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1. Orgány ČOV 

 

Plenární zasedání ČOV dne 17.1. 2001 zvolilo pro období 2001 – 2004 nové složení řídících 

orgánů: 

 

Výkonný  výbor 

Předseda ČOV 

Milan Jirásek                        Svaz lyžařů ČR    

místopředseda pro ekonomiku a marketing 

 Karel Bauer              Český svaz jachtingu 

místopředseda pro sport 

František Dvořák     Česká asociace universitního sportu 

místopředseda pro olympismus 

Josef Dovalil   Český svaz ledního hokeje 

Členové výkonného výboru 

Věra Čáslavská               Mezinárodní olympijský výbor             1995-2001 

Jan Železný       Mezinárodní olympijský výbor             1999-2001 

              znovu zvolen  2004 

Tomáš Hluštík  Český svaz cyklistiky 

Petr Kment   Ministerstvo vnitra ČR 

Naďa Knorre   Česká gymnastická federace 

Pavel Kořan   Český svaz  triatlonu 

Ladislav Malý  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Oldřich Novák  Českomoravský fotbalový svaz 

Jaroslav Pekař  Český střelecký svaz 

Karel Pilný   Český atletický svaz 

Jaroslav Pollert  Český svaz kanoistů 

Antonín Rychtecký     Česká olympijská akademie                 od 2001 

Jiří Kössl              Česká olympijská akademie                 do 2001 

Ivan Satrapa   Český klub olympioniků 

Vladimír Srb   Český svaz plaveckých sportů 

Jiří Vícha   Český klub fair play 

 

Výkonný výbor jmenoval do funkce generálního sekretáře Karola Špačka. 

Od 1. 4. 2002  Vladimíra Dostála. 

 

Plénum ČOV v letech 2001 – 2004 pracovalo ve složení: 
 

Zástupci sportovních svazů sportů zařazených do programu OH 

1. atletika  Karel PILNÝ     

2. badminton  Zdeněk MUSIL                 

3. baseball  Petr DITRICH     

4. basketbal  Jiří ZEDNÍČEK   

5. biatlon              Václav FIŘTÍK     

6. boby a skeleton Milan SEJKORA    
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7. box   Josef NĚMEC     

8. curling              Jan LÉTAL     

9. cyklistika  Tomáš HLUŠTÍK   

10. fotbal   Oldřich NOVÁK    

11. gymnastika  Naďa KNORRE    

12. házená              Jaroslav CHVALNÝ                        od r. 2004 

    Vojtěch MAREŠ                        2001 - 2003 

13. jachting  Karel BAUER    

14. jezdectví  Jaroslav PECHÁČEK   

15. judo   Michal VACHUN    

16. kanoistika  Jaroslav POLLERT     

17. krasobruslení             František PECHAR                         od r. 2003 

    Jarmila PORTOVÁ                         2001-2002 

18. lední hokej  Josef DOVALIL     

19. lukostřelba  Michal KRAUS                               od r.2004 

    Miloš SOUKUP                         2003 

    Helena KOBZOVÁ                         2001 - 2002 

20. lyžování  Milan JIRÁSEK    

21. moderní gymnastika  Hana SITNIANSKÁ                           od r.2002 

    Simona BENEŠOVÁ                          2001 

22. moderní pětiboj         Jiří ADAM      

23. plavání  Vladimír SRB      

24. pozemní hokej Jan VYMAZAL    

25. rychlobruslení             Ladislav PEŠKA                          od r. 2003 

    Bohumil SVÁŠEK                         2001 - 2002 

26. saně   Drahoslav HUŠEK    

27. softball  Gabriel WAAGE                         od r. 2003 

    Pavel PRACHAŘ                         2001 - 2002 

28. stolní tenis        Zdeněk ŠVÁB    

29. střelba             Jaroslav PEKAŘ                       od r. 2003 

30. šerm   František JANDA   

    Roman JEČMÍNEK                         2001 - 2002 

31. taekwondo WTF  Bohuslav HYBRANT    

32. tenis   Ivo KADERKA    

33. triatlon              Pavel KOŘAN     

34. veslování  Zdeněk PECKA    

35. vodní pólo  Jaromír REITINGER    

36. volejbal  Jan HRONEK                         od r. 2002 

    Pavel KUČERA                        2001 

37. vzpírání  Oldřich DAVID                         

38. zápas   Karel POLÁK    

    Václav SCHEINER                        2001 

 

Zástupci sportovních svazů uznaných MOV, které nejsou na programu OH 

39. Aeroklub   Jiří DODAL 

40. Autoklub  Roman JEČMÍNEK   

41. billiard              Štěpán HOVORKA    

42. golf   Karel VOPIČKA    

43. karate   Slavomír SVOBODA   

44. korfbal              Zdeněk SNÁŠEL                         od r. 2002 
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    Václav UHER                           2001 

45. kuželky a bowling Vladimír TLAMKA    

46. orientační běh             Ivan MATĚJŮ    

47. potápění  Oldřich LUKŠ     

48. squash              František MAMULA                                    od r. 2003 

    Dominik ŠÁCHA                         2001-2002 

49. šachy   Petr HREJK                          od r. 2002 

    Milan PAULOVIČ                         2001-2002 

50. taneční sport             Petr ODSTRČIL     

51. vodní lyžování Miroslav KLÍMA    

52. sumó   Jaroslav POŘÍZ    

 

Tělovýchovné organizace a instituce 

Mezinárodní olympijský výbor              

53.                                     Jan Železný                                               1999-2001 

                 2004 znovu zvolen  

54. Asociace sport pro všechny 

                                          Jiří LAURENC  

55. Asociace školních sportovních klubů   

                                     Václav LEŠANOVSKÝ                      od r. 2004 

                                 Jaroslav KOUKAL                                     2001-2003 

56. Asociace tělocvičných jednot a sportovních klubů 

                                     Jaroslav NOVÁK            

57. Česká asociace univerzitního sportu 

                                    František DVOŘÁK    

58. Česká obec sokolská 

                                     Věra RŮŽIČKOVÁ     

59. Česká společnost tělovýchovného lékařství 

                                      Karel BARTÁK                                      od r. 2003 

                                 Pavel JURÁK                                      2001-2002 

60. Česká unie bojových umění 

                                           Karel STRNAD     

61. Český svaz tělesné výchovy 

                                      Jan BOHÁČ     

62. Klub českých sport. novinářů 

                                     Vladimír DRBOHLAV    

63. Ministerstvo obrany ČR 

                                       Viktor PODLOUCKÝ                           od r. 2002 

                                  Miroslav TULIS                            2001 

64. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                                                                                             

                                            Ladislav MALÝ    

65. Ministerstvo vnitra ČR 

                                            Petr KMENT     

66. Orel 

                                       Božetěch KOSTELKA                 

67. Sdružení sportovních svazů 

                                       Zdeněk ERTL     

68. Unie armádních sportovních klubů 

                                           Arnošt ŠULC                             od 2002 

69. Unie tělovýchovných organizací Policie ČR 
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                                   Josef HAUPT                                           od 2003 

70. YMCA 

                                             Pavel STARA      

 

SLOŽKY 

Český klub olympioniků 

71.                                        Pavel BENC                                        od r. 2004 

72.                                        Imrich BUGÁR 

73.                                        Karel ENGEL 

74.                                        Antonín PROCHÁZKA 

75.                                        Ivan SATRAPA 

76.                                        Helena SUKOVÁ                             od r. 2004 

77.                                        Oldřich SVOJANOVSKÝ 

                                        Jan KŮRKA                             do r. 2004 

                                        Dana ZÁTOPKOVÁ                 do r. 2004 

 

Český klub fair play 

78.                                        Karel MALINA 

79.                                        Květa PECKOVÁ                                         od r. 2004 

                                         Miroslav DOLEŽAL                             2001 - 2004 

80.                                         Jiří PELIKÁN 

81.                                         Lumír PROPPER 

82.                                         Jaroslav ŠÁLEK 

83.                                         Jiří VÍCHA 

 

Česká olympijská akademie 

84.                                         Pavel HLADÍK 

85.                                         František KOLÁŘ 

      86.                                         Jiří KÖSSL                                                   do r. 2001                                                                              

                                              Jaroslav KOUKAL                                       od r. 2002 

87.                                         Václav MÜLLER 

88.                                         Antonín RYCHTECKÝ 

89.                                         Marek WAIC 

 

 

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ      

90.                                         Štěpánka HILGERTOVÁ 

91.                                         Jan KŮRKA 

92.                                         Kateřina NEUMANNOVÁ 

93.                                         Jiří RAŠKA 

94.                                         Dana ZÁTOPKOVÁ 

95.                                         Jan ŽELEZNÝ  

                                          člen MOV zvolený na období 2004-2012 

 

  

Během celého období byli přijati: 

 

Unie armádních sportovních klubů ČR             17. 4. 2002 

Unie tělovýchovných organizací Policie ČR  19. 3. 2003 

Individuální členové     19. 3. 2004 
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V souladu se Stanovami ČOV, čl. 3, bod 6.2. (osobnosti prokazující význačné služby sportu a 

olympismu) přijati za přidružené členy ČOV Dana Zátopová, Jiří Raška, Jan Kůrka  

a bodu 6.3 (vynikající sportovci, kteří se zúčastnili OH) Jan Železný, Kateřina Neumannová, 

Štěpánka Hilgertová. 

 

 

Revizní komise – zvolena 17. 1. 2001 

předseda:   J. Létal zvolen  15. 1. 2002 

    (H. Kobzová odstoupila 2002) 

členové:   P. Ditrich, A. Procházka 

 

 

Rozhodčí komise – zvolena 17. 1. 2001 

předseda:   G. Bubník  

členové:   K. Gut. J. Pelikán, K. Řečica (odstoupil v r. 2001), M.  

                                                Kočař (odstoupil v r. 2001) 

 

 

 

Řídící orgány složek ČOV 

 

Český klub olympioniků 

předseda:   I. Satrapa     

místopředsedové:   I. Bugár, K. Engel,  P. Kment, O. Svojanovský 

členové předsednictva: J. Adam, P. Benc, J. Kůrka, Ing. J. Kynos,  

    J. Němec, A. Procházka, M. Růžičková, H. Suková,  

    D. Zátopová,  J. Zedníček 

 

 

Český klub fair-play 

předseda:   J. Pelikán,  

čestný předseda :  M. Doležal  

místopředsedové:  K. Malina, J. Vícha   

členové předsednictva A. Dlabačová, J. Hegyes, J. Klapáč, P. Kovář, J. Krauskopf,  

    M. Malý,V. Müller, K. Pecková,  A. Procházka, L. Propper, 

    J. Šálek 

 

Česká olympijská akademie: 

předseda:    A. Rychtecký, do r. 2001 J. Kössl  

místopředsedové:                   A. Rychtecký do r. 2001 

                                               P. Hladík 2001 – 2003 

                                               J. Koukal od r. 2003  

členové rady:               J. Beranová, P. Belšan, J. Dovalil, V. Drbohlav,   

    P. Hladík, A. Hogenová, I. Jirásek do r. 2003, L.Kašpar, 

                                                F. Kolář, J. Koukal od r. 2002, V. Müller, B. Polák,  

                                                J. Prouza, P. Slepička, L. Surga, V. Štekr, L. Szutáková od  

                                                r. 2002, J.  Stumbauer, M. Waic, K.Wendl, M. Šebík do r.   

                                                r. 2002.   
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Výkonný výbor ve smyslu Stanov ČOV zřizuje stálé nebo dočasné komise a pracovní 

skupiny.  

V období 2001 – 2004 pracovaly uvedené komise a pracovní skupiny v následujícím 

složení: 

Pracovní skupina pro sport  

předseda:   F. Dvořák 

členové:   P. Ditrich,J. Dovalil, T. Hluštík, M. Jirásek, P. Kořan, J. Pekař, 

               K.Pilný, J. Pollert, I. Satrapa, V. Srb 

 

Pracovní skupina sportovní politiky 

předseda:   M. Jirásek, 

členové:   O. David, J. Dovalil, F. Dvořák, P. Kořan, L. Malý, A.    

                                                Rychtecký, V. Srb  (V. Čáslavská do r. 2001) 

 

Lékařská komise 

předseda:    J. Větvička   

členové:   M. Barna, M. Drašarová, J. Chlumský, M. Handl, P.   

                                               Jurák, P. Kolář, J. Martinková, K. Martínek, M. Staša,   

                                               P. Šrámek 

 

Pracovní skupina pro oblast legislativy 

předseda:   V. Dostál 

členové:   F. Dvořák,  V. Fiřtík, P. Kment, P. Kořan,  A.  

                                               Rychtecký, K. Špaček, I. Tomisová 

 

Komise Sport pro všechny 

předseda:   PhDr. Aleš Procházka + externí spolupracovníci  

 

Komise Žena a sport 

předsedkyně:               N. Knorre,  

členové:   Š. Hilgertová, I. Hlaváčková, A. Hogenová, A.  

                                               Kindová, J. Boháč, V. Dostál (H. Vacková do r.2004), 

                                               H. Farkašová, L. Mezková  

 

Komise Olympiáda dětí a mládeže 

předseda:   J. Hejma 

členové:   B. Adamec, L. Berková, J. Blecha, J. Boháč, P. Bratský 

    M. Brydl, E. Hamplová, R. Holz, B. Ježková, M. Jon,    

                                               J. Koukal, I. Martínek, S. Minařík, V. Müller,   

    A. Podzimek, V. Prokop,  P. Sekanina, J. Steinbauer, 

    M. Strakoš, J. Wenigerová, K.Špaček - tajemník  

          od 2001 do 2003 pracovala ve složení: 

    předseda: J. Blecha, členové A. Procházka, F. Tomášek,  

                                               J. Hejma, M. Nový, V. Slepánek, J. Koukal,  

                                               J. Knotková, J. Boháč, A. Kostadinovová, Z. Červenka,  

                                               E. Řehoř 

 

Komise Praha olympijská 

předseda:                               M. Jirásek 

členové:                                K. Bauer, F. Dvořák, J. Bürgermeister,     
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                                              P. Hulinský, S. Kubíková, J. Zedníček, T. Petera, M.  

                                              Kovář, K. Špaček 

Komise Sport a životní prostředí 

předseda:   T. Doležal 

členové:   V. Dostál, J. Flašar, J. Heller, A. Hogenová, B. Kučera,  

A. Navrátil, M. Pásková, J. Zajíčková  

    (R. Hošek, F. Králík, I. Rynda) 

 

Pracovní skupina ekonomiky a marketingu 

předseda:   K. Bauer 

členové:   P. Hladík, J. Kynos,  J. Pekař, K. Pilný, V. Srb, J.  

                                               Zedníček, (M. Tulis v r. 2001) 

 

 

Sekretariát: (jména a zařazení dle pracovních smluv) 

 

Jaroslava Fridrichová mzdová a devizová účetní - pokladní 

Jan Hrdina   ředitel sportovního úseku 

Zuzana Hubičková  pracovník pro překladatelské práce 

Helena Jelínková  sekretářka 

Ing. Jiří Kynos  ředitel ekonomického úseku 

Lenka Malinová  sekretářka  

Dana Prokopová  vedoucí účetní 

Zdeněk Přikryl  správce budovy 

Emanuel Řehoř   analytik sportovního úseku 

Jan Stluka   od 2003 referent sportovního úseku 

Zdeněk Šesták  od 2002 manažer komunikace ČOV 

Karol Špaček    od 2002 zmocněnec pro mezinárodní akce  

Ivana Tomisová  ředitel mezinárodní úseku, asistent marketingu 

František Kolář od 2002 ředitel Olympijského studijního a informačního centra 

Jiří Kössl  do října 2001         ředitel Olympijského studijního a informačního centra 

  

V sekretariátu ČOV došlo během období 2001 – 2004 k několika změnám: 

V roce 2001 zemřel  ředitel OSIC, předseda ČOA a člen VV ČOV doc. J. KÖSSL. V roce 

2003 se pak novým pracovníkem pověřeným řízením OSIC stal dr. F. Kolář. 

V roce 2002 odešel z funkce generálního sekretáře ČOV Karol Špaček a po výběrovém řízení 

byl do této funkce výkonným výborem jmenován Vladimír Dostál. K. Špaček byl nadále 

pověřen přípravou 115. zasedání MOV v Praze a po jeho skončení  převzal v roce 2003 

agendu spojenou s ODM a komisí „Praha olympijská“. V zájmu intenzivnější veřejné  

prezentace činnosti ČOV byl v květnu 2002 přijat do nové funkce manažera komunikace a 

tiskového mluvčího  ČOV Z. Šesták. 

V květnu 2003 přešla pracovnice sportovního úseku ČOV Monika Chalupecká do 

zaměstnaneckého poměru s Českou olympijskou a.s. a dle dohody úzce spolupracuje se 

sportovním a ekonomickým úsekem ČOV. V téže době nastoupil jako referent sportovního 

úseku J. Stluka s perspektivou, že po odchodu E. Řehoře na konci roku 2004 převezme  jeho 

pracovní agendu analytika sportovního úseku. V říjnu 2003 nastoupila zpět po mateřské 

dovolené na místo sekretářky sportovního úseku L. Malinová.  

K datu 31. 12. 2004 ukončili svůj dlouhodobý pracovní poměr s ČOV a odešli do důchodu E. 

Řehoř a K. Špaček. Jejich pracovní náplň převzal z největší části J. Stluka. 
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V sídle ČOV v Benešovské ulici proběhly především v letech 2003 a 2004 některé rozsáhlejší 

stavební úpravy: 

a)      V roce 2003 byla provedena generální rekonstrukce suterénních prostor, kde byla 

zřízena zasedací místnost (především pro potřeby VV ČOV a některých komisí) 

s příslušným zázemím. 

b)      Byla provedena rekonstrukce terasy  za domem a hydroizolace budovy z této strany. 

c)      V roce 2004 došlo na kompletní rekonstrukci střechy a některých půdních a 

podkrovních prvků. 

d)      Byla rozšířena parkovací plocha za domem. 

 

 

 

2. Program ČOV na období 2001 - 2004 

 

   Nově zvolený výkonný výbor vypracoval na  celé toto funkční období  programový 

dokument, který byl plénem 18. 4. 2001 schválen a stal se základní směrnicí ČOV, vyjadřuje 

hlavní východiska, zásady a rozsah jeho činnosti. 

 
I.  V oblasti sportovní politiky 

 Usilovat o celkové zvýšení prestiže sportu v naší společnosti s důrazem na aktivní sportovní činnost 

dospělých i mládeže a prosazovat sport jako zcela integrální, respektovanou a nikým  

nezpochybňovanou součást kultury života v ČR. 

 Podporovat uplatňování Zákona o podpoře sportu a dalších zákonných předpisů důležitých pro 

sportovní činnost. 

 Připravit a organizačně zajistit zasedání MOV v červenci roku 2003 . 

 Připravovat půdu ve státních a zastupitelských institucích i sportovních organizacích k serióznímu 

posouzení možnosti podat v budoucnu  kandidaturu na pořádání olympijských her. 

 Podílet se na realizaci závěrů konference „Sport v ČR na začátku nového tisíciletí“ 

 Pokračovat v jednáních ke zlepšení sociálního zajištění olympioniků-medailistů. 

 Zajistit odpovídající komunikaci a spolupráci se sportovními svazy olympijských sportů a komunikaci s 
MOV, ANOV, EOV a jejich složkami i s mezinárodními sportovními federacemi. 

 Na základě uzavřených dohod s národními olympijskými výbory zintenzivnit  a konkretizovat 

vzájemnou spolupráci. 

 

II. V oblasti sportu a olympijské reprezentace 

 Vypracovat a realizovat "Rozvojový olympijský program na období 2001-2004" jako formu podpory 

sportovní olympijské přípravy na ZOH v Salt Lake City 2002 a LOH v Athénách 2004. 

 Spolupracovat na inovaci rezortních sportovních center, vytvářet funkční součinnost při přípravě 

reprezentantů na OH v rezortních centrech jako hlavního článku čtyřleté olympijské sportovní přípravy. 

 Vytvářet sportovně technické podmínky pro přípravu a vlastní účast českých sportovců na 

olympijských hrách, na Olympijském festivalu  evropské  mládeže (EYOF) a na dalších sportovních 
akcích. 

 Pomáhat sportovním svazům při plánování, realizaci a hodnocení sportovní přípravy na olympijské hry, 

v obnovení systematické metodické činnosti, sledování a hodnocení sportovní výkonnosti. K tomu 

ustavit poradní expertní skupinu ČOV z řad odborníků sportovních svazů, resortů a fakult tělesné 

výchovy a sportu.  

 Usilovat ve spolupráci s MŠMT a se sportovními svazy o vybudování systému zdravotního zabezpečení 

sportovní reprezentace, zřízení centra lékařské péče pro sportovce a talentovanou mládež jako 

koordinačního pracoviště se zavedením centrální evidence a dokumentace zdravotního stavu 

reprezentantů. 

 Zefektivnit spolupráci lékařské komise ČOV a zodpovědných lékařů sportovních svazů při přípravě na 

OH a při vlastních olympijských soutěžích.Vzájemnou  spolupráci směřovat k zajištění  špičkové 
lékařské péče a vysoce odborného procesu regenerace nejmodernějšími metodami a při využití 

povolených podpůrných prostředků. 
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 Pro přípravu koncepčních materiálů sportovního úseku ČOV a tvorbu zásad pro financování olympijské 

přípravy a zásad nominací na OH a EYOF ustavit pracovní skupinu ČOV pro sport. Do ní zapojit s 

konkrétními úkoly členy VV ČOV a experty sportovních svazů.  

 V úzké součinnosti s organizačními výbory olympijských her Salt Lake City 2002  a Athény 2004 

připravovat podmínky pro účast české výpravy a včas předávat  organizační a sportovně technické 

informace sportovním svazům. 

 Ve spolupráci se sportovními svazy podporovat družstva juniorské reprezentace a olympijských nadějí 

a podporovat prohloubení péče o talentovanou mládež ve sportovních třídách a školách a ve 
sportovních centrech mládeže.       

 Po dohodě se sportovními svazy pomáhat precizovat praxi vědeckého servisu. Realizovat pravidelnou 

metodickou a vzdělávací činnost a pořádat ve spolupráci s odbornými fakultami TV a sportu odborné 

semináře. 

 Iniciovat a podpořit vědecko výzkumnou činnost ve vrcholovém sportu především formou grantů 

MŠMT, na základě potřeb olympijské přípravy se podílet  na výběru témat výzkumných úkolů určených 

k realizaci. 

 Ve spolupráci s mezinárodními institucemi (Mezinárodní olympijský výbor, mezinárodní sportovní 

federace, Rada Evropy),  Antidopingovým výborem ČR a sportovními svazy se aktivně podílet na boji 

proti dopingu především v oblasti osvěty, kontroly i sankcí a formou organizování odborných seminářů 

a konzultací. Usilovat o dokončení legislativního procesu v oblasti boje proti dopingu v ČR. 

 Využívat prostředků Olympijské solidarity a dohod s národními olympijskými výbory a formou kurzů a 

stáží umožnit trenérům seznamovat se s novými trendy v přípravě sportovců. 

 Vytvářet podmínky pro zlepšení komunikace s jednotlivými sportovními svazy za použití moderních 

informačních technologií pro zjednodušení a zrychlení administrativy při přípravě a zajišťování účasti 

českých sportovců a doprovodu na OH. 

III. V oblasti českého olympismu 

 Rozvíjet a koordinovat autonomní činnost složek (ČKO,ČKFP,ČOA) a komisí ČOV (Žena a sport, 

Sport a životní prostředí, Olympiáda dětí a mládeže) v široké spolupráci naplňovat jejich sociální a 

kulturní program, prezentovat a propagovat český sport. 

 Důsledně naplňovat obsah a funkce informačního servisu ČOV na Internetových stránkách. 

 Tvůrčím způsobem podporovat teoretický rozvoj olympismu (studie, publikační činnost, semináře, 

diskuse) zvláště v činnosti České olympijské akademie jako vědeckého dokumentačního a informačního 

a také propagačního zdroje českého olympismu a v koordinaci s olympijským studijním centrem. 

Návazně spolupracovat s příslušnými vysokoškolskými a dalšími institucemi. 

 Aktualizovat a zefektivnit činnost Olympijského studijního centra. 

 V široké součinnosti usilovat o reálné naplnění projektu olympijské výchovy (jako součást školního 

vyučovacího programu, publikace, audiovizuální materiály, marketingové zajištění). 

 Připravit a koordinovat projekt „Olympiáda dětí a mládeže“ (iniciace, propagace, podpora regionální a 

celostátní úrovně). 

 Napomáhat aktivitám sportu pro všechny, zvláště prostřednictvím „Informačního střediska sportu pro 

všechny při ČOV“, zajišťovat dostatečný informační servis pro tuto oblast, patronovat vybrané 

sportovní soutěže pro děti a mládež a pro zdravotně postižené sportovce. 

 Rozvíjet vztah olympismu a umění v jejich mnohostranné podobě, tvorbu odborných a vědeckých prací 

s tématikou olympismu a usilovat o jejich využití v propagaci a výchovném působení na sportovní i 

mimosportovní veřejnost, v případě vynikajících děl je přihlašovat do soutěží MOV; 

 Ve spolupráci s MŠMT, Všesportovním kolegiem, ČSTV a Národním muzeem (Muzeem tělesné 

výchovy a sportu – MTVS) iniciovat řešení problematiky archivace a dokumentace sportovních a 

tělovýchovných organizací : 
a) zpracováním  nových směrnic pro archivaci a dokumentaci u českých tělovýchovných a 

sportovních organizací (ČOA, MTVS, Státní ústřední archivní správa) 

b) vytvořením vhodných podmínek pro práci MTVS a jeho archivu. 

 

IV. V oblasti ekonomické a marketingové činnosti 

 

• Přispívat k rozvoji olympijských sportovních odvětví. K jejich úspěšné prezentaci na olympijských hrách a 

k podpoře a rozvoji olympismu v České republice vytvářet v součinnosti se sportovními svazy a státními 

orgány příslušné finanční zdroje. 

• Ekonomicky zajišťovat účast české výpravy na Olympijských hrách, na Olympijském festivalu evropské 

mládeže EYOF (případně na dalších sportovních soutěžích pod záštitou MOV). 
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• Na základě kriterií schválených plenárním zasedáním ČOV finančně přispívat jednotlivým sportovním 

svazům na přípravu olympijské reprezentace a na podporu talentované mládeže včetně grantů. 

• Zabezpečovat vlastní rozpočet,  z něhož budou hrazeny náklady na aktivity v oblasti rozvoje olympismu, 

sportu pro všechny, administrativní činnost sekretariátu, jednotlivých orgánů a komisí ČOV, mezinárodní 

styky a  rozpočty složek (Český klub olympioniků, Česká olympijská akademie,  Český klub fair play). 

 

Finanční zdroje bude ČOV získávat  z: 

1.  Vlastní marketingové a ekonomické činnosti 

Vlastní marketingová činnost jako nejvýznamnější zdroj příjmů bude založena na komerčním využití 
olympijských emblémů a výlučném postavení ČOV jako vrcholné sportovní organizace, zajišťující účast 

českých sportovců na OH.  Marketingovou činnost ČOV rozvíjet v souladu s pravidly Olympijské charty, s 

ekonomickými zákony ČR a v souladu se smlouvami uzavřenými s MOV a jeho marketingovou agenturou, 

sponzory a dalšími partnery. 

 

2.  Státních finančních prostředků 

Významnou složkou finančních zdrojů ČOV jsou státní prostředky. Z nich bude hrazena účast české výpravy na 

olympijských hrách a částečně i olympijská příprava. V této oblasti bude cílem ČOV dále prohlubovat 

vzájemnou spolupráci s MŠMT ČR, s Parlamentem ČR a dalšími státními orgány a upevňovat tak státní podporu 

české olympijské reprezentaci, olympijskému hnutí a jeho idejím v ČR. 

 
3.  Příspěvků Mezinárodního olympijského výboru 

Finanční prostředky plynoucí z Mezinárodního olympijského výboru budou ČOV poskytovány prostřednictvím 

Olympijské solidarity a prostřednictvím marketingové agentury MOV Meridian. 

 

4.  Členských příspěvků 

Členské příspěvky uhradí řádní členové ČOV, t.j. sportovní svazy, které jsou  členy příslušných mezinárodních 

federací uznaných MOV. 

 

5.  Z dividend a.s. SAZKA 

6.  Dalších prostředků, které mohou v rámci činnosti ČOV vzniknout. 

 

 
3. Rozvojový olympijský program ČOV 
 

    Program staví na dohodnutých a plénem ČOV schválených (18.4.2001) zásadách, podle 

nichž se systémově a transparentně rozdělují a využívají finanční prostředky ČOV na podporu 

olympijské přípravy sportovců.  
Uplatňují se v něm následující principy: 

- princip výslednosti a solidarity – při stanovení výše finančních příspěvků hrají roli sportovní 

výsledky, ale i solidarita s dlouhodobě i aktuálně méně úspěšnými olympijskými sporty, 

solidarita umožňuje podporu talentovaným mladým závodníkům a jejich přechod do seniorů,  

                     - účelovost přidělovaných finančních prostředků - mohou být využity ke krytí nákladů spojených  

                        se sportovní přípravou na OH,  

                     - diferenciace základního finančního příspěvku – obdrží ho všechny sportovní svazy bez ohledu na   

                        výkonnost, je diferencován podle rozsahu sportovních soutěží v programu OH,  

                     -  nadstandardní péče pro medailisty z OH a MS - adresné další finanční prostředky pro přípravu  

                         a regeneraci nad rámec běžného zabezpečení, 

                     -  podpora projektů k řešení metodických tréninkových problémů (především na sledování a  

                         hodnocení výkonnosti, měření, testování, výzkum, školení, stáže atd.), 
                     -  podpora sportovních her s ohledem na složitější přípravu a kvalifikace. 

 

   První oblast (50% celkového objemu) tvoří přímé finanční prostředky, které se skládají ze dvou částí – 

základního a výkonnostního příspěvku, představuje paušální částky pro všechny svazy, které je mohou využít 

podle vlastní potřeby.  

   Druhá oblast (30%) je určena na svazové projekty, má účelový charakter a je do značné míry ovlivňována 

záměry ČOV. Patří sem především  tréninkové  kempy a účast na testovacích soutěžích, zajištění regenerace, 
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rozšířená podpora  medailistů z předcházejících OH a MS, kursy trenérů s finanční podporou Olympijské 

solidarity MOV.  

   Třetí oblast (20%) přispívá na přípravu a soutěže mládeže.  

   Výkonnostní kritérium se uplatňuje u přímého příspěvku, tréninkových kempů, regeneračních pobytů a herních 

srazů. Princip solidarity se promítá do základního (paušálního) příspěvku, vědeckého servisu, kursů trenérů, 

ostatních svazových projektů a v celé oblasti mládeže s výjimkou výcvikových táborů juniorů. 

   Program má přísně účelový charakter. Představuje transparentní systém toku finančních prostředků. Celková 

suma rozdělovaných prostředků je odvislá od výšky dotace ze státního rozpočtu ČR, uzavřených smluv 

s partnery ČOV a od dalších zdrojů (MOV, Sazka). 

     Pro uvedení ROP do praxe byla sportovním úsekem zpracována příručka, která souhrnně 

uvádí základní podmínky a způsob realizace podpory (kriteria pro stanovení výše finančních 

příspěvků olympijským sportovním svazům, zásady využití finančních prostředků, prováděcí 

pokyny pro nezbytnou administrativu). Program oslovil všech 38 českých olympijských 

sportovních svazů,  jeho prostřednictvím posílit podmínky pro českou reprezentaci jako celku. 

Svazy plně využily různých projektů programu pro přípravu a k plnění  kvalifikačních a 

nominačních kriterií. V jeho rámci byl také využit program zabezpečení plné kompatibility 

elektronické cesty komunikace mezi ČOV a olympijskými sportovními svazy, což následně 

umožnilo rychlý přenos vyžadovaných údajů formou elektronické komunikace včetně přenosu 

digitálních fotografií mezi ČOV a organizačními výbory OH. Do budoucna byl položen 

základ pro zjednodušení administrativy. Paušální finanční příspěvek tohoto účelového 

programu (celkem 1,8 mil. Kč) umožnil počítačové a programové dovybavení sportovních 

svazů dle jejich potřeb. 

     Sportovní úsek ČOV v roce 2002 připravil pro závěrečné dva roky  přípravy na OH nové 

zásady nadstandardní podpory pro špičkové sportovce – medailisty z OH a MS. Na základě 

návrhů sportovních svazů začal ČOV adresně podporovat 17 sportovců z deseti svazů. 

V atletice Železného, Šebrleho a  Dvořáka, v kanoistice Hilgertovou, Jirase s  Máderem a 

Pišvějce, ve střelectví Kůrkovou a Tenka, ve volejbalu Dosoudilovou a  Celbovou. Dále 

boxera Kraje, cyklistku Kozlíkovou, jachtařku Šmídovou, moderního pětibojaře Sedleckého, 

triatlonistu Jana Řehulu a skifaře Václava Chalupu. 

