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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

záměr uspořádat Olympijský festival v roce 2024 v areálu jezera Most



Důvodová zpráva:
Na podzim roku 2017 došlo k prvnímu podnětu Ústeckého kraje směrem k Českému olympijskému výboru, 
kdy cílem bylo zjistit možnost realizovat ve spolupráci s ČOV a místní samosprávou projekt ČOV „Olympijský 
park“.
Tento projekt byl realizován při hrách v Riu v r. 2016 v některých regionech České republiky – více informací v 
příloze č. 1.
V letošním roce proběhla jednání Ústeckého kraje se zástupci ČOV a statutárním městem Most, které 
deklarovalo záměr ucházet se o uspořádání Olympijského festivalu v roce 2020 v areálu jezera Most a 
připravenost podílet se částkou 10 mil. Kč na spolufinancování této aktivity. Další podpora by spočívala v 
zapojení organizačních složek města, zpřístupnění a zapůjčení sportovně-rekreačních areálů. Celková 
finanční náročnost za krajskou i městskou samosprávu je předpokládána ve výši 20 – 25 mil. Kč.
Z pohledu propagace města a Ústeckého kraje k plánovanému otevření jezera Most v roce 2020 by se 
jednalo o ideální prostor pro sportovce a fanoušky. Nově budovaná infrastruktura u jezera Most by nabídla 
komfortní a důstojné prostředí jak pro sportovce, tak i pro návštěvníky. Uspořádání olympijského festivalu ve 
městě, které v roce 2015 získalo titul Evropské město sportu a v roce 2016 bylo součástí úspěšné akce 
Zimních olympijských her dětí a mládeže, má svou logickou návaznost.
Realizace Olympijského festivalu by nebyla možná bez podpory Ústeckého kraje. Již v minulosti bylo 
prokázáno, že vzájemná součinnost je úspěšná, a tento projekt by mohl být další společnou výzvou.
Statutární město Most si proto nechalo zpracovat projektový záměr ČOV – viz příloha.
Bohužel vývoj stavebních prací u jezera Most a následná komunikace mezi stavební firmou a investorem 
přinesla v posledních dnech určitá rizika. Reálně hrozí, že stavba nebude hotova či předána do termínu LOH 
2020.
Z tohoto důvodu a po komunikaci s ČOV a vedením města Most doporučuje Rada Ústeckého kraje 
zastupitelstvu usilovat spolu se statutárním městem Most o uspořádání Olympijského festivalu v roce 2024.
Realizace uvedeného záměru by měla významný ekonomický dopad a přínos k nárůstu počtu návštěvníků 
nejen statutárního města Most, ale při vhodném zapojení relevantních subjektů z regionu by se tento pozitivní 
efekt promítl i do širší oblasti. Studie dokazující tyto pozitivní dopady již v minulosti realizovala agentura 
Czech Tourism, kdy např. u akce Czech Truck Prix (součást programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje) byla 
vyjádřena částkou 40 mil. Kč přínosu pro region – jednalo se o platby za ubytování, stravování, nákupy, 
místní dopravu, nárůst produkce místních podniků, nábor nových zaměstnanců apod.
Výše uvedený záměr má schvalovat Rada města Mostu a následně i městské zastupitelstvo.
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