skutečně pořádat, je nutné brát od samého počátku
ucházení se o pořadatelství tuto situaci seriózně, tedy provést důsledně potřebné kroky a
investovat dostatek prostředků i do této fáze.
V lepším případě, i neúspěšná kandidatura má pro město - Prahu - nespočet
kladných přínosů. Praha se dostane do podvědomí MOV a při opětovném kandidování má
větší šanci na úspěch, obzvlášť pokud se poučí ze svých chyb a správně využije
nasbíraných zkušeností z minulé kandidatury.
V průběhu kandidatury je již potřeba investovat do infrastrukturních změn, aby tím
Praha prokázala schopnost pořadatelství. Formulování stávající situace ve městě a
vyslovení potřeby zásadních změn, např. v dopravě, může započít otevřenou diskuzi nad
do té doby opomíjenými tématy. Kandidatura může tedy příznivě popohnat rozvoj města.
Medializace kandidatury a dobře provedený marketing zajistí Praze věhlas a
„opráší“ její jméno v zahraničí. Zároveň může přilákat do Prahy nové investory a tím
zvýšit ekonomický potenciál města.
Nicméně v horším případě se může stát, že je příprava podceněna, výzkumné studie
nedostatečné, a důsledkem toho se sice Praha dostane do podvědomí MOV, ale negativním
způsobem, což značně zkomplikuje situaci pro případ opakované kandidatury.
Špatně provedené investice v kandidátském období můžou být dalším dopadem na
Prahu v případě kandidatury. Může se stát, že město s vidinou dosažení úspěchu provede
v tomto omezeném období kandidatury investice, financované v případě Prahy
pravděpodobně z veřejných rozpočtů, a ty se časem projeví jako zbytečné a pro město
nepřínosné. Např. se vybudují sportoviště, která nenajdou využití u místních obyvatel a
budou chátrat.
Pokud by se navíc během kandidatury Prahy vyskytly takovéto komplikace, mohlo
by se v zahraničním podvědomí spojit jméno Prahy s takovýmto neúspěchem, a Praha by
ztratila důvěru coby potenciální schopný pořadatel mezinárodních akcí, jiným důsledkem
by mohlo být snížení turistického ruchu.
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3.6.2. Dopady pořádání her
V této části budeme posuzovat hypotetické dopady na Prahu, kdyby letní
olympijské hry skutečně pořádala. I v této části rozdělíme dopady na Prahu na
„optimistický scénář“ a „pesimistický scénář“.
Stejně jako ve většině pořadatelských měst, i v Praze by se musely v rámci
pořádání provést významné investice. Kladným dopadem pořádání je tedy vylepšení
infrastruktury, jejíž dokončení bylo již dlouho nedořešené a očekávané. Zejména se jedná o
dopravní stavby: dokončení pražského a městského okruhu, rozšíření dopravy metrem,
posílení MHD, dostavění železničních koridorů, vylepšení situace s parkováním.
V druhé řadě je pro Prahu přínosem dokončení výstaviště v Letňanech a
vybudování sportovních zařízení, kterých je pro zatím nedostatek. Ceremoniální stadion dá
vzniknout např. národnímu fotbalovému stadionu, plavecký areál Šutka by mohl fungovat
jako relaxační aquacentrum, opravy stávajících zařízení a tréninkových ploch může oživit
sport v Praze, a tím zabránit odlivu mladých rodin do satelitních částí města, popř. mimo
město, a zároveň to může být impulzem pro větší zaměření obyvatel Prahy na sport na
rekreační úrovni. Nepřímým důsledkem by mohlo být i zlepšení zdravotního stavu
obyvatel a snížení rizika obezity u mládeže, která je stále častějším dopadem jejich
dnešního stylu života (PriceWaterhouseCoopers 2004).
Olympijská a mediální vesnice najdou poolympijské využití jako studentské
ubytování, po němž je v Praze poptávka díky vysokému zájmu o studium, zároveň by byly
z části vybudovány pečovatelské domy.
Na druhou stranu, dopady na Prahu můžou být i velmi negativní. Mohou se objevit
problémy již při pořádání - s organizací, s nedostatkem ubytování (jak pro sportovce, tak
pro diváky), s nedostatečnou kapacitou dopravy - mohou vznikat dopravní kolapsy, zácpy,
zástupy turistů, zkrátka bude na Prahu činěn moc velký nápor, zejména kapacitní..