     Nadstandardní podpora pro sportovce – medailisty z OH a MS se v roce 2003 rozšířila 

z 18ti na 27 sportovců. Po úspěšném vystoupení na MS se mezi nejlepší přiřadili veslaři Jirka, 

Hanák, Vitásek, Kopřiva, Doleček a Synek. V kanoistice pak Štěpánek a Volf, v moderním 

pětiboji Michalík. 

       Vedle dlouhodobých programů a projektů vlastního ROP se podařilo v roce 2003 zajistit 

další zdroje od Solidarity MOV. Dobrá spolupráce ČOV s MOV (Olympijská solidarita) 

umožnila financování a uskutečnění trenérských kurzů svazů judo, gymnastiky a veslování 

(330 000 Kč), dále kurzy trenérů jezdectví (60 000 Kč), cyklistika (100 000 Kč), lyžování   

(60 000 Kč) a kanoistika (70 000 Kč). Byly také realizovány zkušebně projekty pro podporu 

zimních sportů. Olympijská solidarita přijala a doporučila projekty svazu bobů, saní a úseku 

skoku na lyžích. Významnou pomocí bylo přidělení stipendií na podporu olympijské přípravy. 

Příspěvky obdrželi: gymnastka Komrsková  (4 800 USD), moderní pětibojař Capalini (12 000 

USD), plavci Svoboda a Hlaváčková (každý 9 600 USD), triatlonisté Ospalý a Radová (po  

12 000 USD). 

    Pro olympijské naděje byly na přípravu před EYOF získány prostředky na tréninkové 

kempy pro 3 zimní a 7 letních sportů - celkem 20 000 USD; z toho lyžování 130 000 Kč, 

lední hokej 100 000 Kč, biatlon 40 000 Kč; atletika  100 000 Kč; gymnastika  30 000 Kč; 

stolní tenis  25 000 Kč; basketbal  60 000 Kč; judo  35 000 Kč; plavání  40 000Kč; cyklistika  

40 000Kč. 

     Po úspěšné kvalifikaci na OH 2004 byla podána žádost na podporu ženského 

basketbalového týmu v rámci tzv. Sport Team Support Grant. ČOV obdržel příspěvek ve výši 

90 000 USD. 
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       Sportovní úsek  také zajišťoval organizační pomoc  při  realizaci předolympijských 

tréninkových kempů. Finanční příspěvky v roce 2003 využilo celkem 17 sportovních svazů, 

avšak vzhledem k opožděné výstavbě olympijských soutěžních zařízení a omezenému počtu 

realizovaných testovacích soutěží nebylo možné plně využít rozpočtované příspěvky pro rok 

2003 a hlavní zájem o kempy se tak soustředil do závěrečné etapy přípravy.  

     

4. Olympijské hry, Evropský olympijské festivaly mládeže 

 

   K dominantní činnosti ČOV patří dlouhodobá příprava a vlastní realizace účasti na 

olympijských hrách (OH). V uplynulém funkčním období se jednalo o zimní olympijské hry 

(ZOH) 2002 v Salt Lake City (USA) a Hry letní olympiády 2000 v Athénách (2004) a také 

sportovně-technická a administrativní příprava na ZOH v Turínu 2006. 

   Značnou pozornost vyžadovala také  příprava a realizace účasti na Evropských 

olympijských festivalech mládeže (EYOF - zimní 2001 a 2003, letní 2001 a 2003). Byly 

zahájeny i přípravy na  EYOF roku 2005. 

     Až do zahájení činnosti štábu pro přípravu OH zajišťoval průběžný kontakt s organizačním 

výborem OH  a vykonával nezbytnou činnost sportovní úsek ČOV. Přípravné štáby ustavené 

VV ČOV byly jmenovány jak z profesionálních pracovníků ČOV, tak i z externích 

spolupracovníků ČOV. Osvědčila se praxe, kdy přípravné štáby byly postupně převedeny na 

výkonné štáby českých olympijských výprav.  

   Štáb vypracoval harmonogram úkolů a činnosti až do odjezdu výpravy na OH, podle 

kterého spolu se sekretariátem sportovního úseku ČOV  zajišťoval všechny nutné činnosti a 

koordinoval součinnost se sportovními svazy, MOV, MSF a OV OH. Jednalo se  především o 
 návrh zásad nominací sportovců včetně kvalifikačních kritérií a odměn za zisk medailí na OH, 

 návštěvy místa OH, jednání s organizačním výborem, prohlídky stávajících sportovišť a olympijské 

vesnice, 

 projednávání přípravy se sportovními svazy, projednání dlouhodobé strategie financování přípravy na 

OH v rámci Rozvojového olympijského programu s akcentem na tréninkové kempy, nadstandardní 

podporu medailistů z OH a MS, 

 příprava tréninkových kempů, 

 odborné semináře k problematice podávání výkonu v klimatických a geografických podmínkách 

budoucích OH , 

 stipendia Solidarity MOV, 

 výběr kandidátů na funkci olympijského atašé a jejich následné vybrání, 

 vypsání a realizace výběrového řízení na oblečení a vybavení olympijské výpravy  

       (OP Prostějov, Adidas), 

 smlouvy o spolupráci mezi ČOV a svazy, o účasti reprezentantů a členů doprovodu na OH, 

 Antidopingový program: vytvoření zásadního dokumentu, jehož přijetí se stalo součástí podmínek 

nominace na OH, 

 evidence zdravotního stavu reprezentantů ve spolupráci s Centrem zdravotního zabezpečení 

reprezentantů, „zdravotní knížka“, 

 podklady pro akreditace a přihlášky do soutěží, 

 technické a organizační zajištění přepravy osob a karga do místa her, 

 příprava zdravotnického zabezpečení. 

 

Pracovníci štábu a ČOV připravili v průběhu olympijského cyklu 2001-2004 pro potřeby 

sportovních svazů, médií, účastníků ZOH a OH a pro všechny další partnery několik 

informačních brožur a propagačních materiálů:  

Czech Olympic Team. Salt Lake City 2002, Media Guide, ČOV, Praha 2002 
Rozvojový olympijský program na období 2001 – 2004. ČOV, Olympia 2001 

Informace pro účastníky XIX. zimních olympijských her v Salt Lake City, ČOV 2002 

Řecko, Hry XXVIII. olympiády. Atény 2004; Informační zpravodaj ČOV 
Czech Olympic Team. Atény 2004, Media Guide, ČOV, Olympia Praha 2004 
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Světový antidopingový kodex. ČOV, Olympijská knihovnička č. 34, Praha 2003 

Větvička, J.- Cinglová, L. : Zdravotní knížka sportovce. ČOV, Praha 2003 

Antidopingová pravidla pro Hry XXVIII. olympiády v Aténách 2004, ČOV Praha 2004 

Větvička, J. : Lékařské a fyziologické aspekty účasti ČOT na OH v Aténách 2004, ČOV Praha 2004 

 

Před OH bylo připraveno několik seminářů pro sportovní svazy o sportovně technických a 

organizačních  podmínkách v dějišti her, o finanční podpoře na specifickou přípravu na OH 

o problematice podávání výkonu v klimatických podmínkách budoucích OH v Řecku-

Aténách, o problematice dopingu ve sportu.  

      

 
    4.1. XIX. ZOH Salt Lake City 2002 

 

     Čeští olympionici se v rámci svých sportovních svazů připravovali čtyři roky s podporou 

státu na sportovní reprezentaci. Finanční zabezpečení sportovní přípravy doplňovali 

z prostředků získaných z vlastních zdrojů z převážné většiny z podílů na výtěžku SAZKY a 

přispěním vlastních sponzorů jednotlivých sportovních svazů. ČOV podporu sportovní 

přípravy na ZOH začlenil do Rozvojového olympijského programu. Zimní sporty profitovaly 

z tohoto programu v olympijském období 1997 – 2000 a v první části cyklu 2001 – 2004. 

Účelové prostředky byly určeny na specifiku sportovní přípravy a zajištění sportovně 

technických podmínek. Byly tedy doplněním celkové sumy finančních prostředků na státní 

sportovní reprezentaci včetně účasti na ZOH. Vlastní jmenovitá nominace české olympijské 

výpravy byla určována plněním kvalifikačních kritérií stanovených MOV a příslušnou MSF 

zásadami nominace sportovců na ZOH Rozhodnutím pléna ČOV 15. 1. 2002 bylo nakonec 

nominováno 78 sportovců  sedmi sportů a 63 členů doprovodu. Funkcí šéfa mise byl pověřen 

místopředseda ČOV pro sport F. Dvořák. 
  Plénum  ČOV  schválilo dne 18. 4. 2001  Zásady nominace sportovců  na ZOH 2002 s možností účasti 

sportovců, kteří splní pouze kritéria MSF. Na základě těchto přístupů nominovalo dne 15. ledna 2002 plenární 

zasedání ČOV k účasti celkem 78 olympioniků. Argumenty sportovních svazů o navýšení počtu sportovců (při 
splnění kritérií MSF) akceptovali členové pléna v různém rozsahu ve všech odvětvích kromě ledního hokeje, kde 

je počet hráčů dán reglementem soutěže. Požadavky na navýšení počtu sportovců vycházely jednak z potřeb 

náhradníků do soutěží štafet a posádek a také z principu, doporučeného VV ČOV, který umožnil individuální 

start sportovcům v méně úspěšných disciplínách. Možnost účasti na ZOH po splnění kvalifikací MSF získali 

sportovci ze 7 našich sportovních svazů (biatlon, boby a skeleton, krasobruslení, lední hokej, lyžování, 

rychlobruslení, saně). Jejich zástupci navrhli a na plenárním zasedání obhájili účast 59 mužů a 19 žen. Tento 

rozsah zařadil naši delegaci na 13. místo z hlediska početnosti výprav; současně se jednalo o historicky 

nejpočetnější českou i československou účast. Celkově čítala naše oficiální výprava 141 osob.  

          ZOH v Salt Lake City se uskutečnily navzdory dvěma vážným skutečnostem, které 

jejich konání značně ohrozily: prokázaná korupční aféra v organizačním výboru a teroristické 

útoky z 11. září 2001. Hry se zásluhou nového organizačního výboru, americké administrativy 

a přístupu MOV a NOV uskutečnily 9. – 24. února, byly celkově úspěšné a dobře 

zorganizované.  

     S našimi výsledky na ZOH lze vyjádřit spokojenost, není možno hovořit o neúspěchu, ale 

nebyl ani důvod k mimořádným oslavám. V medailové kolekci chyběl našim sportovcům zisk 

stříbrné medaile. Všeobecné očekávání nenaplnili hokejisté, kteří měli na některou z medailí 

dosáhnout. V každém případě došlo k jistému propadu našich výsledků proti ZOH v Naganu. 

V SLC získali naši sportovci 2 medaile (v Naganu 3), v medailovém pořadí jsme obsadili 18. 

pozici z hlediska kvality medailí (v Naganu 14. místo), podle počtu získaných medailí jsme 

v SLC skončili rovněž na 18. místě (v Naganu 15. místo). Bodové zisky (neoficiální 

hodnocení) představují pro naši výpravu zisk 38,5 bodu, což nás řadí na 16. místo (v Naganu 

47 bodů, 15. místo).  
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     Zcela mimořádného výkonu i výsledku dosáhl akrobatický skokan Aleš Valenta a získal 

zlatou medaili. Druhou  naší osobností her Kateřina Neumannová. Bronzovou medaili získala 

na trati 15 km volně, větší úspěch se však očekával hlavně ve sprintu (skončila ve čtvrtfinále) 

a v kombinovaném závodě (čtvrtá o 11 setin). Po vyřešení dopingových případů na ZOH 

v soutěžích v běhu na lyžích, které se táhly až do roku 2004, nakonec její výsledková bilanci  

posunuly až k zisku dvou stříbrných medailí. 

     Potěšily také výsledky sportovců, kteří uspěli v náročné konkurenci a umístili se na 

předních pozicích: lyžařská štafeta žen (4. místo), biatlonová štafeta mužů (5. místo), tým 

ledního hokeje (obsadil 5. - 8. místo, vzhledem k očekávání a ambicím a přes předvedenou 

kvalitní, moderní a útočnou hru to bylo spíše  zklamání), lyžař-běžec Bauer (7., 8. a 13. místo 

v individuálních závodech), běžecká štafeta mužů (7. místo), biatlonová štafeta žen (8. místo) 

a krasobruslařskou sportovní dvojice K. Beránková – O. Dlabola (8. místo). 

    Realita ukázala, že přes veškerou snahu o dobrý výsledek nelze umístění některých 

sportovců hodnotit jako úspěch: např. o skeletonist Chuchla, rychlobruslař Kramár, někteří 

sjezdaři, v individuálních závodech i některé biatlonistky, běžkyně  Bublová. Největší 

zklamání připravili příznivcům sportu všichni členové družstev skokanů a severské 

kombinace. Až na tuto skupinu sportovců všichni další svým vystupováním  a výkonem  více 

méně potvrdili očekávání. Opět se prokázalo, že náš sport těží více z mimořádných schopností 

jednotlivců, neboť systémové úspěchy či prosazení více osobností v jedné disciplíně nelze 

naplnit.   
      Z pohledu hodnocení jednotlivých disciplín a odvětví lze rozlišit můžeme uvést čtyři skupiny: 

první skupin: disciplíny, které získaly v SLC medaili – běh žen a akrobatické lyžování 

druhá skupina: disciplíny, které dosáhly bodovaných pořadí (sportovci získali čestné diplomy MOV), tj. do 8. 

místa, patří sem lední hokej, biatlon mužů i žen, běh mužů a krasobruslení 

třetí skupina: umístění do 16. příčky (hodnotící pozice ČOV a MŠMT) za podmínky umístění v první polovině 

startovního pole; těchto výsledků dosáhli sjezdaři, sdruženáři a bobisté 

čtvrtá skupina: sportovci umístění za limitem hodnotícího pořadí (např. pro výpočet finančních příspěvků)-  
saně, skoky na lyžích, rychlobruslení na krátké a dlouhé dráze. 

     Na celkovém zisku 38,5 bodu (hodnocení 1. – 8. místo v bodových hodnotách 9-7-6-5-4-3-2-1 bod) se 

podíleli nejvíce lyžaři – 30 bodů (z toho běžecký úsek 21 bodů a úsek akrobatů 9 bodů), dále biatlonisté – 5 

bodů, hokejisté –  2,5 bodu (zprůměrované hodnocení za umístění na 5. – 8. místě) a krasobruslaři – 1 bod. 

     Uvedené hodnocení vyjadřuje stav bezprostředně po ZOH. Dopingové případy, které byly vyřešeny až 

v roce 2004, posunuly K. Neumannovou ve výsledcích tak, že nakonec získala 2 stříbrné medaile. Celková 

bilance zisku medailí pro ČR je proto na 1 zlatá a 2 stříbrné. 

  

 
    4.2. Hry XXVIII. olympiády Athény 2004 

 

     Český olympijský výbor (ČOV) vyslal do Atén od vzniku samostatné ČR rekordní počet 

142 sportovců a 100 osob jejich doprovodu . Nominováni mohli být sportovci na základě 

získaných míst pro ČR, či dosažených limitů v kvalifikacích příslušných MSF. Šéfem mise 

byl jmenován místopředseda ČOV pro sport F. Dvořák.  

    Za sportovní přípravu na OH a plnění kvalifikačních kritérií pak odpovídaly jednotlivé 

sportovní svazy, které do 7. července 2004  předložily ČOV návrh jmenovitých nominací 

sportovců a členů doprovodu.       

     Možnost účasti na OH ve velmi náročných předolympijských kvalifikacích získalo celkem 

19 českých sportovních svazů (což je o dva více než v Sydney), které prostřednictvím ČOV 

vyslaly do Atén 80 mužů a 62 žen. Rozsah výpravy tak byl největší od vzniku samostatné ČR 

(v Atlantě 117 a v Sydney 122 sportovců); celkově vyšší počet sportovců v Aténách byl 

projevem vyšší účasti sportovců v individuálních sportech, přičemž týmové sporty byly opět 

zastoupeny pouze jediným družstvem (12 basketbalistek). 
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     Vystoupení české výpravy jako celku, jak po stránce výkonnostní, tak i společenské a 

reprezentační je možno hodnotit jako úspěšné. Získali jsme 8 medailí (1 zlatá, 3 stříbrné a 4 

bronzové), 4 čtvrtá místa, 9 pátých míst a 1 místo šesté. Naši sportovci dosáhli  25 umístění 

do 8. místa. Do 16. místa jsme získali celkem 59 umístění. V hodnocení podle počtu bodů za 

1. – 8. místo (bodování 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 - 2 a 1 bod) jsme získali 117 bodů (v Sydney 103 

bodů). Na tomto zisku se podílela atletika (26 bodů), kanoistika (25 bodů, z toho slalom 16 a 

rychlostní sekce 9 bodů), veslování (21), střelectví (13), moderní pětiboj (9), cyklistika (8), 

jachting (7), basketbal (4) a tenis (4 body). 

   Naši sportovci dobře reprezentovali český sport, závodili v duchu fair-play a čistoty sportu 

bez dopingu, většina sportovců bojovala s plným nasazením. O dobré výsledky a medailová 

umístění se zasloužil široký rozptyl zúčastněných sportů. Proti minulým Hrám se ve světové 

špičce prosadili veslaři, moderní pětibojaři, střelkyně, basketbalistky a jachting. Zdařilý 

návrat mezi nejlepší zaznamenal např. i náš jediný zástupce jezdeckého sportu. 

     Nejúspěšnějším českým olympionikem byl desetibojař R. Šebrle. Vysoce musí být oceněn 

také zisk stříbrných medailí jachtařky L. Šmídové, L. Hykové ve střelbě a veslařů párové 

čtyřky J. Hanáka, D. Jirky, T. Karase a D. Kopřivy. Bronzovými kovy potěšili výškař J. Bába, 

slalomáři na C2 O. Štěpánek a J. Volf, moderní pětibojař L.Capalini a  střelkyně K. Kůrková. 

   Pro všechny naše olympioniky byla už samotná účast na OH velkým úspěchem. Při 

statistickém bilancování účasti lze však s dosaženými výsledky vyslovit jen částečnou 

spokojenost. ČOV v neoficiálním hodnocení zemí až do páté desítky, což je nejhorší umístění 

od r. 1956. Přestože naši sportovci vyrovnali kvantitativní medailovou bilanci ze Sydney 

2000, z hlediska kvality medailí je aténská bilance horší. V bodovém hodnocení jsme udrželi 

relativně vysoký bodový standard z předchozích dvou OH. V Aténách jsme získali shodný 

počet tzv. bodovaných umístění do 8. místa jako v Sydney (celkem 25). Snížil se však počet 

umístění, které naši sportovci dosáhli do 16. místa (Sydney 66, v Aténách 59 umístění). 

     V postavení České republiky na žebříčku neoficiálního hodnocení jednotlivých zemí podle 

počtu či kvality medailí  se však nezastavil náš sestupný trend, který se projevil již v Atlantě 

22. místem a pokračoval v Sydney 27. resp. 28. místem. Podle kvality získaných medailí (tj. 

podle počtu získaných zlatých medailí) obsadila naše výprava až 42. místo; podle celkového 

počtu získaných medailí se zařadil náš NOV na 27. místo.   Pokud jde o předpokládaný zisk a 

kvalitu medailí, nenaplnila se bohužel očekávání odborníků, novinářů (např. deník Sport 

očekával zisk alespoň 11 medailí), ani fanoušků. 

     Na 4. pořadí se umístili atletky V.Cechlová – Pospíšilová (disk) a N. Brejchová (oštěp), 

kanoista M. Doktor  a veslařka na skifu M. Knapková, získali jsme  celkem 9 pátých míst 

(slalomáři Š.Hilgertová a T. Indruch, cyklisté L. Kozlíková v silniční časovce a M. Kadlec 

v bodovacím závodě na dráze, veslaři V. Chalupa na skifu a M.Doleček s O. Synkem na 

dvojskifu, M. Doktor v závodě na 500 metrů, basketbalový tým žen a tenista T. Berdych.     

     Výsledky jednotlivých sportů  19 zúčastněných svazů lze rozdělit do tří skupin :  

 první skupin:  9 svazů, které dosáhly medailových umístění event. bodovaných pořadí do 8. místa - 

atletika (2 medaile a 26 bodů), basketbal (4 body), cyklistika (8 bodů), jachting (1 medaile a 7 bodů), 

kanoistika (1 medaile a 16 bodů vodní slalom a 9 bodů kanoistika rychlostní), moderní pětiboj (1 

medaile a 9 bodů), střelectví (2 medaile a 13 bodů), tenis (4 body), veslování (1 medaile a 21 bod); 

 druhá skupina: 6 svazů, které nebodovaly, ale dosáhly umístění do 16. místa - gymnastika, judo, plavání 

(a synchronizované plavání), plážový volejbal, vzpírání a řeckořímský zápas; 

 třetí skupina: sporty, které nedosáhly na umístění do 16. místa - stolní tenis, moderní gymnastika, 

jezdectví a triatlon. 

 

     Mezi neúspěšné sportovní svazy (celkem 11) musejí být zařazeny ty, které si vůbec nevybojovaly účast na 

OH, tzn. že jejich sportovci neprošli sítem olympijských kvalifikací: badminton, baseball, box, fotbal, házená, 
lukostřelba, pozemní hokej, softball, šerm, taekwondo a vodní pólo.( Z volejbalového svazu se na OH 

kvalifikovala pouze 1 dvojice plážového volejbalu žen.) To představuje přes 36 % z celkového počtu českých 

letních olympijských svazů. Je třeba připomenout, že kvalifikace ve sportovních hrách jsou ještě náročnější než 
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v individuálních sportech, neboť OH se účastní (vyjma šestnácti účastníků fotbalového turnaje mužů) pouze 8 až 

12 družstev.  

 

    Seriozně zpracovaná hodnocení přípravy a české účasti na OH jsou 

východiskem pro další  činnost ČOV. V podrobnější podobě byla publikována 

v samostatných zprávách. včetně doporučení pro další období.     

   4.3. Příprava na XX. ZOH 2006 v Turínu 

    Od r. 2003 věnoval ČOV pozornost úkolům spojených s dlouhodobou přípravou na ZOH 

2006 v Turínu. Byl navázán základní kontakt s organizačním výborem Her – TOROC a ve 

dnech 1. – 4. prosince 2003 byla uskutečněna i první návštěva Turína. Proběhlo celodenní 

jednání na TOROC, kde byly probrány všechny úseky činnosti spojené s přípravou na ZOH a 

s pobytem naší olympijské výpravy v průběhu Her. Zbytek pobytu byl v aranžmá TOROC 

věnován obhlídce budoucích sportovišť, jejich rozmístění, vzdálenostem od uvažovaných míst 

ubytování a dalším organizačním a sportovně technickým problémům. Vzhledem k velkým 

vzdálenostem mezi centry pro OH soutěže v ledových sportech (Turín) a soutěží ve 

sněhových sportech (Sestriere), bylo učiněno zásadní rozhodnutí ohledně umístění hlavního 

sídla mise české olympijské výpravy – do olympijské vesnice v Sestriere. 

          

4. 4. Evropské olympijské festivaly mládeže  (EYOF) 

 

   Zimní EYOF 2001 se uskutečnil ve dnech 10.- 16. března 2001 ve finském sportovním 

středisku Vuokatti, kterého se zúčastnilo celkem 40 evropských NOV, jež vyslaly do soutěží 

751 sportovců. Českou delegaci tvořilo 46 sportovců a 21 členů doprovodu a byly jsme 

čtvrtou nejpočetnější výpravou.  

     Ve Finsku nás reprezentovali zástupci těchto sportů a disciplín : lední hokej, biatlon, 

běžecké lyžování, skoky na lyžích, sjezdové lyžování, snowboarding a rychlobruslení. 

Sportovní vystoupení ve Vuokatti hodnotíme jako velmi úspěšné. Vedle jedné zlaté a tří 

stříbrných medailí jsme získali 4x 4.místo, 2x 5, 5x 6, 4x 7 a 2x 8. místo. Podle počtu medailí 

jsme v neoficiálním hodnoceni NOV obsadili 7. místo.Toto jsou historicky nejlepší výsledky 

ze zimních EYOF a tím jsme se zařadili mezi nejúspěšnější evropské země. Ukázalo se, že 

pro budoucí ZOH 2006 v Turínu máme sportovní talenty, které jsou příslibem pro dobrá 

umístění v roce 2006 již v seniorské kategorii. 

 

   Letní EYOF 2001 se uskutečnil ve dnech 21. – 27. července 2001 ve španělském městě 

Murcia. Festivalu se zúčastnilo celkem 46 evropských NOV. Českou delegaci na EYOF 

tvořilo celkem 43 sportovců, 19 osob doprovodu, 4 rozhodčí a 2 hosté.  

     V Murcii reprezentovali zástupci těchto sportů a disciplín (chlapci/dívky/doprovod) : 

atletika (5/5/2), gymnastika (-/3/1), házená (14/-/2), jachting (1/1/1), judo (2/2/1), plavání 

(4/4/2), tenis (1/1/1). Na základě požadavku organizačního výboru vyslal ČOV do Murcie 

také rozhodčí v gymnastice (1), házené (2) a judu (1).  

     Sportovní vystoupení naší výpravy v Murcii lze hodnotit jako  úspěšné. Naši mladí 

sportovci získali na EYOF 2001 v Murcii celkem čtyři medaile, z toho tři stříbrné a jednu 

bronzovou. Tato bilance koresponduje s obdobnými výsledky na předchozích EYOF.  V 

neoficiálním hodnocení zemí podle kvality a počtu získaných medailí jsme se však umístili 

hůře než při dřívějších startech (29. resp. 22. místo). Při EYOF 2001 získal medaile nezvykle 

vysoký počet 34 NOV. Naši reprezentanti bohužel nezískali žádnou zlatou medaili. Je možno 

konstatovat, že soutěže této věkové kategorie jsou ve většině disciplín velmi vyrovnané a 

počet evropských zemí s medailovými ambicemi se v letních olympijských sportech oproti 

předchozím ročníkům rozšiřuje. 
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     V Murcii  jsme  získali  dalších dvanáct umístění do 8.místa  (z toho 3 x čtvrté, 4 x páté, 1 

x šesté, 2 x sedmé a 2 x osmé místo). Celkem třinácti našim sportovcům se nepodařilo 

dosáhnout umístění do osmého místa. Výsledkové statistiky jsou ovlivněny nejen kvalitou, ale 

často také množstvím zúčastněných sportovců v jednotlivých sportech a disciplínách , a proto 

je  zobecňující  pohled poněkud zavádějící.   

 

   Zimní EYOF 2003 se uskutečnil ve dnech 24. - 31. ledna 2003 ve slovinském turistickém 

středisku Bled. Zúčastnilo celkem 41 evropských NOV, které vyslaly do soutěží 755 

sportovců; doprovod tvořilo 441 akreditovaných činovníků. ČOV měl ve Slovinsku druhou 

nejpočetnější výpravu hned za Ruskou federací. Českou delegaci na EYOF tvořilo 56 

sportovců a 27 členů. Ve Slovinsku nás reprezentoval lední hokej, biatlon, běžecké lyžování, 

skok na lyžích, severská kombinace, sjezdové lyžování, krasobruslení. 

     Sportovní vystoupení naší výpravy na Bledu je nejúspěšnější v dosavadní historii zimních 

EYOF. Dosaženými výsledky jsme se zařadili hned za světové „zimní“ supervelmoci – Rusko 

a Norsko. Ziskem dvou zlatých, tří stříbrných a čtyř bronzových medailí jsme v neoficiálním 

hodnoceni NOV podle počtu i kvality medailí obsadili 3. místo. Tím jsme předstihli všechny 

další sportovně vyspělé evropské země. Kromě medailových pořadí se našim sportovcům 

podařilo obsadit mnoho dalších předních pořadí ve výsledkových listinách, např. 3 x čtvrté 

místo, 3 x 5; 3 x 6. a 3 x 7. místo. Těmito výsledky překonali naši mladí reprezentanti, jak již 

bylo řečeno, doposud nejlepší výsledky z předchozího ročníku zimních EYOD ve finském 

Vuokatti 2001, kde jsme získali 1 zlatou a tři stříbrné medaile.  
     Organizace soutěží byla zajištěna na velmi dobré mezinárodní úrovni. Slovinští 

funkcionáři mají značné zkušenosti s pořádáním vrcholných sportovních akcí (SP v biatlonu 

v Pokljuce, SP ve slalomu v oblasti Kranjska Gora, MS-B v ledním hokeji, atd.) Poprvé měli 

sportovci na EYOF možnost soutěžit na tak prestižních sportovních zařízeních.  
     Tato multisportovní soutěž pro mladé sportovce z celé Evropy splnila ve společenské a 

sportovní oblasti své poslání. K tomuto úspěchu přispěli i naši mladí reprezentanti. 

Obrovským přínosem pro závěrečnou přípravu reprezentantů na EYOF byla možnost 

uspořádat tréninkové kempy s finanční spoluúčastí Olympijské solidarity MOV ve výši 9000,- 

USD. 

 
   Letní EYOF 2003 se uskutečnil ve dnech 26. července až 2. srpna ve francouzském 

hlavním městě. 
     EYOF v Paříži se zúčastnilo celkem 48 evropských NOV. Českou delegaci na EYOF 

tvořilo celkem 70 osob, z toho 45 sportovců (28 dívek a 17 chlapců), 17 osob doprovodu, 5 

hostů, 2 rozhodčí a 1 novinář. V Paříži reprezentovali ČOV atletika, gymnastika, basketbal 

dívek, stolní tenis, judo, plavání a cyklistika. Na základě požadavku organizačního výboru 

vyslal ČOV na EYOF rozhodčí v gymnastice (1) a basketbalu (1). Zdeněk Šesták, pracovník 

ČOV pro komunikaci, se zúčastnil v Paříži dne 27. 7. semináře pro mladé novináře a poté 

soutěží EYOF, ze kterých zasílal do ČR pravidelný denní informační servis pro média.  

     Sportovní vystoupení naší výpravy v Paříži hodnotíme jako velmi úspěšné. Naši mladí 

sportovci zde získali celkem osm medailí, z toho dvě zlaté, tři stříbrné a tři bronzové . Tento 

výsledek převyšuje medailové zisky z předchozích EYOF. V neoficiálním hodnocení zemí 

podle  počtu a kvality získaných medailí jsme se v Paříži umístili lépe než při dřívějších 

startech. Při EYOF 2003 získalo medaile 39 NOV, což je historicky nejvyšší počet.  Je možno 

konstatovat, že soutěže této věkové kategorie jsou ve většině disciplín velmi vyrovnané a 

počet evropských zemí s medailovými ambicemi se v letních olympijských sportech oproti 

předchozím ročníkům rozšiřuje.  
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V Paříži  jsme  získali  dalších jedenáct umístění do 8. místa  (z toho 2x čtvrté, 5x 

šesté, 2x sedmé a 2x osmé místo).  
     ČOV za pomoci Olympijské solidarity MOV zajistil pro všechny zúčastněné sportovní 

svazy finanční prostředky na pořádání tréninkových kempů před odjezdem na EYOF, což 

jednotlivé svazy a zodpovědní trenéři juniorů a mládeže velmi ocenili.  
     Organizace soutěží byla zajištěna rozdílně, v některých sportech byla na velmi vysoké 

úrovni (judo, plavání, cyklistika), v jiných průměrná (stolní tenis, atletika, gymnastika).  
 
 Další ročníky EYOF se uskuteční v roce 2005: zimní ve švýcarském Monthey a letní 

v italském letovisku Lignano Sabbiadoro. 

 
5. Sportovní politika, koncepční činnost ČOV 
 

    ČOV v rámci své činnosti vstupuje do různých kooperačních vztahů se sportovními 

svazy, se všemi členy pléna,  s institucemi státní správy i samosprávy na všech úrovních. 

Úzká spolupráce byla v uplynulém období realizována především s MŠMT, Antidopingovým 

výborem, ČSTV,  FTVS, rezortními sportovními centry, ale také s Podvýborem pro TV a 

sport Parlamentu ČR. 

   ČOV jako jediná autorita pro olympijské hnutí na území ČR se snažil v uplynulém 

funkčním období průběžně iniciovat, ovlivňovat a podílet se na tvorbě koncepcí českého 

sportu, zvyšovat odbornost, prosazovat výzkum a vědu pro oblast vrcholového sportu, a 

při všech změnách ve společnosti přispívat k legislativnímu rámci sportovního prostředí. 

Cílem bylo realizovat sportovní politiku prospěšnou pro český sport a prezentovat ji vůči 

Mezinárodnímu olympijskému výboru, sdružení Evropských olympijských výborů  a 

mezinárodním sportovním federacím. 

   V programovém prohlášení se sportovní úsek přihlásil k úkolu napomáhat metodické a 

vědecko výzkumné činnosti ve sportu. ČOV se pokusil znovu posílit roli vědy a výzkumu 

ve sportu. MŠMT byla předložena koncepce ČOV, která navrhuje postup při výběru a 

zadávání důležitých témat v bádání a výzkumu pro potřeby státní sportovní reprezentace a 

sportovně talentované mládeže. ČOV podporuje výzkum a vědu ve sportu pořádáním 

odborných a vědeckých seminářů, zúčastnil se aktivně národní konference o sportu na 

přelomu století a ve svých programech podpořil vědecký servis a regeneraci v tréninkovém 

procesu částkou cca 2 mil. Kč. 

  Poslední národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí   roku 2001 

naznačila všeobecný zájem o diskusi k nejrůznějším otázkám sportovního tréninku, tato sekce 

byla početně nejobsáhlejší a také obsahově rozsáhlá a různorodá. ČOV považoval za 

prospěšné proto zorganizovat v širší spolupráci (ČOV, UK FTVS,  MŠMT , ČSTV)   k tématu 

„Sportovní trénink“, jeho praxi i teorii samostatnou odbornou konferenci. Uvažovalo se o jisté 

bilanci současného stavu, prezentaci názorů, výsledků výzkumu, zkušeností, diskusi a 

publikaci příspěvků, inovovat zájem o tyto otázky, provokovat hlubší odborný přístup. 

Předpokládala se účast  trenérů a metodiků sportovních svazů, zájemců z dalších subjektů 

TVS, učitelů a pracovníků oborových fakult, pedagogických fakult, učitelů tělesné výchovy, 

tělovýchovných lékařů. Problémy s financováním takové konference i její odborné naplnění 

však vedly k návrhu projekt prozatím odložit. 

    Za finančního přispění ČOV byl obohacen fond „Olympijské knihovny“ v rámci Ústřední 

tělovýchovné knihovny o téměř 300 publikací z oblasti současné, většinou zahraniční, 

sportovně tréninkové literatury. 

    Ve spolupráci s MŠMT se podařilo vydat tréninkové deníky (Tvrzník, A.-Rus. V. : 

Tréninkový deník mladého sportovce, Grada, Praha 2001 a Tvrzník,A.-Rus V. : Tréninkový 
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deník, Grada, Praha 2002) které byly v rámci osvěty bezplatně distribuovány sportovním 

svazům.  

     Sportovní úsek ČOV se aktivně zapojil do připomínkového řízení ohledně novelizace 

Zásad činnosti rezortních sportovních center, které předložilo MŠMT. V rámci odborné 

činnosti se ČOV svými zástupci aktivně zúčastňoval každoročně oponentních řízení 

sportovních svazů a RSC ministerstva obrany, vnitra a školství.  

     Ke koncepční činnosti patřila i snaha ČOV o obnovení systematické zdravotnické péče o 

sportovní reprezentaci ČR. Ve spolupráci s MŠMT byl úspěšně dokončen proces ustavení 

Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR) včetně jeho financování 

do konce roku 2004. Pracoviště bylo instalováno a slavnostně otevřeno 11. června 2002 v 

ÚVN v Praze 6 - Střešovicích. Prvním úkolem centra bylo vytvořit centrální evidenci 

sportovců reprezentantů a zavést individuální zdravotní dokumentaci reprezentantů a 

zabezpečit k ní přístup ze strany ošetřujících lékařů. K této problematice byl 23.10.2002 v 

ÚVN uspořádán Centrem a ČOV odborný seminář pro olympijské sportovní svazy. Čas jistě 

ukáže výhody i nedostatky tohoto modelu, jeho cílem je kvalitnější preventivní zdravotnický 

servis i vlastní lékařské zabezpečení vrcholových sportovců a zvláště olympioniků. 

    Olympijské hnutí ve své činnosti považuje za zásadní boj proti dopingu ve sportu.  MOV 

toto odhodlání naplňuje organizací nejrůznějších konferencí a seminářů (naposledy Světová 

konference o dopingu ve sportu, Kodaň 2003) i přijetím akčních dokumentů (naposledy 

Světový antidopingový kodex 2003) a podporou specializovaných institucí (Světová 

antidopingová agentura – WADA). ČOV  vytvořil v uplynulém období na podporu tohoto 

úsilí vlastní Antidopingový program ČOV, který vychází ze základních myšlenek 

olympijského hnutí a dokumentů přijatých ve světě – mezinárodní Olympijské charty proti 

dopingu, Antidopingového kodexu olympijského hnutí a Seznamu zakázaných látek a metod 

dopingu. V jeho rámci se mj. podílí na tvorbě mezinárodně platných antidopingových 

předpisů a legislativních dokumentů přijímaných v České republice podle doporučení 

světových antidopingových orgánů: např. na České chartě proti dopingu, Směrnici pro 

kontrolu a postih dopingu ve sportu, přípravě zákona o dopingu. Váhou své autority inicioval 

a podporuje opatření v boji proti dopingu ve státní správě. Spolupracuje s Antidopingovým 

výborem České republiky a podporuje udržení mezinárodní akreditace české Laboratoře 

dopingové kontroly, vydal informační a výchovné materiály (plakáty, brožury, videokazety 

apod.), předává sportovním svazům potřebné informace z antidopingové politiky MOV. ČOV 

se zasazuje o přistoupení sportovců k „Programu sportovních průkazů (APP-passport)“ 

řízenému Světovou antidopingovou agenturou (WADA).  

    V srpnu 2002 postihly naši zem ničivé povodně, které také zničily mnoho sportovních 

zařízení včetně středisek, kde se připravují reprezentanti na LOH. ČOV okamžitě reagoval na 

tuto situaci a uvolnil ze svých rezerv na obnovu tréninkového procesu částku více jak 2 

miliónů Kč. Pomoc byla směřována nejvíce postiženým sportovním svazům a sportovním 

centrům - kanoistice, veslování, biatlonu (náhrada zatopeného střeliva) a v rámci sportovního 

centra MV ve Stromovce svazům zápasu, atletice a vzpírání. Pomoc ve výši 500 tisíc Kč byla 

také poskytnuta na obnovu atletické tréninkové nafukovací haly v Praze Strahově, která byla 

zničena po ničivé vichřici. 

     ČOV po těchto událostech požádal MOV o pomoc na zmírnění škod, především při 

obnově sportovních zařízení. Žádosti bylo vyhověno v rámci solidarity olympijského hnutí a 

v roce 2003 jsme obdrželi příspěvek  30 000 USD.     

 
6. Smluvní vztahy a spolupráce 
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   Institucionální vztahy ČOV v rámci České republiky charakterizuje trvalá  solidarita se 

sportovním prostředím ČR. ČOV spolupracuje s řadou sportovních, kulturních a 

společenských organizací a institucí. S řadou z nich má své vztahy zakotvené smluvně, 

přičemž některé smlouvy mají dlouhodobý charakter, jiné jsou obnovovány každoročními 

prováděcími protokoly. Řada dalších smluv byla uzavřena ad hoc k jednorázovým akcím, jiné 

mají ekonomický charakter a jsou uvedeny na jiném místě. V současné době (konec r. 2004)  

jsou v platnosti smlouvy ČOV s těmito subjekty: 

 Národní muzeum  

 Nadace české sportovní reprezentace  

 Fakulta tělesné výchova a sportu UK  

 UNICEF  

 Nakladatelství Olympia  

 Český svaz tělesné výchovy  

 Česká společnost tělovýchovného lékařství  

 Hlavní město Praha  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace. 

ČOV má zastoupení ve Všesportovním kolegiu a rovněž v uplynulém období úzce 

spolupracoval se státními orgány, především  s MŠMT, MO, MV, MZ a dále s podvýborem 

pro TV a sport PS Parlamentu ČR. 

ČOV je 2% akcionář Sazky a.s.  

   ČOV dlouhodobě spolupracuje s klubem sportovních novinářů (KSN) ČR v otázce 

propagace olympismu  a při udělování novinářských akreditací pro olympijské hry – ČOV 

akredituje novináře na základě návrhu KSN. 

  

  

7. Mezinárodní vztahy a sportovní diplomacie 
 

    Na mezinárodní scéně byl první rok nového funkčního období ČOV  významný především 

tím, že skončila éra dlouholetého předsedy MOV J.A.Samaranche . Do jeho čela zvolen 

Jacques Rogge, jehož kandidaturu jsme  plně  podporovali . Již prvních několik měsíců jeho 

funkčního období ukázalo, že povede olympijské hnutí k dalším prospěšným 

demokratizačním reformám, že bude bojovat proti nezdravému gigantismu her a bude nadále 

preferovat  sport a olympismus proti  nadměrné komercializaci. ČOV má s novým 

presidentem i s jeho týmem  dlouhodobě  velmi dobré a přátelské vztahy. 

   V mezinárodních stycích ČOV trvale spolupracoval s MOV. Po zvolení nového předsedy 

MOV Jacquese Rogga docházelo k diskusi o inovaci a úpravách  programu OH.  ČOV hájil 

zájmy českého sportu a zapojil se aktivně do tohoto procesu a vyjádřil se k návrhům na 

vyřazení a zařazení sportů a k úpravám počtu sportovních disciplín. Z podnětu MOV se 

uskutečnila Světová konference o dopingu v Kodani 2003. Konference se aktivně zúčastnili 

zástupci ČOV a výsledkem konference byl Světový antidopingový kodex. Dále se zástupci 

ČOV zúčastnili  některých odborně zaměřených akcí, jako Světový kongres o sportovních 

vědách, Světová konference Sport a životní prostředí či seminář MOV Žena sport. 

   Zástupci ČOV se zúčastnili XIII. VS ANOV (Asociace národních olympijských výborů) 

v Kuala Lumpuru. 

   V mezinárodním olympijském hnutí nabývají stále většího významu jeho kontinentální 

formace (např. část projektů Olympijské solidarity je financována touto cestou), ČOV se 

zapojuje také do činnosti Asociace evropských olympijských výborů, která sdružuje 48 

národních olympijských výborů. Pro nové funkční období exekutivy EOV ztratil náš 
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olympijský výbor v osobě svého předsedy zastoupení  v tomto orgánu, což je nutno hodnotit 

jako diplomatický neúspěch .  

   Byly  obnoveny pokusy, iniciované především Slovenským olympijským výborem, vytvořit 

v evropském měřítku určitý regionální blok na basi původní Visegrádské čtyřky s připojením 

dalších okolních zemí. Jeho smyslem je nejen výměna zkušeností, ale také formulace a 

podpora oprávněných zájmů těchto zemí. Smysluplnost a trvanlivost tohoto projektu může 

být  jistě diskutabilní, ale společná iniciativa a postoj se osvědčily například při akcích na 

udržení vodního slalomu na programu OH.  

   V bilaterálních vztazích hrály tradičně prim kontakty se Slovenským OV, a to jak na 

úrovni setkání nejvyšších představitelů obou NOV, tak na úrovni výměn expertů a hostů na 

mnoha odborných i sportovních akcích pořádaných v jedné z obou zemí. 

  Za diplomatický úspěch ČOV i poctu celému českému sportu lze považovat umístění  

bronzové sochy E. Zátopka v životní velikosti na prestižním místě Olympijského muzea 

v Lausanne, k odhalení došlo na podzim roku 2002.. 

   ČOV byla dána důvěra stát se  hostitelem řádného zasedání MOV 2003 v Praze. ČOV 

k zajištění přistoupil v souladu s požadavky MOV a s plnou zodpovědností i s vědomím, že 

pražské zasedání bude další příležitostí k propagaci olympismu a také České republiky a 

města Prahy. Zmocněncem ČOV pro tuto akci byl jmenován K. Špaček a pro organizační a 

technické zajištění byla vybrána agentura GUARANT. Zasedání se uskutečnilo v hotelu 

Hilton 1. – 4. července 2003. Slavnostního zahájení v Obecním domě se zúčastnil prezident 

republiky V. Klaus, premiér S. Gross, primátor P. Bém a další významní hosté. Během 

zasedání  byly projednávány  mimo jiné přípravy na OH 2004 v Aténách, antidopingová 

problematika a především bylo rozhodnuto  o pořadateli ZOH  2010 – zvolen byl kanadský 

Vancouver. Zasedání provázela řada kulturních a společenských akcí a byla mu věnována 

mimořádná pozornost medií (včetně zvláštních pořadů České televize). Na závěr zasedání 

vyslovil primátor Praha P. Bém záměr Prahy ucházet se o pořadatelství olympijských her 

v roce 2016 nebo 2020. V návaznosti na to se stala významnou mezinárodní  akcí návštěva 

výkonného ředitele pro olympijské hry MOV Gilberta Felliho počátkem listopadu 2004 

v Praze. Uskutečnil se seminář k tématu,  řada setkání a návštěv, návštěva přinesla mnoho 

cenných informací. 

   Počátkem funkčního období 2001 - 2004 resignovali na členství v MOV dva členové MOV 

z České republiky – Jan Železný a Věra Čáslavská. (Jan Železný, který representoval v MOV 

aktivní sportovce, člen komise sportovců MOV od roku 1996 , se rozhodl  pokračovat ve své 

skvělé sportovní dráze a nadále se s vysokými ambicemi připravovat na vrcholné světové 

soutěže. Ukázalo se, že časové nároky na tuto přípravu se neslučují s možností být aktivním 

členem MOV. Věra Čáslavská, mnohonásobná olympijská vítězka, čestná předsedkyně ČOV, 

byla zvolena  členkou MOV  v roce 1995 , o dva roky později se také stala členkou  komise 

Olympijské solidarity MOV. Vzhledem k dlouhodobé nemoci, která jí bránila vykonávat tyto 

funkce podala demisi ze zdravotních důvodů.) Na jeho konci se situace naší účasti v MOV 

změnila: Na OH v Athénách byl J.Železný jako druhý v pořadí opět zvolen 1411 hlasy 

sportovců za člena MOV do „Komise sportovců“. Jedná se nesporně o ocenění 

dlouholetých osobních úspěchů i jeho nejen sportovních kvalit a také o mezinárodní úspěch 

ČOV.   
 

 

 

 

Orientační dokumentaci hlavních mezinárodních aktivit ČOV přináší následující přehled: 
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Účast na akcích MOV 

2001 112. zasedání MOV v Moskvě  

            Světová konference o dobrovolnictví (New York) 

Světová konference Sport a turistika (Barcelona) 

Mezinárodní konference OH a architektura (Lausanne) 

            Odhalení sochy E. Zátopka v parku Olympijského muzea v Lausanne 

2002    XIX. zimní olympijské hry v Salt Lake City 

            113. zasedání MOV v Salt Lake City  

Fórum Výchova prostřednictvím sportu (Wiesbaden)  

2003   115. zasedání MOV v Praze  

Světová konference Doping ve sportu (Kodaň) 

VII. světový kongres MOV o sportovních vědách (Athény) 

V. světová konference Sport a životní prostředí (Turín) 

Seminář MOV Ženy a sport (Varšava) 

2 semináře MEMOS Olympijské solidarity (Lausanne) 

2004    Hry XXVIII. olympiády v Aténách  

 Světová konference Žena a sport (Marrakeš) 

 X. kongres Sport pro všechny (Řím ) 

Návštěva G. Felliho v Praze – konzultace na téma Praha olympijská 

2 semináře MEMOS Olympijské solidarity (Loughborough, Lausanne) 

Účast na akcích ANOV 

2002  XIII.VS ANOV v Kuala Lumpur  

2004  XIV.VS ANOV v Aténách  

Účast na VS EOV 

2001 Monte Carlo  

2002 Reykjavík  

2003 Řím  

2004 Dubrovník  

Účast na Seminářích GS EOV 

2001 Portorož  

2002 Limassol  

2003 Tallin  

Bělehrad  

Účast na EYOF 

2001  letní Murcia  

 zimní Vuokatti  

2003  letní Paříž  

zimní Bled  

Účast na schůzích VV a komisí, seminářích a dalších akcích EOV 

 

2001 3. schůze VV EOV (Baku, Kypr, Monte Carlo) 

 Schůze a seminář marketingové komise (Portorož) 

Seminář EOV Výběr a podpora talentů (Berlín) 

 Forum EOV Sport a kultura (Řím) 

1. forum evropských sportovců a volba komise (Řím) 

Evropská konference Řízení ve sportu (Brusel) 

2002 Komise EOV Technická spolupráce(Tirana ) 
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2003 Schůze komise Technická spolupráce (Stockholm ) 

Technický seminář EOV (Gesves) 

Marketingový seminář EOV (Ljubljana) 

2. forum evropských sportovců (Tallin ) 

2004 Schůze komise (Tallin) 

       Technický seminář EOV (Varšava) 

Evropská konference o sportu 

2001  XV. Tallin  

2003 XVI. Dubrovník  

Různé 

2001 Frankofonní hry (Kanada) 

2002 Setkání NOV rozšířené V4 (Bratislava) 

2003 NOV východní a střední Evropy (Salzburg, Ljubljana) 

2004 NOV východní s střední Evropy (Opatia ) 

 

   Další zahraniční aktivity ČOV – jeho složek,  komisí a pracovních skupin -  jsou uvedeny 

v příslušných  kapitolách o jejich činnosti. 

   ČOV byl v mezinárodním měřítku oceněn několika uznáními. V. Čáslavská byla 

vyznamenána Řádem Evropských Olympijských výborů za zásluhy. Olympijský řád MOV 

převzal během ZOH 2004 M. Šubrt, dlouholetý funkcionář ČSLH a místopředseda 

Mezinárodní federace ledního hokeje. 

    Za dlouhodobou činnost, spojenou s propagací zdraví a kondice prostřednictvím sportu 

udělil MOV svoji trofej roku 2002 „Sport a životní pohoda“ redaktorovi českého rozhlasu a 

vedoucímu Informačního centra sportu pro všechny při ČOV A. Procházkovi. 

   Cenu MOV za rok 2003 „Osobnost sportu“ byla udělena dlouholetému  trenérovi cyklistiky 

P. Vršeckému za jeho celoživotní přínos sportu a olympismu.  

   Cenu MOV za rok 2004 „Sport a media“ převzal na plenárním zasedání ČOV zanícený 

propagátor olympismu sportovní novinář Karel Malina. 

   Do této kategorie patří i několik mezinárodních ocenění fair-play (viz ČKFP). 

   Olympijské hry jsou kromě své prvotní sportovní stránky i významnou akcí sportovně politickou a 
společenskou. Pravidelně se jich zúčastňují vládní činitelé, hosté a sponzoři ČOV. ZOH 2002 se (po omluvě 

prezidenta V. Havla a premiéra M. Zemana) zúčastnil jako představitel vládní delegace ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy Eduard Zeman.  

     ČOV pozval na ZOH významné hosty - olympijského vítěze J. Rašku, náměstky MŠMT, vnitra, ředitele 

střediska MŠMT, předsedu ČSTV, zmocněnce ministra obrany pro řízení sportovní reprezentace, předsedu 

podvýboru pro tělovýchovu Poslanecké sněmovny, generálního ředitel SAZKY,  předsedu Všesportovního 

kolegia a partnery Českého olympijského týmu.  

     Předseda a generální sekretář se zúčastňovali mimo sportovních soutěží akcí, které pořádaly jiné národní 

olympijské výbory, Mezinárodní olympijský výbor a SLOC.  Proběhla řada jednání s předsedou MOV a 

jednotlivými pracovníky MOV a EOV. Předseda ČOV byl přítomen při všech významných akcích v  Českém 

olympijském domě (ČOD) včetně tiskových konferencí a zúčastnil se také setkání s první i druhou skupinou 

sponzorů a hostů v Park City. Generální sekretář projednal s pracovníky MOV další postup k zajištění zasedání 
MOV 2003 v Praze a spolu s předsedou uskutečnili prohlídku sálů, kde se konalo zasedání MOV v Salt Lake 

City. Činnost  místopředsedů byla zaměřena mimo účasti na sportovních akcích také na setkání se sponzory a 

hosty ČOV (např. M. Palouš, velvyslanec ČR v USA a M. Fuchsová, česká konzulka pro západní oblast USA. 

     Během OH 2004 se uskutečnila řada společenských i pracovních kontaktů, z nejdůležitějších je třeba zmínit 

návštěvu prezidenta České republiky V. Klause (a následné přijetí medailistů na Hradě),  velvyslankyně J. 

Bulenové, kontakty s delegací Slovenska (vzájemné návštěvy v národních olympijských domech a dvojstranná 

jednání (zkušenosti s přípravou Atén, olympijská výchova, rozvojový program, příprava na ZOH 2006). Došlo k 

setkání zástupců NOV s představiteli  Mezinárodní olympijské akademie. Předseda ČOV  

M.Jiráska jednal s G. Fellim, výkonným ředitelem MOV pro OH o problematice týkající se  

„Prahy olympijské“, V. Dostála se zástupci právního oddělení MOV o změnách Stanov ČOV  

a o ochraně olympijských symbolů v souvislosti s pražským rádiem Zástupci ČOV jednali o  
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Olympijské solidaritě a soutěži Art et Sport 2004. Zástupci ČOV a ČKO vykonali krátkou  

návštěvu české chemické jednotky (operující v rámci sil NATO při zajištění bezpečnosti OH).  

     Na pozvání ČOV navštívili OH v Aténách kromě už zmíněného prezidenta V. Klause s  

doprovodem) ministryně školství mládeže a tělovýchovy P. Buzková a její dva náměstci,   

zástupci resortů majících v kompetenci sport tj. vnitra a armády), dále  náměstci primátora hl.  

m. Prahy , primátor Bém dlel v Athénách na pozvání primátorky Athén.  

 

8. Olympismus 

 

 „Olympismus je životní filosofií, vyváženě spojující tělesnou zdatnost, vůli a ducha v jeden 

celek. Spojením sportu, kultury a výchovy olympismus usiluje o vytvoření způsobu života, 

založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu a na 

respektování základních etických principů.“ 

„Olympijské hnutí sdružuje organizace, sportovce a další osoby, které souhlasí s Olympijskou 

chartou a řídí se jí.“ 

                                                                ( Olympijská charta, 2003) 

 

   Olympismus znamená tedy jednotu sportu, výchovy a kultury. Má-li sport skutečně vytvářet 

hodnoty v duchu olympijských ideálů, potom musí aktivně využívat prostředky výchovy a 

kultury. Nemůže být bezduchý, bezcharakterní, sobecký, jednostranný. To znamená přes 

zásadní princip soutěže a konkurence sportu uplatňovat v konceptech činnosti olympijského 

výboru i v praktické činnosti důsledně hlavní myšlenky a principy olympismu, tj. fair play, 

porozumění, solidaritu, toleranci, boj proti dopingu, princip rovnosti, negace jakékoliv 

diskriminace atd. 

   Vývoj olympismu a olympijského hnutí, a poslední léta zvláště, ukazují, že principy 

olympismu neplatí automaticky, ale že je nezbytné je studovat, kriticky rozvíjet, 

propagovat a především bránit. Odpovědnost v tomto směru má také ČOV. Ve smyslu 

Charty MOV má ČOV mj. rozvíjet a chránit olympijské hnutí, šířit principy olympismu, 

zajišťovat dodržování Olympijské charty a přispívat k výchově v duchu olympismu zejména u 

mládeže.   

   Současný sport je víc než dříve  vnímán a ovlivňován politikou, ekonomikou a mediálními 

prostředky. To někdy zasahuje do samotné podstaty sportu a ovlivňuje jeho poslání a v této 

souvislosti i současný olympismus (neoolympismus) poznamenává pluralita názorů i rozpory 

ve výkladu jeho podstaty a vývoje. To je jednou z příčin, že principy olympismu, jako trvalá 

výzva k čistotě a etice sportu, zafixované v Olympijské chartě, jsou nezřídka v globálním 

světě sportu porušovány a přehlíženy. Olympismus proto vyžaduje permanentní diskusi a 

musí reagovat na aktuální i perspektivní vývoj. Neznamená to slepě ulpívat na všem 

původním, ale rovněž to neznamená přijímat vše, co přináší současnost (objevují se tendence 

změnit olympijské hodnoty a ideály) a nekriticky s tím souhlasit. Současné názorové proudy 

MOV a MOA vedou k hledání nových, dnešnímu rozšíření a významu sportu i olympijského 

hnutí, odpovídajících rysů, obsahů i forem olympismu. Těmto otázkám věnuje trvale 

pozornost také ČOV. Vysvětlování  smyslu a zdůvodnění olympismu není ovšem jen ideovou 

otázkou, je ve vlastním zájmu sportu. Veřejné uznání a podporu si zaslouží pouze sport, jenž 

je schopen nejen uspokojit zájmy různých společenských vrstev a skupin, ale také je 

kultivovat v duchu humanistických principů olympismu a požadavků demokratické 

společnosti.  

   Péče o olympismus má jak stránku praktickou – především účast na OH, ale i další 

konkrétní praktická opatření, sportovní, kulturní a společenské aktivity, ovlivňování sportovní 

i mimosportovní veřejnosti, výchovné působení apod., tak i činnost teoretickou – 

shromažďování poznatků, analýzu a studium nejrůznějších dokumentů, výzkumy, publikace, 
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vypracovávání koncepcí, programových materiálů, kampaní, interpretace olympismu apod. 

Obě stránky spolu souvisí. 

 

    8.1. Teorie  olympismu 
 
   Dominantní roli při tvůrčím teoretickém rozvíjení olympismu sehrává Česká olympijská 

akademie, podílejí se i další složky a komise ČOV, Olympijské studijní centrum, podnětná je i 

spolupráce se školstvím na úrovni MŠMT, vysokých  (fakulty tělesné výchovy a sportu Praha, 

Olomouc, Brno) a dalších škol. 

   Po několikaletých delších přípravách, diskusích a jistém dozrání byl v závěru roku 2004 

dokončen zásadní příspěvek ČOV – 220 stránková publikace „Olympimus“ (J.Dovalil. a 

kol.) , dílo kolektivu České olympijské akademie ( kapitoly: Sport. Pierre de Coubertin, 

filosofie olympismu, vztah sportu a olympismu. Antická inspirace. Olympijská symbolika a 

ceremoniály.    Olympijské hnutí. Stručná historie olympijského hnutí. Olympijské hry. Český 

olympijské hnutí. Financování olympijského hnutí. Sport pro všechny v olympijském hnutí. 

Ženy a sport v olympijském hnutí.  Ekologická dimenze olympismu. Olympismus a umění. 

Sport a olympismus ve zkoušce doby. Budoucnost olympismu? Olympijská výchova. 

Výchova ve sportu). Zpracování bylo vedeno snahou propojit různá hlediska  - pohled 

historický, filosofický, sociologický i sportovní a naznačit zrod, vývoj a současný stav 

olympismu, se zvláštním přihlédnutím k olympijskému hnutí u nás.  

   Text se pokusil  naznačit, že do klasického olympijského chápání sportu, jemuž se 

oprávněně připisuje výrazný humanistický smysl, pronikají různé ne vždy příznivé vlivy.   

Přes všechny dokumentované a někdy rozporné skutečnosti vyúsťuje do stanoviska, že 

soutěžení a tréninkový proces nesmějí ztratit svůj pedagogický charakter: sport může člověka 

mnohostranně rozvíjet a obohacovat. Tento primárná rys zde musí zůstat zachován. Stejně 

jako jeho prožitková hodnota, radost z pohybu, čestného vítězství, sociálního kontaktu, 

uspokojivá seberalizace – tedy herní podstata sportu.  

   Publikační činnost pokračovala sérií dalších čísel Olympijské knihovničky ČOV:     

25      Josef Rössler-Ořovský. 2001, 124 s., autor Klapáč. 

26      Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí. 5. díl. 2001, 83 s., autor  
          Roček. 

27      Dokumentace k dějinám českého olympismu. 1.díl.1891-1918. 2001,  

          173 s., autoři Kössl, Hladík, Beranová. 

28      Žena a sport III. (Zvláštnosti kondiční a psychologické přípravy žen ve  

          sportu). Sborník ze semináře ČOV. 2001, 66 s. 

29      Olympijská charta. Překlad I. Tomisová. 2001, 57 s. 

30      Stanovy ČOV  (plán, dosud nevydáno) 

31      K problematice jinakosti. Sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení  

          Evropy. 2001, 384 s.,ed. Hogenová. 

32      Vliv jednotlivých sportovních odvětví na životní prostředí. 2002, 

          55 s., autor Doležal. 

33      Žena a sport IV. (Faktory rozvoje sportu žen v některých evropských   
          zemích a České republice). Sborník ze semináře ČOV. 2003, 54 s., ed.  

          Knorre.    

34      Světový antidopingový  kodex. Antidopingový program ČOV. Kodaňská  

          konference. 2003, 127 s. 

35     Olympijská charta. Překlad I. Tomisová. 2003. 54 s. 

36     Žena a sport V. (Ženy v řídících strukturách sportu v evropských zemích 

         a v České republice). 2003. 111 s., ed. Knorre.   

    Další publikační činnost zahrnovala např. témata  „Pohybová aktivita, motorická 

výkonnost a olympijské ideály evropské mládeže“ „Hodnocení olympijských principů: 
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komparativní studie české a německé mládeže“. „ K problematice jinakosti: Sport, 

olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy“.  

   Tvůrčímu rozvíjení olympismu slouží i přednášková a seminární činnost. Členové ČOA 

připravili sami nebo ve spolupráci s dalšími řadu akcí tohoto typu (např. „Ženský sport ve 

středoevropských zemích - vznik a vývoj do druhé světové války“, „Odpovědnost ve 

výchově, sportu a umění“, „Olympijské a turnérské hnutí v Německu“, „Národních muzea 

sportu“, „Češi a Němci v obecném i sportovním kontextu“, „Co českému sportu přinese vstup 

do Evropské unie“ „Prostory porozumění ve výchově, sportu a umění“, „Antické tradice 

v olympijské výchově“, společný seminář České a Slovenské olympijské akademie k 15. 

výročí ČOA a další).  

  Olympismus nebyl opomenut ani i při oslavách 50.výročí založení Tyršova muzea tělesné 

výchovy a sportu, odrazil se i v přípravě koncepce výstavy Sport v českém výtvarném umění 

k 115.zasedání MOV v Praze a dalších tematických sportovních výstavách, na tvorbě pořadů 

České televize věnovaných českým olympionikům.  

   Pokračovala  odborná diskuse k „Rámcovým vzdělávacím programům“ připravovaným 

pro novou koncepci vzdělávání na českých základních školách (například: Člověk a jeho svět, 

tělesná výchova aj., olympismus v současném světě: jednání fair play - spolupráce ve sportu a 

pomoc soupeři, pomoc pohybově znevýhodněným, sport pro každého, sport a ochrana 

přírody, odmítání podpůrných látek neslučitelných s etikou sportu), témata se postupně se 

zpracovávají (sport jako prostředek sdružování lidí, olympijské hry, vnímání netolerantních 

projevů v chování lidí aktivní naplňování olympijské myšlenky jako projev obecné 

kulturnosti; unfair a fair chování v životě a ve sportu, realizace olympijských myšlenek v 

čestném soupeření i ve vypjatých situacích her a soutěží, ochrana přírody při sportu, pomoc 

handicapovaným aj.). Pro časopis Tělesná výchova a sport mládeže byl připraven seriál 

článků, přinášejících v olympijských letech 2002 a 2004 nejrůznější informace o hrách a 

olympismu, v květnu  2004 bylo vydáno samostatné zvláštní číslo  tohoto časopisu („Od 

Olzmpie k Athénám) jako metodický materiál k lekcím olympismu pro učitele. 

   Všechny uvedené aktivity směřovaly v nejširším smyslu k vytváření teoretických 

podkladů olympijské výchovy (např. popis vybraných hodnot, postojů, chování a jednání 

subjektu, racio i etika)  i k hledání postupů, které budou efektivní v samotné praxi. Není to 

snadné. Podpora olympijské interpretace sportu zůstává v tomto směru trvale aktuální a může 

přispět k „ozdravění“ současného sportu a snah i nadále pěstovat sport  jako kulturní statek se 

spolehlivou a závaznou morálkou.  

   113. zasedání MOV vyhlásilo rok 2003 rokem Kultury a olympijské výchovy.  MOV se 

obrátil na jednotlivé NOV, aby se k výzvě přihlásily a aby v příštích letech zesílily svoje 

aktivity v tomto směru.  K výzvě MOV se ČOV přihlásil, jeho složky, komise i členové se to 

snažili akcentovat ve své činnosti (viz dále složky a komise ČOV) 

 
  8.2. Praxe olympismu 

 

   Samotné myšlenky, sebepropracovanější teorie, nemají ovšem dostatečnou vlastní 

propagační sílu. K tomu slouží především působivé olympijské hry, spojující sportovní 

program a filosofii olympismu. Olympijské hry jsou v současnosti nejvýznamnějším 

světovým svátkem sportu, přátelství a míru a také festivalem kultury, jsou nejviditelnějším a 

nejznámějším symbolem olympismu,provází je  velký mediální a divácký zájem. Hry nejsou 

jedním ze sportovních podniků, nejsou ani součtem světových šampionátů, od jiných akcí se 

liší komplexností sportovního programu. Vysoko se hodnotí vítězství, ale oceňuje se i účast. 