Nebo naopak malý zájem o hry u místních obyvatel i u turistů ze zahraničí bude mít
důsledky nižších příjmů z prodeje vstupenek, prázdných hledišť a tím se by se zpravidla
snížil úspěch i oblíbenost her.
Pomineme nešťastnou možnost velkých komplikací s pořádáním a tím i jistého faux
pas Prahy v celosvětovém měřítku a budeme předpokládat relativní zvládnutí uspořádání
celých her. V tomto případě se mohou vyskytnou dopady ve formě nepatrné, ba dokonce
nulové poptávky po sportovních zařízeních, jejichž náklady na provoz a údržbu vysoce
převýší příjmy. Tyto investice se mohou ukázat jako dále neudržitelné a sportovní zařízení
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budou chátrat, město, popř. investoři, se dostanou do miliardových dluhů, což např.
zapříčiní zpomalení dalšího rozvoje města.
Jak již bylo uvedeno v závěru první kapitoly, ani Praha, jako pořadatelské město,
nemůže počítat s kladným čistým výnosem. Nepřímými a nehmotnými výnosy by mohlo
být celkové oživení ekonomiky, dopad na vyšší makroekonomický ukazatel HDP, větší
zájem investorů, ať už zahraničních nebo domácích, a tím i příliv zahraničních investic a
vnějších finančních prostředků. Významně by se mohl zvýšit i turistický ruch a z něj
plynoucí příjmy.

3.6.3. Předpoklady pro úspěch
Všechny pozitivní dopady kandidatury ale mají jeden velmi důležitý a nezbytný
předpoklad, a tím je podpora. Podpora jednak pražských, a vůbec všech českých občanů,
jednak podpora politická. (Jedním z požadavků MOV pro udělení pořadatelství je právě
podpora vedení dané země). Bez politické podpory by hry nebyly vůbec realizovatelné.
V rozpočtech se počítá se silnou podporou veřejného sektoru na úrovni státní i regionální.
Podpora občanů je ale neméně důležitá. Smyslem her je vzbuzovat radost a nadšení. Jejich
průběh by měl být v podstatě slavnostním sportovním festivalem. Pokud by občané města
neměli o olympijské hry zájem, nebylo by vhodné je pořádat. Jejich skeptický pohled na
věc a chybějící nadšení by velmi negativně mohli ovlivnit tvář olympijských her.
Návštěvnost by byla nízká, a jak již bylo uvedeno, prázdná hlediště nedělají dobrý dojem
na diváky her po celém světě, ani nepodporují samy sportovce. Naopak je poškozena
atmosféra her, jméno a postavení Prahy ve světě a tím i snížené potenciální přínosy
z oživeného turistického ruchu, zahraničních investic a všech dalších dopadů.
Začaly se objevovat názory, že by mělo být uskutečněno referendum,
pravděpodobně jen v rámci Prahy. Jelikož výzkumy veřejného mínění nemají stoprocentně
spolehlivé výsledky, byla by to pravděpodobně dobrá možnost jak zjistit podporu obyvatel.
Dalším silným předpokladem je samozřejmě schopnost dokončení výstavby
infrastruktury. Investice jsou nákladné a budou velkou zátěží pro městský i státní rozpočet.
Aby se město neutápělo v zadlužení, navíc pod časovým tlakem spočívajícím
v pořadatelství olympiády, je považováno za nutné dokončit i reformu veřejných financí
(PricewaterhouseCoopers 2004).
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ZÁVĚR
Tato bakalářská práce rozebírá náležitosti pořádání letních olympijských her
z pohledu pořadatelského města. Zaměřuje se na organizaci, ekonomickou analýzu a
analýzu dopadů kandidatury i samotných her, dále seznamuje se zkušenostmi z pořádání
her v minulosti a tím modeluje jisté situace, se kterými by se dalo počítat jako s možnými
alternativami. Jelikož hlavní město České republiky Praha projevila záměr ucházet se o
pořádání olympijských her, poslední část práce je věnována aplikaci problému na Prahu.
Pořádání her je pro město velice náročným úkolem a není možné brát ho na lehkou
váhu. Jelikož jsou požadavky MOV a Mezinárodních sportovních federací na sportoviště a
na organizaci velice přísné a protože města ve jménu olympiády provádějí zásadní
urbanistické restrukturalizace, jsou náklady extrémně vysoké.
Všechna budoucí pořadatelská města by se tedy už při zrodu myšlenek na pořádání
her měla s velkou pozorností zaměřit na minulé i budoucí vypracované studie, zabývající
se zkušenostmi s organizací a dopady her na ekonomiku měst i celých zemí. Velmi poučné
je srovnání analýz ex post a ex ante (tedy srovnání analýz vytvářených po skončení
události s předběžnými prognostickými studiemi), na kterých je patrné, jaké oblasti byly
podceněny.