Spojuje se s nimi navíc duchovní obsah, hlubší propojení na výchovu, kulturu, humanismus. 

Je nepochybné, že OH vytvářejí také trvalé sportovní, výchovné i kulturní hodnoty, přispívají 

k demokratizaci mezinárodní politiky, pomáhají eliminovat rasovou i sociální nesnášenlivost, 
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podněcují umění. Nejde o jakýkoliv sport, nýbrž sport, založený na výkonu a soutěživosti, na 

zásadách čestného jednání, korektnosti a internacionality, sport, který je šlechetný a estetický.  

   Pilířem olympismu je vysílání delegací jednotlivých zemí na OH a další akce MOV a 

EOV, sportovci představují vyslance olympijských myšlenek. Také česká účast je deklarací 

ČOV o identifikaci s principy olympismu. Olympionik je nejen soutěžící, ale je sportovním a 

kulturním vyslancem své země. ČOV se s tímto pojetím ztotožňuje. Kromě I. OH 1986, 

III.OH v Saint Lous a XXIII. OH v Los Angeles ČOV vyslal svoje výpravy na všechny letní i 

zimní hry. Bylo tomu tak i v posledních čtyřech letech do Salt Lake City a do Athén.   

    Za zásadní bod své činnosti považuje ČOV boj proti dopingu ve sportu. VV na zasedání  

v říjnu 2002 podrobně projednal dosavadní aktivity v této oblasti a rozhodl inovovat v tomto 

směru svůj program do roku 2004. Přihlásili jsme se k závěrům konference MOV v Kodani 

přijetím nového antidopingového kodexu. Na plenárním zasedání ČOV 19.3.2003 byl pak 

oficiálně přijat Antidopingový program ČOV a Rezoluce ČOV k boji proti dopingu ve sportu 

Vedle všech osvědčených a průběžných forem uplatňovaných v minulosti, nový program  více 

akcentuje zainteresování samotných sportovců. V souladu se snahami Světové antidopingové 

agentury (WADA)  byl přijat i návrh "Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu". Jde o 

dobrovolné prohlášení sportovce, že v rámci rovných podmínek pro sportovní soutěžení 

odmítá doping a plně se staví za antidopingový program a fair play ve sportu, včetně souhlasu  

dobrovolně se podřídit výzvám k dopingovým kontrolám. Prohlášení se stalo součástí smluv 

reprezentanta-olympionika o účasti i podmínkou účasti na OH. ČOV dále doporučil 

sportovním svazům, aby  prohlášení  sportovce zapracovaly do ročních reprezentačních smluv 

a do pracovních smluv sportovců zařazených do rezortních sportovních center MO, MV a 

MŠMT. Boj byl podpořen i finančně: byl přijat návrh  na dodatečné zařazení  samostatného 

antidopingového programu do rozpočtu roků 2003 a 2004. Nové zásady byly  na programu 

zvláštního odborného semináře 23.10. 2003,  ve spolupráci s Antidopingovým výborem byla 

vydána publikace, která shromáždila všechny aktuální materiály ve věci dopingu a byla 

distribuována všem sportovním svazům a subjektům sportovního prostředí. 
     Po dohodě s Antidopingovým  výborem ČR byly u sportovců zařazených do nadstandardní podpory a 
sportovců stipendistů prováděny dopingové kontroly. V rámci sledování průběhu olympijské přípravy 

reprezentantů na LOH v Aténách. V roce 2003 bylo provedeno celkem 46 dopingových kontrol. V posledním 

roce bylo testováno 32 olympioniků v nadstandardní péči ČOV (64 testů), přičemž náklady byly hrazeny z 

příspěvku ČOV na základě dohody ADV ČR a ČOV. Dále bylo provedeno 45 dalších testů u nominovaných 

olympioniků  či sportovců v širší nominaci. Všechny testy byly negativní; odmítnutí dopingové kontroly T. 

Matykiewiczem v roce 2003 nebylo svazem vzpírání sankcionováno. 

   Již v minulém funkčním období považoval ČOV pro praktické prosazování olympismu za 

rozhodující identifikaci sportujících s olympijskými ideály a principy a utváření kladných 

postojů k nim. Kromě informací a vědomostí je důležité prožívání vlastního jednání a 

chování, které by mělo být v souladu s principy a normami olympismu. Prožitky, pozitivní 

zkušenosti a radost z vynaloženého úsilí, vzájemný respekt a fair play aj., tedy přijetí a 

ztotožnění se s olympismem mohou být dosaženy při praktické aktivní účasti. 

    Mimořádný význam přikládal v tomto směru ČOV svému projektu Olympiáda dětí a 

mládeže. Představu využít k praktické prezentaci olympijských myšlenek ve větší míře 

vlastní sportovní aktivity dětí a mládeže začal ČOV akcentovat v roce 2001. Byla ustavena a 

začala vyvíjet činnost komise Olympiády dětí a mládeže ČOV. Projekt byl ztvárněn ve 

čtyřicetistránkovém Manuálu ODM ke konání her olympiády dětí a mládeže školní, místní, 

regionální, krajské a republikové úrovně. Kromě výchozí charakteristiky a principů ODM 

vysvětloval manuál kontext s olympismem, shrnul informace o přípravě a organizaci her, 

vymezil sportovní a kulturní program, stanovil protokol her, poskytl potřebné informace a 

pravidla marketingu. Po jisté době se ukázala potřeba změn, Manuál byl proto po obsáhlé 

diskusi přepracován a znovu vydán v r. 2004. 
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   Projekt byl v první polovině roku 2002 zveřejněn. Zcela novým prvkem projektu se staly 

republikové letní i zimní hry ODM pod přímou patronací ČOV jednou za dva roky. 
    Program tvoří sportovní a umělecké soutěže ve vymezených kategoriích především žáků základních škol, 

doporučuje se i program pro zdravotně postižené. Sportovní část musí respektovat soutěžní pravidla a řády 

sportovních svazů a  při její realizaci svazy spolupracovat. Republikové hry jsou soutěží reprezentačních 

družstev krajů České republiky, každý kraj má právo (dobrovolně, nikoliv povinně) vyslat stejný počet 

účastníků, jejich výběr spadá zcela do kompetence krajů. Pro uspořádání republikových her poskytuje ČOV 

v rámci svých marketingových aktivit účelovou dotaci – celý projekt v této souvislosti nese pro období 2002 až 

2005 oficiální název „Olympiáda dětí a mládeže s Orbitem pro děti“.      

   O záměru a vyhlášení byly informovány sportovní svazy (na plénu ČOV 17.4.2002), 

zástupci všech českých krajů  a dopisem předsedy ČOV přímo jejich hejtmani. ODM a jejich 

smysl byly ve většině případů pochopeny a akceptovány. 

   Výkonný výbor ČOV rozhodl na základě doporučení komise ODM svěřit pořadatelství 

první republikové ODM 2003 kraji Pardubickému. Pořadatel zahájil přípravu a akce se 

uskutečnila ve dnech 14. - 19. června 2003 ve městech Litomyšl, Choceň a Svitavy. 
   Program her zahrnoval 13 sportovních soutěží – 8 v individuálních sportech, 5 ve sportech kolektivních, byla 
zařazena i soutěž pro zrakově handicapované děti (show-down). 

   Celkově se zúčastnilo her 2589 mladých sportovců, 423 trenérů a 43 vedoucích, nepřímo se svými pracemi 

v literární a výtvarné soutěži zúčastnilo dalších několik desítek dětí, v literární a výtvarné soutěži bylo přihlášeno 

přes 200 prací z 9 krajů. Kompletní výsledky ODM v Pardubickém kraji byly zveřejněny na oficiálních 

internetových stránkách ČOV.  

   Organizátoři připravili více jak 50 doprovodných akcí (divadla, hudební skupiny, diskotéky, sbory, výstavy 

aj.). 

   Zhodnocení akce provedli sami organizátoři, ke hrám se vyjádřili členové výkonného 

výboru ČOV, klubu olympioniků, komise ODM a dalších složek ČOV a institucí. Souhrnně 

bylo možné konstatovat, že 

 hry původní záměr projektu, staly se skutečným svátkem sportu a praktickou 

demonstrací olympismu v kategoriích žáků, 

 zrodila se sportovní akce celostátního významu, 

 úroveň ve všech směrech předčila očekávání, 

 volba pořadatele byla šťastná, myšlenka republikových her našla pozitivní odezvu i 

potřebné štáby nadšených organizátorů, kteří invencí i soustředěným úsilím vytvořili 

ve vzájemné spolupráci a za podpory kraje, měst, sponzorů, ČOV, MŠMT vynikající 

podmínky, 

 s myšlenkou olympismu se identifikovaly stovky mladých účastníků z celé České 

republiky, pro které přítomnost na hrách, soutěžní atmosféra, kulturní prostředí her i 

přátelské kontakty znamenaly mimořádný sportovní i emocionální prožitek, 

 krajské reprezentace, přes jisté obtíže spojené s finančním zajištěním účasti a způsoby 

nominace, představují vhodný soutěžní model her ODM a výrazně přispívají 

zdůrazněním symbolů jednotlivých krajů (včetně jednotného oblečení) k identifikaci 

soutěžících v pozitivním lokálně patriotickém smyslu – ztotožnění s krajem a hrdost 

nad touto příslušností. 

   Na základě výběrového řízení, v jehož rámci podaly kandidaturu 4 kraje (Jihomoravský, 

Ústí nad Labem, Liberec, Praha) byl pořadatelstvím 2. letní ODM v roce 2005 pověřen  kraj 

Jihomoravský, přípravy již byly zahájeny.  

 

   Pořadatelství první republikové zimní ODM v roce 2003/04 bylo ve výběrovém řízení 

přiděleno Středočeskému kraji (kandidaturu předložil také Karlovarský kraj). Na rozdíl od 

letní edice přípravu provázela řada obtíží, jejich uspořádání bylo dokonce v srpnu ohroženo 

negativním postojem hejtmanů, nakonec se přihlásilo 11 krajských výprav. Před zahájením 

kraj organizoval štafetový běh s olympijskou pochodní, kterou zapůjčila D.Zátopková. K 

propagaci ODM byly vytvořené vlastní webové stránky.  
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   Hry se konaly 15.- 20.února 2004 (Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Albrechtice, 

Jablonec n/N – Břízky, Smržovka, Desná v Jiz.horách).  

Program zahrnoval soutěže v 6-ti sportech (lední hokej, lyžování, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, saně) 

s celkovým počtem sportovců 636  a celkovým počtem účastníků 783. 

Ve všech místech soutěží probíhaly souběžně doprovodné akce a vhodným způsobem doplňovaly volný čas 

účastníků, kterého bylo vzhledem k charakteru zimních sportů více než v průběhu letních her (besedy, kina, 

diskotéky atd.). 

 

   Souhrnně bylo možné konstatovat, že přes dílčí nedostatky 

 hry provázela velmi dobrá atmosféra  

 sportoviště byla dobře připravena 

 byla dobrá sportovní úroveň všech disciplin, zejména velmi kvalitní hokejový turnaj,  

 byl  bohatý doprovodný program a zájem o besedy s olympioniky 

 byl pozitivní přístup vedoucích a členů doprovodu krajských výprav  

 byly na úrovni internetové stránky tiskoviny. 

 

 

   Podrobné detailní projednání zkušeností, pozitivních rysů i kritických pohledů bylo hlavním 

předmětem práce nově konstituované komise ODM ČOV  (14 zástupců jednotlivých krajů, 7 

expertů), následná strategická rozhodnutí byla přijata v závěrech jednání výkonného výboru 

ČOV 16.3.2004: 

 

1. ODM pořádat střídavě každoročně – 2005 LODM, 2006 ZODM, 2007 LODM atd., 

2. je nutná co nejužší spolupráce se sportovními svazy ve sportech, které budou na 

programu ODM,  

3. je nutné zlepšit komunikaci s MŠMT (programové financování, morální a mediální 

podpora projektu), 

4. ČOV ve spolupráci s organizátorem ODM by měl všemi dostupnými prostředky zvýšit 

propagaci ODM, 

5. Pokusit se zahrnout projekt ODM do smluv s partnery ČOV při sjednávání smluvních 

kontraktů na příští olympijský cyklus. 

  

Je potěšitelné, že projekt ODM se postupně prosazuje a získává tradici i v jiných místech a na 

nižších úrovních, než je republiková. V posledních letech se úspěšně konaly např. krajské hry 

Ústeckého kraje, městské hry v Kutné Hoře, Neratovicích, Postoloprtech, Boskovicích, 

Blansku, Velkých Opatovicích a dokonce hry mateřských školek v některých pražských 

částech a jinde. 

   Živá účast ve sportu, zvláště jsou li při sportovních událostech akcentovány hodnoty a 

principy olympismu, je nejpřirozenější praktickou cestou olympijské výchovy, jejich 

zvnitřnění, přijetí, které se stává podmínkou osvojení adekvátního chování a sportovního i 

mimosportovního jednání. Tato cesta má však také stránku kognitivní, tj. utváření poznatků 

o OH, olympijském hnutí, ideálech a hodnotách olympismu.  

   Kromě rodiny, zejména v mladším školním věku, vytváří základní orientaci v hodnotovém 

systému dítěte okolí, sportovní prostředí a sdělovací prostředky. Značnou váhu v tomto 

směru má především škola. V České republice, pokud jde o cílevědomou tvorbu 

olympijského vědomí, působí škola zatím spíše epizodicky (základní informace o antických i 

novodobých hrách, zakladateli OH Pierre de Coubertinovi, o významných osobnostech v 

českém olympijském hnutí žáci a studenti ve škole získávají). Česká olympijská akademie se 

proto pokusila vstoupit do diskuse o tzv. Rámcových vzdělávacích programech (viz výše 
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Teorie olympismu a dále část česká olympijská akademie) a také v této oblasti prosadit 

organizované olympijské vzdělávání.  

      Nepřímou, ale jistě významnou možností olympijské výchovy zůstává – kromě toho, co 

již bylo uvedeno - permanentní a mnohostranná propagace a veřejná prezentace 

olympismu. Ve spolupráci všech součástí ČOV - složek a komisí - s řadou institucí - např. 

ČSTV, MŠMT, Sokol, Orel, ASŠK, ČASPV a další - ČOV inicioval, organizoval mnoho 

aktivit nebo se na nich podílel. Členové ČOV, a především z řad ČKO (jejich sportovní 

minulost, chování a postoje poskytují četné příležitosti živé prezentace olympismu)  se jako 

patroni nebo hosté zúčastnili také v letech 2001- 2004 bezpočtu soutěží, besed, autogramiád, 

relací i pořadů a interview, oficiálních i méně oficiálních akcích sportovních i 

mimosportovních společenských. Jen jejich samotný výčet by byl enormní a přesahuje 

možnosti této zprávy. 

   V rámci propagace olympismu se pravidelně v Praze každoročně konaly tzv. Olympijský 

den, připravené oficiální marketingovou agenturou ČOV - Česká olympijská a.s. Za velké 

pozornosti veřejnosti se vždy představil desítky současných i minulých úspěšných 

olympioniků  a partneři Českého olympijského týmu. 

   ČOV podporuje činnost patronátních škol s čestným názvy ve vztahu k olympismu:  

Základní škola a gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze 1,Gymnázium Pierre de 

Coubertina v Táboře, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně a Gymnázium 

olympijských nadějí v Českých Budějovicích. O jejich činnosti informuje podrobněji zpráva 

v části věnované ČOA (11.3.). 

   ČOV vyslal české zástupce na mezinárodní Olympijský tábor mládeže 2004 tradiční 

doprovodnou akci  OH.  

   Jedinečnou příležitost k propagaci olympismu poskylo i životní jubileum E. a D. 

Zátopkových.  Mimořádné pocty se Emilovi Zátopkovi a celému českému sportu dostalo 

umístěním jeho bronzové sochy v životní velikosti na prestižním místě Olympijského musea 

v Lausanne. V říjnu 2002 dílo akademického sochaře Jaroslava Brože v Lausanne odhalili 

manželka legendárního běžce  a předseda MOV Jacques Rogge. Slavnosti se zúčastnila 

početná delegace ČOV, ministryně školství mládeže a tělovýchovy P.Buzková, řada 

olympijských medailistů a hostů. Úspěšná byla i připomínka výročí manželů Zátopkových 

v jejich rodném kraji v roce 2002: odhalení pamětního kamene v rodišti E.Zátopka, „Běh 

krajem E.Zátopka“ a nádherné  vzpomínkové odpoledne v Rožnově p.R. Z iniciativy ČKO a 

města Prahy byla slavnostně přejmenována za účasti primátora Prahy   Atletická ulice v Praze 

na Strahově na ulici E.Zátopka. Národní muzeum -Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu 

-  připravilo zdařilou výstavu Dana a Emil Zátopkovi, ediční počin trvalejšího rázu 

představuje publikace „Emil Zátopek – olympijská legenda“, kterou na objednávku ČOV 

připravilo a vydalo nakladatelství Olympia.     

   Podobnou příležitostí – se značným mediální ohlasem - bylo i setkání účastníků OH 

v Helsinkách v roce 1952. 8. října 2002 se po 50 letech sešli v Praze společně s hosty ze 

Slovenska téměř všichni žijící olympionici.  

     K propagaci olympismu přispěly i pražské Olympijské dny, připravované marketingovou 

agenturou ČOV - Českou olympijskou a.s. Za velké pozornosti veřejnosti se představila více 

jak desítka současných úspěšných olympioniků  a partneři Českého olympijského týmu.  

   Ve spolupráci s ČO a.s. a týdeníku Euro probíhala soutěž ve znalostech olympijské 

tematiky, vítězka dostala za odměnu zájezd na OH 2004. 

   K prostředkům propagace olympismu patří také patronáty – předsedy ČOV a ČOV -  

sportovních a dalších akcí. V posledním období byly VV uděleny: 

 
2001 
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ME v triatlonu 

Memoriál J. Odložila – žákovské  soutěže v atletice 

Czech Cup – fotbal mládeže 

Sdružení atletického centra E. Zátopka v Brandýse 

Tenisový turnaj olympijských nadějí států Visegrad 

Terinvest Sport Prague  – výstava sportovních potřeb 

Dny seniorů – humanitární organizace Život 90 

Krkonošská sedmdesátka –závody hlídek v běhu na lyžích 

1. ročník  triatlonových nadějí – seriál plavecko-běžeckých závodů 
Přespolní běh  Asociace školních sportovních klubů 

Velká Kunratická 

Pohár taekwondo ITF 

2002 

22. mezinárodní veletrh Sport Prague  

Memoriál Bedřicha Šupčíka - šplh 

Develop Cup – fotbal žen 

Czech Cup – fotbal mládeže 

Mezinárodní sportovní veletrh Sportlife Brno 

Podepsáno srdcem (dražba osobních předmětů významných sportovců) 

Memoriál J. Odložila – žákovské soutěže v atletice 
Volejbalový turnaj Dřevěnice 

Dny seniorů – Život 90 

Expedice ČVUT na Jižní pól 

Ples regionálního klubu olympioniků v Brně  

2. ročník  triatlonových nadějí 

2003 

Czech Cup – fotbal mládeže  

Volejbalový turnaj Dřevěnice 

ME v baseballu ME v triatlonu 

Putovní výstava o letních OH a paralympiádě (Ostrava) 

Veletrh Sport Life Brno 
Pražský kongres sportovní traumatologie 

Mezinárodní gymnastický závod CEFTA CUP 2003 

Memoriál J. Odložila – žákovské soutěže v atleticezáří  

70. Velká Kunratická 

Dny seniorů – Život 90 

Sdružení Mikroregion Stěnava – odhalení pamětní desky E. Rathovi 

Sport Prague  jaro 2004 

Memoriál Bedřicha Šupčíka 

2004 

3. ročník triatlonových nadějí  

3. ročník Českých akademických her 

Grand Prix Brno 2004 – závod smíšených párů ve sportovní gymnastice 
ISF Prague Softball Cup – turnaj žen 

Integrační akce Mosty nadačního fondu Genáček 

7. ročník Mezinárodního filmového festivalu Sportfilm Liberec  

5. setkání české a německé mládeže Sportem proti rasismu 

27. a 28. ročník veletrh Sport Prague   

Klub vodních sportů Praha 4 – odhalení pamětní desky olympioniků 

Dny seniorů – Život 90 

Juniorský maratón Pražského mezinárodního maratónu 

Velká Kunratická pod  (navíc patronát MOV) 

 
   Propagaci olympismu slouží také obnovená Cena Gutha-Jarkovského, udělovaná 

výkonným výborem ČOV opět od roku 1994. Toto nejvyšší ocenění ČOV se uděluje „za 

nejhodnotnější sportovní výkon dosažený českým sportovcem nebo kolektivem“ nebo za 

„mimořádné zásluhy v oboru tělesné výchovy a sportu“ za uplynulý rok. 

V posledních letech cenu získali:  

                      2001   Roman Šebrle, světový rekordman v desetiboji,  
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                                 atletika 

                      2002   Aleš Valenta, olympijský vítěz v akrobatických skocích,  

                                 lyžování  

                      2003  Martin Koukal, mistr světa v běhu na 50 km, lyžování 

                      2004  Roman Šebrle, olympijský vítěz v desetiboji, atletika. 

 

 
9. Olympijské studijní a informační centrum 
    
   Po jisté přestávce v souvislosti s úmrtím doc. J.Kössla na podzim roku 2001 začalo opět 

naplno pracovat Olympijské studijní a informační centrum, od 1.května zde nastoupil na 

základě výběrového řízení František Kolář. Inovaci činnosti centra (nově se namísto 

původního studijního jmenuje studijní a informační centrum) projednal a schválil výkonný 

výbor. Kromě původního víceméně historicko archivačního zaměření by se centrum mělo 

více věnovat  také poskytovávání a zpracovávání informací o současných otázkách 

olympismu a činnosti ČOV a servisní činnosti pro ČOV a jeho složky a komise. 

OSIC působí v budově FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6, kancelář byla 

přestěhována do budovy B, místnosti 430. Centrum získalo i další místnost - depozitář 

vybavený potřebným zařízením pro skladování knih, archiválií, fotografií a videokazet. 

Působení OSIC lze rozdělit do tří oblastí – dokumentace, informace, propagace a 

výzkumná činnost. 

 
A) Dokumentace 

Byl zpracován Spisový řád a skartační plán s vyznačením kategorií jednotlivých 

písemností,  podle něhož budou tříděny a archivovány písemnosti ČOV. Spolu s tím byly se 

Státním ústředním archívem dohodnuty podmínky předávání archiválií ČOV do ústřední 

archivní instituce. 

Pro potřeby OSIC byla zřízena evidenční databáze, v níž byla katalogizována sbírka 

videofilmů a začala katalogizace knih. 

V září 2002 byla zakoupena archivní, fotografická a knižní pozůstalost Jiřího Kössla. 

Do depozitáře OSIC byl rovněž převezen ke zpracování spisový materiál ČOV. Sbírky OSIC 

byly rozmnoženy o materiály související s činností ČOV, týkající se jednak ZOH 2002 a OH 

2004, jednak spojené s přípravou a konáním 115. zasedání MOV 2003 v Praze. Průběžně byl 

doplňován knižní fond, zakoupeny byly oficiální videofilmy MOV z jednotlivých 

olympijských a zimních olympijských her. 

 

B) Informace 

Na internetových stránkách ČOV byly zkontrolovány a doplněny texty týkající se 

dějin ZOH, MOV a ČOV, průběžně byly zařazovány aktuální informace. Archív výsledků byl 

doplněn o údaje z OH 2004, postupně byly kontrolovány, opravovány a doplňovány již dříve 

nepříliš pečlivě zadané výsledky dosavadních olympijských her. 

Pravidelně byla poskytována služba zájemcům o informace z dějin a současnosti 

českého a mezinárodního olympijského hnutí, a to jednak členům ČOV (ČKFP, ČKO, 

atletický a lyžařský svaz), jednak domácím a zahraničním odborným institucím (Tyršovo 

muzeum tělesné výchovy a sportu Praha, FTVS UK Praha, Olympijské muzeum Lausanne, 

Múzeum športu Bratislava, International Society of  Olympic Historiens atd.), médiím (Česká 

televize, Český rozhlas, BBC, Rádio Proglas, Televize Nova, bádenská televize SWR, z tisku 

zejména deníky Mladá fronta Dnes a Sport, časopisy Instinkt a Reflex atd.), jednak zájemcům 

z řad široké veřejnosti. 
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C) Propagace a výzkumná činnost 
OSIC se významnou měrou podílelo na propagaci českého olympijského hnutí v rámci 

115. zasedání MOV v Praze 2003 a na ZOH 2002 a OH 2004: Pro XIX. ZOH 2002 v Salt 

Lake City připravilo výstavu „Češi na zimních olympijských hrách“, pro 115. zasedání MOV 

2003 v Praze dva propagační materiály – „Češi na nejvyšším olympijském stupni“ a „Češi 

v mezinárodním olympijském hnutí“, dále dvě výstavy v hotelu Hilton - o českém 

olympijském hnutí a kresby E. Bosáka, podílelo se rovněž na vzniku CD-ROM o Praze a 

ČOV. V Obecním domě uspořádalo i pro širší publikum výstavu „Sport v českém umění 20. 

století“. Pro Media guide české výpravy OH byly napsány texty o dějinách českého 

olympijského hnutí. 

V roce 2002 se OSIC podílelo na scénáři a výrobě filmu „Kruhy na sněhu“ o účasti 

českých a československých sportovců na ZOH a vypracovalo námět na obdobný film – 

bohužel, dosud nerealizovaný – o letních olympijských hrách. 

OSIC se v osobách J. Kössla a F. Koláře podílelo i na přípravě a práci poroty festivalu 

sportovních filmů Sportfilm, který se koná každoročně v Liberci. 

Pro propagaci českého olympijského hnutí byla vyrobena putovní výstava o jeho 

dějinách a současnosti, která je využívána při jednotlivých akcích (např. Ples olympioniků, 

setkání dětí na zámku Kozel) anebo při dlouhodobých výstavách (Ostrava 2004). Rovněž byly 

třikrát vypracovány otázky pro soutěže, které pořádá Česká olympijská a.s. 

Zástupce OSIC se aktivně účastnil řady konferencí a seminářů, jako byly semináře 

ČOA 2002, 2003 a 2004, nebo semináře Slovenské olympijské akademie o vztahu sportu a 

výtvarného umění a o antických olympijských hrách, či konference k 50. výročí existence 

Muzea tělesné výchovy a sportu v Praze. 

Z publikačních výsledků je třeba jmenovat katalog výstavy „Sport v českém umění 20. 

století“, 28 dílný seriál o moderních olympijských hrách pro časopis Instinkt (2004), podíl na 

publikaci „Olympismus“ a knihu o dějinách lyžování v českých zemích. 

 

 
10. Komunikace  
 

   Vzhledem k významu vzájemné komunikace mezi členy ČOV, příznivci, diváky a fanoušky 

českého sportu, se samotnými sportovci  a především s mediálním prostředím nastoupil ČOV 

v roce 2001  cestu intenzivnější veřejné prezentace činnosti ČOV. Ukázalo se, že tato 

oblast vyžaduje profesionální řešení. Od května 2002 pracuje proto na ČOV manažer 

komunikace a tiskový mluvčí  Zdeněk Šesták, jehož hlavním zaměřením je systematická 

práce na obrazu olympijského hnutí, jeho hodnot, idejí a dění v ČOV ve veřejnosti.  

   Manažer připravil Zásady a pravidla komunikace a spolupráce ČOV se sdělovacími 

prostředky, které se staly východiskem pro nové vztahy s pracovníky sdělovacích prostředků, 

zejména mediálních partnerů.  

ČOV v tomto rámci naplnil nové možnosti, zvýšil počet odborných i populárních statí o 

činnosti složek a komisí ČOV. Podařilo se umístit samostatnou informační stránku o ČOV do 

obsáhlé prestižní publikace „Praha a turistické perly České republiky“ propagační agentury 

ACR Alfa. Podařilo se zesílit rovněž kontakty s redakcemi zahraničních časopisů a revue 

s olympijskou tématikou (např. Sport Europe, magazín Světové asociace olympioniků The 

Flame, Olympic Review) a uveřejňovat v nich informace o ČOV. Záměr, aby se o aktivitách 

ČOV a olympijských tématech mluvilo a psalo se ve srovnání s minulými léty dařil více. 

   ČOV si kladl za cíl upozorňovat média na důležitá témata aktuálního olympijského dění, 

usnadňovat jim jejich práci. Podstatnou roli sehráli zejména naši mediální partneři. Na dobré 

úrovni byla spolupráce s agenturou ČTK.  
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   Pokud jde o televizi, ČOV spolupracoval na produkci magazínu, pravidelném měsíčníku 

s olympijskou tématikou V záři pěti kruhů (ČT). Představitelé ČOV byli několikrát hosty 

v živém vysílání pořadu Dobré ráno s ČT. Redakce sportu ČT vyrobila na základě původního 

námětu manažera komunikace komponovaný Večer na téma Olympijské hry, prezentovaný 

v hlavním čase v předvečer zasedání MOV v Praze, při této příležitosti. byl vysílán záznam 

charitativního večera Praha pod pěti kruhy, zdařila se rozšířená televizní prezentace tohoto 

zasedání. Ve spolupráci vzniklo v ČT také několik kratších dokumentárních pořadů. Ve 

zpravodajství jsou připomínána životní jubilea našich významných olympioniků. Olympismu 

vyhradilo místo v řadě reportáží Studio Sport. 

   OH se věnovaly zpravodajsky všechny sdělovací prostředky. 

Česká televize vysílala ve velkém rozsahu přenosy a záznamy. Před OH zesílil i zájem 

komerčních televizí - zástupci ČOV byli hosty samostatně nebo se sportovci – reprezentanty 

v pořadech TV Prima a TV Nova. 

   V obdobném duchu i rozsahu se probíhala také spolupráce především s Českým rozhlasem. 

   Také ostatní média přinášela průběžné informace o aktivitách ČOV, přirozeně vzrostl zájem 

především o naši přípravu na OH a především o samotné zpravodajství z her.  Např. v 

Athénách bylo akreditováno celkem 31 novinářů  a24 pracovníků ČT, 8 redaktorů ČR a 2 

redaktoři TV Nova. Novináři měli zajištěn vstup do olympijské vesnice dle potřeby, iDnes 

zprostředkovával on-line rozhovory s vybranými českými reprezentanty. 

   Ve sdělovacích prostředcích byl prezentován (byť v celostátních podle veřejného mínění 

nedostatečně) také projekt ČOV - Olympiáda dětí a mládeže. 

   Od r. 2003 se média obsáhle věnují projektu Praha olympijská v příštím desetiletí (návštěvy 

zástupců ČOV a Magistrátu hl.města Praha v živém vysílání ČRo a ČT, a to nejen ve 

sportovních pořadech, ale i jiných zpravodajských, např. Události, komentáře) Vyvrcholením 

přípravných aktivit ČOV a Magistrátu byla návštěva výkonného ředitele MOV pro OH 

G.Felliho v Praze na pozvání ČOV. 

  ČOV se ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů ČR podílí každoročně na výstavě 

sportovních fotografií. 

   K významným akcím ČOV z pohledu aktivní spolupráce se sdělovacími prostředky patřilo 

také setkání olympioniků - účastníků OH 1952 z Helsinek v Praze r. 2002 a odhalení sochy 

E.Zátopka v Lausanne v říjnu 2002. Žurnalisté z redakcí našich mediálních partnerů a ČTK 

byli této akci v Lausanne osobně přítomni. 

   V uplynulém období byly přehodnoceny podmínky provozování, stav a způsob prezentace 

Internetových stránek ČOV. V druhé polovině roku 2002 byla omezena a v roce 2003 

ukončena spolupráce s jejich původním správcem. Po technické stránce je nyní spravuje 

společnost Ogilvy, nadnárodní společnost pracující také pro Českou olympijskou, a.s. 

Finanční náklady jsou nyní nižší. Za jejich celkový obsah odpovídá manažer odpovídá 

komunikace, sám vykonává hlavní redaktorskou činnost a koordinuje příspěvky dalších 

autorů. Nově byla navázána další forma spolupráce s redakcí internetového serveru 

www.idnes.cz, mediálního partnera Českého olympijského týmu, spočívá v možnosti 

přebírání zpravodajských informací a jejich využití v servisu našich olympijských stránek. 

Využíváme také informací z oficiálních stránek MOV a tiskových zpráv MOV a EOV. 

   Od.srpna 2003 dostaly IS  www.olympic.cz  novou podobu - grafiku, změněný obsahový 

formát, nový styl. Vznikly další rubriky. Do tvorby obsahu a původních zpráv se aktivněji 

zapojují jednotlivé složky ČOV a odborné komise. Dalšími změnami v roce 2004 byl oživený 

design, vznikly i možnosti emailového přeposílání a upozornění na články z našich stránek a 

rozvoj dalších rubrik. 

   Tématicky IS pokrývají celé spektrum činností ČOV. Kromě OH je velká pozornost  

věnována např. tématu Praha olympijská, obsáhlé byly. informace o projektu Olympiáda dětí 

a mládeže, včetně archivace výsledků.  

http://www.idnes.cz/
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   Olympijské studijní centrum průběžně doplňuje do archivu historické údaje a výsledky 

minulých olympijských her. Ve spolupráci s ČO a.s. a centrem OSIC byly pro internetové 

stránky připraveny olympijské vědomostní soutěže s atraktivními cenami (zájezd na OH do 

Atén). Proběhla i soutěž SMS, podporovaná na stránkách. 

   IS přinášely rovněž informace o marketingové aktivitě České olympijské, a.s. 

 

    
11. Složky ČOV 

 

11.1.  Český klub olympioniků   

   Český klub olympioniků, jeden z nejstarších klubů olympioniků sdružených  ve Světové 

asociaci olympioniků (A.M.O.) si v roce 2005 připomene 30. výročí založení. našeho klubu. 

ČKO je početně nejsilnější složkou ČOV, sdružoval  koncem roku tohoto funkčního období 

586 členů, jeho význam reprezentuje i počet  7 olympioniků v plénu ČOV, jako stálí členové 

se zúčastňují jednání pléna také D. Zátopková, J. Kůrka, J. Raška  - byli zvoleni na základě 

návrhu ČKO  jako osobnosti, které prokazují význačné služby sportu a olympismu a také  J. 

Železný, K. Neumannová, Š. Hilgertová  - jako vynikající sportovci a současní olympionici. 

Kromě toho měl v uplynulém období ČKO ještě své další  členy  v plénu z řade delegátů 

svazů. 

   Počet členů ČKO v letech 2001-2004 oproti roku 2000 (416 členů) výrazně vzrostl. Po 

minulých OH předsednictvo ČKO oslovilo sportovní svazy, kampaň se projevila zvýšením 

nových, především mladších, členů. 

    ČKO – jako společensko-ideová instituce účastníků OH ve smyslu statutu svojí činností 

napomáhal šíření olympijských myšlenek, podporoval olympijskou reprezentaci České 

republiky, pomáhal tělesně postiženým a sociálně slabším sportovcům, propagoval a 

podporoval sport pro všechny, samostatně a ve spolupráci s ostatními složkami ČOV a 

sponzory Českého olympijského týmu organizoval nejen sportovní, ale i kulturní společenské 

a osvětové akce, organizoval klubovou činnost na celém území ČR  V tomto duchu pracovaly 

i jeho jednotlivé komise: společenská, sociální, sportovní, mezinárodní, sponzorská a 

ekonomická. 

   ČKO sám připravil, inicioval nebo se podílel na četných besedách s olympijskou 

tématikou (fair play, historie, výročí apod.), rozhlasových a televizních pořadech, 

autogramiádách, setkání se sponzory, společenských setkáních, školních akcích, 

výstavách, soutěžích (nejvýznamnější z nich je tradičně Běh olympijského dne, dále dětské 

olympijské hry) aj., jejich počet za celé čtyřleté období dosahuje několika set. Členové ČKO 

jsou zváni jako olympijské osobnosti  a VIP na nejrůznější akce Např. členové předsednictva 

klubu a další členové ČKO podpořili svojí účastí a působili v řadě čestných funkcí na 

republikových  letních a zimních olympijských hrách dětí a mládeže, na různých 

olympijských soutěžích škol, mateřských školek a městských olympiádách., byli přítomní na 

různých vyhlášeních nejlepších sportovců v celé ČR apod. 
(např. na Sportovním dnu paraolympioniků, Mistrovství ČR Romů v kopané,  atletické Grand Prix ve 

Vítkovicích, na Grand Prix ve sportovní gymnastice v Brně, na Memoriálech J. Veselého v Ostravě a J. Odložila 

v Praze, na setkání házenkářských generací v Brně, Winter Survival v Mikulčicích,  běhu Velké Moravy, 

půlmaratónu  Praha, závodech Horské služby ve Špindlerově Mlýně, mezinárodních armádních závodech CISM 

v Plzni,   Velká cena osvobození ve střelbě v Plzni, Running military Open, veslařských Primátorkách v Praze, 

finale Běžeckého poháru AČR, při vyhlašování nejlepších sportovců měst, okresů, krajů  - Semily, Lomnice nad 

Popelkou, Jablonec n. Nisou, Liberecko, Česká Lípa, Chodov, Poděbrady, vyhlášení nejlepšího resortních 

sportovců armády a ministerstva vnitra a na dalších společensko-sportovních akcích - např.životních výročích, 
státní svátcích, otevření stadionu J.Železného v Mladé Boleslavi, stadionu v Jablonci nad Nisou ). 
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   K poctě a na  památku našich významných olympioniků minulosti trvale spolupořádá a 

finančně v několika případech podporuje ČKO několik memoriálů: Memoriál L. Daňka 

v Turnově a Běh rodným krajem E. Zátopka  z Kopřivnice do Rožnova p.R., Memoriál E. 

Bosákové v Praze, Memoriál B. Šupčíka. Již pět let existuje  patronát ČKO nad Speciální 

školou pro slabozraké v Praze. 

   ČKO tradičně a pravidelně po řadu let organizačně koordinuje úctyhodnou akci sportu pro 

všechny  - Běh olympijského dne a bude ji i nadále podporovat. 

   Dlouhodobě se ČKO angažuje v sociální oblasti. V ČR žijí desítky vynikajících sportovců, 

držitelů olympijských medailí,  ve věku nad 60 let. Tito sportovci dosahovali svých 

vrcholných výkonů v době, kdy na ně sport kladl zcela profesionální nároky, aniž by jim 

poskytoval příslušné sociální zajištění. Řada  z nich má nyní v důchodovém věku obtíže 

zajistit sobě i svým rodinám důstojné stáří na úrovni odpovídající tomu, co pro sportovní 

reprezentaci Československa dokázali. ČKO považuje proto  za svojí povinnost hledat 

všechny dostupné způsoby, jak bývalým úspěšným olympionikům pomoci. Předsednictvo 

připravilo „Program podpory držitelů olympijských medailí ve věku nad 60 let“ - tento návrh 

již byl předložen výkonnému výboru ČOV v měsíci září 2004,  kam ho doporučila 

k projednání  pracovní skupina ČOV pro ekonomiku a marketing. Tento „Program“ by měl 

být  zařazen do „Marketingové strategie ČOV pro olympijský cyklus 2005-2008“. V tomto 

duchu  ČKO jednal a bude nadále jednat se státními orgány a institucemi, ČOV, 

marketingovými partnery ČOV i dalšími institucemi, podniky, organizacemi i jednotlivci, 

kteří si stejně jako ČKO váží úspěchů, dosažených za cenu velkých osobních obětí českými 

sportovci v padesátých a šedesátých letech dvacátého století.   

           V činnosti ČKO se osvědčila „výjezdní zasedání předsednictva“ přibližně 4x ročně 

v různých městech ČR, tato zasedání znamenají vždy velkou propagaci ČOV. Jako prospěšná se 

ukázala i každoroční zasedání celého ČKO organizované vždy koncem roku. Sehrávají důležitou 

informační a koordinační roli. 

   V březnu 2004 byla vytvořena na žádost MOV (aby aktivní sportovci měli větší vliv v orgánech 

NOV) „Národní olympijská komise sportovců“, ve které je v současné době 10 sportovců: J. 

Železný, K. Neumannová, Š. Hilgertová, H. Suková, Z. Kocumová, P. Benc, J. Sychra, L. 

Račanský, M. Januš, V. Černá (podmínkou je, aby se zúčastnili v posledních čtyřech letech 

národních soutěží ve sportu, zařazeném v olympijském programu). Člen ČKO, olympionik Jan 

Železný byl jako druhý v pořadí zvolen 1411 hlasy sportovců LOH v Athénách  do „Komise 

sportovců MOV“,  čímž se stal členem MOV a současně také automaticky členem VV ČOV. To je 

obrovský úspěch ČKO. Proto někteří členové ČKO navrhli Janu Železnému, aby kandidoval na 

místo předsedy ČOV v lednu 2005 na plenárním zasedání ČOV.  

   Velmi dobře fungovaly regionální olympijské kluby:  jihočeský, jihomoravský a severočeský. 

Početně největší a rovněž nejaktivnější je klub  jihomoravský se sídlem v Brně, z jeho činnosti lze 

vyzdvihnout skvělou organizaci tradičního „Setkání ČKO“  na brněnském výstavišti, s různým 

tématickým zaměření (např. OH 2004), olympijské plesy vysoké společenské úrovně. Také oba 

další kluby si vedou velice dobře a jsou důstojnými zástupci ČKO ve svých regionech. Velmi 

záslužné a žádané jsou nejrůznější besedy olympioniků v těchto regionech a zastoupení na 

regionálních společenských událostech. Předsednictvo ČKO podporuje snahy o vytvoření čtvrtého 

regionálního olympijského klubu na severní Moravě, perspektivně se v návrhu  změn ve „Statutu 

ČKO“ objevuje návrh ustavit celkem šest regionálních klubů. 

    ČKO trvale spolupracuje s  Nadací české sportovní reprezentace: péče o olympioniky - 

seniory, o nejmladší naděje českého sportu, společný projekt lázeňské péče (již třetí rok, např. v r. 

2003 – 19 olympioniků bezplatně)) ve vazbě na Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Lázně 

Třeboň,  dobrá spolupráce s ortopedickým oddělením nemocnice Motol v Praze (dr. Milan Handl). 

Jde tak o společné řešení zdravotních problémů olympionikům, kteří to nejvíce potřebují. S Nadací 

české sportovní reprezentace se řeší také  každoroční navýšení příspěvku olympijským medailistům 
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- seniorům nad 60 let. Jeho předávání je součástí tradičního setkání medailistů v závěru každého 

roku.  

   Mezi stěžejní akce ČKO i jeho regionálních klubů patří pořádání každoročních olympijských 

plesů v Praze, a postupně také v Brně a Českých Budějovicích, jsou to prestižní společenské akce 

sezony. 

   Členové předsednictva ČKO iniciovali myšlenku postavení sochy svého slavného člena E. 

Zátopka a měli  velký podíl na realizaci celého projektu.  18 členů ČKO se zúčastnilo v roce 2002 

slavnostního odhalení sochy v Olympijském muzeu v Lausanne. 

   ČKO se přičinil o největší setkání olympioniků všech generací v historii. Šlo o  slavnostní 

otevření Sazka Arény v dubnu 2004 v Praze, podílel se na zabezpečení účasti téměř 1500 sportovců. 

Díky dobrému kontaktu s touto společností se na její náklady předsednictvo ČKO mohlo zúčastnit 

OH v Athénách.    

   V březnu 2004 podal předseda ČKO písemnou žádost na Senát ČR o nepodpoření Zákona o 

dani z přidané hodnoty, následně bylo vydáno „Tiskové prohlášení“, ve kterém ČKO nesouhlasil 

s některými ustanoveními již přijatého zákona o dani z přijaté hodnoty, která jsou nespravedlivá 

vůči českému sportu a tělovýchově. 

   Jak se zpráva zmiňuje na jiném místě, ČOV inicioval úvahy o pořádání některých budoucích OH 

v Praze, ČKO se na těchto aktivitách podílí. Svoji podporu vyjádřil mimo jiné tiskovým 

prohlášením:  
„Jako občané České republiky, sportovci a účastníci Olympijských Her sdružení v Českém klubu olympioniků 

podporujeme  kandidaturu České republiky a města  Prahy na pořádání Letních olympijských her v roce 2016. Jsme si 
vědomi náročnosti takové kandidatury  a všech úskalí s tím spojených, ale jsme přesvědčeni, že naše země je s ohledem 

na svojí historii, politickou stabilitu, vynikající lidský potenciál, prostorové možnosti i silné ekonomické zázemí a 

sportovní tradice státem, který je schopen tak jako řada států před ním, Letní olympijské hry úspěšně uspořádat. Z 

vlastní zkušenosti víme, že jen ten, kdo si klade vysoké cíle může dosáhnout  až na vrchol“. 

   Pro potřeby propagace vydal ČKO ve spolupráci se společností  „Tradice ČR“ v roce 2004 zdařilý 

vlastní kalendář. 

   V zahraničních stycích klub navázal písemné kontakty se všemi národními olympijskými kluby 

Evropy, je v aktivním pravidelném styku se Světovou asociací olympioniků a vyslal svoje zástupce 

na její pravidelné zasedání (1999-Lausanne, , 2002-Budapešt, 2003-Lausanne).  Vynikající kontakty 

se nadále udržují se Slovenskou asociací olympioniků.  

 
    11.2 Český klub fair play 

 

   Nezištnou, i když ne vždy zcela doceněnou, práci pro český olympismus vykonává již 

dlouhá léta ČKPF:  jeho cílem je iniciovat řešení negativních jevů ve sportu a hledat cesty 

nejen k jejich odsouzení, ale i východiska  pro pozitivní výchovu. Náplň klubu má již 

vyzkoušenou standardní podobu a i v letech 2001-2004 se činnost soustřeďovala do několika 

oblastí.    

   Do první oblasti patří vyhledávání a odměňování rytířských činů ve sportu. V době 

postupující komercionalizace sportu a snaze vítězit za každou cenu je podpora morálních 

aspektů velice důležitá, mají-li být zachovány olympijské principy, na nichž je celé  hnutí 

postaveno. Každoročně byly na slavnostních únorových zasedáních (na která pravidelně 

nacházejí cestu významní umělci Národního divadla a svým vystoupením obohacují silné 

zážitky z předání cen) oceňovány ušlechtilé činy i celoživotní působení v duchu fair play. 

V posledním období  2001-04  hlavní ceny získali: 

-  za sportovní gesto 

              J. Musil – volejbal 

              D. Pabiška  – motocyklový sport 

              J. Brynda - triatlon 

              S. Kubíček - bezmotorové létání  
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              K. Loprais – řidič kamionu, účastník závodu Paříž – Dakar 

-   zvláštní cena 

               R. Váňa – kapitán fotbalového mužstva Libice nad Cidlinou 

-   za celoživotní činnost 

               L. Trpkoš - basketbal 

               V. Čevona–  atletika 

               S. Kučerová -volejbal, házená, basketbal 

 -  za propagaci fair play 

                J. Kössl – historik, in memoriam. 

   Několik laureátů českých cen fair play obdrželo na návrh ČKFP i ceny a vyznamenání 

Mezinárodního výboru fair play při UNESCO: 

  D. Pabiška   

  Z. Remsa – trenér skoků na lyžích 

  S. Kubíček 

  V. Čevona 

  K. Loprais 

                        Z. Zeman – trenér fotbalu 

  S. Kučerová. 

   S velkou mediální odezvou byla oceněna např. odvaha českého fotbalového trenéra 

působícího v Itálii Z. Zemana, který v tisku upozornil na používání nedovolených látek ve 

špičkových  klubech italské ligy. Podobně udělení zvláštní ceny 2004 fotbalistovi Váňovi, 

který byť neobvyklým, ale přesvědčivým způsobem, poukázal na korupci i v nejnižších 

fotbalových soutěžích.  

   Udělování cen vychází mj. ze strategie klubu i mezinárodní strategie hnutí - podpořit ty, kdo 

otevřeně bojují proti nešvarům ve sportu. 

   Ve spolupráci s MŠMT se na slavnostních zasedáních klubu odevzdávaly i školní ceny fair 

play, ty jsou udělovány  žákům základních a středních škol, studentům vysokých škol a 

tělovýchovným pedagogům za záchranu života, za ušlechtilý mravní čin, za čestné sportovní 

jednání, za celoživotní práci ve školní tělesné výchově. 

   Zatím se nepodařilo dokončit zamýšlený projekt dokumentovat dosud udělené ceny ČKFP 

formou přehledné publikace v rámci Olympijské knihovničky.     Bohužel, ne se všemi 

sportovními svazy se dařila plná spolupráce a tak řada jistě krásných činů zůstává 

nepovšimnuta. Některé svazy ještě této záležitosti nevěnují potřebnou pozornost a 

neuvědomují si, že by mohlo jít nejen o vzory pro mladé sportovce, ale i o zviditelnění 

samotného svazu. 

         Druhou oblastí byla propagace olympismu a zejména pak morálních aspektů sportu. 

Členové ČKFP se zúčasnili řady odborných  setkání či seminářů a přispěli ve spolupráci 

s ČOA k diskusi o vývoji a hlavních problémech olympismu na přelomu tisíciletí.   

   K vlastní propagaci pomohly nejen články v tisku, ale i vydání representační publikace 

Rytíři sportu, o niž se zasloužili zejména členové vedení klubu L. Propper, P.Kovář a 

K.Malina. K propagaci idejí fair play přispělo i třicáté výročí prvního vysílání Zlaté za neděli, 

které bylo v roce 2003 nejednou vzpomínáno zejména na rozhlasových vlnách i ve zvláštních 

pořadech ( např. pořad z Velké Bíteše). Několikrát se podařilo upozornit na myšlenky fair 

play i v televizi. Propagace idejí fair play zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů ČKFP. 

         Třetí oblastí práce Českého klubu fair play je informování o principech  fair play 

v kategoriích dětí a mládeže. Proto už tradičně má klub patronáty nad některými 

sportovními soutěžemi, mezi něž např. patří již po dlouhá léta Turnaj fair play pro mladé 

fotbalisty pořádaný SK Slavia Praha, spolupráce s pořadateli Běhu Terryho Foxe a další. Klub 

se pokusil dojednat i s ČMFS možnost zavedení rubrik do zápisů rozhodčích mládežnických 

soutěží o činech v duchu fair play, jednání však zůstala na půli cesty. Lépe se dařilo jednání 
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s AŠSK:  dohodnuto, že rytířské činy, které se objeví při soutěžích pořádaných Asociací 

budou oceněny přímo na místě a vybrané činy se stanou součástí vyhlášení Českého klubu 

fair play, resp. vyhlášení školských cen. 

    V uplynulém období se rovněž klub pokoušel vytvořit v některých krajích krajské kluby 

fair play. Podařilo se to ale zatím jen v Jihočeském kraji, kde se má pobočka velmi k světu. 

           ČKFP spolupracuje nejen s dalšími složkami ČOV, ale i s Českým antidopingovým 

výborem a s Nadací sportovní reprezentace. Jde o významné oblasti zabezpečující z jedné 

strany čistotu sportu, z druhé strany významnou pomoc nejen současným, ale i bývalým 

sportovcům. Ne náhodou byla aktivita Nadace sportovní reprezentace na návrh Českého 

klubu fair play oceněna Evropskou cenou fair play udělenou EFPM. Stejnou cenu dostal za 

své aktivity i ČKFP. 

   V mezích svých možností klub udržuje prospěšné mezinárodní kontakty. Aktivní vztahy 

udržoval zejména s evropským hnutím, které každoročně pořádá v různých místech 

konference a odborné semináře, na tato setkání klub vysílal svoje zástupce. Členka vedení 

klubu Květa Pecková pokračovala ve funkci české vyslankyně sportu při UNESCO. ČKFP 

spolupracoval i s komisí fair play při UNESCO (kooperace nebyla však tak úzká jako za 

minulého vedení této komise, např.v devadesátých letech byly u nás pořádány dva velké 

mezinárodní semináře  o fair play a světové vyhlášení cen fair play v roce 1998).  

    

 
    11.3. Česká olympijská akademie 

 

   ČOA jako vědecké, studijní, informační a propagační centrum olympijského hnutí v ČR 

sdružuje zájemce o olympijskou tématiku a představitele vybraných vědeckých oborů 

(historie, filozofie, psychologie, pedagogiky...), má také kolektivní členy: MŠMT, oborové 

fakulty, pedagogické fakulty, Akademie věd, Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu, 

Olympsport, Česk televize, AŠSKů, Mezinárodní výbor Pierre de Coubertina, Česká národní 

banka, Sazka, Kulturní dům v Holicích aj. Spolupracuje s vědeckými a pedagogickými 

institucemi v ČR i zahraničí (FTVS UK v Praze, FTK UP v Olomouci, FSpS v Brně, 

Pedagogické fakulty v regionech, Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu, oddělení 

Národního muzea, Institut Carl und Lisellot Diem v Kölnu, Willibald Gebhardt Institut v 

Essenu, Olympijské studijní centrum muzea MOV v Lausanne) a s Mezinárodní olympijskou 

akademii, s národnímu olympijskými akademiemi, zejména sousedních států. 

    Léta 2001 – 2004 navázala na aktivity v předchozím olympijském cyklu. Počátek 

funkčního období byl poznamenán náhlou, zákeřnou chorobou a úmrtím jejího dlouholetého 

předsedy, Doc. Jiřího Kössla, CSc. Dílo Jiřího Kössla si členové ČOA každoročně 

připomínají v Memoriálu Jiřího Kössla, zaměřenému na sportovní, kulturní a odborné aktivity 

v Holicích. Od 1. 11. 2001 byl předsedou ČOA zvolen A. Rychecký.  

V roce 2002 byli do ČOA přijati zástupci patronátních škol P. Coubertina aj. Gutha-

Jarkovského. Došlo i k některým dalším personálním změnám.  

   V průběhu olympijského cyklu byla diskutována struktura a činnost ČOA a hledána 

inspirace pro nové oblasti činnosti, zejména v větší obrácení na veřejnost. Diskuse vyústila 

v přijetí nového statutu ČOA, schváleného ČOV v červenci 2004. V souladu se Statutem 

ČOA byla nově ustavena Rada ČOA, která má dvě osmičlenné komory tvořené jak 

z odborníků na olympijskou tématiku, tak i zástupců kolektivních členů. Nově se postupně 

utváří, ale i částečně obnovuje činnost oborových pracovních skupin se zaměřením na 

olympijskou výchovu, historii a dokumentaristiku olympijského hnutí, studie olympismu ve 

společenských vědách,  propagace olympismu.  

   Současný olympismus (neo-olympismus) je charakterizován názorovou pluralitou, různými 

paradigmaty - doktrínami, rozpory ve výkladu jeho podstaty a vývoje v souvislosti 
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s rozvojem, medializací a komercionalizací.sportu. To je i příčinou, proč jsou základní 

principy olympismu, jako trvalá výzva k čistotě a etice sportu, v globalizovaném světě sportu 

relativizovány, porušovány a nezřídka přehlíženy. ČOA se ve své činnosti připojuje k proudu 

raženému MOV a MOA v hledání nových, dnešnímu rozšíření a významu sportu i 

olympijského hnutí více odpovídajících rysů, obsahů i forem olympismu.  

   V průběhu celého olympijského cyklu probíhala v ČOA ve spolupráci s ČKFP, členů ČOV  

dalších přizvaných odborníků diskuse k otázkám současného olympismu. Pestrost názorů 

našich odborníků i rozmanité přístupy prezentované v nejvýznamnějších zahraničních 

studiích, odrážejí jak složitost současného vývoje olympiemi, jeho četné rozpory, 

fundamentalismus a relativismus i návrhy forem a způsobů jak tyto proudy, které hrozí 

ohrozit podstatu olympismu zvenčí i zevnitř, překonávat. Završením těchto aktivit byla 

odborná studie „Olympismus“. Publikace by se měla stát východiskem  pro další činnost 

ČOA, zejména v rozpracování koncepce, forem a metod olympijské výchovy mládeže.  

   Činnost členů ČOA přispěla k úspěšnému průběhu 115. zasedání MOV v Praze. ČOA a 

OSIC se na něm podílela autorskými texty a výrobou propagačních materiálů a iniciací výstav 

o „Českém olympijském hnutí“ a „Sport v českém výtvarném umění 20. století“.  

 

 

 

Olympijská výchova 

   ČOA přispěla svou vlastní iniciativou do tvorby i diskuse o „Rámcových vzdělávacích 

programů“ pro základní a střední školy náměty jak je rozšířit o některá olympijská témata. 

Členové ČOA se zúčastnili jak iniciačních jednání pracovních skupin MŠMT, které tyto 

programy pro jednotlivé stupně škol od roku 2001 připravovaly. ČOA pro novou koncepci 

vzdělávání mládeže na základních školách navrhla pro příslušných učebních bloků o 

olympijská témata. Pro vypracování metodických příruček pro učitele byl z členů ČOA 

vytvořen tým, který se ve spolupráci s VÚP bude na jejich rozpracování podílet.  

   Z Olympijského musea v Lausanne byl získán materiál, který po vhodné úpravě názorně 

přispívá zejména k propagaci a utváření motivace mládeže k olympismu i jejich aktivnímu 

sportování (historie antických her i olympijského hnutí v současnosti, „rytíři sportu“aj.). 

Tento názorně-informační materiál byl v letošním roce publikován jako mimořádné číslo 

časopisu „Tělesná a sportovní výchova mládeže“  č. 5 v roce 2004.  

   Členové ČOA v oblasti olympijské výchovy dále přispěli ke zpracování námětu pro 

novelizaci statutu „Školní ceny Fair play “ ve smyslu „Ceny Fair play mládeže“, jejíž 

návrhy na udělení by měly právo předkládat všechny státní i nestátní subjekty, které se 

zabývají organizováním výchovně vzdělávacích aktivit mládeže v ČR. 

   Byl zpracován námět na popularizační rozhlasový pořad k objasnění podstaty sportovního 

výkonu a funkcí sportu. 

 K otázkám „Olympijské výchovy“ přednesli členové ČOA přednášky, např. 

Rychtecký, A. & Dovalil, J.„The Concept of Olympic Education in the Czech Republic“, Bratislava 2003, 

Konference k 10 výročí SOV. 

Rychtecký, A. „Ocenka olimpijskich idealov tschesskoj molodezhju“. Moskva 2003, VII. Mezinárodní vědecký 

kongres „Současný olympijský sport a sport pro všechny“.  

   Součástí olympijské výchovy mládeže jsou i místní, školní, okresní, krajské i republikové  

olympiády dětí a mládeže. Od počátku se ČOA podílela na přípravách, organizaci a propagaci 

této významné události, byla zastoupena v nově vytvořené komisi ODM. Její členové 
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vstoupili do příprav manuálů ODM a her se v nejrůznějších částech republiky zúčastnili a 

přispěli k jejich uspořádání i naplňování myšlenek olympismu. ČOA vypracovala pro ODM 

návrh textu „Olympijského desatera“, etických principů, které se staly součástí akreditační 

karty pro účastníky ODM 2003: 

Jako účastnice – účastník ODM 2003 budu : 

1. Dodržovat pravidla soutěžení. 

2. Mít úctu ke snaze mých soupeřů zvítězit. 

3. Respektovat rozhodnutí rozhodčích. 

4. Považovat své soupeře za přátele, i když  s nimi svedu sportovní boj v soutěži. 

5. Zodpovídat za své činy v přípravě i v soutěži. 

6. Odmítat nečestné jednání. 

7. Pomáhat soupeři, vyskytne-li se v nouzi. 
8. Mít na paměti, že soutěžení je pro každého, tedy i pro méně nadané. 

9. Přát radost ze soutěžení soupeřům. 

10. Mít odvahu vyrovnat se čestně jak s vítězstvím, tak s porážkou. 

 
Členové ČOA se podíleli také  na tvorbě otázek pro vědomostní soutěže dětí v rámci ODM.  

 

Patronátní školy – Školy s čestnými názvy ve vztahu k olympismu 

   Patronátní školy vznikly v minulém olympijském cyklu jako „laboratoře“ rozvoje 

olympijských idejí mládeže. Identifikace mladé generace s olympijskými myšlenkami má 

přispět k jejích šíření. ČOA, která vznik patronátních škol iniciovala, jim soustavně pomáhá. 

Nejen materiálně, ale zejména literaturou i dalšími názornými pomůckami (videofilmy aj.), 

zkušenostmi. Několikaletá činnost vybraných patronátních škol prokázala, že jak vlastní 

myšlenka, tak i výběr konkrétních škol byl velmi zdařilý. Školy vyvíjejí vlastní aktivitu a 

vhodně ČR, ČOV a ČOA úspěšně prezentují nejen doma, ale i v zahraničí.  

a) Základní škola a gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze 1. Pravidelně pořádají semináře a 

vědomostní soutěže s olympijskou tématikou, nejen v rámci školy, ale i v okolí a v obvodu Prahy 1. V roce 

2002, navzdory vlastnímu postižení povodní k jejichž zmírnění přispěl i příspěvek ČOV, škola uspořádala 

semináře a výstavu prací svých studentů s olympijskou tématikou. Vítězové se zúčastnili setkání škol na 
Východoslovenské Šíravě. 

b) Gymnázium Pierre de Coubertina v Táboře. 

Bezprostředně po přijetí  čestného názvu uspořádali studenti a učitelé „Starověké olympijské hry“, organizované 

jako mezitřídní soutěže: umělecké a sportovní. Akce sledovala také přípravu a nominaci školního družstva školy 

na 3. světové fórum středních škol s čestným názvem P. Coubertina v Lausanne v září 2001. ČR reprezentovalo s 

velkým úspěchem 10 studentů a 2 profesorky. Při domácí video prezentaci této akce byli přítomni zástupci 

MŠMT ČR a ČOA, územní správy a samosprávy z Českých Budějovic i Tábora i místní sponzoři.  

   V roce 2003 se tým gymnasia zúčastnil 4. mezinárodního fóra škol Pierra de Coubertina v italském Janově. 

Program fóra byl orientován nejen na ověřování znalostí účastníků ze starověkých a novodobých olympijských 

her, olympijského hnutí, života a díla Pierra de Coubertina, ale i testování sportovní zdatnosti.  Finále 

prezentovalo divadelní vystoupení na motivy olympismu s využitím slova, hudby a tance. Český tým patřil k 

nejlepším a svou taneční kreací v závěru smyšlené legendy „Kalistos a Kalokagathia" strhnul diváky k 
bouřlivým ovacím a společnému pódiovému finále.  

   V září 2004 se gymnázium spolu účastnilo mezinárodního „Olympijského pětiboje“ (vědomostní část, 

sportovní část, setkání s olympioniky, výtvarnou a literární soutěž) uspořádaného v rámci projektu Slovenské 

olympijské akademie v rámci roku výchovy sportem (EYES). 

c)  Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka.  

Čestný název této sportovní škole s velmi dobrými výsledky při přípravě talentované mládeže a sportovních 

reprezentantů v atletice, plavání, sportovní gymnastice i v dalších sportech, byl udělen na začátku školního roku 

2001/2002. 

 



 45 

Výstavy, film, televize 

 

Členové ČOA se podíleli spoluautorsky na uspořádání výstav:  

 
 XIX. Zimní olympijské hry 2002 v Salt Lake City (scénář olympijské části a úprava scénáře obecné části).  

 Mezinárodní filatelistické výstavy v Karlových Varech se účastnili členové Olymsportu  

 Promítání olympijských filmů v kině Národního filmového ústavu Ponrepo spojeného s besedou 
s olympioniky. 

 Dany a Emila Zátopkových v Tyršově muzeu tělesné výchovy a sportu (listopad 2002 – březen 2003). 

 Architektonické zpracování dokumentační expozice o olympismu v prostorách FTVS. 

 50. výročí založení Tyršova musea tělesné výchovy a sportu v Praze 

 Tradice  olympijských pochodní (ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy) 

 

Filmy, televize  

 
 K filmu České televize „Kruhy na sněhu“ o historii zimních olympijských her byl za úzké spolupráce ČOA 

a Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu v Praze vypracován námět, scénář a zajištěn odborný dohled při 

natáčení.  

 Seriál medailonů o slavných českých sportovcích 20. století byl natočen Českou televizí ve spolupráci ČOA 

a Tyršovým muzeem tělesné výchovy a sportu v Praze.  

 Pořad České televize „Volejte učiteli“ věnovaný školní tělesné výchově a ZOH v Salt Lake City.  

 
Publikační činnost 

Olympijská knihovnička ČOV: 

KLAPAČ, Jan: Josef Rössler-Ořovský (zakladatel nové společenské aktivity - sportu). Praha 2001. 132 s. 

ROČEK, Antonín: Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí, 5. díl. Praha 2001. 84 s.  

Dokumentace k dějinám českého olympismu, 1. díl 1891-1918. Praha 2001. 186 s. 

 
Monografie: 

Telama, R., Naul, R., Nupponen, H., Rychtecký, A. & Vuolle, P. (2002). Physical Fitness, Sporting Lifestyle and 

Olympic Ideals: Cross-Cultural Studies on Youth Sport in Europe. (Pohybová aktivita, motorická výkonnost a 

olympijské ideály evropské mládeže),Verlag Hofmann: ICSSPE: Sport science studies, 272p.  