Zůstává otázkou, jestli na vině takto vysokých nákladů olympiády jsou právě
uchazeči, hnáni vizí rekonstrukce a vylepšení podmínek ve městě, nebo MOV se svými
obtížně dosažitelnými podmínkami. Města, která předpokládají tak dalekosáhlé přestavby a
jež nejsou alespoň částečně vybavena na pořádání sportovních her (např. mají nedostatek
hal a stadionů), by se neměla bezhlavě hnát do kandidatury. Fakt, že se ve městě nenachází
velké množství sportovišť, pravděpodobně svědčí o malé poptávce po nich, a proto jejich
výstavba pro účely her způsobí v poolympijském období vysoké náklady na jejich údržbu,
příjmy ale budou takřka nulové (viz kapitola 1).
V případě Prahy: dle vypracovaných studií a plánů se olympijské hry v Praze
ukázaly jako uskutečnitelné, nicméně za předpokladu splnění řady podmínek. Bylo by
nutné důsledně zapracovat na dobudování infrastruktury hlavně v dopravě. Územní plány
města sice počítají s těmito investicemi v následujících deseti letech, nicméně podle
zkušeností z minulých let se z důvodu nedostatečných zdrojů často musely investice
odložit. Nikdo není schopen zaručit, že výstavba bude dokončena v daném období.
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V případě pořádání olympiády striktní časové omezení může vyústit v závažný vzrůst
nákladů, popř. i v nekvalitně provedené práce. Toto omezení je tedy pro splnění takto
zásadních předpokladů velmi limitujícím faktorem.
Další velmi silnou podmínkou pro uskutečnění her je reforma veřejných financí,
dále je nutné vyjádření podpory politické i podpory veřejnosti. Smyslem olympijských her
je mimo jiné oslava sportu a zábavy, měly by být provázeny sváteční atmosférou. Pokud
by pořadatelství nevzbuzovalo mezi širokou veřejností nadšení pro věc, neměl by celý
projekt smysl.
Ačkoli analýza nákladů pražské olympiády na první pohled působí dojmem, že by
hry mohly být, s finanční podporou veřejného sektoru, plně realizovatelné, situace není tak
jednoznačná. V předchozích kapitolách jsme poznali, že ex ante analýzy často podceňují
náklady na přípravu, a že hlavně záměrně nezahrnují náklady na infrastrukturu, která, ač
v rámci rozvoje města plánovaná, je nutnou podmínkou pro pořádání her. Aktualizovaná
verze analýzy společnosti PwC (2007) do nákladů nezapočítává dokonce ani položky
výstavby olympijské vesnice s tím, že se ve formě kolejí pro studenty bude objekt tak jako
tak stavět. Tato studie sloužila jako podklad pro vypracování finanční části dotazníku
MOV, dle mého názoru byla proto částečně tendenční.
Pokud by se vedení Prahy rozhodlo skutečně kandidovat i pro olympiádu v roce
2020, považuji za nezbytné vypracovat nové analýzy zohledňující i náklady na potřebný
rozvoj infrastruktury a vyhodnotit jejich výsledky. Dále by v tomto případě bylo nutné
provést řadu výzkumů týkající se poptávky po nově vzniklých areálech a sportovních
zařízeních, aby se předešlo zmíněným white-elephant investicím.
Jelikož předpokládám, že v současnosti, v případě Prahy, by náklady na celý
rozvoj dalece překročily potenciální výnosy a dopady ve formě vyšší zaměstnanosti a
čilejšího turistického ruchu, měla by Praha nejprve postupovat v duchu přirozeného, ničím
neuspíšeného rozvoje města, v souladu s urbanistickými plány (jež jsou z hlediska
únosnosti olympiády nutnou podmínkou), a až poté se kandidatury zúčastnit. Tím by si
také zajistila větší podporu veřejnosti, která by si již nespojovala tak vysoké výdaje
veřejných rozpočtů s olympiádou, ale naopak s rozvojem města. Možnost Prahy uspořádat
hry komorní a méně komerční by se tak lépe zúročila a město by si mohlo připsat zásluhu
za zvládnutí her a za připomenutí původních olympijských myšlenek; to vše bez tak
velkého zadlužení, jež by v dnešních dnech bylo v její situaci nevyhnutelné.
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LOH - Letní olympijské hry
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