Dovalil, J. a kol. (2004). Olympismus. Praha: Olympia 220s. 

Statě: 

Rychtecký, A.& Naul, R. (2002). Hodnocení olympijských principů: komparativní studie české a německé 

mládeže. In: A. Suchomel & R. Antoš. „Tělesná výchova a sport 2002“. Liberec, Euroregion Nisa: Technická 

univerzita, 239-243. 

Hogenová, A. (Ed.) (2001/2). K problematice jinakosti: Sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy. 

Praha, ČOV, Olympijská knihovnička sv. 31, 284 s. 

Hogenová, A. (2003). K novému druhu odpovědnosti. In: A. Hogenová & J. Roztočilová.  Odpovědnost ve 

výchově, umění a sportu. Praha: PdF UK 2003, 60-65.  

 

Konference, semináře, veřejné přednášky, pořádané nebo spolupořádané ČOA 
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Česko-německá konference: „Češi a Němci“. 5. dubna 2001 uspořádala Česká olympijská akademie ve 

spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu University Karlovy a Ministerstvem školství konferenci českých 

a německých oborníků: filosofů, pedagogů, sociologů, zaměřenou na problematiku „Čechů a Němců“, 

v obecném i sportovním kontextu.  

Seminář: „Co českému sportu přinese vstup do Evropské unie“ (16.11.2001) na FTVS UK se účastnilo více než 

40 posluchačů. Příspěvky byly zaměřeny na osvětlení funkce Evropské unie, činnosti bruselského ústředí 

Evropské unie v oblasti sportu, na legislativu ve sportu při vstupu České republiky do Evropské unie a na 

srovnání systémů komunální tělovýchovy v rámci Evropské unie. 

Mezinárodní Konference „Prostory porozumění ve výchově, sportu a umění“ (2002) se zúčastnili: 10 zástupců z 
Německa, jeden z Litvy a dva z Cheltenhamu Velká Británie., V tisku je sborník konference.  

Společný seminář České a Slovenské olympijské akademie k 15. výročí ČOA (2002) 

Konference „Ženský sport ve středoevropských zemích - vznik a vývoj do druhé světové války“, (2003) kterou 

uspořádala ČOA, ve spolupráci s FTVS UK a Tyršovým muzeem tělesné výchovy a sportu. Konference se 

aktivně zúčastnilo 20 historiků sportu z německých, polských, maďarských, slovenských, slovinských, 

rakouských, českých, francouzských, litevských a finských univerzit, olympijských akademií a sportovních 

muzeí. Více jak polovina přednesených příspěvků se týkala národních účastí žen na olympijských hrách a 

ženských olympiád v období mezi dvěma světovými  válkami. Z konference byl vydán sborník. 

Konference „Odpovědnost ve výchově, sportu a umění“, kterou uspořádala Pedagogická fakulta spolu s ČOA 

(22.5. 2003). Konference se účastnili významní filosofové, sociologové a pedagogové ze sedmi zemí. Na 

konferenci přednesl svůj příspěvek i host ČOA Dr. Jean Durry, místopředseda „Mezinárodního výboru Pierra de 
Coubertina“, který přednesl přednášku o díle Pierra de Coubertina.  

Seminář „Antické tradice v olympijské výchově“ (květen 2004)  

Přednáška „Olympijské turnérské hnutí v SRN“, Prof. Dr. Decker (SRN)  

Přednáška „Význam národních sportovních muzeí“, Dr. Jean Durry (Francie)  

Přednáška „Olympijské a turnérské hnutí v SRN“. Prof. L. Peiffer (SRN) 

 
Olympsport 

 
   Vydal 16 čísel Zpravodaje Olympsportu v rozsahu 390 stran a osm sešitů s různou 

tématikou v  celkovém rozsahu 384 stran. 

   Pro pořadatele sportovních akcí, ČOV, sportovní kluby a sportovní svazy byla zajištěna 

výroba, montáž a projednání s Čs.poštou s.p. pro celkem 72 poštovních razítek s různou 

sportovní tématikou. S Českou poštou bylo projednáno vydání celkem deseti různých 

poštovních známek a čtyř celinových dopisnic. Při 115. zasedání MOV v Praze byla zajištěna 

veškerá poštovní propagace, prodejní stánek a propagační výstavka v hotelu Hilton. 

   Exponáty členů Olympsportu byly vystaveny na dvou světových výstavách Olymphilex, na 

mezinárodních výstavách v Bratislavě, Buenos Aires, Mnichově a Varšavě a na řadě výstav 

národního charakteru v ČR. Při různých sportovních akcích bylo uspořádáno celkem pět 

malých propagačních výstav exponátů našich členů. 

   V průběhu Olympijského cyklu 2001-2004 se uskutečnilo osm setkání členů Olympsportu, 

vždy spojených s odbornými semináři, či přednáškami. Většinou z historie olympismu, 

doprovázených výměnou zkušeností i sběratelského materiálu. 

   Zástupce Olympsportu byl přítomen na zasedáních Mezinárodní komise pro olympijskou 

filatelii FIPO při MOV, v Sydney a v Aténách. 

 

Zahraniční kongresy, konference, semináře, spolupráce se zahraničím 

 
Post-olympijský kongres v Izraeli, Wingate Institute (2001)  

Seminář Slovenské olympijské akademie „Humanizmus v športe, športovec ako morálny vzor“, (2001), Závažná 

Poruba, Slovensko – účastnili se zástupci ČOA.  
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Fórum MOV: „Education through sport“ „Výchova prostřednictvím sportu“. Kurhaus Wiesbaden, SRN (2002). 

Seminář Slovenské OA „V čase antických olympiád“ (červen 2004) 

Seminář Slovenské OA „Šport a film“ (listopad 2004)  

Mezinárodní zasedání předsedů a zástupců národních olympijských akademií pořádané Mezinárodní 

olympijskou akademií, (2001, 2002, 2003, 2004), Starověká Olympia, Řecko. Témata: „Olympismus“, „Doping 

ve sportu", „Olympismus, kulturní rozmanitost a sport" 

Zástupci ČOA se aktivně podíleli na pracovních stolech, během nichž se vyměňovaly zkušenosti jednotlivých 

národních olympijských akademií. 

Stáže mladých (do 35 let) v Řecku (Antická Olympie). 

ČOA vysílá každoročně na základě konkurzu jednoho postgraduálního studenta na stáž postgraduálních studentů 

k šestitýdennímu pobytu v sídle IOA v Antické Olympii.  

 
ČESKÝ VÝBOR PIERRE DE COUBERTINA 

Po přijetí usnesení o založení Českého výboru Pierre de Coubertina (ČOA, 17.5. 2001), byl 

Český výbor Pierre de Coubertina  založen jako stálá komise ČOA dne 19. listopadu 2001. 

Vypracován byl jeho statut a informace o činnosti Mezinárodního výboru Pierre de 

Coubertina, jeho zasedání se čeští zástupci zúčastňují.. V radě výboru pracují členové ČOA a 

zástupci gymnázií Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského v Praze a Pierre de Coubertina 

v Táboře. Výbor má svůj vlastní rozpočet jež je součástí rozpočtu ČOA.  

V aktivitách (V PdC) dominuje výzkumná činnost. Byla zpracovány a připravují se: 

-  odborná studie Pierre de Coubertin a Čechy pro připravovanou reprezentační publikaci,  

-  komentované vydání Pamětí olympijských Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského  

-  Statistika účasti a výsledků olympijských her.  

 
12. Komise a pracovní skupiny ČOV 

 

    12.1. Komise sportovního úseku 

 

   Pro zajištění činnosti a strategické rozhodování byly VV ČOV ustaveny tři pracovní 

skupiny (pro letní, zimní OH a pro EYOD) a jedna komise, které jsou konzultačními a 

poradními útvary sportovního úseku ČOV. Skupiny a komise posuzovaly zejména projekty 

navrhované sportovními svazy, připravovaly materiály pro VV ČOV a plénum ČOV 

týkající se OH – návrhy nominačních kritérií, příprava nominací sportovců a štábu na OH, 

zásady odměňování medailistů apod..  

   Lékařská komise ČOV intenzivně spolupracovala na obnovení Centra zdravotnického 

zabezpečení sportovní reprezentace se sídlem v ÚVN v Praze 6 a snažila se o oživení 

lékařských komisí sportovních svazů. Zpočátku se zaměřila především na zimní sporty a 

přípravu medicínských doprovodů na ZOH. Uspořádala několik odborných seminářů 

(k problematice výkonu v klimatických podmínkách budoucích OH) a vyvrcholením činnosti 

bylo z pověření EOV uspořádání Středoevropské konference sportovní medicíny ve dnech 

28. – 30. listopadu 2001 v Praze. 

     Postupně byl implementován systém IZIP do vrcholového sportu, v první fázi pro 

reprezentanty ČR. Podílela se na vydání Zdravotní knížky sportovce, která až do úplného 

přechodu na elektronickou evidenci zdravotního stavu v systému IZIP bude sloužit pro 

potřeby racionální péče o zdraví a léčbu reprezentantů a aktuálně pro deklaraci zdravotního 

stavu při nominacích na OH. 
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    12.2. Legislativní oblast 

   

   V období 2001 – 2004 řešila Pracovní skupina pro oblast legislativy ČOV  na svých 

schůzkách především návrhy a podněty na úpravy Stanov ČOV. Tyto návrhy se týkaly 

postavení, povinností a práv přidružených členů ČOV, ustanovení týkajících se delegování 

zástupců členů ČOV do pléna a v neposlední řadě postavení a odvolatelnosti členů výkonného 

výboru a dalších volených orgánů a rovněž způsobu doplňování nových členů do těchto orgánů 

během volebního období. Tyto návrhy byly vždy posuzovány i z hlediska souladu 

s Olympijskou chartou. Pracovní skupina pak prezentovala  výsledky  svých jednání 

výkonnému výboru ČOV, který je po projednání následně předkládal plénu ČOV. V současné 

době je výsledkem tohoto procesu aktuálně platná verze Stanov ČOV schválená plénem ČOV 

19. 3. 2004.  

   Dalším závažným  problémem, který byla legislativně řešen v posledním roce hodnoceného 

volebního období, byl Statut rozhodčí komise ČOV. Z podnětu Antidopingového výboru ČR 

 došlo k úpravě tohoto statutu, kdy v souladu se současně platnými mezinárodními dokumenty 

byly právně posíleny a rozšířeny pravomoci rozhodčí komise i její nezávislost. Některé 

uvedené změny se pak odrážejí i ve znění Stanov ČOV.  

     Dalšími legislativními počiny jsou návrhy na Jednací řád a Volební řád, kterými by se po 

schválení mělo řídit jednání volebního plenárního zasedání ČOV.  

 

    12.3. Sport pro všechny 

 

   V rámci svých možností má olympijské hnutí také jistou roli ve sféře sportu pro všechny. 

Při vědomí, že rozhodujícím nositelem této činnosti jsou aktivní tělovýchovné a sportovní 

subjekty, se ČOV podílí na propagaci a informacích, podpoře materiální, morální i 

odborné. 

   Tradiční vlastní akcí je po řadu let Běh olympijského dne, kterou celosvětově vyhlašuje, 

patronuje a podporuje MOV, v ČR je hlavním organizátorem a koordinátorem Český klub 

olympioniků. Rozsah běhu se za poslední období víceméně ustálil – uskutečňuje se stabilně 

ve 13 městech České republiky (Brno, České Budějovice, Hodonín, Chrudim, Jilemnice, 

Liberec, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Most, Ostrava, Praha, Turnov, Zlín). Počty 

startujících v posledních čtyřech letech: 

                            2001  10 310 

                            2002    8 653 

                            2003    8 531 

                            2004    8 614  

Největší zájem je vždy v Ostravě - startuje kolem 5000 účastníků mnoha věkových kategorií. 

     Na základě smlouvy o spolupráci mezi Českou olympijskou a.s. a Agenturou Sport 

Scholaris, za účasti a garance ČOV a Asociace školních sportovních klubů se v r. 2001 a 2002  

uskutečnily zatím poslední ročníky Olympijského poháru – atletického čtyřboje družstev 

základních škol. Startovalo v něm pokaždé kolem deseti tisíc závodníků v okresních a 

 regionálních kolech, republikového finále  v Opavě a Dačicích se zúčastnilo vždy 90 

závodníků.  

   ČOV spolupracuje trvale s Informačním centrem sportu pro všechny (A.Procházka), 

jeho činnost dílčím způsobem ekonomicky podporuje. 

    Centrum vydává ve spolupráci měsíčník Školní sport  a Českomoravský fit kalendář.  Obě 

periodika jsou základním stavebním kamenem při propagaci sportu a olympismu na školách i 

mezi veřejností, vytvářejí nejnutnější zázemí pro popularizaci celorepublikových akcí pro 

žáky, studenty a pro další zájemce zralejšího věku.  
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   Českomoravský fit kalendář soustřeďuje pozvánky na stovky veřejně přístupných 

turistických a sportovních akcí pořádaných na území České republiky. Od ledna 2001 je tento 

časopis vydáván 6 x ročně. Ve vazbě na MŠMT přispěl i k naplnění záměru Národního 

programu rozvoje sportu pro všechny. Zde je ještě rezerva v pružnější spolupráci s některými 

občanskými sdruženími, která by měla projevit větší zájem o popularizaci aktivit zaměřených 

na zájemce z řad veřejnosti. Od r. 2001 je přehled těchto akcí také na Internetových stránkách 

ČOV. 

   Časopis Školní sport odebírá asi 2000 základních a středních škol  a řada domů mládeže ČR 

V jeho rámci ČOV spolupracuje s AŠSK, redakce se obrátila s nabídkou na spolupráci s 

některými sportovními svazy. (Přesto např. pokus upozornit na možnosti propagace a 

„zviditelnění“ svého sportu ve školách - byla oslovena řada  svazů – nenašel očekávanou 

odezvu a této možnosti využilo jen málo sportů). Časopis se nově otevřel také informacím o 

olympijském dění. Dobře odstartovala v r. 2001 pravidelná příloha s olympijskou tématikou, 

byla zavedena Galerie olympijských vítězů, značný prostor byl poskytnut propagaci projektu 

ODM a   náležitá pozornost byla věnována také Olympiádě dětí a mládeže v Pardubickém a 

Středočeském kraji (červen 2003 a únor 2004). 

     Informační centrum připravuje dlouhodobě ve spolupráci s ČOV tři republikové akce: 

Zátopkovy štafety  a Plaveckou soutěž měst (9. října) a nově od r. 2000 i Den Emila 

Zátopka. 
    V r. 2004 se konal již 13. ročník Zátopkových štafet, zájem kolísá, nicméně každoročně se hlásí několik set 

smíšených běžeckých štafet ze základních a středních škol. Soutěží se na dálku v Zátopkových zlatých 
disciplínách, údaje o výkonech shromažďuje informační centrum a sestavuje republikové pořadí. 

     Podobné zaměření měl i Den Emila Zátopka. Jméno sportovce století si např. v červnu 2002 připomínalo 

účastí v soutěžích 226 školních štafet. Zástupci nejúspěšnějších škol z jednotlivých kategorií toho převzali na 

půdě ČOV poháry a diplomy, setkání se zúčastnili také „Sympaťáci roku“ – ředitelé škol, kteří byli v anketě 

časopisu Školní sport vybráni jako neúnavní propagátoři sportu mezi žáky a studenty.  

   Rovněž pod patronací ČOV  Centrum pravidelně pořádá Plaveckou soutěž měst (v r. 2004 již 13. ročník). 

Účast bývá skutečně masová – např. 2001 kolem 20 000 plavců, poprvé i ve 22 městech na Slovensku, obdobné 

počty Čechů i Slováků startovaly i v r. 2002. Roku 2003 soutěžilo 22 českých měst – asi 10 300 plavců. Do akce 

propagující rekreační plavání se roku 2004 v Čechách přihlásilo 19 měst, celkový počet plavců (ve věku 5-84 

let) dosáhl 10 250. Nejúspěšnější bazény získávají  poháry a diplomy, zástupci vítězů je přebírali v Praze na 

půdě ČOV, suvenýry obdrželi vylosovaní jednotlivci ze všech zapojených míst. Patronkou akce v posledních 
letech byla Ilona Hlaváčková, jejíž fotografie se objevily na diplomech pro školou povinné plavce. 

   Opakovaně se potvrzuje, že úspěšné aktivity sportu pro všechny vyžadují sdružování sil i 

prostředků. Zřetelně se v posledním období projevil pokles a následně i zastavení podpory 

Informačního centra ze strany MŠMT. Trvale neúspěšné jsou i snahy jeho vedení centra o 

získání partnerů, zájem o reklamu v této oblasti je minimální. Zůstává tak prakticky pouze 

podpora ze strany ČOV. Tato situace činnost i existenci centra, které z velké části naplňuje 

zájem ČOV ve sportu pro všechny, výrazně ohrožuje. Hledání východiska by mělo být 

v centru pozornosti ČOV pro další období. 

   ČOV se snaží v oblasti sportu pro všechny naplňovat i deklarovanou roli informační, a to i 

v mezinárodním měřítku. Podpořil účast českých zástupců (ČOV a ČASPV) na posledních 

dvou světových kongresech Sportu pro všechny (Arnheim 2002  a Řím 2004). Byly získány a  

jsou k dispozici příslušným institucím informace o trendech, problémech, strategiích atd. 

současného sportu pro všechny ve světě. 

   ČOV inicioval i přípravná jednání o případné organizaci 11. světového kongresu SPV 

2006. Využil všech dostupných informací i zkušeností a ve spolupráci s agenturou Garant 

připravoval podklady k podání kandidatury Prahy na pořádání kongresu 2006 v Praze. 

Ukázalo se však, že finanční nároky by přesáhly naše možnosti a přípravy byly přerušeny, 

kandidaturu ČOV nepodal. 

 

    12.4. Komise Žena a sport 
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   Komise se ve svém působení orientuje na tří oblasti: národní, mezinárodní  a výzkumnou 

činnost, vycházela také ze zkušeností identických komisí evropských zemí.   

 

Národní aktivity v jednotlivých letech: 

2001 

 Národní tělovýchovná konference na FTVS Praha – kulatý stůl Žena a sport (diskusní panel se členkami 

komise Žena a sport ČOV). 

 Seminář na téma Problematika žen a feminismus.  

 Konference Tělo Olomouc – kulatý stůl Žena a sport. 

 Vydání třetího sborníku Žena a sport 3  z mezinárodní konference pořádané ČOV v prosinci roku 2000. 

 Uplatnění problematiky sportu žen ve výuce etiky, filosofie a kinantropologie na FTVS UK Praha, příprava 

na nový učební obor. Hledání metodických a didaktických možností pro výuku  oboru „Žena a sport“ 
z norského prostředí, vytváření computerové knihovničky s tématem Žena a sport. 

 Téma Žena a sport bylo přijato mezi doktorandská témata na FTVS UK Praha. 

 Seminář s mezinárodní účastí Medializace sportu žen,  Praha. 

2002 

 Vydání textu Žena a sport na začátku třetího tisíciletí – patří k sobě?( A. Hogenová a N. Knorre). 

Seminář s mezinárodní účastí Faktory rozvoje sportu žen v některých evropských zemích a v ČR.  

2003 

 Ve spolupráci se sportovními svazy ČSTV byla provedena aktualizace dat účasti žen na sportovních a 

řídících aktivitách jednotlivých svazů. 

 Ze zástupců všech krajů ČR byla vytvořena regionální síť spolupracovníků komise Žena a sport.. Zástupci 

jednotlivých regionů připravili na rok 2004 sportovní akce zaměřené speciálně pro ženy.  

 Připraven kompletní informační materiál o činnosti komise pro webové stránky ČOV. 

 Mezinárodní seminář Ženy v řídících strukturách sportu v evropských zemích a v České republice, Praha.       

2004 

 Komise byla spolupořadatelem dvou regionálních seminářů (Karlovarský region) určených k propagaci 

činnosti komise a k podpoře zájmu o sport žen.  

 Komise iniciovala v některých regionech ČR vznik dlouhodobých soutěží žen (např. Ústecký region – 

bowlingová liga žen).  

 Pomocí sítě regionálních spolupracovníků jsou intenzivněji rozšiřovány informace o činnosti komise a 

jednotliví členové sítě jsou zároveň kontaktními osobami pro zájemce o problematiku sportu žen v daném 

regionu.   

Výzkumná činnost 

   Komise navázala úzkou spolupráci s norskou sportovní univerzitou v Oslo, K. Fasting byla 

vedoucí Projektu Žena a sport v ČR prováděného v ČR v období let 2001 – 2004. V rámci 

přípravy projektu se uskutečnily návštěvy několika organizací ČR, které se problematikou žen 

zabývají: Gender Studies, nadace White Circle, Linka bezpečí, Sociologický ústav AV ČR, 

nadace Elektra, nadace Ženy a věda atd. Byla podána žádost o podporu  z fondu programu 

Solidarita MOV. Úspěšně byl obhájen výzkumný úkol  MŠMT s tématem „Uplatnění  

ženského formativního prvku ve  školní tělesné výchově a sportu“(A.Hogenová a N.Knorre).  

   V rámci výzkumného projektu Žena a sport v ČR se v září 2002 uskutečnilo pilotní 

testování skupiny 15 sportovkyň ČR a byla připravena finální verze dotazníku pro splnění 

záměrů projektu (600 sportovkyň a studentek vysokých sportovních škol ČR). Projekt dále 

pokračoval výzkumným šetřením se členkami reprezentačních družstev různých sportovních 

specializací a studentek FTVS UK Praha, FTK Olomouc a FTS Brno. Výsledky projektu 

společně se závěrečnou zprávou a doporučením pro ČOV a sportovní organizace ČR byly 

předloženy výkonnému výboru ČOV  v prosinci2004, závěrečná zpráva bude předána 

sportovním svazům, sportovním organizacím a vysokým sportovním školám ČR na počátku 

roku 2005. 

   V průběhu r. 2002 byl připraven nový Projekt pro MŠMT „Zvýšení podílu účasti žen na 

sportovních aktivitách v profesionální rovině  tělesné výchovy a sportu v České 

republice“ (A.Hogenová, N.Knorre).  



 51 

  

   Mezinárodní činnost 

   Pro období 2000 – 2004 byla předsedkyně komise N. Knorre zvolena za členku 

Evropské pracovní skupiny Žena a sport (EWS). EWS předsedala v období let 2002 - 2004  

Francie. Předsednictví na léta 2004 – 2006 bylo   nabízeno České republice, což bylo 

z důvodu krátkého času na přípravu odmítnuto. Od  roku 2004 do 2006 předsedá EWS 

Rakousko. V EWS však přetrvává zájem přidělit  příští předsednictví v letech 2006-2008 

České republice.  V rámci přípravy k tomuto úkolu  bude komisí Žena a sport připraven 

v roce 2005 materiál pro VV ČOV k projednání  případné české kandidatury. 

    Hlavním cílem činnosti EWS je rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti sportu žen, 

podpora rovnoprávného zapojení žen do sportovní činnosti na všech úrovních a ve všech 

funkcích, EWS koordinuje v oblasti sportu žen spolupráci s evropskými sportovními 

organizacemi, vytvořila síť kontaktních osob ve všech evropských zemích. Pomáhá 

organizovat národní semináře zabývající se postavením žen ve sportu, průběžně sleduje 

zapojení žen do sportovních aktivit a funkcí v jednotlivých zemích, vytváří strategie pro 

uplatnění žen v národní i mezinárodní  sportovní diplomacii. 

   Členky komise Žena a sport ČOV se v uplynulém čtyřletém období zúčastňovaly pravidelně 

mezinárodních konferencí a seminářů: 
 2001 Lillehammer, Norsko, Mezinárodní kongres MOV Žena a sport. 

 2001 Kolín nad Rýnem, Německo, Legalita a legitimnost ve sportu. 

 2002 Berlín, 4.Evropská konference Žena a sport EWS. 

 2003 - v Praze se v termínu 28.2. – 2.3.2003 konalo řádné zasedání Evropské komise Žena a sport (EWS). 

Jednání se jako host zúčastnila paní Genevieve Fraisse, členka Parlamentu Evropské unie. V Praze 

diskutovala se členkami EWS o současné situaci účasti žen na sportovních aktivitách včetně zastoupení žen 

v řídících a rozhodovacích pozicích sportu v jednotlivých evropských zemích. Závěry jednání byly 
podkladem pro výroční zprávu Evropské Unie. 

 2003 Varšava - Mezinárodní seminář MOV Žena a sport. 

 2003 Dubrovník, Evropská sportovní konference ESC.  

 2004 Marrakech, 3. Světová konference MOV Žena a sport.  

 2004 Paříž, 5. Evropská konference Žena a sport EWS. 

Na všech těchto konferencích a seminářích byly předneseny příspěvky o systému práce a 

aktivitách komise Žena a sport ČOV. 

   Způsob práce a forma prezentování výstupů komise ČOV Žena a sport za poslední čtyři 

roky  dokazují, že stanoviska k uplatnění a postavení žen ve sportu ČR lze formulovat 

zasvěceně a kultivovaně. ČOV nechápe téma Žena a sport jako uměle vytvářený a násilně 

prosazovaný problém s nálepkou naivity nebo shovívavého přezírání, ale jako žádoucí 

tendenci vidět a řešit věci po svém, demokraticky a s plnou podporou jako nedílnou součást 

moderního olympismu. Aktivity komise tak plně korespondují s celoevropským pohledem na 

postavení žen ve společnosti i s činností evropských institucí kompetentních v této oblasti.  

 
    12.5. Komise ODM 

   

   Komise začala po svém ustavení  vyvíjet činnost v únoru 2001 pod vedením předsedy 

J.Blechy s cílem propagovat, koordinovat, působit jako poradní a konzultační orgán pro 

rozšíření sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže, spojených s olympijskými 

myšlenkami. Aktuálním úkolem bylo vypracovat projekt a připravit podmínky k jeho 

realizaci. Šlo především o to zkoordinovat do té doby na různých úrovních pořádané dětské 

hry, tzv. „olympiády“, které se konaly často s neoprávněným využitím olympijské symboliky 

v různých místech ČR, a měly přitom příznivý ohlas a podporu samosprávních úřadů. Dalším 



 52 

cílem komise bylo připravit projekt republikových her ODM, který by nesl podobné atributy, 

jako skutečné olympijské hry, včetně výběrového řízení na pořadatele, ceremoniálů atd. 

   V roce 2001 byly na řadě míst za podpory ČOV, ale i autonomně, uspořádány dětské 

olympijské dny, olympijská setkání, festivaly, olympijské hry (např. okres Blansko, Bělá nad 

Radbuzou aj.). S velkým nadšením a za podpory magistrátu a jednotlivých městských částí 

Prahy se podařilo organizátorům z Prahy 4 uspořádat první Pražské dětské olympijské hry. 

Zúčastnilo se jich několik tisíc dětí. V jistém smyslu posloužily zkušenosti (pozitivní i 

negativní) z těchto akcí jako modelové pro tvorbu prvního manuálu pro pořádání akcí ODM. 

    Na konci první fáze činnosti komise byl vypracován výchozí projekt Olympiáda dětí a 

mládeže. Projekt byl v první polovině roku 2002 zveřejněn. Jeho ztělesněním byl dokončený 

čtyřicetistránkový manuál, který měl pořadatelům usnadnit organizaci her olympiády dětí a 

mládeže školní, místní, regionální, krajské a republikové úrovně.  
   Projekt je zaměřen za žáky základních škol, s možností zapojení postižených dětí. V doporučeném programu 

her ODM všech úrovní jsou sportovní soutěže ve vymezeném rozsahu, s dodržením soutěžních směrnic 

sportovních svazů. Součástí programu her se staly také kulturní soutěže a doprovodné akce. V kategoriích 

především žáků základních škol, doporučuje se i program zdravotně postižených. Kromě výchozí charakteristiky 

a principů ODM vysvětluje manuál kontext s olympijskou ideou, vymezuje sportovní a kulturní program, 

kodifikuje  protokol, poskytuje potřebné informace a nezbytná pravidla marketingu. Pro uspořádání 

republikových her poskytuje ČOV v rámci svých marketingových aktivit účelovou dotaci – celý projekt v této 

souvislosti nese pro období 2002 až 2005 oficiální název „Olympiáda s Orbitem pro děti“. 

   První letní republikové hry ODM, které se uskutečnily ve dnech 14.-19. června 2003 

v Pardubickém kraji - ve městech Litomyšl, Choceň a Svitavy. Republikové první zimní 

ODM v roce 2004 bylo pak přiděleno Středočeskému kraji, uskutečnily se ve dnech 15.-

20.2.2004 v Mladé Boleslavi, Benátkách n/J., Albrechticích v Jizerských horách, Jablonci 

n/N., Smržovce a Desné v Jizerských horách. 

   Po vyhodnocení tříleté práce komise ODM schválil VV ČOV koncem roku 2003 změnu 

statutu komise ODM a nové složení komise tak, aby byly vytvořeny ještě lepší předpoklady 

pro rozvoj projektu ODM. Bylo reagováno na řadu racionálních podnětů, členy komise se 

stali také zástupci jednotlivých krajů, předsedou komise se stal J.Hejma. Na základě 

zkušeností z předchozích let a z prvních letních a zimních republikových her připravila 

komise ODM novou verzi „Manuálu ODM“(2004), která zohledňuje připomínky všech 

zainteresovaných stran a odstraňuje dílčí nedostatky původního manuálu. Nový „Manuál“ byl 

schválen výkonným výborem ČOV v květnu 2004, je přístupný na internetové stránce ČOV, 

kde má komise svůj prostor. 

 Ve dnech 20.-26.6.2005 se budou konat  2.letní hry ODM v Brně. Očekává se 

rekordní účast kolem 4.500 sportovců a doprovodu. Spolupráce s pořadateli je na kvalitativně 

vyšší úrovni. Příprava, do které byly od samého počátku zapojeny republikové sportovní 

svazy, nerušeně probíhá a komunikace všech stran je velmi dobrá. Na základě těchto 

skutečností se změnil i negativní postoj některých krajů k projektu. Ve všeobecné shodě tak 

budou republikové hry ODM, střídavě letní a zimní,  pořádány každoročně. V prosinci 2004 

byl vybrán pořadatel 2.zimních republikových her ODM, které se uskuteční začátkem roku 

2006 a většina krajů již nyní přislíbila účast svých sportovců – pořadatelství získal kraj 

Královéhradecký.   

   Kladný ohlas projektu podtrhuje skutečnost, že Republikové hry ODM zařadilo MŠMT do 

„Programů státní podpory sportu v roce 2005“.  Může se konstatovat, že přijetím nového 

manuálu dostal projekt ODM stabilní obsahový a organizační rámec, a práce komise se tak 

může kromě koordinační role a dalšího vyhodnocování zkušeností více zaměřit na propagaci 

projektu a větší podporu organizátorů her ODM na všech úrovních. 

 

    12.6. Komise Praha olympijská 
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   Myšlenka pořádat v Praze kolem roku 2020 olympijské hry se zrodila z četných diskusí ve 

výkonném výboru ČOV a s dalšími příznivci. Záměr byl veřejně deklarován v rámci 115. 

zasedání MOV v Praze počátkem července 

2003. V souvislosti s kandidaturou Prahy bylo nutné podniknout konkrétní kroky. Byla 

ustavena komise ČOV, která na svém prvním zasedání 24.července 2003 vymezila oblasti 

spolupráce ČOV s Magistrátem hl.města Prahy a dalšími subjekty. 

   Prvním krokem k realizaci kandidatury bylo zpracování  analýzy, jako podkladu pro úvahy 

pořádat hry v Praze. Materiál zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Rada hlavního 

města Prahy vzala v březnu 2004 na vědomí výsledky územní analýzy pro pořádání LOH 

2016 resp. 2020. Jednalo se o popis možných variant umístění hlavních olympijských 

sportovišť a aktivit a dále o analytickou část kapacitních požadavků LOH a sportovního 

vybavení hlavního města. Jedním z hlavních úkolů při rozhodování o pořádání LOH je 

zvážení stavu existujících sportovišť a sportovních komplexů v Praze a rozvojových možností 

pro sport, a to jak na plochách určených k funkční transformaci, tak  na plochách volných, 

určených k zastavění. Analýza bude sloužit nejen úvahám  o pořádání sportovních událostí 

evropského či světového významu, ale také k vyhodnocení možností a potřeb pro domácí 

sportovní akce, sport a rekreaci obyvatel Prahy. 

   Z dosavadních úvah je zřejmé, že Praha v zásadě disponuje územními možnostmi pořádat 

LOH  za podmínky  nezbytné součinnosti státu a některých regionů. První fáze hodnocení 

zvolených možností územní strategie LOH byla zpracována magistrátním odborem 

strategické koncepce. Návrh obsahuje strukturu hodnocení stanovených cílů a metodické 

vysvětlení, hodnocení záměru pořadatelství LOH a dílčí analýzy čtyř původně navržených 

variant územního řešení. Základními kritérii jsou vliv jednotlivých variant na Prahu, případně 

další regiony a reálná uskutečnitelnost variant. 

   Zatím jsou doporučeny k dalšímu zpracování dvě varianty : severní a východní. Koncepce 

v severním sektoru Prahy je navržena jako částečně kompaktní. Většinový podíl sportovních 

zařízení je umístěn v hlavním areálu v Letňanech. Tento areál je doplněn stávajícími či 

navrženými solitéry – většinou sloužící jednomu sportu. K nim patří nový areál Maniny, 

víceúčelová hala SAZKA Aréna, nově projektovaná víceúčelová hala ve Strašnicích Hagibor, 

výstaviště Holešovice se stávající T-Mobile arénou, fotbalové stadiony, vodní sporty a 

jezdectví. Druhá z uvedených variant prověřuje umístění olympijských zařízení v rozvojových 

územích  východní části města. 

   Podrobnou analýzu, zejména z pohledů ekonomických, pak zpracovala profesionální 

agentura PricewaterhouseCoopers . Tato analýza bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí 

Zastupitelstva hl.m.Prahy o kandidatuře na pořádání OH  v roce 2016 resp. 2020. Rozhodující 

zasedání by se mělo uskutečnit počátkem roku 2005. 

   Komise ČOV se podílela na vypracování PR programu, který má přispět k navození 

optimistické atmosféry pro kandidaturu, počítá se přitom se zapojením významných 

olympioniků, současných i bývalých. K naplnění tohoto programu vzniklo v roce 2004 

sdružení „Olympiáda pro Českou republiku“. 

   V listopadu 2003 uspořádal ČOV seminář pro pracovníky ÚRM Prahy, jeho cílem bylo 

podat základní informace o přípravě a organizaci olympijských her. V listopadu 2004 

navštívil Prahu ředitel MOV odpovědný za olympijské hry Gilbert Felli a setkal se ze zástupci 

ČOV i představiteli hl.m. Prahy včetně primátora P.Béma. 

 

    12.7. Komise Sport a životní prostředí 

 

   Komise  byla ustavena již koncem minulého funkčního období s cílem prosazovat a 

naplňovat v rámci českého olympijského hnutí úsilí MOV o ekologizaci sportu. Od začátku 

své činnosti se snažila uplatňovat strategii udržitelného rozvoje s antropocentrickým 
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zaměření.  To není vždy snadné při konfrontaci s pracovníky orgánů ochrany přírody a 

především pak s některými nevládními organizacemi, které stále uplatňují  ochranářské 

principy sedmdesátých a osmdesátých let minulého století (projevilo se to např. Při jednáních 

o lyžařském využití Pradědu v roce 2002). 

   Složení komise umožňuje přípravu a pomoc při zajištění prezentace ekologické 

problematiky v rámci školení cvičitelů a trenérů a  při řešení aktuálních problémů 

vztahu sportu a životního prostředí (skupina je schopna zajistit ekologické audity a pomoci 

při jednání s orgány ochrany přírody). 

   V edici ČOV komise připravila vydání 32. čísla olympijské knihovničky – Vliv 

sportovních odvětví na životní prostředí. Podkladem pro toto číslo se zčásti stal obsažný 

materiál, který vyplynul z monitorování podmínek a možností k provádění sportovní činnosti 

(rekreační i vrcholové) ve všech typech chráněných území České republiky a shrnoval kladné 

i záporné zkušenosti z jednání se správami jednotlivých chráněných území a s organizací 

sportovních soutěží i rekreačních akcí na jejich územích. Komise navrhla a zajistila vydání 

plakátu Sportuj a chraň životní prostředí, určeného k nejširší distribuci. Členové 

pravidelně publikovali na internetových stránkách ČOV.  

   Významný byl podílel na jednání konference „Sport v České republice na začátku 

nového tisíciletí“ (2001) organizací samostatné sekce. Ukázalo se však, že o environmentální 

problematiku sportu není velký zájem a proto není nutné organizovat další speciální semináře 

v rámci ČOV. Nicméně ze závěrů vyplynulo, že je třeba se trvale zabývat problematikou 

sportu a životního prostředí jak po stránce teoretické a odborné, tak i ve smyslu přenášení 

teoretických poznatků do sportovní praxe a hledat účinná opatření ke zkvalitnění 

ekologického vzdělávání a osvěty všech účastníků sportu. 

  V souvislosti se vstupem do EU se komise zajímala o legislativní úpravy práva vstupu do 

přírody pro sportovní a turistické aktivity – zejména v chráněných územích. Je přesvědčena, 

že musí být v lesním zákoně a zákoně o ochraně přírody a krajiny zachováno právo volného 

vstupu do lesa a přírody. V těchto otázkách je nezbytné prohlubovat spolupráci státní správy, 

místní samosprávy, nevládních organizací a institucí a podnikatelské sféry při realizaci 

podmínek pro trvale udržitelný rozvoj i v oblasti sportu a cestovního ruchu. 

   Byla hodnocena 1. Světové konference „Sport a turistika“, která se konala v Barceloně 

v roce 2001 a kterou společně pořádal MOV a World Tourism Organisation. Její závěry 

konstatovaly vzrůstající objem sportovních aktivit v rámci cestovního ruchu a nutnost 

koordinace činnosti managementu sportu a cestovního ruchu při zajišťování vrcholných 

sportovních událostí. Bylo jednáno i o V. světové konferenci MOV „Sport a životní prostředí“ 

v Torinu 2004  s důrazem na možnosti uplatnění závěrů konference  a zprávy UNEP 

„Klimatické změny ve vztahu k zimním sportům“ do vlastní činnosti. 

   V r. 2002 se uskutečnila návštěva německých expertů ekologie sportu, kterou zajišťovalo 

MŠMT, členové komise toho využili k výměně zkušeností a podíleli se na programovém 

zajištění pobytu. 

   Komise se podílela na plnění usnesení k roku 2003 jako Evropského roku osob se 

zdravotním postižením. Členové se zúčastnili práce v mezioborové pracovní skupině pro 

cestovní ruch, zapojili se do dlouhodobé internetové diskuse na téma „Pravidla pohybu 

v přírodě“, organizované Klubem českých turistů, výsledkem byl mimo jiné morální kodex 

pohybu v přírodě. 

   V souvislosti s úvahami o možnosti pořádat v ČR olympijské hry komise upozornila i na to, 

že součástí požadavků je i obsažný ekologický program organizace a zajištění her a vyjádřila 

ochotu podílet se na přípravě ekologické koncepce olympijských her, která je součástí 

podkladů při předkládání kandidatury. 
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    Po prvních zkušenostech bylo dohodnuto nové členění internetových stránek komise do 

čtyř skupin: Sport a životní prostředí, Ekologická opatření na OH, Cestovní ruch a turistika, 

Dokumenty.  

     

12.8. Pracovní skupina pro ekonomiku a marketing 

 

    Činnost skupiny se podobně jako v minulém období soustřeďovala na  projednávání 

koncepčních doporučení v oblasti marketingu. Intenzivně se komise zabývala přípravou a 

vyhodnocováním rozpočtů v jednotlivých letech a situací v ČO a.s.  

 
    12.9. Revizní komise 

 
   Revizní komise byla v roce 2001 zvolena ve složení : H. Kobzová – předseda, J. Létal a A. Procházka – 

členové. Po abdikaci předsedkyně se od r. 2002 až do konce volebního období stal předsedou komise J. Létal, 

jako členové dále pracovali  A. Procházka a nově P. Ditrich.     

   Hlavním úkolem Revizní komise bylo kontrolovat hospodaření aparátu ČOV a jeho 

složek, kontrola správnosti rozdělení příspěvků svazům a také kontrola správnosti 

použití těchto prostředků u vybraných svazů. V letech 2002 a 2003 bylo Revizní komisi 

uloženo plénem ČOV překontrolovat  hospodaření aparátu ČOV v oblasti provozu 

internetových stránek ČOV, což také Revizní komise splnila. Revizní komise také navrhla ve 

svých pravidelných zprávách ke schválení plénu ČOV určitá opatření ke zlepšení či 

zprůhlednění hospodaření ČOV, např. opatření ve věci schvalování všech dodavatelských 

smluv v ceně nad 200 000 Kč výkonným výborem ČOV. Všechna tato opatření byla  plénem 

ČOV schválena a posléze plněna aparátem ČOV. Práce.  Revizní komise byla tedy po celé 

období smysluplná a Revizní komise tím v plné míře potvrdila opodstatněnost své existence. 

 

    12.10. Rozhodčí komise  

 
   Z původní komise rezignovali v průběhu volebního období na funkci  dr. Kočař a dr. Řečica  a Komise 

pracovala pak pouze ve třech, což je podle §u 2 , odst.1, Jednacího řádu nejnižší počet  přípustný pro 

rozhodování. 

   Komise vypracovala a přijala svůj Jednací řád. 

   Meritorně rozhodovala pouze jeden případ a tři případy odmítla proto, že nepatřily do její 

pravomoci. Jednalo se o případ koulaře Mence a protože šlo o zásadní rozhodnutí   ve věci 

dopingu  bez existence jakýchkoli precedentů, věnovala mu komise mimořádnou pozornost a 

péči. Provedla veškeré důkazy navrhnuté odvolatelem Mencem, které chyběly v předchozích 

řízeních  a s použitím precedentů a stanovisek vydaných Sportovním arbitrážním soudem 

v Lausanne (který byl podle dosavadních Stanov  další, tedy komisi nadřízenou  odvolací 

instancí), vydala  podrobně zdůvodněné rozhodnutí, ve kterém potvrdila doživotní trest. 

   Komise má za to, že je škoda, že  sportovní svazy a sportovci jsou zřejmě nedostatečně 

informováni a poučeni o existenci a pravomoci komise a že v důsledku toho nebylo podáno 

více odvolání, a že svazy také nevyužily příležitost  zakotvit ve svých Stanovách možnost 

odvolat se ke komisi i v jiných disciplinárních věcech než dopingových. 

   V posledním roce své činnosti se předseda komise aktivně podílel na úpravách jejího  

nového  postavení a nové pravomoci ve Stanovách ČOV  a Statutu komise, jejichž nutnost  

vyplynula ze skutečnosti, že ČOV se připojil ke Světovému antidopingovému kodexu. Tyto 

změny budou po schválení VV ČOV předloženy plénu ČOV. Je třeba zdůraznit, že nadále 

bude, v souladu se Světovým kodexem,   pravomoc  komise v dopingových věcech  sportovců 

tzv. národní úrovně obligatorní a také , že komise bude v těchto věcech konečnou odvolací 

instancí. Obecné soudy totiž nejsou „odvolací instancí“ a mohou podle §u zák. 15 83/1990 Sb. 

o občanském sdružování přezkoumávat pouze to, zda v rozhodnutí sportovních orgánů 
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nedošlo k porušení zákona nebo  stanov .  Navíc tak mohou činit až po vyčerpání všech 

dostupných opravných prostředků, tedy včetně odvolání k Rozhodčí komisi. 

   Předseda Komise  dr. Bubník  byl v uplynulém období také činný jako rozhodce zmíněného 

Sportovní arbitrážního soudu v Lausanne a zúčastnil se rozhodování  celkem  pěti případů, z 

toho jednou jako předseda rozhodčího senátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ekonomika a marketing ČOV v období 2001 až 2004 

(Údaje roku 2004 jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem podle skutečnosti k 15.11.2004. Konečné 

vyhodnocení rozpočtu roku 2004 může být provedeno až po účetní uzávěrce roku 2004.) 

13.1. Hospodaření ČOV 

 

Ekonomická činnost ČOV se řídila ročními rozpočty, které vycházely z rámcové čtyřleté 

rozvahy na celé období. Roční rozpočty jsou hlavním nástrojem pro sledování hospodaření 

ČOV. Roční rozpočty v každém roce umožnily v plné výši splnit plán činnosti a ve všech 

střediscích byly pokryty veškeré potřeby. Metodika tvorby rozpočtů, jejich vyhodnocování 

a zejména jejich struktura byly v roce 1998 zásadně změněny s cílem větší transparentnosti 

využití prostředků. Struktura rozpočtu byla sladěna s účetní osnovou a jednoznačně byly 

definovány (shodně v účetnictví i  rozpočtu) jednotlivá účetní střediska resp. akce. Zavedení 

tohoto systému splnilo svůj účel. Hospodaření ČOV se zprůhlednilo, podstatně se zvýšila 

důvěra v předkládané materiály a projednávání ekonomických otázek jak na VV, tak v plénu 

probíhalo bezkonfliktně. Metodika nastavená v roce 1998 byla používána i pro celé období 

2001 až 2004. Roční rozpočty a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v přílohách 1 až 4 . Za rok 

2004 je uveden plánovaný rozpočet a kvalifikovaný odhad jeho plnění. Celkový výsledek 

hospodaření za čtyřletý cyklus je patrný z tabulky 1. 

 

Tabulka 1 Vyhodnocení rozpočtů ČOV v olympijském cyklu 2001 – 2004  

 

  Rok    

 2001 2002* 2003 2004* Celkem 

Výdaje 75 323    87 446    88 225    121 555    372 549    

Příjmy 80 542    93 990    92 462    109 288    376 282    

Rozdíl příjmů a výdajů 5 219    6 544    4 237    -12 267    3 733    

 

* Hodnoty příjmů a výdajů roku 2002 a 2004 jsou oproti ročním rozpočtům navýšeny o 

naturální plnění adidas. Rozdíl mezi příjmy a výdaji dle ročních rozpočtů se nemění. 
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Celkový výsledek hospodaření je výrazně ovlivněn očekávaným schodkem roku 2004. 

Ten je způsoben na straně výdajů úhradou  čtyřletých nákladů souvisejících s poskytnutím 

automobilů  generálním partnerem Českému olympijskému výboru, které byly vedeny u 

České olympijské a.s. Na straně příjmové očekáváme v roce 2004 nižší příjem od státu (cca 

2,8 mil Kč), od ČO a.s. (5 mil Kč) a od Sazky (3,9 mil. Kč). Kvalifikovaný odhad roku 2004 

je postaven konzervativně. V případě optimističtějšího odhadu lze očekávat, že  Sazka do 

konce roku splní veškeré své závazky a výpadek příjmů od ČO a.s. bude cca 2 mil Kč. 

V takovém případě by schodek roku 2004 činil cca 5,4 mil. Kč. (Rozpočet roku 2004 

předpokládal na příjmové straně dokrytí z vlastních zdrojů 16,9 mil. Kč. Skutečné dokrytí 

roku 2004 bude 29,167 při konzervativním odhadu a 22,267 při optimističtějším odhadu.) 

Schodek v hospodaření roku 2004 byl naplánován s ohledem na celkovou výši 

finančních aktiv ČOV, a to ve prospěch příspěvků svazům zejména do Rozvojového 

olympijského programu. 

Hospodaření ČOV a jeho rozpočty byly pravidelně projednávány pracovní skupinou 

ČOV pro ekonomiku a marketing, která zásadní a koncepční materiály před projednáváním 

posuzovala a spolupodílela se na jejich přípravě. 

Hospodaření ČOV je každoročně podrobeno nezávislému auditu. Pro roky 2001 až 2003 

byl výrok auditora vždy bez výhrad . V příloze 5 jsou uvedeny zprávy auditora za první tři 

roky funkčního období 2001-2004. Audit pro účetní rok 2004 může být zpracován až po 

uzavření účetního období.  

 Bez zjištění závad proběhla na ČOV v roce 2001 kontrola finančního úřadu na 

hospodaření se státními dotacemi (viz příloha 6). Hospodaření je kontrolováno i revizní 

komisí ČOV, která provádí pravidelné kontroly a s jejich výsledky vždy seznamuje plénum 

ČOV. 

 

13.1.1. Celkové výdaje ČOV za období 2001 až 2004 

 

Celkové výdaje činily 372 549  tis. Kč, což je o cca 30 mil. více než v předchozím 

cyklu. Oproti souhrnu plánovaných ročních výdajů byly výdaje překročeny o 5%. 

Struktura výdajů a porovnání skutečných a plánovaných výdajů jsou patrné z tabulky 2.  

 

Tabulka 2  Struktura výdajů za olympijský cyklus 1997-2000/2001-2004 a porovnání s 

plánovanými výdaji 
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Struktura výdajů za olympijský cyklus 1997 až 2000 a porovnání s plánovanými výdaji v tis. Kč.
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1997 11 344 933 145 374 111 44 194 33 7 488 38 871 59 537 75 000 73 750

1998 11 990 854 385 512 277 97 180 108 14 347 57 044 85 794 67 500 73 750

1999 12 327 904 175 414 388 143 3 250 159 599 50 025 5 382 6 169 79 935 70 200 73 750

2000 13 950 995 200 460 270 120 2 770 195 32 490 62 517 3 000 116 967 104 700 73 750

Celkem 49 611 3 686 905 1 760 1 046 404 6 394 495 54 924 208 457 5 382 9 169 342 233 317 400 295 000

Celkem 

podle 

ročních 

rozpočtů 55 155 3 525 1 235 2 080 1 315 450 900 445 65 810 183 000 3 485 317 400

Středisko Různé - komentář:

Rok 1999 zahrnuje navýšení základního jmění u České olympijské a.s. ve výši 5000 tis. Kč

a náklady (1169 tis. Kč) na stravování v ČOD v Naganu, které převzal ČOV z daňových důvodů do svého účetnictví.

Rok 2000 zahrnuje platbu za autorská práva k logu ČOT ve výši 3000 tis. Kč 

Struktura výdajů za olympijský cyklus 2001 až 2004 a porovnání s plánovanými výdaji v tis. Kč
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2002 16629 1505 248 316 311 1442 270 278 9630 56221 16 580 87446 84500 85000

2003 18127 1756 221 414 691 1895 257 239 2358 59139 1042 2086 88225 84500 85000

2004* 16500 2170 300 400 350 2300 275 300 21050 72880 80 4950 121555 114200 100000

Celkem 68059 6692 970 1476 1594 6296 1226 1050 46826 229397 1347 7616 372549 354900 340000

Celkem 

podle 

ročních 

rozpočtů 67980 6645 1430 1980 1870 4410 1080 1105 62000 202000 240 4160 354900

Středisko Různé - komentář:

2002 Ples olympioniků

2003 Ples olympioniků (469 tis.), úprava suterénu (1617 tis.)

2004 Ples olympioniků (613 tis.), oprava střechy (837 tis.), ČO a.s. na snížení účetní ztráty (3 500 tis.)

Středisko Provozní náklady - komentář:

2003 Ztráta ze 115. Zasedání MOV (1208 tis.)

Snížení účetní ztráty ČO a.s. (1000 tis.)

Středisko sportovní svazy - komentář:

detailní rozpis viz tabulka 3

* Jedná se o kvalifikovaný odhad  
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Graf 1  Vývoj nákladů ČOV v období 1997 – 2004 

 

  Dominantní podíl 61,5% veškerých nákladů tvoří příspěvky sportovním svazům.  

 

Tabulka 3  Příspěvky sportovním svazům 

 

 

Tabulka 3 ukazuje strukturu příspěvků svazům, kde podstatná část (86 %) je 

realizována formou Rozvojového programu. Grafy 2 a 3 ukazují vývoj příspěvků svazům a 

vývoj objemu prostředků do rozvojového programu a jejich porovnání s předchozím cyklem. 
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1998 38424 4 800 0 2 810 11 010 57 044 2002 47965 5 806 0 2 450 56 221

1999 44600 0 0 5 425 0 50 025 2003 53496 0 0 5 643 0 59 139

2000 50000 7 007 0 0 5 510 62 517 2004** 61200 6 730 0 4 950 72 880

CELKEM 167 157 11 807 1 500 11 473 16 520 208 457 CELKEM 197 991 12 536 0 11 470 7 400 229 397

Celkem 

podle 

ročních 

rozpočtů 171 000 12 000 5 000 12 000 0 200 000

Celkem 

podle 

ročních 

rozpočtů 190 000 13 000 0 12 000 13 500 228 500

Stř. individuální smlouvy se sportovci zahrnuje příspěvek na přípravu kanoisty M. Doktora na základě smlouvy o reklamě, kterou s ním uzavřela

Česká olympijská a.s.

* Naturální plnění adidas není uváděno ve vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2002 a 2004 ani na straně příjmů (výnosů) ani na straně výdajů (nákladů).

**Jedná se o kvalifikovaný odhad

Cyklus 1997 - 2000 Cyklus 2001 - 2004



 60 

 

Graf 2  Prostředky do Rozvojového programu 

 

Prostředky do Rozvojového programu

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

19
97

/2
00

1

19
98

/2
00

2

19
99

/2
00

3

20
00

/2
00

4

ti
s
.K

č 1997-2000

2001-2004

 

 

 

Graf 3  Celkové příspěvky sportovním svazům 
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Celkové příspěvky sportovním svazům činily  229 397 tis. Kč, což je oproti minulému 

cyklu nárůst o 20 940 tis. Kč.  Nárůst prostředků do Rozvojového programu oproti cyklu 1997 

– 2000 činil 30 834 tis. Kč, což je o 18,4 % více (viz tabulka č. 3). 
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13.1.2. Celkové příjmy ČOV za období 2001 až 2004 

   Celkové příjmy činily 359 382  tis.Kč, což je o 1,26% více oproti souhrnu plánovaných 

ročních příjmů. Celkově byly příjmy oproti předchozímu období o 20 603 tis. Kč ( 6,1 %) 

vyšší.  Struktura příjmů a porovnání skutečných příjmů s příjmy plánovanými jsou patrné z 

tabulky 4.  Graf 4 ukazuje podíl jednotlivých příjmových zdrojů na celkových příjmech ČOV.  

Tabulka 5 a graf 5 ukazují jednotlivé příjmově zdroje a jejich porovnání se srovnatelnými  

roky předchozího období.  

 

Tabulka 4  Struktura příjmů za olympijský cyklus 1997-2000/2001 – 2004 a porovnání 

s plánovanými příjmy 

 

 

Tabulka 5 Členění příjmů podle zdroje za období 1997-2000/2001-2004 
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2002 2 398 10 500 22 500 11 311 18 321 0 0 20 341 57 7 262 1 300 93 990 84 500 85 000

2003 1 014 5 300 21 800 12 401 18 938 0 0 30 007 57 1 445 1 500 92 462 84 500 85 000
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Graf 4  Struktura příjmů ČOV v olympijském cyklu 2001 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5  Porovnání příjmů podle zdroje v cyklech 1997 – 2000 a 2001 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zde dobře patrný význam marketingových aktivit, které zajišťují více než třetinu 

všech příjmů. Zcela zásadní jsou i dotace ze státního rozpočtu, které představují včetně dotace 

na účast na OH 39,2% veškerých příjmů.  

Celkové příjmy ČOV z marketingu byly v období 2001-2004 nižší o 32 464 tis. Kč, tj.  

o 18,9% nižší než v předchozím období.  Je to způsobeno jednak tím, že v roce 1998 se 

podařilo díky úspěchu hokejistů na OH v Naganu získat navíc cca 10 mil. Kč, a dále faktem, 

že  hospitality program na OH SLC/Atény byl vzhledem k cenám za ubytování, ale i počtu 

partnerů ČOT výrazně dražší v porovnání s programem na OH Nagano/Sydney. 
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Pokles úrokových výnosů je způsoben tím, že nebylo možné déle udržet výhodný 

pevný úrok termínovaného vkladu.  

Vyšší příjem od Sazky je dán skutečností, že teprve od roku 2000 se ČOV podílí na 

výtěžku Sazka a.s. 2%.    

Členění příjmů z marketingu je uvedeno v tabulce 6 a v grafu 6, který zároveň ukazuje 

porovnání s předchozím cyklem.  

 

Tabulka 6  Členění příjmů ČOV z marketingu za období 1997-2000/2001-2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6  Porovnání marketingových příjmů ČOV v cyklech 1997 - 2000  

a 2001 – 2004 
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v tis. Kč

Projekt rok

Podíl na 

projektu MOV - 

TOP 4,                  

resp. TOP 5

Příjmy                              

projektu  TOP 10  

resp. Partnerství*

příjmy projektu 

Národní sport. 

naděje

Příjmy marketing 

celkem

1997 1 890 15 278 0 17 168

1998 12 373 43 893 0 56 266

1999 9 018 36 035 3 000 48 053

2000 18 400 28 617 2 500 49 517

Celkem 41 681 123 823 5500 171 004

2001 12 245 12 499 0 24 744

2002 11 311 26 147 0 37 458

2003 12 401 30 007 0 42 408

2004 12 200 21 730 0 33 930

Celkem 48 157 90 383 0 138 540

* Sloupec Příjmy projektu Partnerství zahrnuje naturální plnění plnění adidas:

v roce 2002 ve výši 5 806 tis. Kč a v roce 2004 ve výši 6 730 tis. Kč.

Tyto částky se neobjevují v rozpočtu ČOV, neboť jsou realizovány přímo přes ČO a.s.  
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Podíl projektu Partnerství na celkových příjmech  ČOV z marketingu poklesl 

oproti předchozímu období z 73%  na 65 % , naopak se zvýšil podíl mezinárodních 

projektů  MOV  na celkových marketingových příjmech z  24 %  na 35 %. Viz graf 7. 

 

Graf 7  Struktura marketingových příjmů cyklu 2000 - 2004 
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13.1.3. Výsledek hospodaření a bilance vlastních zdrojů ČOV za období 1997 až 

2004. 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za celé funkční období činí dle rozpočtů 3,733 mil. Kč. 

Vychází ze skutečností let 2001 až 2004 a kvalifikovaného odhadu roku 2004, kdy 

očekáváme v roce 2004 nižší příjem od státu (cca 2,8 mil Kč), od ČO a.s. (5 mil Kč) a od 

Sazky (3,9 mil. Kč). Kvalifikovaný odhad roku 2004 je postaven konzervativně. V případě 

optimističtějšího odhadu lze očekávat, že  Sazka do konce roku splní veškeré své závazky a 

výpadek příjmů od ČO a.s. bude cca 2 mil Kč. V takovém případě by rozdíl mezi příjmy a 

výdaji činil  10,633 mil. Kč. Rozpočet roku 2004 předpokládal na příjmové straně dokrytí 

z vlastních zdrojů 16,9 mil. Kč. Za celý cyklus  tak dojde ke snížení vlastních zdrojů 

v rozsahu 6,267 až 13,167 mil. Kč.   

Stavem vlastních prostředků a strategií jejich využití se zabývalo Plénum ČOV dne 19.3. 

2003, které rozhodlo o zřízení Fondu návratných příspěvků, stanovilo minimální hranici 

vlastních finančních prostředků na 45 mil. Kč a rozhodlo o vložení 12 mil. Kč do tohoto 

fondu. Vzhledem k tomuto rozhodnutí byl v rozpočtu na rok 2004 naplánován schodek tak, 

aby ke konci cyklu byl stav vlastních prostředků  ČOV 45 mil. Kč.  Podle variant odhadu roku 

2004 se stav vlastních prostředků bude ke konci roku 2004 cca 40 mil. Kč. 

Vývoj stavu vlastních prostředků na konci období je uveden v grafu 8 . 
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Graf 8  Vývoj vlastních prostředků ČOV 

 

 

 
 

13.2. Příspěvky sportovním svazům 

 

Příspěvky sportovním svazům se podílejí na veškerých výdajích ČOV 61,5 %. Tato 

jednoznačně dominantní výdajová položka je řízena Olympijským rozvojovým programem na 

období 2001 až 2004. V tabulce 7 je uveden přehled rozdělení prostředků v rámci 

rozvojového programu na jednotlivé sportovní svazy po jednotlivých projektech. V posledním 

sloupci je uveden pro srovnání příspěvek příslušnému sportovnímu svazu v předcházejícím 

olympijském cyklu. Při porovnávání těchto čísel je nutné si uvědomit, že roli zde hraje 

výrazný nárůst prostředků rozdělovaný v rámci rozvojového programu, ale také úspěšnost 

sportovního odvětví, která se vždy uvažuje v posledních 3 letech. Proto také mohlo dojít 

k tomu, že několik svazů nezaznamenalo očekávaný nárůst příspěvku a u jiných (převážné 

většiny)  byl nárůst značný, někdy hodně nad 100%. Porovnání příspěvků svazům podle 

rozvojového programu za poslední dva olympijské cykly je uvedeno v grafu 9. V souladu 

s pravidly rozvojového programu je polovina prostředků poskytována „neúčelově“ formou 

finančního příspěvku. V účelově podmíněné části rozvojového programu je dominantní 

položkou (25% tj. 26,856. Kč) projekt kempů. Graf 10 ukazuje podíl jednotlivých svazů na 

rozvojovém programu. Zcela rozhodujícím  kritériem pro výši podílu jednotlivých svazů je 

jejich úspěšnost. Všechny olympijské sporty mají stejné možnosti dané rozvojovým 

programem. Nejsou zde žádné priority či kategorie sportů. Dramatické rozdíly jsou způsobeny 

jedině velkou vahou kriteria úspěšnosti. 
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Graf 9  Porovnání příspěvků z rozvojového programu jednotlivým svazům 

 

 

Graf 10  Podíl jednotlivých sportovních svazů na ROP 2001 - 2004 
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Tabulka 7 

 

Sportovní finanční kempy regene- věd. kurzy ostatní EYOF olymp. VT trenéři OS (v tis. Kč) CELKEM

svazy příspěvky race servis trenérů projekty naděje junioři mládeže MOV CELKEM 1997-2000

ATLETIKA 12305 3041 961 800 120 240 1198 230 576 0 100 19571 18193,5

BADMINTON 206 0 0 39 0 50 0 80 30 468 0 873 1150,0

BASEBAL 2278 702 596 175 65 220 0 280 448 464 0 5228 3089,5

BASKETBAL 1369 2200 155 0 120 277 820 450 556 887 60 6894 3796,5

BIATLON 4547 1102 422 330 75 270 748 270 367 0 40 8171 6745,0

BOBY 446 274 139 0 160 129 0 0 21 0 0 1169 1630,5

BOX 2383 529 186 150 0 115 0 220 97 0 0 3680 3172,0

CURLING 601 0 52 80 120 230 0 0 123 944 0 2150 1374,0

CYKLISTIKA 5724 962 536 552 100 830 274 180 509 0 40 9707 5242,5

FOTBAL 4407 0 866 0 0 50 0 0 525 454 0 6302 4346,5

GYMNASTIKA 1201 143 129 170 140 190 499 540 56 472 255 3795 3041,5

HÁZENÁ 1310 0 258 211 100 190 855 400 364 800 0 4488 3912,5

JACHTING 1487 546 86 20 0 240 135 240 0 0 0 2754 2532,5

JEZDECTVÍ 206 0 0 30 60 155 0 0 16 440 0 907 775,5

JUDO 1249 346 211 90 120 169 653 170 84 472 735 4299 4344,5

KANOISTIKA 9507 3783 1043 599 70 602 0 520 818 0 0 16942 20586,5

KRASOBRUSLENÍ 682 201 78 0 0 75 326 0 67 0 0 1429 1310,0

LEDNÍ HOKEJ 8011 1365 1400 150 14 270 2134 0 1037 0 100 14481 14922,5

LUKOSTŘELBA 206 0 0 80 50 90 0 0 10 458 0 894 947,5

LYŽOVÁNÍ 6637 2074 734 722 70 803 2264 430 361 0 130 14225 15181,5

MODERNÍ GYMNASTIKA 246 0 0 120 125 180 0 190 0 472 0 1333 1322,5

MODERNÍ PĚTIBOJ 3043 1369 166 175 0 280 0 250 71 472 414 6240 3562,5

PLAVÁNÍ 3269 438 322 146 50 237 998 180 127,0 0 840 6607 4912,0

POZEMNÍ HOKEJ 406 0 0 90 100 257 0 510 112 893 0 2368 1957,5

RYCHLOBRUSLENÍ 476 0 0 34 0 109 157 90 0,0 468 0 1334 1274,5

SANĚ 234 118 8 0 70 50 0 0 24,0 0 0 504 481,0

SOFTBAL 3149 0 768 20 20 50 0 190 632 0 0 4829 4457,5

STOLNÍ TENIS 860 190 82 0 0 160 274 170 109 469 25 2339 1751,5

STŘELECTVÍ 7171 1637 499 60 0 270 0 370 351 0 0 10358 11155,5

ŠERM 406 0 22 0 0 130 0 60 212,0 464 0 1294 1272,0

TAEKWONDO 366 78 6 108 60 230 0 30 47,0 472 0 1397 758,5

TENIS 2421 851 248 300 120 388 135 80 229,0 472 0 5244 4559,0

TRIATLON 2099 607 208 350 0 250 0 230 41,0 0 879 4664 3485,5

VESLOVÁNÍ 3657 2935 239 175 100 370 0 250 626 472 0 8824 4740,5

VODNÍ POLO 406 0 0 77 0 50 0 510 39 917 0 1999 1657,5

VOLEJBAL 3135 540 576 270 120 384 0 400 790,0 856 0 7071 8659,5

VZPÍRÁNÍ 1866 260 95 70 15 70 0 180 81 453 0 3090 2855,5

ZÁPAS 2846 565 141 0 0 100 0 90 107 469 0 4318 3180,5

různé * 7689 1793,0

CELKEM 100818 26856 11232 6193 2164 8760 11470 7790 9663 13208 3618 209461 180130,5

různé  *

rok 2001 Orientační běh - 80;  Sportovní střdiska (Nymburk, Brandýs n/L) - 500; Tréninkový deník -  302

Granty, které ČOV obdržel od ENOV pro přípravu na ZOH 2002: boby - 350; lyže skok - 160; saně - 350

rok 2002 Tréninkový deník - 463; Povodeň1) - 2110; Větrná smršť2) - 500

1) Povodňový příspěvek: atletika 300; biatlon 110; kanoistika 700; veslování 400; vzpírání 250; zápas 250; jachting 100

2)Větrná smršť: atletická nafukovací hala

rok 2003 předfinancování r. 2004 (lyžování, biatlon) - 800; antidopingový program - 205; zdravotní knížka - 400

rok 2004 zvláštní účelové projekty: veslování - 500; kanoistika - 75, jachting - 500, cyklistika - 300; chladící vesty - 81

 Přehled rozdělení prostředků na Rozvojový olympijský program v období 2001 - 2004

 

 

 

Celkový příspěvek sportovním svazům vzrostl ze 121,2 mil Kč v cyklu 1993-96  přes  

208,4 mil Kč v cyklu 1997-2000 na 229,4 mil. Kč v cyklu 2001 – 2004. Struktura příspěvků 

svazům v letech 93 až 2004 je patrná z grafu 11. Členění rozvojového programu ukazuje graf 

12. 
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Graf 11 Struktura příspěvků sportovním svazům v letech 1993 - 2004 
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Graf 12 Členění rozvojového programu v cyklu 2001 – 2004 
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13.3. Česká olympijská akciová společnost 

 

Česká olympijská a.s. zahájila ve čtyřletém období 2001 - 2004 druhý olympijský cyklus.  

Personální složení bylo:  

             A. Kindová   2001 - 2004, výkonná ředitelka 

             M.Osolsobě            2001 - 2004, manažer  

             B. Ježková             2002 - 2004, manažer 

             B. Davidová            2001 - 2004, manažer kanceláře 

             M. Chalupecká            2003 - 2004, asistentka  

 

             T. Čáslavský   2001 - 2002, manažer 

             L. Lišáková            2001, manažer 

             M. Povolná   2001, asistentka ředitele 

 

  V roce 2003 došlo ke změnám v orgánech společnosti. V DR jsou T. Hluštík (předseda), K. 

Pilný a K. Bauer, v představenstvu L. Malý (předseda), J. Kynos a K.Engel.  

   Stěžejními úkoly bylo zajistit dostatek finančních prostředků, plynulé financování 

přípravy sportovních svazů a vytváření mediálního prostoru pro prezentaci partnerů a 

zabezpečení hospitality program  během OH. 

   ČOV vytváří pro činnost ČO a.s. potřebné podmínky: smlouvou o spolupráci jí poskytl 

veškerá práva na využití olympijské symboliky a samostatnost při vystupování na 

marketingovém trhu. Pro olympijský cyklus 2001 – 2004 byla ČO a.s.  jedinou  agenturou 

(vlastní), se kterou má ČOV uzavřenu smlouvu. Ředitel se pravidelně zúčastňuje jednání 

vedení ČOV. 

   Přehled příjmů a výdajů ČO a.s. je uveden v tabulkách 8 a 9. 

 

Tabulka 8 Výdaje ČO a.s. v cyklech 1997 – 2000 a 2001 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       v tis. Kč 

Rok Výdaje 
ČO a.s. 

Prez. v 
mediích 

PR Svazy DPH za 
vybaven

í 
(adidas, 
Škoda) 

Nár. sport. 
Naděje, 

resp. ODM 

Celkem 

1997 3 058 10 275 1 041 15 278 400  30 052 

1998 5 951 24 130 41 000 43 893 1 547  116 521 

1999 4 796 13 829 16 288 36 035  3 000 70 948 

2000 3 950 35 729 23 481 28 617 2 200 2 500 93 977 

Celkem 17 755 83 963 81 810 123 823 4 147 5 500 316 998 

2001 4 644  22 469  20 102  12 499  1 339  0  61 053  

2002 4 648  55 420  36 286  26 147  1 143  0  123 644  

2003 4 992  31 948  11 468  30 007  650  2 250  81 315  

2004 5 800  70 163  45 574  21 730  1 790  1 908  146 965  

Celkem 20 084  180 000  113 430  90 383  4 922  4 158  412 977  
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Tabulka 9 Příjmy ČO a.s. v cyklech 1997 -2000 a 2001 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z celkového objemu získaných  finančních prostředků  207,207 mil. Kč bylo 48 % 

využito ve prospěch sportovních svazů. 

ČO a.s. je jedinou  agenturou, se kterou má ČOV uzavřenu smlouvu. 

  ČO a.s. zajistila v počátku cyklu dva generální partnery (Plzeňský Prazdroj a Škoda 

Auto), oficiálního partnera (Adidas) a dále všechny mediální partnery. V roce 2001 podepsala 

Česká olympijská a.s. smlouvu s Českou sportovní  a.s. (ČS a.s.), které prodala pozice dalších 

dvou generálních partnerů a čtyřech partnerů oficiálních. Od 1.1.2002 do 31.5.2003 přibyl 

dále smlouvou s ČO a.s. ještě jeden oficiální partner – Eurotel.  

Celkový přehled příjmů dle nesmlouvaných smluv je patrný z tabulky 10.   

 

Tabulka 10 

 

 

 Z celkových finančních příjmů  ČO a.s  je 69 % realizováno Českou sportovní a.s. 

prostřednictvím  provizního prodeje s předem schválenými potencionálními partnery za 

provizi 10 %. Z hlediska příjmů byla spolupráce s Českou sportovní pro ČOV klíčová a byla 

vždy  v jednotlivých výročních zprávách ČOV hodnocena velmi pozitivně. ČOV však 

      v tis. Kč 

Rok Media Naturální 
partneři 
(adidas, 
Škoda)* 

Finanční 
partneři 

Zákl. 
kapitál 

ostatní 
příjmy  

Celkem 

1997 8 824 0 25 600 1 000 0 35 424 

1998 19 067 14 100 66 166 0 8 219 107 552 

1999 12 344 699 63 666 5 000 1 420 83 129 

2000 34 765 10 201 42 766 0 6000 93 732 

Celkem 75 000 25 000 198 198 6 000 15 639 319 837 

2001 22 469 7 484 43 257 0 0 73 210 

2002 55 420 7 461 50 500 0 0 113 381 

2003 31 948 5 005 54 150 0 6 500 97 603 

2004 70 163 12 530 46 600 0 6 200 135 493 

Celkem 180 000 32 480 194 507 0 12 700 419 687 

 

v tis. Kč

2001 4 200 3 284 43 257 

2002 4 498 2 963 50 500 2 400 

2003 1 705 3 300 54 150 4 800 

2004 9 230 3 300 46 600 2 400 

Součet 19 632 12 847 194 507 9 600 

Celkem

přímo prostř, ČS 

a.s.

přímo prostř. ČS 

a.s.

přímo prostř. ČS 

a.s.

přímo prostř. ČS a.s. prostř. 

dalších

tis. Kč 180 000 0 32 480 0 53 007 141 500 265 487 141 500 9 600 

% 100% 0% 100% 0% 26% 69% 64% 34% 2%

rok

Naturální partneři Finanční partneři

Celkem
média Adidas Škoda Auto

Projekt 

Partnerství vč. 

ČSA

ODM

22 469 73 210 

55 420 115 781 

31 948 95 903 

70 163 131 693 

180 000 32 480 204 107 416 587 

prostř. dalších

9 600 

5%

Z celkových příjmů ČO Z celkových příjmů ČO Z celkových příjmů ČO a.s. Z celkových příjmů ČO a.s.
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nezměnil a ani neuvažoval o změně  strategie jediné a vlastní marketingové agentury, kterou 

je  ČO a.s 100% vlastněná ČOV. ČO a.s. je jedinou agenturou, se kterou má ČOV uzavřenu 

smlouvu, na jejímž základě vykonává ČO a.s. pro ČOV marketingovou činnost.  Velmi 

kladně je třeba hodnotit prohlubující se spolupráci ČO a.s. s ČS. a.s., kdy  dochází k vzájemné 

podpoře projektů Partnerství  ČO a.s. a TOP TEAM ČS a.s. umožňujících využití špičkových 

sportovců pro propagaci partnerů ČOT. ČS splnila smluvní podmínky k uplatnění opce na 

spolupráci v dalším období. Obě společnosti se na podmínkách další spolupráce vzájemně 

dohodly. Dohoda zajišťuje minimální příjem od ČS ve výši 153 mil. Kč. ČS a.s. nemůže 

disponovat marketingovými právy ČOV, které jsou zcela v pravomoci ČO a.s.  

   V posledním roce olympijského cyklu skupinu partnerů tvoří: 

 

Generální partneři:    Oficiální partneři: 

ČEZ      Adidas 

Český telecom    Agrofert 

Plzeňský Prazdroj    Zentiva 

Škoda Auto     Transgas 

      Skanska 

      Živnostenská banka 

Generální mediální partneři:  Mediální partneři: 

Česká televize     EURO 

Český rozhlas     Sport 

Mladá fronta Dnes     

iDnes 

 

Dále spolupracují firmy: 

Railreklam, ČSA, Ogilvy group 

 

   ČO a.s. zajišťovala hospitality program a Český olympijský dům v Salt Lake City, kde 

přes  nedostatky prvních dnů proběhl zbývající pobyt první a druhé skupiny v celku bez 

problémů. Podařilo se dodržet plánovaný rozpočet i přes nutnost cestování auty mezi 

jednotlivými poměrně vzdálenými sportovišti. Velmi kladně lze hodnotit využití vlastní 

cateringové firmy v ČOD vzhledem k nízkým nákladům i flexibilitě stravování. 

Hospitality program v Aténách byl hodnocen velmi kladně. Na jeho zajištění se podílel štáb, 

do něhož byli začleněni i pracovníci ČS a.s. ČOD byl na vysoké úrovni. Celkově byla 

realizace tohoto programu finančně velmi nákladná, neboť v Řecku byli neúměrně vysoké 

ceny vzhledem k předešlým olympiádám.  

K zimním i letním OH proběhly významné reklamní kampaně, které se svou vahou 

podílely na zvýšení povědomí o partnerech ČOT ve veřejnosti, jak dokladují výsledky 

posledních průzkumů. Na základě dohodnutých obchodních vztahů s ČS a.s. jsou 

v reklamních kampaních pro CZECH TEAM využíváni sportovci, kteří jsou začleněni do 

TOP TEAMU. 

Kromě zahraničních akcí pořádala nebo spolupořádala ČO a.s. řadu akcí pro 

prezentaci partnerů v ČR. Byly to  populární Olympijské dny, Běh olympijského dne, 

Olympiáda dětí a mládeže, zasedání MOV 2003 v Praze, Ples olympioniků a další. 
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13.4. 115. zasedání MOV 

Zasedání mezinárodního olympijského výboru se konalo v červenci 2003 v Praze. Jednalo 

se o zcela mimořádnou akci jak svým významem, tak i rozsahem. Finanční zajištění akce se 

řídilo od samého začátku vlastním rozpočtem konstruovaným v souladu s MOV. Konečné 

vyúčtování akce je uvedeno v příloze 7. 

     Celkové náklady bez některých doprovodných akcí bez ubytování a pronájmu části sálů 

hrazených přímo MOV  činily 22 314 tis. Kč. Mimořádné příjmy ČOV související s touto akcí 

tvořily příspěvky MŠMT (8 000 tis. Kč),  MOV (12 044 tis. Kč),  sponzoring doprovodných 

akcí (Samsung 4 063 tis.,- Kč). 

Ztráta ve výši 1,207 tis. Kč je pokryta z rezervy rozpočtu ČOV a byla výrazně nižší, než 

byly původní předpoklady. 

 

 

13.5. Olympiáda dětí a mládeže 

 

V roce 2003 byl zahájen projekt Olympiády dětí a mládeže. ČOV se formou 

sponzoringu podařilo zajistit příspěvky organizátorům letních ODM 2003 v Pardubickém 

kraji ve výši cca 2 mil. Kč a 1 mil. Kč cestou MŠMT ČR. Pro republiková finále v letech 

2004 až 2006 jsou zajištěny sponzorské příspěvky v celkové výši 5,6 mil. Kč. Rozpis 

příjmů a výdajů první letní olympiády s Orbitem pro děti je uveden v následující tabulce 

11. 

 

Tabulka 11   Příjmy a výdaje letní ODM 2003 

 

Příjmy:  Výdaje:  

kraje – ubytování, stravování 4 405 tis. Kč kraje – ubytování, stravování 4 405 tis. Kč 

Sponzorský příspěvek (ČO 

a.s.) 

2 000 tis. Kč sportovní soutěže 2 105 tis. Kč 

MŠMT ČR 1 000 tis. Kč organizační zajištění 2 575 tis. Kč 

Pardubický kraj 1 000 tis. Kč kulturní discipl. a kulturní 

program 

1 271 tis. Kč 

Pardubický kraj – zlepšení 

technického stavu sportovišť 

v Litomyšli, Svitavách a 

Chocni 

1 500 tis. Kč Pardubický kraj – zlepšení 

technického stavu sportovišť v 

Litomyšli, Svitavách a Chocni 

1 500 tis. Kč 

ostatní sponzoři 1 880 tis. Kč   

vstupenky No Name      71 tis. Kč   

Příjmy celkem: 11 856 tis. Kč Výdaje celkem: 11 856 tis. Kč 

 

  V roce 2004 proběhla ve středočeském kraji Zimní ODM, na kterou ČOV 

prostřednictvím ČO a.s. přispěl částkou 1,8 mil. Kč. 
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13. 6  Přílohy  

 
Příloha 1 Vyhodnocení rozpočtu ČOV roku 2001  

Příloha 2 Vyhodnocení rozpočtu ČOV roku 2002 

Příloha 3 Vyhodnocení rozpočtu ČOV roku 2003 

Příloha 4 Vyhodnocení rozpočtu ČOV roku 2004 – kvalifikovaný odhad 

Příloha 5 Audit 2001, 2002 a 2003 

Příloha 6  Zpráva o kontrole finančního úřadu 

Příloha 7 Vyúčtování 115. zasedání MOV v Praze 2003 

 

 
14. Přehled jednání a rozhodnutí Pléna ČOV a Výkonného výboru ČOV 
     

14.1. Pléna ČOV 

  
17. 1. 2001 – volební 
Zpráva o účasti české výpravy na OH 2000 v Sydney 
Zpráva o činnosti ČOV 1997 – 2000 a zpráva revizní komise 

Volby do orgánů ČOV- na období 2001 - 2004  

  

18. 4. 2001 
Program ČOV na období 2001 – 2004 a plán činnosti na rok 2001 

Vyhodnocen ní rozpočtu za rok 2000 a rozpočet na rok 2001 

Rozvojový olympijský program ČOV na období 2001 – 2004 

Zásady nominace sportovců na ZOH 2002 v Salt Lake City 

Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH 2002 v SLC 

Změny Stanov ČOV 

Přijetí nového člena ČOV – Český svaz sumó 
  

15. 1. 2002 
Zpráva o činnosti ČOV za rok 2001 

Plán činnosti ČOV na rok 2002 

Rozpočet na rok 2002 

Nominace české výpravy na ZOH 2002 v Salt Lake City 

Volba nového člena VV ČOV, předsedy RK ČOV    a člena RK ČOV 

  

17. 4. 2002 
Hodnocení české účasti na ZOH 2002 v Salt Lake City 

Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2001 

Zpráva revizní komise ČOV 
Přijetí nového člena ČOV – UNIASK 

  

19. 3. 2003 
Zpráva o činnosti ČOV za rok 2002 

Vyhodnocení rozpočtu za rok 2002 

Zpráva revizní komise 

Plán činnosti a rozpočet na rok 2003 

Zřízení Fondu návratných příspěvků a jeho statut 

Zásady nominace sportovců na  OH 2004 v Aténách 

Zásady ocenění sportovců a realizačních týmů za medaile na OH 2004 v Aténách 

Informace o přípravách na 115. zasedání MOV v Praze 
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Informace o projektu EU a MOV boje proti dopingu 

Usnesení a závěry Světové konference o boji proti dopingu,  

Antidopingový program ČOV  

Přijetí nového člena ČOV – UNITOP 

  

19. 3. 2004 
Zpráva o činnosti ČOV za rok 2003 

Vyhodnocení rozpočtu za rok 2003 

Zpráva revizní komise ČOV 
Plán činnosti na rok 2004 

Změny Stanov ČOV 

Přijetí nových členů ČOV: D. Zátopková, J. Raška, J. Kůrka, J Železný, K. Neumannová, Š Hilgertová  

  

14. 7. 2004  
Nominace české výpravy na OH 2004 v Aténách 

  

 

4.2. Přehled jednání rozhodnutí výkonného výboru ČOV za období 2001 - 2004 

   

2001: 

  

21. 2 2001: 
- potvrzen ve funkci generálního sekretáře K. Špaček ( do ZOH v Salt Lake City) 

- schválena složení komisí a pracovních skupin 

- projednán návrh rozpočtu na rok 2001 

- informace o hospodaření v roce 2000 

- projednán Návrh programového dokumentu ČOV na léta 2001 – 2004  
- projednány Zásady využití finančních prostředků pro podporu olympijské přípravy   

   sportovců na ZOH 2002 v SLC a OH 2004 v Aténách 

- M. Bolton jmenována do funkce olympijské atašé pro ZOH 2002 v SLC 

- schválena nominace české výpravy na zimních olympijských dnech evropské mládeže ve  

   Vuokatti (Finsko) 

  

28. 3. 2001: 
- VV připravil a schválil k předložení plénu ČOV  následující materiály:  Program ČOV na   

  období 2001 - 2004, Návrh plánu činnosti a kalendář akcí ČOV na rok 2001, Vyhodnocení   

  rozpočtu roku 2000 a návrh rozpočtu na rok 2001, Rozvojový olympijský program na  

  období 2001-2004, Návrh zásad nominace sportovců na ZOH 2002 v Salt Lake City, Návrh  
  zásad ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH 2002 v SLC,  

  Změny Stanov ČOV 

- ustaven štáb pro přípravu ZOH 2002 v Salt Lake City 

- schváleny změny statutů složek ČOV : ČKO, ČKFP, ČOA 

  

22. 5. 2001: 
- zhodnoceno plenární zasedání ČOV z 18.4. 2001 

- projednána Zpráva o činnosti štábu ZOH 2002 

-  informace o činnosti složek ČOV: ČKO, ČKFP a ČOA 

- informace o české účasti na zimní EYOD ve Vuokatti 

- schváleny zásady pro účast mladých sportovců na EYOF 

- informace o rozdělení finančních příspěvků sportovním svazům 
  

27. 6. 2001: 
- schválena nominace na letní EYOD v Murcii, Španělsko 

- projednány Řády ČOV 

- informace o rozdělení finančních prostředků sportovním svazům v roce 2001 

  

5. 9. 2001: 
- hodnocení činnosti a čerpání rozpočtu za I. pololetí 2002 

- hodnocení činnosti komisí a pracovních skupin za I. pol. 2001 

- zpráva z EYOD v Murcii 
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- doporučena kandidatura M. Jiráska do EOV 

  

17. 10. 2001: 
- příprava nominačního plenárního zasedání pro ZOH 2002 v SLC 

- informace o stavu příprav na ZOH 2002 v SLC 

- schválen Provoz a statut Českého olympijského domu  v Salt Lake City 

- schválen Postup při výběru nového generálního sekretáře 

  

12. 12. 2001: 
- informace o stavu příprav na ZOH 2002 v SLC 

- schválen návrh Plánu činnosti na rok 2002 

- projednán Návrh rozpočtu na rok 2002 

- schválen návrh na jmenování V. Dostála do funkce generálního sekretáře ČOV 

- schválen návrh na udělení Ceny Gutha-Jarkovského  R. Šebrlemu 

- schválena Koncepce Olympijského a informačního centra ČOV 

  

2002 

  

14. 1. 2002: 
- příprava plenárního zasedání ČOV dne 15. 1. 2002 
- projednán návrh nominace pro plénum na ZOH 2002 v Salt Lake City 

- souhlas s účastí české výpravy na zimní EYOF na Bledu 

  

6. 3. 2002: 
- ústní hodnocení účasti na ZOH 2002 v SLC 

- příprava plenárního zasedání ČOV dne 17. 4. 2002 

  

16. 4. 2002: 
- příprava  plenárního zasedání ČOV 

- projednáno Hodnocení české účasti na XIX. ZOH v Salt Lake City 2002 

- projednáno Vyhodnocení rozpočtu roku 2001 
- informace o rozdělení finančních příspěvků sportovním svazům v roce 2002 

- doporučení plénu k přijetí UNIASK za člena ČOV 

- informace o novém projektu Olympiád dětí a mládeže (ODM) 

  

12. 6. 2002: 
- hodnocení plenárního zasedání 

- projednána problematika Olympijského studijního a informačního centra a uveden jeho nový   

   pracovník F. Kolář 

- informace o stavu příprav na OH 2004 v Aténách; šéfem mise jmenován F. Dvořák a  

  olympijskou atašé E. Musuli 

- schváleny číselné kvóty pro EYOF 2003 v Paříži 

- projednáno závěrečné vyúčtování nákladů na ZOH 2002 v SLC 
- informace o přípravách na 115. zasedání MOV a přípravách na ODM 

- informace o zasedání dozorčí rady ČO a.s. 

  

25. 7. 2002: 
- projednána Souhrnná zpráva o České olympijské a.s. a schválen návrh na složení orgánů ČO  

  a.s. 

- proveden výběr pořadatele I. lední olympiády dětí a mládeže: Pardubický kraj 

- antidopingová problematika: informace o návštěvě monitorovací skupiny Antidopingové  

   úmluvy Rady Evropy v Praze, informace o dodatku k Evropské antidopingové úmluvě,  

   informace o případu atleta M. Mence 

  

3. 9. 2002: 
- projednána situace po povodních: komise pro zimní a letní sporty vypracuje konkrétní návrh   

   pomoci, uvolněny finanční prostředky a stanoveny další kroky na pomoc postiženým dle  

   priorit ČOV 

- hodnocení činnosti  VV za I. pololetí 2002 

- hodnocení OSIC a komisí ČOV za I. pololetí 2002 
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- informace o čerpání rozpočtu za I. pololetí 2002 

- zpráva o stavu příprav na 115. zasedání MOV v Praze 

- informace o odhalení sochy E. Zátopka v Lausanne 

  

16. 10. 2002: 
- informace o realizaci po povodňové pomoci příslušným sportovním subjektům 

- projednán Antidopingový program ČOV 

- zpráva lékařské komise ČOV 

- projednán materiál Komunikace ČOV 
- projednány otázky olympiemi: činnosti složek ČOV: ČKO, ČKFP, ČOA 

  

3. 12. 2002: 
- návrh Plánu činnosti a kalendář akcí na rok 2003 

- projednán Návrh rozpočtu na rok 2003 

- Zásady nominace na OH 2004 v Aténách 

- Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na OH 2004 v Aténách 

- rozhodnutí o udělení Ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2002 A. Valentovi 

- projednány přípravy na zasedání MOV v Praze 

- schválen Ediční plán na rok 2003 

- informace o  složení představenstva ČO a.s.: K. Bauer – předseda,  J. Kynos a K. Engel –   
   členové 

- informace N. Knorre o zasedání Evropské komise Žena a sport v Praze 

- zpráva o činnosti Revizní komise ČOV 

- informace o zasedání MOV v Mexiku 

  

2003 
  

21. 1. 2003: 
- schválení pořadatelství 1. zimní ODM 2004: Středočeský kraj 

- příprava Antidopingového programu ČOV pro plénum 

- projednán návrh na změnu Stanov ČOV ve věci postavení členů VV 
- příprava plenárního zasedání ČOV  19. 3. 2003 

- vyhodnocení rozpočtu za rok 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003 

- projednání rozdělení finančních příspěvků sportovním svazům na projekty v roce 2003 

- schváleni medailisté pro nadstandardní účelovou podporu pro OH v Aténách 

  

18. 3. 2003: 
- příprava plenárního zasedání 19. 3. 

- hodnocení účasti na zimním EYOF Bled 2003 

- schválení rozdělení finančních příspěvků sportovním svazům na projekty v roce 2003 

- schválen Návrh na vytvoření Fondu návratných příspěvků svazům 

- dopracován návrh na úpravu Stanov ČOV pro plénum ČOV 

6. 5. 2003: 
- hodnocení pléna 19: 3. 2003 

- zpráva o přípravách na 115. zasedání MOV v Praze 

- informace o aktuálním stavu příprav na letní ODM 2003 

- schválení pořadatele letní ODM  2005: Jihomoravský kraj 

- schválena závěrečná finanční zpráva o zimním EYOF 2003 na Bledu 

- projednány další možnosti úprav stanov ČOV 

- schválen Prováděcí pokyn VV ČOV k hospodaření s fondem návratných příspěvků ČOV 

- schválen znovu nominovat do představenstva Sazky a.s. M. Jiráska 

- informace o semináři k směrům státní politiky v TV a sportu organizovaném MŠMT 

- informace o semináři generálních sekretářů a šéfů misí NOV v Tallinu 

  

25. 6. 2003: 
- hodnocení 1. Olympiády dětí a mládeže České republiky 

- informace o činnosti Olympijského a informačního centra (OSIC) 

- ustavení přípravného štábu na OH 2004 v Aténách a jmenování nové olympijské atašé paní  

   A. Stengu 

- schválena nominace na letní EYOF 2003 v Paříži 
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- ustavena schválena komise „Praha olympijská“ 

- projednána Aplikace Etického kodexu MOV v podmínkách ČOV 

- schváleny výsledky výběrového řízení na oblečení pro OH 2004 v Aténách : OP Prostějov 

- schválena opatření k zachování časopisu Školní sport 

- informace o aktivitách v oblasti „žena a sport“ 

  

4.  9. 2003: 
- schválena změna Statutu komise ODM a jejího složení 

- hodnocení čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2003 
- hodnocení činnosti VV ČOV za 1. pololetí 2003 

- hodnocení činnosti komisí a  pracovních skupin za 1. pololetí 2003 

- hodnocení 115. zasedání MOV v Praze 

- hodnocení EYOF 2003 v Paříži 

- schválení rekonstrukce střechy sídla ČOV 

  

15. 10. 2003: 
- projednána Závěrečná zpráva k ODM 2003 a uloženo dopracovat 

- Stav příprav 1. zimní ODM – nutné úpravy Manuálu 

- informace o zasedání pracovní skupiny pro legislativu – dopracovat návrh na úpravu Stanov 

  ČOV 
- informace o stavu příprav na OH 2004 v Aténách 

- Projednána spolupráce s ČO a.s. a se sponzory ČOT 

  

18. 11. 2003: 
mimořádná schůze VV 

- informace o mimořádné valné hromadě a.s. Sazka konané 4. 11. 2003 

- informace o mimořádné valné hromadě České olympijské a.s. konané 4. 11. 2003:   

  doporučení VV ČO dozorčí radě ČO a.s. zvolit L. Malého předsedou představenstva ČO a.s. 

- informace o stavu příprav na OH 2004 a o zasedání komise Praha olympijská 

  

10. 12. 2003: 
- návrh rozpočtu na rok 2004 a předběžné vyhodnocení rozpočtu za rok 2003 

- návrh publikační činnosti na rok 2004  

- příprava plenárního zasedání ČOV 19. 3. 2004  

- schválení udělení Ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2003 M. Koukalovi 

- schválení předloženého návrhu na úpravu Stanov ČOV plénu ČOV 

  

2004  
  

28. 1. 2004: 
- příprava materiálů pro jednání pléna 19. 3. 2004:  

  a) Zpráva o činnosti ČOV za rok 2003 

  b) Plán činnosti ČOV na rok 2004  
  c) Návrh rozpočtu na rok 2004 

- vyhodnocení čerpání rozpočtu za rok 2003  

- projednán Stav příprav na 1. zimní ODM 2004  

- schválení a rozdělení finančních prostředků na projekty rozvojového olympijského  

  programu na rok 2004 

- schválení a podpora kandidatury J. Železného do komise sportovců MOV 

- Zpráva o činnosti  Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace v roce 2003 

- schválení Zásad kompenzace ušlého příjmu pro zabezpečující zdravotnický personál na  

  akcích ČOV 

- projednána Informace o novele Zásad činnosti rezortních sportovních center (2004) 

  

16. 3. 2004: 
- rozhodnutí o oficiální publikaci ČOV k OH v Aténách  

- příprava plenárního zasedání ČOV 19. 3. 2004 

- návrh na přijetí nových – individuálních členů ČOV 

- schválena Zpráva o činnosti ČOV za rok 2003 pro plénum 19: 3: 

- hodnocení 1. zimní ODM, zkušenosti zapracovat do Manuálu ODM 
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- informace o rozdělení finančních prostředků sportovním svazům v roce 2004 

- zpráva o 14. zasedání ANOV v Aténách 

- schválení návrhu na udělení ceny MOV Sport a media K. Malinovi 

- projednání přihlášky ČOV na zimní EYOF 2005 v Monthey 

- rozhodnutí o úhradě účetní ztráty České olympijské a.s. 

  

12. 5. 2004: 
- stav příprav na OH 2004 v Aténách 

- možnosti transformace Rozhodčí komise ČOV 
- činnost Olympijského studijního a informačního centra 

- informace o činnosti České olympijské a.s. – úkol zpracovat marketingovou strategii ČO a.s. 

- ODM – Manuál, koncepce 

- věda a výzkum ve sportu pro potřeby státní reprezentace a talentovanou mládež v novém  

  olympijském cyklu 2004 – 2008, výzkumné centrum 

- schváleny Zásady nadstandardní péče sportovců pro ZOH 2006 Turín 

- projednána problematika Žena a sport 

  

13. 7. 2004:  

- návrh na změnu Statutu Rozhodčí komise – nutno dopracovat 

- návrh na změnu Statutu ČOA – schválen 
- návrh na  vytvoření účelového projektu Rozvojového olympijského programu ČOV pro OH  

  v Aténách 

- nominace české výpravy na Hry XXVIII. Olympiády v Aténách 2004 - schválena 

  

22. 9. 2004: 
- hodnocení české účasti na OH 2004 v Aténách - diskuse 

- čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2004  

- marketingová strategie České olympijské a.s. 

- ODM – propozice pro 2. LODM v Brně, jmenování komise pro posouzení přihlášek na  

   pořadatele 2. ZODM 

-  jmenování 8 odborníků do Rady České olympijské akademie 
  

20. 10. 2004: 
- zpráva o přípravě a účasti české výpravy na Hrách XXVIII. Olympiády v Aténách 2004  

- návrhy na úpravu statutů Českého klubu olympioniků, Rozhodčí komise ČOV, Volebního a  

  Jednacího řádu ČOV a Stanov ČOV 

- projednáno plnění Programu ČOV na období 2001 – 2004  

- návštěva G. Felliho (MOV) v Praze ve věci Praha olympijská 

- projednána problematika Světových her a role ČOV  

  

8. 12. 2004: 
- návrh plánu činnosti na rok 2005 

- příprava volebního plenárního zasedání ČOV 
- cena Gutha-Jarkovského za rok 2004 

  
15. Závěr 

 

  Předložená zpráva dokumentuje vše podstatné, co se událo v českém olympijském hnutí v 

prvních letech nového tisíciletí. Při porovnání záměrů ČOV, které byly deklarovány v 

přijatém programovém prohlášení na počátku období 2001-2004 a výsledků lze konstatovat, 

že představy, s nimiž ČOV do tohoto období vstupoval, byly naplněny. Ne vše se beze zbytku 

podařilo, cesta k cílům a úspěchu není přímočará ani bezchybná. Kromě přípravy české 

reprezentace a účasti na OH zodpovídá ČOV rovněž za podporu sportu, výchovu vzdělávání, 

šíření olympismu, prosazování kultury, ochranu životního prostředí, větší zapojení žen atd.– 

za vše, co představuje olympismus. Jeho budoucnost i v českých podmínkách a jeho další 

úspěchy závisí na obraně jeho základních hodnot a neustálém boji proti nebezpečím, které ji 

ohrožují. Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem v letech 2002 - 2004 na tomto poli angažovali, 

patří uznání a poděkování.    


